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 لة:ـأغراض اجمل

 إن أغراض املجلة مستمدة من أغراض املجمع الوار ة يف قانونه والحئته ادلاخلية، وأبرزها:
املحافظة ىلع سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب اآل اب والعلوم والفنون، ومالئمًة 

، ووضع املصطلحات العلمية واتلقنية واأل بية واحلضارية، و راستها وفق حلاجات احلياة املتطورة
 منهج محد ، والسيع تلوحيدها يف األقطار العربية اكفة.

 

 لة وشروط النشر فيها:ـخطة اجمل

أن ي رفق الاكتب حبث ه بالسرية اذلاتية والعنوان الربيدي واإللكرتوين، مع تعهد بأن ابلحث غري  -
ل إىل جهة أخرى. مستل من أطروحة  جامعية، وغري منشور من قبل، ولم ي رس 

أال يقل  ابلحث عن عرش صفحات وأال  يزيد ىلع ثالثني صفحة من صفحات املجلة، وعد  اللكمات  -
 لكمة. أما املقاالت في قب ل منها ما يقّل عن عرش صفحات. (022)يف الصفحة الواحدة ال يزيد عن 

أن خيلو ابلحث من أي إساءة إىل الكّتاب وابلاحثني أو غريهم، وأن حيرتم املعتقدات ادلينية  -
 والفكرية للشعوب.

أن تكون ابلحوث واملقاالت املرسلة إىل املجلة منضدة، وأن تشفع بقرص حاسوب لزيري  -
 مسجلة عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين.

م  يف كتابة املراجع يف منت ابلحث وحواشيه، وأن يضع يف آخر أن يلزتم ابلاحث املنهج  العل -
 ابلحث قائمة باملصا ر واملراجع، مع ذكر اسم املؤليف و ار النرش وسنة الطبع.

ي. -  تنرش املجلة ابلحوث واملقاالت اليت تر  إيلها بعد أن ختضع للتقويم الّّسّ
 ترت ب ابلحوث واملقاالت وفق اعتبارات فنية. -
 بلحوث واملقاالت اليت ال ت نرش ال ترّ  إىل أصحاب ها.ا -
 ت عطى احلوايش أرقاًما متسلسلة من بداية ابلحث حىت نهايته. وتذكر حوايش لك صفحة يف أسفلها. -
 قبل مقابلها األجنيب عند ورو ها أول مرة، حنو: (أو املعربة)توضع اللكمات العربية  -
 .(Psychologic) نفسية، (Computer) حاسوب، (Technology) ت قانة 

 من الرضوري أن ي عىن الاكتب بعالمات الرتقيم: انلقطة، الفاصلة، إلخ.... -

 ترسل ابلحوث واملقاالت إىل املجلة ىلع العنوان: -

 E-mail: mla@net.sy: الربيد اإللكرتوين .393:  مشق ص.ب العنوان الربيدي
 www.arabacademy.gov.sy : (اإلنرتنت) موقع املجمع ىلع الشابكةت نرش املجلة يف 
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 مجمعي      نعيُ 
 

ممننعَالة ننةَايع إيننةَتمَاملجعمننعَايعنن اَاملنن اَاي ا نن ََينن ى
تحسانَانلصَايعضنوَايعالن َحممدَواألديبَالكبريَاألسعاذَالكعورَ

عهَامل ينةَبعاريننخَاذليَوافيفَمميعَالة ةَايع إيةَبدلشقَوايقاه ة،َ
ويعدَغيابهَعنَالساحةَاثلقافيةَخسارةَفادحة،َوهنوَم.2112ََتموز1ََ

اذليَأغىنَاملكعبةَايع إيةَبمؤي اتهَايقّيمة،َوأسهمَيفَتعندادَاألرن َ
ليينةَاآلدافَفيهنا،ََع ندمااتلدريسيةَيفَجامعةَدلشقَ اكنَعمينداَ 

ويفَجامعننةََأسننهمَيفَمع  نةَاتلع يننبَفيهننا،َتذَ ويفَجامعنةَازاارنن َ
يقسمَالة ةَايع إيةَفيها.َالكويتَحني َاكنَرريساَ 

رحمَاهللَفقيدناَاي نا،،َوأمنمَذوينهَوزلنوءالَوروبنهَو رفينهَ
َالصربَوالسةوان،َوأسك هَفسيحَج اته.
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 «مستؼبل الؾغة العربقة ومتطؾبات العرص الؼادم»

 

 )*(األستاذ الدكتور حمؿود أمحد السقّد

 

 

ٟمح٤مول ذم هذا اًمبح٨م اعمقضمز أن ٟمتٕمرف ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمٍم 

 ُم٤م اًم٘م٤مدم، وأن ٟم٘مػ قمغم سمٕمض ُمـ ظمّم٤مئص هذا اًمٕمٍم وحتدي٤مشمف، وُمـ صمؿَّ ٟمبلِم 

 دم٤مه ًمٖمتٜم٤م عمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت ودم٤موز اًمسٚمبٞم٤مت؟اًمذي شمٗمرضف قمٚمٞمٜم٤م ـمبٞمٕم٦م اًمٕمٍم 

 ما مستؼبل الؾغة العربقة؟ -أولا 

رح هذا اًمس١مال ذم اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض، وأضم٤مسم٧م قمٜمف يمقيمب٦م ُمـ ـم  

رضم٤مالت اًمٗمٙمر، وُم٤م يزال هذا اًمس١مال ُمٓمروطم٤ًم ذم أي٤مُمٜم٤م ذم أضمقاء شمِمػم إمم أن صمٛم٦م 

٤معمل، وأن اعمٜمٔمٛم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم ٤مً ًمٖم٤مت شمٜم٘مرض ؾمٜمقي  

ر اعمجتٛمع اًمدوزم ُمـ ظمٓمقرة اٟم٘مراض قمدد ُمـ اًمٚمٖم٤مت األم، حتذِ ش اًمٞمقٟمسٙمق»واًمٕمٚمقم 

األُمر اًمذي دقم٤مه٤م إمم ختّمٞمص اًمٞمقم اًمٕم٤معمل ًمالطمتٗم٤مل سم٤مًمٚمٖم٦م األم ذم احل٤مدي 

٤مظ قمغم ُمـ يمؾ قم٤مم، يمل شم٘مقم اعمجتٛمٕم٤مت سم٤محلٗمش ومؼماير»واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمب٤مط 

ًمٖم٤مهت٤م قمٜمقاٟم٤ًم ًمِمخّمٞم٤مهت٤م، ورُمزًا ًمذاشمٞم٤مهت٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م، ذم ضقء ُم٤م اقمتٛمدشمف اعمٜمٔمٛم٦م اًمدوًمٞم٦م 

 ُمـ األظمذ سم٤مًمتٕمدد اًمث٘م٤مذم واًمتٜمقع اًمٚمٖمقي.



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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ويرى ٟمٗمر ُمـ اعمٗمٙمريـ أن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؾمتب٘مك ذم اعمست٘مبؾ حم٤مومٔم٦م قمغم يمٞم٤مهن٤م، 

طم٤مرؾم٤ًم هل٤م، وحم٤مومٔم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م، ومٝم٤م وًمـ شمٕمرف األومقل واالٟم٘مراض ُم٤مدام اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

اًمٗمرٟمز، ذو اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل، ي٘مقل ذم إطمدى  هق ذا ضمقل ومرن، اًمٙم٤مشم٥م اًم٘م٤مص  

إن ىمقُم٤ًم اظمؽمىمقا سم٤مـمـ اًمٙمرة األرضٞم٦م، وظمٓمر هلؿ أن يؽميمقا هٜم٤مًمؽ أصمرًا » :ىمّمّمف

وعم٤م  .٘مِم٧م قمٚمٞمف قمب٤مرة سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ميدل قمغم ُمبٚمغ وصقهلؿ، ومؽميمقا هٜم٤مًمؽ طمجرًا ٟم  

 :عم٤مذا اظمؽمت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ سملم اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م يم٤موم٦م؟ أضم٤مب :٠مًمقا ضمقل ومرنؾم

ألهن٤م ًمٖم٦م اعمست٘مبؾ، والؿمؽ أٟمف ؾمٞمٛمقت همػمه٤م ذم طملم شمب٘مك هل طمٞم٦م طمتك ي رومع 

.(1)شاًم٘مرآن ٟمٗمسف
 1
 

إن » :ىم٤ملوًم٘مد أؿم٤مر األدي٥م ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل إمم هذا األُمر ٟمٗمسف قمٜمدُم٤م 

غم اًمٚمٖم٤مت يم٤موم٦م سم٤مرشمب٤مـمٝم٤م سم٤مألصٚملم اًمٕمٔمٞمٛملم اخل٤مًمديـ اًم٘مرآن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م متت٤مز قم

واحلدي٨م، وًمٞمس خيٗمك أن اًمٙمٞم٤من اإلٟمس٤مين ىم٤مئؿ قمغم اًم٘مقى األدسمٞم٦م، وأصؾ هذه اًم٘مقى 

ـ وضمقه يمثػمة يم٠مٟمف أصؾ اًمٚمٖم٦م .(2)شذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل هق اًم٘مرآن، وهق يمذًمؽ أصبح ُم
 
 

ُمِمؼ واألؾمت٤مذ ذم اجل٤مُمٕم٦م وٟمح٤م ضمؼم ضقُمط قمْمق اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمد

األُمريٙمٞم٦م ذم سمػموت اعمٜمحك ٟمٗمسف ذم اإلؿم٤مرة إمم اًمؽماسمط سملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مرآن 

ذم يمؾ اًمٚمٖم٤مت اًمراىمٞم٦م هلج٤مت قم٤مُمٞم٦م خمتٚمٗم٦م، وًمٙمـ اًمٚمٖم٦م » :واحلدي٨م اًمٜمبقي، إذ ي٘مقل

وإذا سم٘مل اًمٗمّمحك ًمٖم٦م اعمٕمٚمٛملم واعمتٕمٚمٛملم، وهل ًمٖم٦م اعمدارس واجلرائد واًمٙمت٥م، 

                                                           

ُمٙمتب٦م  - اًمٜم٤مذ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل - دراؾم٤مت ذم اًمٕمرسمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م - حمٛمد اخلرض طمسلم (1)

 .14ص 1961دُمِمؼ  - تٕم٤موٟمٞم٦م ذم دُمِمؼاعمٓمبٕم٦م اًم - دار اًمٗمتح

ومت٤موى يمب٤مر اًمٙمت٤مب واألدسم٤مء ذم ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهنْم٦م اًمنمق اًمٕمريب وُمقىمٗمف إزاء  (2)

 .29ص  2113دُمِمؼ  –ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمسقري٦م  – اعمدٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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اإلؾمالم وؾمٞمب٘مك، ومٚمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمٜمبقي وؾم٤مئر اآلداب اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ قمٝمد 

 اًمرؾمقل إمم اًمٞمقم أىمقى ُمـ ؾم٤مئر اًمٚمٖم٤مت األورسمٞم٦م قمغم هْمؿ اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م.

وًمذًمؽ ومستب٘مك هذه اًمٚمٖم٦م اًمنميٗم٦م يمام يم٤مٟم٧م ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ واعمتٕمٚمٛملم واألدسم٤مء واعمت٠مدسملم، 

.(3)شعم١مًمٗملم إمم ُم٤م ؿم٤مء اهللوًمٖم٦م اًمّمح٤موم٦م وا
 2

 

ويم٤من اًمِم٤مقمر ظمٚمٞمؾ ُمٓمران أدي٥م اًم٘مٓمريـ اًمسقري واعمٍمي ىمد أيمد هذا 

ال » :ىم٤ملاًمؽماسمط ذم اؾمتٛمراري٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك ًمٕمالىمتٝم٤م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمدُم٤م 

شمٜمَس أن االؾمتٛمرار ذم شمٕمٚمؿ اًمٗمّمحك وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م واالهتامم سمتسٝمٞمٚمٝم٤م وشم٘مريبٝم٤م وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م 

.(4)شأهن٤م ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمنميػ، ويمٗمك هبذا سمٞم٤مٟم٤ًم ًم٘مقم ُمبٍميـ!هق 
 3
 

ومل شم٘متٍم اإلؿم٤مدة سمٛمست٘مبؾ اًمٕمرسمٞم٦م قمغم أسمٜم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م وطمدهؿ، وإٟمام أىمر  سمذًمؽ 

رشمنمد »اعمست٘مبؾ هل٤م قمدد ُمـ اعمستنمىملم األضم٤مٟم٥م، ومٝم٤م هق ذا اعمستنمق األُمريٙمل 

ٚمٕمرسمٞم٦م ُم٤مض جمٞمد، وذم ُمذهبل أٟمف يم٤من ًم» :األؾمت٤مذ ذم ضم٤مُمٕم٦م يمقعمبٞم٤م ي٘مقلش يمقهتٞمؾ

إن ؿمٕمب٤ًم ًمف آداب همٜمٞم٦م ُمتٜمققم٦م » :ويٕمٚمؾ ذًمؽ ىم٤مئالً ش. ؾمٞمٙمقن هل٤م ُمست٘مبؾ سم٤مهر

يم٤مآلداب اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٖم٦م ًمٞمٜم٦م ُمرٟم٦م ذات ُم٤مدة، شمٙم٤مد ال شمٗمٜمك، ال خيقن ُم٤مضٞمف، وال يٜمبذ 

 4 .(5)شإرصم٤ًم، اشمّمؾ إًمٞمف سمٕمد ىمرون ـمقيٚم٦م قمـ آسم٤مئف وأضمداده

ُمدير ُمدرؾم٦م اعمب٤مطم٨م اًمنمىمٞم٦م ش وًمٞمؿ ورل»ُمريٙمل وذه٥م اعمستنمق األ

األُمريٙمٞم٦م ذم اًم٘مدس ؾم٤مسم٘م٤ًم اعمذه٥م ٟمٗمسف ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مال ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

                                                           

 .24اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (3)

 .19اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (4)

 .9اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (5)



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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أُم٤م ؾم١ماًمٙمؿ قمـ ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وم٤مجلقاب قمٚمٞمف أن هذه اًمٚمٖم٦م مل شمت٘مٝم٘مر » :إذ ي٘مقل

٤م، ويٜمتٔمر أن حت٤مومظ قمغم ىمط ومٞمام ُم٣م أُم٤مم أي ًمٖم٦م أظمرى ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًمتل اطمتٙم٧م هب

.(6)شيمٞم٤مهن٤م ذم اعمست٘مبؾ، يمام طم٤مومٔم٧م قمٚمٞمف ذم اعم٤ميض
 5
 

ٜم٤مهن٤م ُمـ اًمتٙمٞمػ ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت ويٕمٚم ؾ رأيف سم٠من ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمٜم٤ًم وُمروٟم٦م يٛمٙمِ 

هذا اًمٕمٍم، وًمٞمس ُمـ ؿمؽ ذم أٟمف ُمتك ؾمٜمح٧م هل٤م اًمٔمروف وم٢مهن٤م شمستٓمٞمع أن شمبٚمغ 

 اًمتٕمبػم قمـ أؾمٛمك األهمراض اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ٜمٝم٤م ُمـدرضم٦م ُمـ اًمدىم٦م واًمرىمل، متٙمِ 

وإذا يم٤مٟم٧م اآلراء اًمس٤مسم٘م٦م شمتجف إمم شم٠ميمٞمد اؾمتٛمراري٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمست٘مبؾ 

ذم يمت٤مب ش اسمـ طمزم»وم٢من صمٛم٦م ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اًمٙمقن ذم ؾم٘مقط اًمٚمٖم٦م، يم٤من ىمد أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م 

قل إن اًمٚمٖم٦م يس٘مط أيمثره٤م ويبٓمؾ، سمس٘مقط دوًم٦م أهٚمٝم٤م ودظم» :ىم٤ملقمٜمدُم٤م ش اإلطمٙم٤مم»

همػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمس٤ميمٜمٝمؿ، أو شمٜم٘مٚمٝمؿ قمـ دي٤مرهؿ، واظمتالـمٝمؿ سمٖمػمهؿ، وم٢مٟمام ي٘مٞمد 

ٝمؿ. وأُم٤م ُمـ شمٚم    ٧م  ٗمَ ًمٖم٦م األُم٦م وقمٚمقُمٝم٤م وأظمب٤مره٤م ىمقة  دوًمتٝم٤م، وٟمِم٤مط  أهٚمٝم٤م وومراهم 

هؿ، واؿمتٖمٚمقا سم٤مخلقف واحل٤مضم٦م واًمذل وظمدُم٦م أقمدائٝمؿ،  دوًمتٝمؿ، وهمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ قمدو 

 يم٤من ذًمؽ ؾمبب٤ًم ًمذه٤مب ًمٖمتٝمؿ، وٟمسٞم٤من أٟمس٤مهبؿ ومٛمْمٛمقن ُمٜمٝمؿ ُمقت اخل٤مـمر، ورسمام

 6 .(7)شوأظمب٤مرهؿ، وسمٞمقد قمٚمقُمٝمؿ: هذا ُمقضمقد سم٤معمِم٤مهدة، وُمٕمٚمقم سم٤مًمٕم٘مؾ واًمرضورة

واًمقاىمع أن ُم٤م هق ُمقضمقد سم٤معمِم٤مهدة يدل قمغم أن صمٛم٦م اؾمتبٕم٤مدًا ًمٚمٕمرسمٞم٦م وهتٛمٞمِم٤ًم هل٤م ذم 

إذ إن اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م هل اعمٝمٞمٛمٜم٦م  اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٕمٔمؿ ضم٤مُمٕم٤مت اًمقـمـ اًمٕمريب،

 ذم ضم٤مُمٕم٤مت اعمٖمرب اًمٕمريب، واًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م هل اعمٝمٞمٛمٜم٦م ذم ضم٤مُمٕم٤مت اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب.

                                                           

 .15رضمع اًمس٤مسمؼ صاعم (6)

 .21س٤مسمؼ صاًمرضمع اعم (7)



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 

 

11 

يمام أن إشم٘م٤من األضمٜمبٞم٦م ذط ًمٚمتٕمٞملم ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص، وذم اعم١مؾمس٤مت  

 اخلدُمٞم٦م واًمسٞم٤مطمٞم٦م ذم أهمٚم٥م سم٘م٤مع اًمقـمـ اًمٕمريب، ومل شمِمتٛمؾ ذوط اًمتٕمٞملم قمغم إشم٘م٤من

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

كم وُم٤م هق ُمقضمقد سم٤معمِم٤مهدة أيْم٤ًم أن صمٛم٦م همٞم٤مسم٤ًم ًمٚمٕمرسمٞم٦م قمغم أًمسٜم٦م ُمٕمٔمؿ ممثِ 

 أن اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمتٛمدة ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ذم هذه اعمح٤مومؾ. ُمعاًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمح٤مومؾ اًمدوًمٞم٦م، 

َ ٟمذه٥م سمٕمٞمدًا ومٝم٤م هل ذي اًمالومت٤مت واإلقمالٟم٤مت واًمتسٛمٞم٤مت قمغم واضمٝم٤مت  ومل 

شمٜمٓمؼ سم٤مألضمٜمبٞم٦م، وه٤م هؿ أوالء اًمٕم٤مُمٚمقن قمغم األرض اًمٕمرسمٞم٦م، اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م 

يتحدصمقن سمٚمٖم٤مهتؿ وسم٤مألضمٜمبٞم٦م، وال يٕمٛمٚمقن قمغم شمٕمٚمؿ ًمٖمتٜم٤م، ُم٤مداُمقا ي٘مْمقن طم٤مضم٤مهتؿ 

 وُمتٓمٚمب٤مهتؿ ذم ُمٜم٠مى قمٜمٝم٤م!.

وإذا فمٚم٧م األُمقر شمسػم قمغم هذا اعمٜمقال وم٢من ُمست٘مبؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم ظمٓمر، وال 

ريده٤م ًمٖم٦م احلٞم٤مة ذم مجٞمع ضمقاٟمبٝم٤م وُمٞم٤مديٜمٝم٤م ُم٤مداُم٧م يٙمٗمل أن شمٙمقن ًمٖم٦م قمب٤مدة، سمؾ ٟم

دة، وُم٤م داُم٧م  اًمٚمٖم٦م األم واًمقـمـ اًمروطمل ًمألُم٦م وُمستقدع شمراصمٝم٤م واعمقطِمدة واعمقطمَّ

، إال أن ُمـ ؾمامت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم اًمتٖمػم اعمستٛمر، هت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م شم١مهٚمٝم٤م ًمالؾمتٛمرارؾمام

ّم٤مئص اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم وشمٚمؽ هل ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامشمف اًمب٤مرزة، ومٝمؾ شمستجٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م خل

وشمقاضمف حتدي٤مشمف؟ وهٜم٤م السمد أن ٟمتٕمرف سمٕمْم٤ًم ُمـ شمٚمؽ اخلّم٤مئص واًمسامت 

ي٤مت طمٗم٤مفم٤ًم قمغم واًمتحدي٤مت، ًمٜمتبلم ُمـ صمؿَّ يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٕمرسمٞم٦م أن شمقاضمف شمٚمؽ اًمتحد

 ه٤م.سم٘م٤مئٝم٤م واؾمتٛمرار



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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 من خصائص العرص الؼادم -ثاكقاا 

اًمتٗمجر اعمٕمرذم واًمتٓمقر إن اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم يتسؿ سمسامت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م أٟمف قمٍم 

اًمرسيع، وإذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مرف ُمـ ىمبؾ  حتت٤مج إمم ُمئ٤مت اًمسٜملم طمتك شمتْم٤مقمػ وم٢مهن٤م 

شمتْم٤مقمػ ذم أي٤مُمٜم٤م ظمالل ؿمٝمقر، وؾمتستٛمر قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمجر اعمٕمرذم ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم، 

وؾمتزداد وشمػمة شمٗمجره٤م ازدي٤مدًا قم٤مًمٞم٤ًم، ومٚم٘مد أؿم٤مرت إطمّم٤مءات اعمٜمٔمٛم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م 

، صمؿ 1111اعمٞمالد و قم٤مم إمم أن اعمٕم٤مرف شمْم٤مقمٗم٧م سملمش اًمٞمقٟمسٙمق»قم واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚم

وشمْم٤مقمٗم٧م سملم  1811و 1511، وشمْم٤مقمٗم٧م سملم 1511و 1111شمْم٤مقمٗم٧م سملم 

وسمٕمده٤م  1961و 1945صمؿ سملم  1945و 1911، يمام شمْم٤مقمٗم٧م سملم 1911و 1811

 إمم قمدة ؿمٝمقر. ٤مً إمم أن وصٚم٧م طم٤مًمٞم   1968و 1961سملم 

اعمدة اًمتل يم٤من يستٖمرىمٝم٤م اًمتٗمجر ُمـ ىمبؾ  يم٤مٟم٧م شمزيد قمغم وهٙمذا يتبلم أن 

ُمئ٤مت اًمسٜملم صمؿ سمدأت شمتٜم٤مىمص إمم أن وصٚم٧م إمم أىمؾ ُمـ قمنم ؾمٜمقات، وُمـ صمؿ 

 إمم قمدة ؿمٝمقر.

وُمـ ؾمامت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم أٟمف قمٍم اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م )اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م(، ويِمٝمد اًمٕمٍم 

وُمـ ذًمؽ أن واضمٝم٦م اعمستخدم احل٤مزم ذم اًم٘م٤مدم شمٖمػمًا ُمستٛمرًا وُمتس٤مرقم٤ًم ذم جم٤مل اًمت٘م٤مٟم٦م، 

ذم اًمتٖمػم، وؾمتحؾ ذم اعمست٘مبؾ اًم٘مري٥م واضمٝم٤مت ضمديدة ُمّمٛمٛم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ  تاًمت٘م٤مٟم٦م ىمد سمدأ

ُمع األضمٝمزة اًمٜم٘م٤مًم٦م ظم٤مص٦م حمؾ اًمقاضمٝم٤مت احل٤مًمٞم٦م اًمتل شمتْمٛمـ اًمٜمقاومذ، واألي٘مقٟم٤مت، 

 ٞمد،واًم٘مقائؿ، واعم١مذات، طمٞم٨م ؾمتحؾ اًمقاضمٝم٤مت اجلديدة سم٤مًمٚمٛمس، وطمريم٤مت اًم

ـ  اًمّمقت، واًمٗمٞمديق، وؾمقف شمتحقل اًمتٓمبٞم٘م٤مت إمم شمٓمبٞم٘م٤مت أيمثر شمريمٞمزًا وسمس٤مـم٦م، ويٛمٙم

دمٛمٞمٕمٝم٤م ذم طمٚمقل أيمثر شمٕم٘مٞمداً. وهذه اًمتٖمٞمػمات ؾمقف شمدومع إمم احل٤مضم٦م إمم ُمٝم٤مرات ضمديدة 

 ًمدى شمّمٛمٞمؿ واضمٝم٦م اعمستخدم.



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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ٟم٤مت ضخ٤مُم٦م اًمبٞم٤م نَّ إأٟمٔمٛم٦م اًمتحٚمٞمؾ ًمتقىمع اعمست٘مبؾ، ووصمٛم٦م أضمٞم٤مل ضمديدة ُمـ 

ذم اعمست٘مبؾ ًمـ شمسٛمح ًمٚمٛمستخدُملم سمقضع مجٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٗمٞمدة ذم ُمستقدع سمٞم٤مٟم٤مت 

واطمد. وؾمٞمٜمِم٠م ٟمٛمقذج ضمديد هق ُمستقدقم٤مت اًمبٞم٤مٟم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل ؾمتست٘مل سمٞم٤مٟم٤مهت٤م 

ُمـ ُمّم٤مدر خمتٚمٗم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت. وؾمتِمٝمد شم٘م٤مٟم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت واالشمّم٤مالت شمٓمقرًا يمبػمًا، 

 7 .(8)داقمٞم٦م، أو ومٚمسٗم٦م اًمٕمٛمؾ، أو اًمٜمامذج اًمت٘م٤مٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦مإن قمغم ُمستقى األومٙم٤مر اإلسم

وُمـ ؾمامت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم أيْم٤ًم أٟمف قمٍم اعمزاوضم٦م سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، واًمٜمٔمري٦م 

واًمتٓمبٞمؼ، وذًمؽ ذم خمتٚمػ ُمٞم٤مديـ اعمٕمروم٦م، يمام أٟمف قمٍم االشمّم٤مل اًمرسيع، وُم٤م يؽمشم٥م 

ٞم٤مرات اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٕم٤مسة وسم٤مًمتٞم٤مرات قمٚمٞمف ُمـ إزاًم٦م احلقاضمز سملم اعمجتٛمٕم٤مت واًمت٠مصمر سم٤مًمت

٤مدي٦م، اًمٗمٙمري٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م اجل٤مري٦م، وأن صمٛم٦م شمٜم٤مهماًم سملم أٟمٔمٛمتف اًمسٞم٤مؾمٞم٦م، واالىمتّم

 ًمخ.إواالضمتامقمٞم٦م، واًمث٘م٤مومٞم٦م...

وُمـ ؾمامت اًمٕمٍم أيْم٤ًم أٟمف قمٍم اًمدقم٤مي٦م واإلقمالن واإلقمالم، وأن اًمدول 

ُم٦م أهمراضٝم٤م وأهداومٝم٤م وُمنموقم٤مهت٤م اعمت٘مدُم٦م شمٜمٗمؼ قمغم إقمالُمٝم٤م ُمب٤مًمغ ـم٤مئٚم٦م، ودمٜمد خلد

، وأهن٤م شمتخذ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وطم٘مقق  أؾم٤مًمٞم٥م وـمرائؼ مل شمٙمـ شمٕمرومٝم٤م اعمجتٛمٕم٤مت ُمـ ىمبؾ 

اإلٟمس٤من ؿمٕم٤مرًا هل٤م ذم شمٜمٗمٞمذ ُمراُمٞمٝم٤م وأهمراضٝم٤م ذم اهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمِمٕمقب اعمستْمٕمٗم٦م 

 واسمتزازه٤م، وهل يمٚمٛم٦م طمؼ أريد هب٤م سم٤مـمؾ!

اًمتٖمػم االضمتامقمل اًمرسيع ذم اًمٕم٤مدات ويتسؿ اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم أيْم٤ًم سم٠مٟمف قمٍم 

                                                           

جمٚم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ  - أهؿ قمنم شم٘م٤مٟم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م -اعمٝمٜمدس قمبد اهلل قمٞمسك (8)

 -71 اًمٕمدد - 2112اًمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م يم٤مٟمقن اًمث٤مين  - اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمسقري٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

 .19دُمِمؼ ص



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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واًمت٘م٤مًمٞمد واالدم٤مه٤مت واًم٘مٞمؿ االضمتامقمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م، وأن صمٛم٦م ـمٖمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمامدة ومٞمف قمغم اًم٘مٞمؿ 

 اًمروطمٞم٦م، وـمٖمٞم٤مٟم٤ًم ًم٘مٞمؿ االؾمتٝمالك قمغم اًم٘مٞمؿ اعمٕمٜمقي٦م.

والسمد ُمـ اإلؿم٤مرة أظمػمًا إمم أن ُمـ ؾمامت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم االسمتٙم٤مر واًمتجديد، 

د ؿم٤مهدٟم٤م ذم هن٤مي٦م اًمٕم٘مد األظمػم ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض وذم اًمٕم٘مد األول ُمـ ىمرٟمٜم٤م وإذا يمٜم٤م ىم

احل٤مزم صمقرات ذم جم٤مالت ُمتٕمددة وايمتِم٤موم٤مت قمٚمٛمٞم٦م، إن ذم اًمسامء أو ذم أهمقار 

اعمحٞمٓم٤مت، وم٢من اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم ؾمٞمحٛمؾ ُمٗم٤مضمآت ُمتٕمددة ذم مجٞمع جم٤مالت احلٞم٤مة 

 واعمٞم٤مديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 تطؾبات مواجفة العرص الؼادمالؾغة العربقة وم -ثالثاا 

٤مشمف وال سم٘م٤مء ومٞمف ٟم٤معم٤م يم٤من اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم ُمتٖمػمًا سم٤مؾمتٛمرار، وُمتٗمجرًا سمٛمٕم٤مرومف وشم٘م

إال ًمألىمقي٤مء سمٚمٖم٤مهتؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ، واعمٝمٞمٛمٜملم سمث٘م٤مومتٝمؿ وإقمالُمٝمؿ، وُمْمٓمرسم٤ًم سمٛمٕم٤ميػمه 

٦م وىمٞمٛمف، يم٤من قمغم األُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمل يٙمقن ًمٚمٖمتٝم٤م اًمب٘م٤مء واالؾمتٛمراري٦م، وُمقاضمٝم

 : حتدي٤مت هذا اًمٕمٍم، أن شمٕمٛمؾ قمغم

  حسم موضوع التعريب -1

إن اًمتسقيػ ذم شمٓمبٞمؼ اًمتٕمري٥م قمغم ٟمٓم٤مق اًمس٤مطم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واًمتٚمٙم١م ذم اقمتامد 

اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م شمدريس ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٤مت اًمقـمـ اًمٕمريب، أُمر حيت٤مج إمم 

غ إـمالىم٤ًم هلذا اًمؽم ي٨م وذًمؽ اًمتسقيػ. إصدار اًم٘مرار اًمسٞم٤مد اًمالزم، إذ ال ُمسق 

ٗمٙمر ومٞمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ذًمؽ ألٟمف ٙمت٥م، وي  ٘مرأ، وي  وؾمٞمب٘مك اًمٗمٙمر اًمٕمريب ٟم٤مىمّم٤ًم وهمريب٤ًم إذا مل ي  

ال يتؿ ومٙمر ُمـ همػم ًمٖم٦م ذاشمٞم٦م ًمف، وال قمٚمؿ دون ًمٖم٦م شمٕمبػم ذاشمٞم٦م ًمف. وًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، سمام 



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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اًمٕمٍم، شمتسؿ سمف ُمـ ؾمامت االؿمت٘م٤مق واعمج٤مز واًمٜمح٧م واًمتٕمري٥م، ُمٝمٞم٠مة عمقايمب٦م روح 

وشمٕمٚمٞمؿ قمٚمقُمف يم٤موم٦م هب٤م، إذ إن ُم٤م متت٤مز سمف ُمـ همزارة االؿمت٘م٤مق، وومٞمض اًمتٍميػ ذم 

أومٕم٤مهل٤م وأؾمامئٝم٤م، ضمٕمٚمٝم٤م شمستققم٥م ُمّمٓمٚمح٤مت ضمديدة ُمـ همػم أن شمٜمزل قمـ أصقهل٤م 

 8.(9)وىمقاقمده٤م وٟمٔم٤مُمٝم٤م، وُمـ صمؿ ذم شمٕمبػمه٤م قمـ طم٤مضم٤مت اًمٕمٍم وُمتٓمٚمب٤مشمف

، وإٟمام السمد ُمـ دراؾمتٝم٤م ـمري٘م٦ًم دَّ قاوال ي٘متٍم األُمر قمغم دراؾم٦م اًمٕمٚمقم ُمَ 

 وشمٗمٙمػمًا وأؾمٚمقسم٤ًم، ُم٤مدام اًمٕمٍم هق قمٍم اًمٕمٚمؿ، وُم٤مداُم٧م اًمٚمٖم٦م هل وقم٤مء اًمٗمٙمر.

 وضع قواكني حلامية الؾغة العربقة -2

إذا أردٟم٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن يٙمقن هل٤م ُمست٘مبؾ سم٤مهر وُمٙم٤مٟم٦م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم ومام 

 حلامي٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، إذ إن ًمٚمٖم٦م قمغم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م يم٤موم٦م إال أن شمّمدر اًم٘مقاٟملم

طمدودًا، يمام ًمٚمقـمـ طمدود، السمد ُمـ مح٤ميتٝم٤م ُمـ قمب٨م اًمٕم٤مسمثلم، ودم٤موزات اعمٕمتديـ. 

وم٢مذا مل يٙمـ اإلطمس٤مس سم٤مالٟمتامء واًمققمل اًمٚمٖمقي ُمتقومريـ ًمدى اًمٗمرد، واؾمتٝم٤من سمٚمٖمتف 

ه اًمنمحي٦م ُمـ هلذ اً دم٤مهٝم٤م، وم٢من اًم٘مقاٟملم اًمرادقم٦م هل اًمتل شمْمع طمد   ٤مً األم، ويم٤من قم٤مىم  

ٓمبؼ هذه اًم٘مقاٟملم قمغم األرض اًمٕمرسمٞم٦م، وقمغم ممثكم اًمدول أسمٜم٤مء األُم٦م، قمغم أن شم  

 اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمح٤مومؾ اًمدوًمٞم٦م.

  اعتامد مبدأ التعؾم الذايت -3

اعمٕمرذم واًمتٓمقر اًمرسيع ذم جم٤مل  همٜمل قمـ اًمبٞم٤من أن ـمبٞمٕم٦م اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم اًمتٗمجر  

زود اًمدارؾملم سم٠مؾم٤مؾمٞم٤مت اعمٕمروم٦م وُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م اًمت٘م٤مٟم٦م. وعم٤م يم٤مٟم٧م اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت شم

                                                           

 -اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمسقري٦م ًمٚمٙمت٤مب -٦م وحتدي٤مت اًمٕمٍماًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞمد (9)

 .91ص 2118دُمِمؼ  -وزارة اًمث٘م٤موم٦م



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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وم٘مط، يم٤من قمٚمٞمٝمؿ يمل ئمٚمقا ُمقايمبلم روح اًمٕمٍم ذم شمٗمجره اعمٕمرذم، أن يٕمتٛمدوا قمغم 

أٟمٗمسٝمؿ ذم شمٚمؽ اعمقايمب٦م، وال يٛمٙمٜمٝمؿ االقمتامد قمغم أٟمٗمسٝمؿ إال إذا يم٤مٟمقا ُمزوديـ 

 سمٛمٝم٤مرات اًمتٕمٚمؿ اًمذايت، اًمذي هق أؾم٤مس ًمٚمتٕمٚمؿ اعمستٛمر ُمدى احلٞم٤مة.

تجغم هذا اًمتٕمٚمؿ اًمذايت ذم اًمبح٨م قمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ذم اعمقؾمققم٤مت ودوائر وي

اعمٕم٤مرف وأُمٝم٤مت اًمٙمت٥م واعمٕم٤مضمؿ، إن ذم جم٤مل اًمتخّمص، أو ذم جم٤مل اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م. 

وشمٕمد اعمٓم٤مًمٕم٦م احلرة ؾمبٞماًل ًمزي٤مدة اعمٕمروم٦م، وؾمٕم٦م االـمالع، وزي٤مدة اخلؼمات، يمام أن 

لم ذم سمحثٝمؿ، وشمقومر هلؿ اًمبٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت إن هؿ ٤مت اًمؽمسمقي٦م شمس٤مقمد اًمب٤مطمثٟم٤ماًمت٘م

 أطمسٜمقا اؾمتخداُمٝم٤م، ووفم ٗمقا ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ ذم شمٜمٛمٞم٦م جمتٛمٕمٝمؿ.

  استخدام التؼاكات احلديثة -4

ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م عمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم،  ٤مً شم١مدي اًمت٘م٤مٟم٤مت احلديث٦م دورًا أؾم٤مؾمٞم  

شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وشمٕمٚمٛمٝم٤م، إذ إن والسمد ُمـ شمقفمٞمػ اًمت٘م٤مٟم٦م ذم ظمدُم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وذم جم٤مالت 

ُم٧م اآلالت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمؿ اًمذايت سم٤مؾمتخدام ُمٕم٤مُمؾ  هذه اًمت٘م٤مٟم٦م ىمد 

 ةوأضمٝمزة اًمٕمرض احلديث٦م واًمتٚمٗمز اًمٚمٖم٤مت واعمٕم٤مُمؾ اعمّمٖمرة واًمّمقر واألومالم

واحلقاؾمٞم٥م واًمِم٤مسمٙم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(، وسمذًمؽ أصبح٧م اًمٗمرص٦م ُمقاشمٞم٦م ذم  ٦ماًمتٕمٚمٞمٛمٞم

د اًمتٕمٚمٞمؿ، سمحٞم٨م يتٕمٚمؿ يمؾ ُمتٕمٚمؿ وومؼ اؾمتٕمداداشمف، ورسقمتف اعمج٤مل اًمتٕمٚمٞمٛمل ًمتٗمري

اخل٤مص٦م، وُمٞمقًمف واهتامُم٤مشمف، حت٘مٞم٘م٤ًم ألهداف اًمتٕمٚمؿ اًمذايت، واًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر، واًمتٕمٚمؿ 

 ُمـ أضمؾ اإلشم٘م٤من.

وذم قمٍم اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م أضح٧م اًمٚمٖم٦م هل اًمقضمقد ذاشمف، وأصبح 

قي قمغم اًمِم٤مسمٙم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(. وىمدياًم ىم٤مل ؾم٘مراط هذا اًمقضمقد ُمرشمبٓم٤ًم سمث٘مؾ اًمقضمقد اًمٚمٖم



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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ٕمد طمتك يراك اآلظمرون أُم٤م اًمٞمقم وم٤مًمِمٕم٤مر هق حت٤مور قمـ سم  ش. ؿ طمتك أراكشمٙمٚمَّ » :جلٚمٞمسف

وشمراهؿ، وُمـ صمؿ شمرى ذاشمؽ أٟم٧م، وهل سمٕمٞمدة قمٜمؽ، وًمّمٞم٘م٦م اًم٘مرب ُمٜمؽ، ذم قمٍم 

ـ أٟم٤م؟ وُمـ ٟمحـ؟ ُمٓمروطم٤مً سمِمدة قمغم أوؾمع ٟمٓم٤م :سم٤مت ومٞمف ؾم١مال اهلقي٦م  9.(11)قُم

وهمٜمل قمـ اًمبٞم٤من أن ٟمسب٦م ُم٤م هق ُمتقومر قمغم اًمِم٤مسمٙم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إٟمام هل ٟمسب٦م 

ا أراد أصح٤مب هذه ضئٞمٚم٦م، وأن ُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم شم٘متيض رومع هذه اًمٜمسب٦م إذ

 ًمٖمتٝمؿ، واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م، واًمتٛمٙملم هل٤م ذم قمٍم اًمت٘م٤مٟم٦م. اًمٚمٖم٦م اؾمتٛمرار

 ادروكة وتؼبل التغقري -5

داُم٧م ـمبٞمٕم٦م اًمٕمٍم  تٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم، إذ ُم٤موهذا ُمٓمٚم٥م أؾم٤مد ُمـ ُم

اًم٘م٤مدم شمتسؿ سم٤مًمتٖمػم اًمرسيع يم٤من ًمزاُم٤ًم قمغم اًمٚمٖمقيلم أن يتسٛمقا سم٤معمروٟم٦م ذم شم٘مبؾ اًمتٖمػم، 

وم٤مًمتِمدد اًمٚمٖمقي ُمـ ضمٝم٦م، واًمتٛمحؾ ذم اؾمتخدام اًمٚمٖم٦م، واًمت٘مٕمر ذم ذًمؽ االؾمتخدام 

ر ُمـ اًمٚمٖم٦م، يمام أن اًمتِمدد ذم  وضع األسمدال واعم٘م٤مسمالت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ذًمؽ يمٚمف يٜمٗم 

ًمبٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت األضمٜمبٞم٦م اًمتل أصبح٧م قم٤معمٞم٦م، وؿم٤مقم٧م قمغم األًمسٜم٦م واألىمالم، 

 أضحك ال خيدم اًمٚمٖم٦م ذم شمقؾمٕمٝم٤م واٟمتِم٤مره٤م وؿمٞمققمٝم٤م.

وال ي٘متٍم األُمر قمغم اًمتِمدد ذم االؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي ووضع اعمّمٓمٚمح٤مت، وإٟمام 

ري٘م٦م واطمدة ذم أداء قمٛمٚمٝمؿ اًمتدريز، وهذا ضم٤موزه إمم اًمتِمدد ذم إًمزام اعمٕمٚمٛملم اقمتامد ـم

ُم٤م يٕمٛمؾ قمغم شم٘مٞمٞمدهؿ وؿمؾ  االسمتٙم٤مر ًمدهيؿ. وُمـ هٜم٤م يم٤من اقمتامد أؾمٚمقب االٟمت٘م٤مئٞم٦م ذم 

 اًمٓمرائؼ سمحٞم٨م شم١مظمذ إجي٤مسمٞم٤مهت٤م وشمتالرم ؾمٚمبٞم٤مهت٤م، هنج٤ًم يتٓمٚمبف اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم.

                                                           

 .316ص 2115اًمٙمقي٧م  - قم٤ممل اعمٕمروم٦م - اًمٗمجقة اًمرىمٛمٞم٦م - اًمديمتقر ٟمبٞمؾ قمكم وٟم٤مدي٤م طمج٤مزي (11)
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 العـاية بالصـاعة ادعجؿقة -6

قضع ُمٕمجامت قم٤مُم٦م دمٛمع سملم وشمتجغم هذه اًمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم سم

األص٤مًم٦م واحلداصم٦م، ووضع ُمٕمجامت ٟمققمٞم٦م ذم خمتٚمػ ُمٞم٤مديـ اعمٕمروم٦م قمغم همرار 

ي واًمٜمٗمز، وُمٕمجؿ اعمٕمجؿ اًمٓمبل اعمقطمد، واعمٕمجؿ اًمٗمٚمسٗمل، واعمٕمجؿ اًمؽمسمق

ًمخ. قمغم أن دمدد ُمْم٤مُملم هذه اعمٕم٤مضمؿ سم٤مؾمتٛمرار، وأن شمقايم٥م إاعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م...

ٜمنم شمٚمؽ اعمْم٤مُملم قمغم ُمقاىمع اًمِم٤مسمٙم٦م تّم٤مص، وقمغم أن شم  اًمتٗمجر اعمٕمرذم ذم يمؾ اظم

)اإلٟمؽمٟم٧م(، وأن شمقفمػ اًمت٘م٤مٟم٦م )اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م( ذم صٜم٤مقم٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مضمؿ وذم ٟمنمه٤م 

 واًمؽموي٩م هل٤م.

  العؿق حتؼقؼاا لإلبداع والبتؽاراعتامد الرتبقة يف  -7

يتزودوا  عم٤م يم٤من اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم هق قمٍم اًمٕمٚمؿ واالسمتٙم٤مر يم٤من قمغم أسمٜم٤مء األُم٦م أن

سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل عمقاضمٝم٦م ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٍم، وسم٤معمستقي٤مت اعمٕمرومٞم٦م يم٤موم٦م، طمتك 

 يتٛمٙمٜمقا ُمـ شمقفمٞمػ اعمٕمروم٦م ذم واىمع احلٞم٤مة.

ٕمٜمك سم٤معمستقى األول ُمـ ُمستقي٤مت اعمٕمروم٦م طمٗمٔم٤ًم وإذا يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م شم  

ُمـ هذا اعمستقى اًمذي يٕمد  وشمذيمرًا واؾمؽمضم٤مقم٤ًم، وم٢من اًمؽمسمٞم٦م اعمٕم٤مسة شمٜمت٘مؾ سم٤معمتٕمٚمؿ

ُمـ أدٟمك اعمستقي٤مت اعمٕمرومٞم٦م إمم ُمستقى اًمٗمٝمؿ، وُمـ صمؿ إمم ُمستقى اًمتٓمبٞمؼ، سمحٞم٨م 

يٙمقن اعمتٕمٚمؿ ىم٤مدرًا قمغم شمٓمبٞمؼ ُم٤م شمٕمٚمٛمف ذم جم٤مالت ضمديدة مم٤م جيري ذم سمٞمئتف وطمٞم٤مشمف 

 اًمٞمقُمٞم٦م، وُم٤م يٕمرض ًمف ُمـ ُمقاىمػ.

ستقى اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م ومل شمتقىمػ قمٜمد هذا اعمستقى، وإٟمام ضم٤موزشمف إمم ُم

ٕمرض ًمف داظمؾ اعمدرؾم٦م وظم٤مرضمٝم٤م سمحٞم٨م يٙمقن اًمدارس ىم٤مدراً قمغم حتٚمٞمؾ اعمقاىمػ اًمتل شم  
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شمراقمك ومٞمٝم٤م األومٙم٤مر واعمب٤مدئ اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م، ُمع اًم٘مدرة قمغم اسمتٙم٤مر  ًمػمى إمم أي طمد  

أؾم٤مًمٞم٥م ضمديدة، شمتْمٛمـ اؾمتخدام هذه اعمٕمٚمقُم٤مت، وأظمػمًا جيلء ُمستقى احلٙمؿ اًمذي 

ـ أرومع اعمستقي٤مت. وذم ضقئف يستٓمٞمع اًمدارس أن يّمدر أطمٙم٤مُم٤ًم قمغم اعمقاىمػ يٕمد ُم

 11.(11)اًمتل شمٕمرض ًمف سمٛم٘مت٣م ُم٤م شمٕمٚمٛمف ٟم٘مداً، واىمؽماطم٤مً، ودمديداً 

واًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م هل اًمتل حت٘مؼ اعمستقي٤مت اًمس٤مسم٘م٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 

ًمٖم٨م واًمسٛملم، ذم قمٍم اظمتٚمٓم٧م اًمتٕمٚمٛمٞم٦م، وشمريمز قمغم اًمؽمسمٞم٦م اًمٜم٤مىمدة اًمتل متٞمز سملم ا

ومٞمف األوراق، واضٓمرسم٧م ومٞمف اعمٕم٤ميػم، واُمتزج اًمسؿ سم٤مًمٕمسؾ، واًمزيػ سم٤محل٘مٞم٘م٦م. يمام أهن٤م 

شمٕمٛمؾ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف قمغم شمٗمجػم اًمٓم٤مىم٤مت اإلسمداقمٞم٦م ًمدى اًمٜم٤مؿمئ٦م طمتك يتٙمٞمٗمقا ُمع 

 األوض٤مع اجلديدة اعمتٖمػمة ذم قمٍم، يتٛمٞمز سمٙمثرة اًمتٖمػمات ورسقمتٝم٤م اعمذهٚم٦م.

ضمد أن اإلٟمس٤من حي٘مؼ ذاشمف ذم اإلسمداع، وُمـ ظمالل اإلسمداع، يمام ًمقطمظ د و  وًم٘م

أن اًمٜمِم٤مط اإلسمداقمل يزود اًمٜم٤مؿمئ٦م سمداومع داظمكم يٗمقق ذم ٟمققمٞمتف وومٕم٤مًمٞمتف مجٞمع اًمدواومع 

 اخل٤مرضمٞم٦م، وُم٤م اًمٜمِم٤مط اإلسمداقمل إال قمٛمٚمٞم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م أوالً، ومؽميمٞمبٞم٦م صم٤مٟمٞم٤ًم.

شم١مدي إمم اإلسمداع شمرسمٞم٦م اإلرادة  ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن ُمـ األُمقر اًمتل

اًم٘مقي٦م، واًمتٕمٚمؿ االيمتِم٤مذم، واًمتٕمٚمؿ اًمذايت، واًمِمؽ، واًمتٕمزيز، واًمتٗم٤مؤل، 

 واًمتٗمٙمػم اعمٜمٔمقُمل.

وًم٘مد أؿم٤مر ضمؼمان ظمٚمٞمؾ ضمؼمان إمم أن ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يتقىمػ قمغم 
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يمامضٞمٝم٤م،  ُمست٘مبؾ اًمٗمٙمر اعمبدع، وم٢من يم٤من ذًمؽ اًمٗمٙمر ُمقضمقدًا يم٤من ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م قمٔمٞمامً 

 11.(12)وإن يم٤من همػم ُمقضمقد ومٛمست٘مبٚمٝم٤م ؾمٞمٙمقن يمح٤مرض ؿم٘مٞم٘متٞمٝم٤م اًمرسي٤مٟمٞم٦م واًمٕمؼماٟمٞم٦م

هل ذم األُم٦م قمزم » :ُم٤م هذه اًم٘مقة اًمتل ٟمدقمقه٤م ىمقة االسمتٙم٤مر؟ ومٞمجٞم٥م :ويس٠مل

داومع إمم األُم٤مم، هل ذم ىمٚمبٝم٤م ضمقع وقمٓمش وؿمقق إمم همػم اعمٕمروف، وهل ذم روطمٝم٤م 

هن٤مرًا، وًمٙمٜمٝم٤م ال حت٘مؼ طمٚم٘م٦م ُمـ أطمد ـمرومٞمٝم٤م و ٤م ًمٞمالً ؾمٚمسٚم٦م أطمالم شمسٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝم

 إال أض٤موم٧م طمٚم٘م٦م ضمديدة ذم اًمٓمرف اآلظمر.

وهل ذم األومراد اًمٜمبقغ، وذم اجلامقم٦م احلامؾم٦م، وُم٤م اًمٜمبقغ ذم األومراد ؾمقى 

اًم٘مدرة قمغم وضع ُمٞمقل اجلامقم٦م اخلٗمٞم٦م ذم أؿمٙم٤مل فم٤مهرة حمسقؾم٦م
(13)

.12 

ٚم٦م اًمقطمٞمدة إلطمٞم٤مء اًمٚمٖم٦م، هل ذم ىمٚم٥م ويرى ضمؼمان أن ظمػم اًمقؾم٤مئؾ، سمؾ اًمقؾمٞم

اًمِم٤مقمر وقمغم ؿمٗمتٞمف وسملم أص٤مسمٕمف، وم٤مًمِم٤مقمر هق اًمقؾمٞمط سملم ىمقة االسمتٙم٤مر واًمبنم، وهق 

اًمسٚمؽ اًمذي يٜم٘مؾ ُم٤م حيدصمف قم٤ممل اًمٜمٗمس إمم قم٤ممل اًمبح٨م، وُم٤م ي٘مرره قم٤ممل اًمٗمٙمر إمم قم٤ممل 

ض أيٜمام يرسمض، وإذا احلٗمظ واًمتدويـ. اًمِم٤مقمر أسمق اًمٚمٖم٦م وأُمٝم٤م، شمسػم طمٞمثام يسػم، وشمرسم

 ُم٤م ىم٣م، ضمٚمس٧م قمغم ىمؼمه سم٤ميمٞم٦م ُمٜمتحب٦م طمتك يٛمر هب٤م ؿم٤مقمر آظمر، وي٠مظمذ سمٞمده٤م.

إذا يم٤من اًمِم٤مقمر أسم٤م اًمٚمٖم٦م وأُمٝم٤م وم٤معم٘مٚمد ٟم٤مؾم٩م يمٗمٜمٝم٤م، وطمٗم٤مر » :ويت٤مسمع ضمؼمان ىم٤مئالً 

٤ًم يم٤من أو ىمؼمه٤م. وأقمٜمل سم٤مًمِم٤مقمر يمؾ خمؽمع يمبػمًا يم٤من أو صٖمػماً، ويمؾ ُمٙمتِمػ ىمقي  

ُمـ مل ي٘مػ ُمتٝمٞمب٤ًم أُم٤مم األي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ومٞمٚمسقوم٤ًم يم٤من، أو ٟم٤مـمقرًا ًمٚمٙمروم. أُم٤م ضٕمٞمٗم٤ًم، ويمؾ 
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ـ  اعم٘مٚمد ومٝمق اًمذي ال يٙمتِمػ ؿمٞمئ٤مً، وال خيتٚمؼ أُمرًا، سمؾ يستٛمد طمٞم٤مشمف اًمٜمٗمسٞم٦م ُم

ـ شم٘مدُمفُمٕم٤مسيف، ويْمع أصمقاسمف اعمٕمٜمقي٦م ُمـ رىمع، جيز   ـ أصمقاب ُم  13.(14)شه٤م ُم

 : تؿ قمغم اًمٕمرسمٞم٦موُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م ـمبٞمٕم٦م اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم حت

 االهتامم سم٤مًم٘مراءة اًمٜم٤مىمدة. - أ

جمٚم٦م اعمدرؾم٦م، جمٚم٦م احل٤مئط، اإلذاقم٦م »ٞم٦م ٗمِ االهتامم سم٤معمٜم٤مؿمط اًمٚمٖمقي٦م اًمالَص  - ب

ء اعمح٤مرضات، اعمدرؾمٞم٦م، اعمٜم٤مفمرات، احلقارات واًمٚم٘م٤مءات، قم٘مد اًمٜمدوات، إًم٘م٤م

 ش.ًمخإإضمراء اعمس٤مسم٘م٤مت...

 اًمٙمِمػ قمـ اعمقاه٥م. -ج

 هقسملم واعمبدقملم وشمرسمٞم٦م اإلسمداع.اًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اعمق -د

 شمٙمريؿ اًمٗم٤مئزيـ واعمقهقسملم واعمبدقملم ذم مجٞمع اعمج٤مالت واًمٗمٜمقن األدسمٞم٦م. -ه

 إعداد الػرد لؾحقاة -8

صمٛم٦م ُمـ يرى أن أومْمؾ إقمداد ًمٚمٗمرد إٟمام هق اإلقمداد ًمٚمحٞم٤مة؟ ومام اعم٘مّمقد سم٢مقمداد 

ىم٤مدرًا قمغم ومٝمؿ سمٞمئتف  اًمٗمرد ًمٚمحٞم٤مة؟ إن ظمّم٤مئص اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم حتتؿ قمغم اًمٗمرد أن يٙمقن

اًمتل يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م، واًمسٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م، واالٟمتٗم٤مع هب٤م إمم أىمَم طمد ممٙمـ، حت٘مٞم٘م٤ًم 

 الؾمتٛمرار ٟمٛمق اًمٗمرد، واعمجتٛمع، وازده٤مر اًمبٞمئ٦م.

ٗمٝمؿ إال أن إقمداد اًمٗمرد ال ي٘متٍم قمغم إقمداده ًمٚمٛمجتٛمع وم٘مط، ذًمؽ ألن اعمجتٛمع ي  

ىم٤مت ُم٤مدي٦م حمسقؾم٦م، وىمٞمؿ ُم٤مدي٦م قم٤مدة قمغم أٟمف ضمسؿ ذو يمٞم٤من ُم٤مدي حمسقس، وقمال

حمسقؾم٦م، أو ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اعم٤مدة. أُم٤م إقمداد اًمٗمرد ًمٚمحٞم٤مة ومذًمؽ ألن احلٞم٤مة هل اًمٙمٞمٜمقٟم٦م يمٚمٝم٤م سمام 

ومٞمٝم٤م ُمـ ضمسد وروح، وُم٤مدة وومٙمر، وُمـ أقمْم٤مء ووفم٤مئػ. واعمجتٛمع يٗمٝمؿ قم٤مدة قمغم أٟمف 
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ود، وهل شمٞم٤مر ُمستٛمر جمتٛمع سمٕمٞمٜمف، حمدود سمحدود اًمزُم٤من واعمٙم٤من. أُم٤م احلٞم٤مة ومٝمل سمٖمػم طمد

يدظمؾ ومٞمف اعم٤ميض واحل٤مرض واعمست٘مبؾ، وهل شمِمٛمؾ هذا اعمجتٛمع، وذاك اعمجتٛمع، ويمؾ 

 14.(15)جمتٛمع، أي شمِمٛمؾ اعمجتٛمع اًم٘مقُمل ظم٤مص٦م، واعمجتٛمع اإلٟمس٤مين سمقضمف قم٤مم

وهبذا شمٙمقن اًمدقمقة ًمٚمحٞم٤مة دقمقة ىمقُمٞم٦م ودقمقة إٟمس٤مٟمٞم٦م ُمٕم٤ًم، ودقمقة ُم٤مدي٦م 

ردي٦م. وشمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م وشمٕمٚمٛمٝم٤م يٜمبٖمل هلام أن حي٘م٘م٤م شمٚمؽ وروطمٞم٦م، ودقمقة اضمتامقمٞم٦م ووم

وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمتل يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م اًمدارؾمقن، قمغم  ،اًمدقمقات ًمدى اًمٗمرد

ت٤مرأن  هذه اًمٜمّمقص ذم ضقء ٟمس٘ملم زُم٤مين وُمٙم٤مين، إذ حيرص ذم اًمٜمسؼ اعمٙم٤مين  خت 

 اًمدائرة اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، قمغم االُمتداد ُمـ اًمدائرة اعمحٚمٞم٦م إمم اًمدائرة اًم٘مقُمٞم٦م، وُمـ صمؿ إمم

سمحٞم٨م شمٙمتس٥م اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٛمٞم٦م ُمالُمح اًمقاىمع اعمحكم، دون أن شمٜمٕمزل قمـ اًمقاىمع 

اًم٘مقُمل، صمؿ شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ذًمؽ يمٚمف إمم األومؼ اإلٟمس٤مين اًمقاؾمع ًمٞمٚمتحؿ سم٤مًمتجرسم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م 

 .(16)ذم ىمٞمٛمٝم٤م اجلامًمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م، وإٟمج٤مزاهت٤م احلْم٤مري٦م اعمِمؽميم٦م

ٞم٦م أن شمستجٞم٥م عمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم وم٢من قمغم واضٕمل وإذا أردٟم٤م ًمٚمٖمتٜم٤م اًمٕمرسم

اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م أن يٜمت٘مٚمقا ُمـ اًمدائرة اًم٘مٓمري٦م اًمْمٞم٘م٦م إمم اًمدائرة اًم٘مقُمٞم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد 

اًمٕمريب، وُمٜمٝم٤م إمم اًمدائرة اًمقاؾمٕم٦م، أال وهل اًمدائرة اًمٕم٤معمٞم٦م، وأن يٓمٚمع اعمتٕمٚمٛمقن قمغم 

ومٞمف قمغم آداب أُمتٝمؿ اعم٤مضٞم٦م، واحل٤مرضة،  اآلداب اًمٕم٤معمٞم٦م، ذم اًمقىم٧م اًمذي يٓمٚمٕمقن

 وشمقضمٝم٤مهت٤م اعمست٘مبٚمٞم٦م، وذًمؽ سمٕمد أن أصبح اًمٕم٤ممل ىمري٦م يمقٟمٞم٦م.

 العـاية بؾغة الطػولة ادبؽرة والتعؾقم األساد  -9

، وـم٤معم٤م أمهٚمٜم٤م شاًمٕمٚمؿ ذم اًمّمٖمر يم٤مًمٜم٘مش ذم احلجر» :ـم٤معم٤م رددٟم٤م اًم٘مقل

                                                           

 .8 ص 1963سمػموت  - دار اآلداب - االؿمؽمايمٞم٦م واألدب -اًمديمتقر ًمقيس قمقض (15)



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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واًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م أصمبت٧م أن اًمٓمٗمقًم٦م اعمبٙمرة ذم طمٞم٤مة أُمتٜم٤م ُمع أن اًمدراؾم٤مت 

اًمٕمٍم اًمذهبل اليمتس٤مب اًمٚمٖم٦م، ال سمؾ أيمثر ُمـ ًمٖم٦م، إٟمام هق ذم هذه اعمرطمٚم٦م 

ٙمتس٥م اعمبٙمرة ُمـ طمٞم٤مة اًمٓمٗمؾ. وم٢مذا أردٟم٤م ًمٚمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم أن شمِمٞمع وشم  

ـ  سمري٤مض األـمٗم٤مل واًمتٕمٚمٞمؿ األؾم٤مد، سمحٞم٨م شمٙمقن ُمرسمٞم٤مت اًمري٤مض تَ ٕم  ٜمَ ٚم  ومَ 

ؾم٤مد وُمٕمٚمٛمقه٤م قمغم درضم٦م يم٤مومٞم٦م وقم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمت٠مهٞمؾ وُمٕمٚمامت اًمتٕمٚمٞمؿ األ

 واًم٘مدوة احلسٜم٦م ذم مم٤مرؾم٦م اًمٚمٖم٦م.

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن ًمٖم٦م اًمٓمٗمؾ هل األؾم٤مس ذم شمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، إذ شمتخذ ٟم٘مٓم٦م 

يمٞمػ ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م وهل اًمٕم٤مُمٞم٦م؟ إن االٟمٓمالق يٙمقن  :اٟمٓمالق، وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ

قم٤مُمٞم٦م إمم قمرسمٞم٦م، سمحٞم٨م يبذل اجلٝمد  هل٤م ُمـسمتّمحٞمح ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ حتريػ مم٤م حيقِ 

ًمتٝمذي٥م هذه اًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، ويزود اًمٓمٗمؾ سملم احللم واآلظمر سمٙمٚمامت قمرسمٞم٦م 

صحٞمح٦م، شمرادف ُم٤م يستٕمٛمٚمف ُمـ األًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُمٞم٦م، ُمع ُمالطمٔم٦م أن شمٙمقن ىمريب٦م ذم 

 ؿمٙمٚمٝم٤م ُمـ قم٤مُمٞم٦م اًمٓمٗمؾ.

ء قمغم ويبدو ُمـ اًمقهٚم٦م األومم أن هذا اًمٜمٝم٩م يتٕم٤مرض ُمع وضمقب ـمبع اًمٜمش»

اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٚمٞمٛم٦م ُمٜمذ اًمبداي٦م، وًمٞمس هٜم٤مك ذم اًمقاىمع أي شمٕم٤مرض، إذ إن اعم٘مّمقد هق 

ضمٕمؾ ًمٖم٦م األـمٗم٤مل ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمرسمٞم٦م سمتّمحٞمح ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ حتريػ، وهبذا يتجٛمع 

ًمٚمٓمٗمؾ رصٞمد ًمٗمٔمل ُمـ اًمٗمّمٞمح٦م سم٠ميرس اًمسبؾ، قمغم أن يزداد هذا اًمرصٞمد سمام يدرؾمف 

 15.(17)شسمٕمد ذًمؽ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦ماًمتالُمٞمذ ُمـ ىمّمص وأٟم٤مؿمٞمد 

                                                           

 -ققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼُمٓمب - ذم ـمرائؼ شمدريس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -قد أمحد اًمسٞمداًمديمتقر حمٛم (17)
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 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 

 
 

24 

 تػصقح العامقات -11

ُم٤مداُم٧م اًمٕم٤مُمٞم٤مت ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ُمستٕمٛمٚم٦م ذم اًمتٕمبػم قمـ احل٤مضم٤مت وشمٜمٗمٞمذ 

اعمتٓمٚمب٤مت، وُم٤مدام ذم هذه اًمٕم٤مُمٞم٤مت طمٞم ز ُمـ اًمٗمّمٞمح، يمام أن سمٕمض اعمٗمردات اًمٕم٤مُمٞم٦م 

األُمر يتٓمٚم٥م  حتت٤مج إمم شمٕمديؾ ـمٗمٞمػ ذم سمٕمض طمروومٝم٤م طمتك شمٕمقد إًمٞمٝم٤م اًمٗمّمٞمح٦م، يم٤من

شمٗمّمٞمح هذه اًمٕم٤مُمٞم٤مت واالرشم٘م٤مء هب٤م إمم ُمّم٤مف اًمٗمّمٞمح٦م، وذم ذًمؽ ظمدُم٦م ًمٚمٕمرسمٞم٦م ذم 

 ُمسػمة اًمٗمّمٞمح٦م. ذم ٤مً هذا اًمتٗمّمٞمح إجي٤مسمٞم   وي١مصمرُمست٘مبٚمٝم٤م، 

 إعداد ادعؾؿني األكػقاء -11

إن ـمبٞمٕم٦م اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم شمستٚمزم إقمدادًا رومٞمع اعمستقى ًمٚمٛمٕمٚمٛملم يم٤موم٦م، قمغم أن 

٠مهٞمؾ واإلقمداد اعمٕمٚمٛملم سم٤مًمتٛمٙمـ ُمـ اعم٤مدة وُمٝم٤مرات اًمتقاصؾ سم٤مًمٚمٖمتلم شمزِود ُمٜم٤مه٩م اًمت

د اًمبٞمئ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٛمٞم٦م  اًمٕمرسمٞم٦م واألضمٜمبٞم٦م اٟمسج٤مُم٤ًم ُمع ـمبٞمٕم٦م اًمٕمٍم، وأن شم زوَّ

سمٛمختٚمػ ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ، وأن شمٙمقن صمٛم٦م ُمب٤مدرات ي٘مقم هب٤م اعمٕمٚمٛمقن إلهمٜم٤مء اًمبٞمئ٦م 

ًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٛمٞم٦م، وقمغم أن يريِمز اعمٕمٚمٛمقن قمغم رسمط واؾمتخدام اًمت٘م٤مٟم٦م ذم شمٞمسػم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ا

اعمٕم٤مرف اًمٜمٔمري٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م، وقمغم اجلقاٟم٥م اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م، وشمٕمٚمٞمؿ اعمتٕمٚمؿ يمٞمػ يتٕمٚمؿ؟ ويمٞمػ 

ـ يٕمتٛمد قمغم ذاشمف ذم ايمتس٤مب اعمٕمٚمقُم٤مت وايمتِم٤مومٝم٤م؟ ويمٞمػ يتٕمٚمؿ شمٕم٤موٟمٞم   ٤ًم ُمع أىمراٟمف ضٛم

 .(18)ت؟ومريؼ قمٛمؾ، ي٘مقم سم٢مٟمج٤مز اعمنموقم٤مت وطمؾ اعمِمٙمال

والسمد أن خيْمع اعمٕمٚمٛمقن إمم دورات شمدريبٞم٦م ُمستٛمرة دمديدًا عمٕمٚمقُم٤مهتؿ 

ستخدم اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمدورات، وأن يستٕمٛمٚمٝم٤م اعمٕمٚمٛمقن وأؾم٤مًمٞم٥م شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ، قمغم أن شم  

يم٤موم٦م، وًمٞمس األُمر ُم٘متٍمًا قمغم ُمٕمٚمٛمل اًمٕمرسمٞم٦م وطمدهؿ وإٟمام يِمٛمؾ ُمٕمٚمٛمل اعمقاد يم٤موم٦م، 

 ٦م ذم مجٞمع ُمٞم٤مديٜمٝم٤م.ُم٤مداُم٧م اًمٚمٖم٦م وقم٤مء اعمٕمروم



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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 حرية ادعؾم -12

إذا يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م حتد ُمـ طمري٦م اعمٕمٚمٛملم، ودمؼمهؿ قمغم اًمت٘مٞمد سم٤معمٜم٤مه٩م 

ُمْمٛمقٟم٤ًم، وـمرائؼ شمدريسٞم٦م، وأؾم٤مًمٞم٥م شم٘مقيؿ، وم٢من اًمؽمسمٞم٦م احلديث٦م واعمست٘مبٚمٞم٦م شمدقمقان 

ًمتح٘مٞمؼ أهداف  ذم اظمتٞم٤مر ـمري٘م٦م اًمتدريس اًمتل يراه٤م ُمالئٛم٦م ر  إمم طمري٦م اعمٕمٚمؿ، ومٝمق طم  

ذم اظمتٞم٤مر اًمٜمّمقص األدسمٞم٦م اًمتل يراه٤م ُمٜم٤مؾمب٦م عمستقي٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م  ر  درؾمف، يمام أٟمف طم  

اًمذيـ يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝمؿ، وهق طمر ذم اظمتٞم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مقيؿ اعمالئٛم٦م، قمغم أن شمٙمقن هذه 

احلري٦م ُمٜمٔمٛم٦م وُمس١موًم٦م ذم إـم٤مر األهداف اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م، وُمٜمسجٛم٦م ُمع ىمٞمؿ 

 أص٤مًمتٝم٤م، وشمقضمٝم٤مهت٤م.األُم٦م و

 تػعقل ادجامع الؾغوية -13

عم٤م يم٤مٟم٧م اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م هل اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ؿم١مون اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤من قمٚمٞمٝم٤م 

واضم٥م ُمت٤مسمٕم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اًمٚمٖمقي٦م، واًمٕمٛمؾ قمغم يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف مح٤مي٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

 ٤م.واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م، وُمٕم٤مجل٦م ُمِمٙمالهت٤م، واالهتامم سم٢مشم٘م٤مهن٤م، واالرشم٘م٤مء هب

وإذا يم٤من اًمتٗمجر اعمٕمرذم ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامت اًمٕمٍم، وحيٛمؾ هذا اًمتٗمجر 

يم٤من قمغم جم٤مُمع اًمٚمٖم٦م أن شمت٤مسمع رصد  ،ُمّمٓمٚمح٤مت ضمديدة ذم خمتٚمػ ُمٞم٤مديـ اعمٕمروم٦م

هذه اعمّمٓمٚمح٤مت، ووضع اًمبديؾ اًمٕمريب هل٤م ىمبؾ ؿمٞمققمٝم٤م واٟمتِم٤مره٤م قمغم األًمسٜم٦م 

ًمبديؾ اًمٕمريب اعم٘م٤مسمؾ هل٤م. واألىمالم، ويّمبح ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من حمقه٤م واؾمتٕمامل ا

وُمـ هٜم٤م يم٤من السمد ُمـ شمٗمٕمٞمؾ قمٛمؾ جل٤من جم٤مُمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم اًمقـمـ 

اًمٕمريب، وشمٗمٕمٞمؾ قمٛمؾ احت٤مد اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم رسقم٦م اًمب٧م، 

 واًمتٜمسٞمؼ، ُمقايمب٦م عمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم.



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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 اًمقـمـ اًمٕمريب، وُمـ ُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم شمقؾمٞمع دائرة اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م ذم

سمحٞم٨م يٕمٛمؾ قمغم إٟمِم٤مء جمٛمع ًمٖمقي ذم يمؾ دوًم٦م قمرسمٞم٦م يْمٓمٚمع سمدوره ذم احلٗم٤مظ قمغم 

 اًمٗمّمٞمح٦م واالرشم٘م٤مء سمقاىمٕمٝم٤م.

 مجعقات التؿؽني لؾعربقة ومحايتفااإلكثار من  -14

ـم٤معم٤م مح ٚمٜم٤م ذم يمثػم ُمـ ٟمدواشمٜم٤م وُم١ممتراشمٜم٤م اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م، أو وزارات اًمؽمسمٞم٦م، 

قى اًمٚمٖمقي، وـم٤معم٤م ىمذومٜم٤م اًمٙمرة ُمـ ـمرف إمم آظمر، قمٚماًم سم٠من ُمس١موًمٞم٦م شمدين اعمست

ُمس١موًمٞم٦م اًمٜمٝمقض سم٤مًمٚمٖم٦م هل ُمس١موًمٞم٦م مج٤مقمٞم٦م، وقمغم مجٞمع األـمراف أن شمْمٓمٚمع 

سمدوره٤م ذم جم٤مل االرشم٘م٤مء سم٤مًمقاىمع اًمٚمٖمقي، وأن يٙمقن صمٛم٦م شمٜمسٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م ذم ضقء 

 اؾمؽماشمٞمجٞم٦م واطمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.

تٝم٤م، ومجٕمٞم٤مت أصدىم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دورًا وشم١مدي مجٕمٞم٤مت اًمتٛمٙملم ًمٚمٖم٦م ومح٤مي

ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م، واالهتامم سم٘مْم٤مي٤مه٤م، واًمٕمٛمؾ قمغم ؾمػمورهت٤م واٟمتِم٤مره٤م،  ٤مً أؾم٤مؾمٞم  

واحل١مول دون اًمتٕمدي قمغم ؾمالُمتٝم٤م. يمام ي١مدي اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل دورًا هق اآلظمر ذم 

 احلٗم٤مظ قمغم اًمٚمٖم٦م اًمسٚمٞمٛم٦م ذم ُمراومؼ اعمجتٛمع وىمٓم٤مقم٤مشمف.

أن صمٛم٦م شم٘مّمػمًا ذم هذه اجلقاٟم٥م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مسة، إال أن اًمٕمٍم  وُمـ اعمالطمظ

سمٖمٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم ُمقىمع اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمٞمح٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م، اإليمث٤مر ُمـ مجٕمٞم٤مت  ،اًم٘م٤مدم يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م

 مح٤مي٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأصدىم٤مئٝم٤م وجل٤من اًمتٛمٙملم هل٤م، وشمٗمٕمٞمؾ اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل خلدُمتٝم٤م.

ىم٤مء هل٤م، شمٕمٛمؾ قمغم احلد ُمـ شمٚمقث اًمبٞمئ٦م، وإذا يمٜم٤م ٟمرى مجٕمٞم٤مت حلامي٦م اًمبٞمئ٦م وأصد

واًمتخٗمٞمػ ُمـ طمدشمف، وم٢من اًمتٚمقث اًمٚمٖمقي ذم اًمبٞمئ٦م ضمدير، هق اآلظمر، سم٠من شمٙمقن ًمف 



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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مجٕمٞم٤مت، شمٕمٛمؾ قمغم شمٜم٘مٞم٦م اًمبٞمئ٦م االضمتامقمٞم٦م ُمـ اًمتٚمقث اًمٗمٙمري، واًمتٚمقث اًمٚمٖمقي، سمٕمد 

وقمغم أن اؾمتنمى هذا اًمتٚمقث ذم جم٤مالت ُمتٕمددة، والؾمٞمام اعمج٤مل اإلقمالُمل، 

 اًمتج٤مري٦م، واخلدُمٞم٦م، واًمسٞم٤مطمٞم٦م، وذم اًمالومت٤مت، واإلقمالٟم٤مت. ح٤مِل واضمٝم٤مت اعمَ 

وشم٘مقم هذه اجلٛمٕمٞم٤مت أيْم٤ًم سم٤مًمتققمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م، وشمٕمزيز االٟمتامء إمم ضم٤مٟم٥م قمٛمٚمٝم٤م 

 ذم احلٗم٤مظ قمغم ؾمالُم٦م اًمبٞمئ٦م االضمتامقمٞم٦م ُمـ اًمتٚمقث اًمٚمٖمقي.

 ألخرىقة ومـفا إىل الؾغات االعـاية بالرتمجة إىل العرب -15

إن ُمـ ُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمؽممج٦م ألن صمٛم٦م ىمّمقرًا يمبػمًا ذم 

ؽمضمؿ إمم جم٤مالهت٤م إن قمغم ُمستقى شمٙمقيـ اعمؽممجلم وشمدريبٝمؿ، أو قمغم ُمستقى ُم٤م ي  

ٜم٘مؾ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م إمم شمٚمؽ اًمٚمٖم٤مت، أو قمغم ُمستقى اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت األظمرى، أو ُم٤م ي  

 مح٤مي٦م طم٘مقق اعمؽممجلم.

 ٤ًم هلذه اًمثٖمرات يم٤من السمد عمقايمب٦م اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم ُمـ وضع ظمٓمط وشمالومٞم

ًمٚمؽممج٦م قمغم اًمّمٕمٞمديـ اعمحكم اًم٘مٓمري واًم٘مقُمل، واًمٕمٛمؾ قمغم شمرمج٦م األقمامل اًمتل 

هتٞمئ ًمتٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وشمقومػم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمدرؾمقن 

، اًمدوري٤مت اًمّمحٞم٦م، واأليم٤مديٛمٞم٦مواًمٓمالب ذم خمتٚمػ اعمج٤مالت واًمتخّمّم٤مت، وشمرمج٦م 

واًمت٘م٤مٟمٞم٦م، واًمبحقث، واًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م، متِمٞم٤ًم ُمع شمدريس اًمٕمٚمقم واًمت٘م٤مٟم٦م 

 سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

والسمد أيْم٤ًم ُمـ شمرمج٦م اعمزيد ُمـ اًمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزي٦م اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم زي٤مدة صم٘م٤موم٦م 

ٟمس٤مٟمٞم٦م، سمراُم٩م ـمبٞم٦م، وصحٞم٦م، وشمقضمٞمف أرسي، وشمٕم٤مون اضمتامقمل، وأقمامل إ»اعمجتٛمع 

وشمرمج٦م األومالم واعمسٚمسالت اًمتٚمٗمزي٦م اعمٜم٤مؾمب٦م، ش. ًمخإوأرسار يمقٟمٞم٦م، وأرسار اًمّمٜم٤مقم٦م...



 (1( اجلزء )87اعمجٚمد ) –جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 
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واعمزيد ُمـ سمراُم٩م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وأٟمٔمٛمتٝم٤م، واًمٜمنمات، واًمٙمراؾم٤مت اعمٚمح٘م٦م سم٤مألضمٝمزة، 

(19)واألدوات، واعمقاد اعمستقردة
.16 

وم٢مٟمف يتٓمٚم٥م أيْم٤ًم شمٕمريػ  ٥م اًمؽممج٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦موإذا يم٤من اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم يتٓمٚمَّ 

اآلظمريـ ُمـ أسمٜم٤مء اًمٚمٖم٤مت األظمرى سم٤محلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م أؾمٝمؿ سمف اًمٕمرب ذم ُمسػمة 

احلْم٤مرة اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، والسمد ُمـ ٟمنم روائع اًم٘مٞمؿ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإـمالع 

ـ اآلظمريـ قمٚمٞمٝم٤م عمقاضمٝم٦م ؾمػمورة اًم٘مٞمؿ اعم٤مدي٦م واٟمحس٤مر اًم٘مٞمؿ اعمٕمٜمقي٦م واإلٟمس٤مٟمٞم ٦م ُم

هؿ ُم٘مٍمون ذم هذا اعمج٤مل إمم  ؿ  ٙمَ اًمٕم٤ممل. وشمٚمؽ هل ُمس١موًمٞم٦م أسمٜم٤مء األُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وًمَ 

 ضم٤مٟم٥م شم٘مّمػمهؿ ذم شمرمج٦م صمٛمرات اًمٕم٘مقل اًمٕم٤معمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م!

 الهتامم بتعؾقم الؾغات األجـبقة -16

إن اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمؽممج٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م إمم اًمٚمٖم٤مت األظمرى، شمستٚمزم االهتامم 

اًمٚمٖم٤مت األضمٜمبٞم٦م، ألن إشم٘م٤من اًمٚمٖم٤مت األضمٜمبٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م إشم٘م٤من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمتٕمٚمٞمؿ 

ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم، ُمع ذم إهمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويٜمسجؿ يسٝمؿ أيام إؾمٝم٤مم 

وحي٘مؼ اًمرسمط اًمقصمٞمؼ سملم األهداف اًم٘مقُمٞم٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م ُمٕم٤ًم، إذ ُمـ األمهٞم٦م سمٛمٙم٤من 

اًمت٘مدم اإلٟمس٤مين، دون أن يٕمٜمل هذا إمه٤مل ًمٖمتٜم٤م ف ُمٜمجزات ر  ٕمَ تَ شمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت احلٞم٦م ًم  

 اًم٘مقُمٞم٦م، أو يٙمقن ُمدقم٤مة ًمٚمِمٕمقر سم٤مًمدوٟمٞم٦م دم٤مه اآلظمريـ.

وإن اًمدقمقة إمم متٙملم اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمست٘مبؾ ًمٞمس٧م ضد متٙملم اًمٚمٖم٦م األضمٜمبٞم٦م، 

                                                           

 -اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمسقري٦م ًمٚمٙمت٤مب -اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واىمٕم٤ًم وارشم٘م٤مء -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞم د (19)

 .114ص 2111دُمِمؼ  -وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمسقري٦م



  حمٛمقد اًمسٞمدد.  - ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٍم 
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وم٤محل٤مضم٦م إمم إشم٘م٤من ًمٖم٦م أضمٜمبٞم٦م قم٤معمٞم٦م أو أيمثر ُمـ ًمٖم٦م هل رضورة صم٘م٤مومٞم٦م وُمٓمٚم٥م 

ؾ ُمث٘مػ قمريب أو همػم قمريب، ُمٝمٜمدؾم٤ًم يم٤من، أو ـمبٞمب٤ًم، أو ظمبػمًا طمْم٤مري أؾم٤مد ًمٙم

، ًمٞمب٘مك قمغم اشمّم٤مل سمٛمٜمجزات اًمريم٥م اًمٕمٚمٛمل ذم جم٤مل اظمتّم٤مصف، ٤مً ، أو صٜم٤مقمٞم  ٤مً زراقمٞم  

 .(17)ؾ إًمٞمف ٟمٔمراؤه ذم اًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمفواًمقىمقف قمغم آظمر ُم٤م شمقصَّ 

٤مل شمٚمؽ هل سمٕمض اإلضمراءات عمقاضمٝم٦م حتدي٤مت اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم، وًمسٜم٤م ذم جم

احلٍم، وإٟمام هل سمٜمقد ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اإلضمراءات، وهمٞمض ُمـ ومٞمض، مم٤م يٜمبٖمل ًمٜم٤م قمٛمٚمف دم٤مه 

االرشم٘م٤مء سمقاىمع ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مدم. وُم٤م ُمـ ري٥م ذم أن ُم٤م جي٥م قمٛمٚمف يمثػم 

ش اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م»ويمثػم، وُم٤مال يدرك يمٚم ف ال يؽمك ضمٚم ف، ويمٚمٜم٤م أُمؾ ذم أن شمتبقأ ًمٖمتٜم٤م األم 

٤مٟم٦م اجلديرة هب٤م ذم ُمست٘مبؾ األي٤مم، وأن يتقومر خلدُمتٝم٤م أسمٜم٤مء سمررة، ألهن٤م اًمٌمء اًمقطمٞمد اعمٙم

 : اًمذي سم٘مل ذم أيديٜم٤م قمغم طمد  شمٕمبػم أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر قمبد اًمٙمريؿ اًمٞم٤مذم رمحف اهلل

 مل يبَؼ رء سم٠ميديٜم٤م ؾمقى ًمٖم٦م

 

 ٟمّمقهن٤م سمسقاد اًم٘مٚم٥م واهلدب 

  

     

                                                           

 .115اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (21)
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جمٚم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اجلٛمٕمٞم٦م  - أهؿ قمنم شم٘م٤مٟم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م -قمبد اهلل قمٞمسك -1

 .71اًمٕمدد  2112يم٤مٟمقن اًمث٤مين  - اًمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م -اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمسقري٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م سمدُمِمؼ

ومت٤موى يمب٤مر اًمٙمت٤مب واألدسم٤مء ذم ُمست٘مبؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهنْم٦م اًمنمق اًمٕمريب وُمقىمٗمف  -2

 .2113دُمِمؼ  - اًمث٘م٤موم٦م اًمسقري٦مُمٜمِمقرات وزارة  -إزاء اعمدٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م

 .1963سمػموت  - دار اآلداب - االؿمؽمايمٞم٦م واألدب -اًمديمتقر ًمقيس قمقض -3

 -ُمٜمِمقرات اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل -دراؾم٤مت ذم اًمٕمرسمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م -طمسلم حمٛمد اخلرض -4

 .1961دُمِمؼ  -اعمٓمبٕم٦م اًمتٕم٤موٟمٞم٦م ذم دُمِمؼ -ُمٙمتب٦م دار اًمٗمتح

دار اًمٜمدوة ًمٚمدراؾم٤مت  - سمٞم٦م اعمٕم٤مسةذم ىمْم٤مي٤م اًمؽم -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞم د -5

 .1992دُمِمؼ  -واًمٜمنم

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمسقري٦م  -اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وحتدي٤مت اًمٕمٍم -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞم د -6

 .2118دُمِمؼ  -وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمسقري٦م - ًمٚمٙمت٤مب

ُمٓمبققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م  - ذم ـمرائؼ شمدريس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞم د -7

 .2118ِمؼ دُم -دُمِمؼ

 - اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمسقري٦م ًمٚمٙمت٤مب - دراؾم٤مت شمرسمقي٦م -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞم د -8

 .2111دُمِمؼ  - وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمسقري٦م

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمسقري٦م  - اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واىمٕم٤ًم وارشم٘م٤مء -اًمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمسٞم د -9

 .2111دُمِمؼ  - وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمسقري٦م - ًمٚمٙمت٤مب

 - اؾمتٕمراض دمرسمتل قمامن واًمٞمٛمـ ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م - ُمقؾمكاًمديمتقر هن٤مد   -11

 - ُمريمز اًمبحقث واًمدراؾم٤مت االؾمؽماشمٞمجٞم٦م -رؤي٦م ُمست٘مبٚمٞم٦م ًمٚمتٓمقير ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ

 .2118أسمقفمبل 
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 (1)التعريب طريق العربقة إىل العادقَّة

 

 ممدوح خسارة .د

 

 :مػفوم التعريب وواقعه يف الوطن العريب (1

هق كؼؾ  ،(2)ما كعـقف بافتعريب ذم هذا ادؼام دون شقاه مـ مػفقماتف وتلويالتف

وٓ شقام  ،بافعربقة ذم خمتؾػ مراحؾ افتعؾقؿ اافعؾقم إػ افؾغة افعربقة وتعؾقؿف

 .افؼضقة افتل ما زال يـازع ؾقفا بعٌض ِمـَّا ،(3)اجلامعلافتعؾقؿ 

إمر افذي فقس مقوع  ،أن كداؾع ظـ افتعؾقؿ بؾغة إمة اً ومـ افغريب حؼّ 

شلل ظؿقُد ـؾقة ظربقة رئقَس جامعة ياباكقة ذم  .كؼاش أو جدل ذم معظؿ أمؿ افعامل

ؾظـ افزائر  ،شمافف ؾتجاهؾ ادًمول ؟بلي فغة تعؾِّؿقن :إحدى افزيارات افرشؿقـة

وتًاءل  ،ضٌعاً  ،بافقاباكقة :وظـدئذ أجابف ،افعريب أن ُمَضقِّػف مل يًؿع افًمال ؾؽرره

  ؟بغر فغتف ؿ: وهؾ ثؿة مـ يعؾِّ ـادًتغرب

ؾـحـ افعرب مازفـا كعؾؿ بغر فغتـا  ،أجؾ أهيا ادضقِّػ افؽريؿ ٓ تًتغرب

 رى ذم صالحقة فغتـا فـؼؾ افعؾقمإدهك أكـا مازفـا كتامو .اشتثـاء مـ افؼاظدة

                                                           

فؾغـة افعربقـة افـذي ظؼـد إول ادممتر افدويل  د. ممدوح خًارة ذمجؿع ادظضق بحث  (1)

ــة فغــة ظادقــة مًــموفقة افػــرد  :م. حتــت ظـــقان33/3/3113 -11وت ذم بــر افعربق

 وادجتؿع وافدوفة.

 .111 :ذم افقضـ افعريب تـًقؼافافتعريب و –( د.ادـجل افصقادي3)

 .  11 :افتعريب وافتـؿقةافؾغقية –د. ممدوح خًارة (3)



 (1( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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 ،افتلفقػ افعؾؿلو ووراء هذه افؾغة مخًة ظؼ ؿركًا مـ افسمجة افعؾؿقة ،فاًيتدرو

ت فغاِت ظؾٍؿ ظذ  اـاكت ؾقف»ووراءها ؿرون  مر افعصقر، إحدى فغات مخس ُظدَّ

 .(1)شافالتقـقة وافعربقةو افققكاكقةو افصقـقة افؼديؿةو وهل افًـًؽريتقة

 ،فـصقع حؼقؼة أن إصؾ ذم فغة افتعؾقؿ أن تؽقن افؾغة افؼقمقةوبافـظر 

افعؾقم مـذ شـة و اختذت جامعة افدول افعربقة ممثؾة بادـظؿة افعربقة فؾسبقة وافثؼاؾة

وفؽـ وبعد  ،( م هق ظام افتعريب افشامؾ3111( ؿرارًا بلن يؽقن ظام )1181)

ذم افقضـ  خريطة افتعريبمازافت  ،اكؼضاء اثـتل ظؼة شـة ظذ افًـة اهلدف

  .بعقد افعريب حمٌطة إػ َحد  

وفؽـ  ،بة ذم معظؿ اجلامعات افعربقةصحقح أن افعؾقم اإلكًاكقة معرَّ 

س ذم معظؿ درَّ افتطٌقؼقة مازافـت تُ و ادممل أيضا ً أن افعؾقم إشاشقةو افصحقح

ق افتعريب افتقجف كح و .واخلاصة بافؾغات إجـٌقة افعربقة افرشؿقـة اجلامعات

ب ـؾقة هـا أو ؿًؿ هـاك ،مازال خجقًٓ  بؾ ربام  ،أو مؼرر هـافؽ ،ؾؼد تعرَّ

بة أو ـاكت ؿد  ُكؽص ظـ افتعريب ذم بعض افؽؾقات افعؾؿقة بعد أن ـاكت معرَّ

 .(1)ببدأت بافتعري

                                                           

 .33 :33ع  –جمؾة افقحدة –ظؿؾقة افتعريب –د. كزار افزيـ (1) 

وُتروجـع ظــ تعريـب ـؾقـة  قذ ؾقـف،بجامعة إربـد بعـد أن ُبـ ( ُتروجع ظـ تعريب افرياوقات1)

بعـد آكػصـال.  آؿتصاد وافتجارة ذم جامعة افؽقيت، وظـ تعريب افطب ذم جامعة افؼـاهرة

قية فتعريـب ووافــد افتعريب افعايل بافعربقـة بـغ افقاؿـع وأمـال -د. مؽل احلًـل :يـظر ة ا فًــ

 .13 :11/1جمؾة ظامل افػؽر ادجؾد  –د. ظٌد افؽريؿ خؾقػة و –183 -183 :ؾقؿ افعايلافتع



 د. ممدوح خًارة  - افتعريب ضريؼ افعربقة إػ افعادقة 
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 وهاـؿ صقرة ظـ واؿع افتعريب ذم افقضـ افعريب بحًب ادـظؿة افعربقة

 :(6)افعؾقمو فؾسبقة وافثؼاؾة

س ـؾقّ ...( تُ .افؽقؿقاءو افػقزياءو افرياوقات) :افعؾقم إشاشقة * ًا بافعربقة درَّ

 اإلمـاراتو ـًا ذم إردنوتـدرس بإجـٌقة ـؾقّ  .افًقدانو فقٌقاو ذم شقريـة وؿطر

ويدرس بعضفـا بافعـربقة وبعضفـا بإجـٌقـة  ،فٌـانو افؽقيتو اجلزائر وؾؾًطـغو

 افعراق ومرص ومقريتاكقا. و عقديةافًو ذم افٌحـريـــ

 وبـإجـٌقة ذم إردن ،تدرس ـؾقًَّا بافعربقة ذم شقريـة :افعؾقم افطٌقَّة *

رس بعضفا ،فٌـانو افؽقيتو ؾؾًطغو افًعقديةو افٌحـريــ واجلزائرو  وُيدَّ

س بعض افؽؾقات  .بافعربقة وبعضفا أخر بإجـٌقة ذم افعراق ومرص وذم فقٌقا تدرِّ

 .ربقة وبعضفا بإجـٌقةبافع

ًا بإجـٌقة ذم وتدرس ـؾقّ  ،ًا بافعربقة ذم شقريةتدرس ـؾقّ  :افعؾقم اهلـدشقة* 

 وؿطر وافؽقيت ،ؾؾًطغو افًقدانو افًعقديةو اجلزائرو اإلمارات وإردن

  .فقٌقاو افعراقو ًا بافؾغة افعربقة ذم افٌحريـوتدرس جزئقّ  .فٌـان ومرص ومقريتاكقاو

وـذا ـؾقات افسبقة اجلامعقَّة  ،س بافعربقةهد ادتقشطة ؾؿعظؿفا يدرِّ أما ادعا

  .افتل خترج اددرشغ فؾعؾقم ـاؾة

وإذا ـان مـ افغريب أٓ حتزم ـؾ افدول افعربقة أمرها ذم تدريس افعؾقم 

س حتك بعض افعؾقم  ،بافعربقة افتطٌقؼقةو إشاشقة ؾنن إـثر ؽرابة أن تدرَّ

                                                           

 :ـف ــف ومًتؼٌؾـــواؿع ،افتعريـب ذم افـقضـ افعـريب –اؾة وافعؾـقمـة وافثؼّ ـة فؾسبقـة افعربقـ( ادـظؿ6)

11- 16  . 



 (1( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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 افًقدانو افٌحريـو اإلماراتو بافؾغة إجـٌقة ذم إردن اً اإلكًاكقة جزئقّ 

 (8).وفٌـان ومرص ومقريتاكقا

صة حقل ؿضقة افتعريب دماوزت إربعغ ُظؼدت مممترات وكدوات متخصِّ 

 افتقصقاتو مئات افؼرارات وصدر ظـفا ،ظذ مدار كصػ ؿرن مـ افزمان

تـًقؼ افتعـريب  أكشئت مـ أجؾفـا ممشًات ظربقـة ـؿؽـتبو ،ادؼسحاتو

ادرـز افعريب و ،افـؼ بدمشؼوافسمجـة و ادـرــز افعريب فؾتعريبو ،بافربــاط

وتٌعتفا مـظَّامت ظربقة ـثرة ـاحتاد  .ادطٌقظات افصحػقة بافؽقيت و فؾقثائؼ

 .ؽرهاو احتاد ادحامغو احتاد ادفـدشغو إضٌاء افعرب

  :افتعريب أمهفا افتزام فؼد اختذ أحَد ظؼ ؿرارًا حقلو

( 1161جامعة افدول افعربقة ) ذممقثاق افقحدة افثؼاؾقة افعربقة ادؼرر  -1 

فغة  أن افدول افعربقة إظضاء تقاؾؼ ظذ أن تؽقن افؾغة افعربقة»افذي يـص ظذ 

 (7).شافدراشات وافٌحقث ذم مراحؾ افتعؾقؿ ـؾفا و افتعؾقؿ

رب فتعؾقؿ افعايل افعرب ذم ادغاو ؿرار ادممتر افثافث فقزراء افسبقة –3

تٌادر مجقع افدول افعربقة ذم أهع وؿت ممؽـ إػ اختاذ »( افذي كص ظذ أن 1181)

مراحؾ  افقشائؾ افؽػقؾة باشتعامل افؾغة افعربقة فغة افتدريس ذم مجقعو افتدابر

 (9).شادفـلو افتعؾقؿ افعام

                                                           

 :فـــــف ومًتؼٌؾـعـــواؿ افتعريــب ذم افــقضـ افعــريب –ادـظؿــة افعربقــة فؾسبقــة وافثؼاؾــة وافعؾــقم (8)

11- 16. 

 ادؼدمة.  :ادصدر افًابؼ كػًف (7) 

 .11ص  -13جمؾة افتعريب ع  –بغ افؼرارات وافتقصقات افتعريب –( د. ممدوح خًارة1) 



 د. ممدوح خًارة  - افتعريب ضريؼ افعربقة إػ افعادقة 
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ذم دورتــف افًادشة ذم ؿـرار ادجـؾس إظـذ فـدول اخلؾقـج افعربقــة  -3

اجلامعـل و آفتزام بتعريب افتعؾقؿ افعايل» ( افذي كص ظذ 1171)مًؼط ظـام 

 (10).صاتف ـؾام ـان ذفؽ ممؽـاً ؾروظف وختص بؽؾ

 أمهفا افتقصقات وفعؾَّ  ،ذت مئات افتقصقات حقل ادقوقعـام اخُت 

ذم دمشؼ ظام  ؼدتافتل صدرت ظـ كدوة تعريب افتعؾقؿ افطٌل افتل ظُ  افؼراراتو

أربعقن مـ ظؿداء ـؾقة و افتل صارك ؾقفا ثالثة ظؼ وزيرًا فؾصحةو (1177)

ف افتقُج  :ومـ أهؿ تقصقاهتا  .احتادات ظربقةو مخًقن ممثاًل دـظامتو وثامكقة ،افطب

ل ظرض مقوقع ؿرار تعريب افتعؾقؿ إػ رئقس اجلؿفقرية افعربقة افًقرية بتٌـِّ 

ٌِّل ظذ أول مممتر ف وتؽؾقػ جمؾس وزراء افصحة افعرب بقوع  ،ؾؼؿة افعربقةافط

  .اخلطة افتـػقذية فؾٌدء ذم تدريس افطب وافعؾقم افصحقَّة بافؾغة افعربقة

ؼ ما ـان افؼرارات وافتقصقات مل حُت و افـدواتو وفؽـ ـؾ تؾؽ ادممترات ؼِّ

ل ظؾقفا واحدا ً مـ  وفقس إخػاق افعؿؾ افعريب ادشسك ذم مًلفة افتعريب إٓ ،ُيعقَّ

  (11).إخػاؿات ـثرة فف

 ظذ حدِّ  (12)شافذي هق أمر واؿع ظـد ادشارؿة مـذ زمان  أن افتعريب»ويٌدو 

هذا يعارض  بعد أن طفر ذم ادؼق مـ ،افصقادي مل يعد ـذفؽ تعٌر ادـجل

حتك إنَّ مـ  ،افتقُجف افثؼاذم إصقؾ ؾقجعؾ افتعؾقؿ ذم جامعاتف بافؾغات إجـٌقة

  .ؿ بافعربقة يتعرض فؾؿًاءفةيعؾِّ 

                                                           

 .  131 -138 :افتعريب ممشًاتف ورشائؾف –د. ممدوح خًارة –( دزيد مـ افتػصقؾ يـظر11)

 ادصدر افًابؼ كػًف.  (11) 

 .136 :افتعريب وتـًقؼف ذم افقضـ افعريب –د.ادـجل افصقادي (13) 



 (1( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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 :يف سورية التعريب (2

ورثت شقرية دمربة  ف، إذماوذم شقرية بػضؾ ذح فثٌاتف ودَ  كخص افتعريب

وػ ذم افعرص احلديث افتل وفدت ذم مرص ذم ظفد احلاـؿ ادتـقر حمؿد ظع  افتعريب ٕا

ان أكشلها ؿاظدة فـفضذم اددارس افعؾؿقة ادتخصِّ  ،باصا ة ظؾؿقة وصـاظقة صة افتلـ 

تؾؽ افتجربة افرائدة افتل  ،اهلـدشة وؽرهاو ـؿدارس افطب ،ملمقفة وخمطط هلا

وفق اشتؿرت ، (13)( م1778( م إػ شـة )1736)مـ شـة  ،اً اشتؿرت كحق شتغ ظام

افصـاظل افذي و مرص افتؼدم افعؾؿل حلؿؾت إػ ،وفغتفا تؾؽ اددارس ظذ مـفجفا

وافتل اشتؿر افتعؾقؿ ؾقفا بافؾغة  ،كشئت ذم تؾؽ افػسةافتل أُ محؾتف اددارس افقاباكقة 

ـقة، ان احلاـؿ افزيطاين هق صاحب ؿرار تعجقؿ افتعؾقؿ ذم  وفعؾَّ  افقض هذا ما يػنِّ داذاـ 

ـان افذي هنضرَّ افتعؾقؿ ادع دمربةَ شقرية ـام ورثت  .مرص ًقرية ت بف افؽؾقة افب ذم ٌف

مريؽقة اإل ( وجامعة افؼديس يقشػ ظـد إكشائفام افتل ؾقام بعدكجقؾقة )اجلامعة ٕا

ـٌقة اشتؿرت بضع ج  ( 14).ظؼة شـة ؿٌؾ أن تتحقل فغة افتدريس ؾقفام إػ افؾغات ٕا

افطب افؾذيـ و ( م ظـدما أكشلت شقرية معفَدي احلؼقق1111ومـذ شـة )

 ،غة افعربقةـان افتعؾقؿ ؾقفا بافؾ ،(جامعة دمشؼ ؾقام بعد)ـاكا كقاة اجلامعة افًقرية 

باً  ومازال ذفؽ هنج شقرية وشقاشتفا ذم  ،أي ُوفد افتعؾقؿ افعايل ذم شقرية معرَّ

                                                           

رة ع ـــع افؼاهـــؾة جمؿــــجم –ايلـذم افتعؾقؿ افع خصائص افؾغة افعربقة –د. ظٌد احلؾقؿ مـترص (13)

 .13ص  :33

 ةافؾغـة افعربقـ جمؾة جمؿـع –ؿضقة ادصطؾح ومقؿعف ذم كطاق افتعؾقؿ افعايل –( د. صاـر افػحام11)

 .  611ص  1/ 11 بدمشؼ
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مـ ظجب أن بعض افدارشغ افعرب  وفؽـ .افتعؾقؿ بعد كحق ؿرن مـ افزمان

وـلهنا مل  ،(بافتجربة افًقرية)قن ظؿؾقة افتعريب ذم شقرية وممارشتف ًؿمازافقا يُ 

ؾَّؿ بف وؿد بؾغ ظؿرها ثالثة وتًعغ ظاماً تـتؼؾ ذم أذهاهنؿ بعد إػ وا ًَ   .ؿٍع ثابت ُم

وفؽـ  ،ذم شقرية دون ظؼٌات ومعقؿات ،ظؿقؾة افتعريب وحرـتف مل متضِ 

افٌاحثغ و افعؾامءو افًاشةو اإلرادة افؼقية فدى اجلقؾ إول مـ أشاتذة اجلامعات

افتعريب بام  أؽـت حرـةَ و ،ؾذفََّؾت ْ ْ ما اظتاؿفا ،ـاكت أؿقى مـ ـؾ افّصعاب

خفا ة دـ يممـ بف ويدظق إفقف ،رشَّ وـاد يصٌح  ،وؽدا افتعريب ذم شقرية ُحجَّ

ة ظـدما بدأت بعض افدول افعربقة تـتفجف بافتدريج ـام ذم  شقاشة ظربقة ظامَّ

  .ام فذـرهافقٓ ظقامؾ ٓ يتًع ادؼ ،اجلزائرو تقكسو فقٌقاو افعراقو افًقدان

  :وحتديثفا عربقة( التعريب وعرصكة الؾغة ال3

افؽالم ظذ ادصطؾح  ،مـ أهؿ ما يًتدظقف احلديث ظـ فغة ظربقة ظرصية

 .افؽتابة افعؾؿقة بافعربقةو ،افعؾؿل

افتعؾقؿ و ـان مـ مًتؾزمات تعريب افعؾقم :العؾؿي العريب ادصطؾح -1

افعؾؿل رــ ذم افٌحث افعؾؿل  ٕن ادصطؾح ،ووع ادصطؾحات افعؾؿقة افعربقة

وـان وراء هـذه احلرـة ادصطؾحقـة  ،ترمجة افعؾقم ـاؾةو ثؿ هق رــ ذم كؼؾ ،أوًٓ 

افعؾؿل افعريب دا أمؽـ  افؾغقيغ ادخؾصغ. وفقٓ ادصطؾحو جقش مـ افعؾـؿقّغ

ضت ظـ .افتدريس بافعربقة مئات ادعاجؿ  إن احلرـة ادصطؾحقة افعربقة متخَّ

صة ادتخصِّ
وأثٌتت ؿدرة افعربقة ظذ افتػاظؾ مع  .اوثـائقة افؾغة أو ثالثقَّتف (11)

                                                           

ود. حمؿـقد إشـامظقؾ صـقـل.ادراجع ادعجؿقـة افعربقـة وؽرهـا ممـا  -قتـلٌثيـظر د. مًـػر اف (11)



 (1( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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أووح دفقؾ ظذ ذفؽ أن ـثرًا و .افقؿقف معفا ظذ صعقد افعادقةو افؾغات افعؾؿقة

ن ادصطؾحات   .افعربقة ذم مؽاكزهاافعؾؿقة مـ بـقك ادصطؾحات افعادقة ختزِّ

افتعؾقؿ إػ و أّدى تعريب افعؾقم :التلسقس لؽتابة عؾؿقة عربقة معارصة -3

ظربقة ؿقامفا مجؾة ؿصرة واوحة  أو فؾغة ظؾؿقة (16)فؽتابة ظؾؿقة ظربقة فتلشقسا

 ،افتٌقيبو مـفج شؾقؿ ذم افتصـقػو مصطؾح ظؾؿل دؿقؼو وـؾؿة شفؾة ملكقشة

وتؾؽ هل شامت افؽتابة  ،اإلجيازو افدؿةو أي افقصقل إػ فغة تتًؿ بافقوقح

ادعاسة هل تطقير فؾؽتابة افعؾؿقة  وهذه افؽتابة افعؾؿقة افعربقة ،افعؾؿقة ذم افعامل

ابـ و افٌروينو وجدكا كامذج ظافقة مـفا ذم ـتب ابـ اهلقثؿ افعربقة افؼديؿة افتل

افعربقة ذم أشؾقب  إشفاموهذا يعـل  .ؽرهؿ مـ افعؾامء إجالءو ابـ رصدو شقـا

بذفؽ  ،افعؾؿقة افؽتابة ؾتؽقن ،بعقد افتعٌر افعؾؿل ومـفجف افذي صار ظادقًَّا إػ حد  

  .ثؿرة مـ ثامر افتعريب ،وذم افقؿت كػًف مظفرًا مـ مظاهر افعادقَّة

إفػاظ اجلديدة افتل تعز ظـ و افتعريب هق افذي أؽـك افعربقة بادػردات

أؽـاها بافساـقب افًفؾة افًائغة ظذ و ،خمتؾػ أصؽال افتقاصؾ ذم احلقاة ادعاسة

ن افؾغة افعربق ،إفًـ أي جعؾفا ؿادرة ظذ افتعٌر ظـ متطؾٌات احلقاة  ،ةَؾَعرْصَ

  .وفؽـ دون أن تـؼطع صؾتفا بجذورها وٓ بساثفا ،افعرصية

ـِ وكحـ كتًاءل تُ  هؾ ـان بنمؽاكـا  ،هذه افؾغة افعؾؿقة ادعاسة رى فق مل كٌ

                                                                                                                                        

 كؼتف جمؾة افؾًان افعريب.

وافثـاين ذم جمؿـع  1111ؼد مممتران فؾؽتابة افعؾؿقة بافؾغـة افعربقـة إوػ ذم بـغـازي ظـام ( ظُ 16) 

 .  3111افؾغة افعربقةبدمشؼ ظام 
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مل  فـق ؟افققم ؾفؿ بركـامج ظؾؿـل تؾػزيقين ظـ افػضاء أو افٌحـار أو افٌقئـة أو افقراثـة

يتؾؼقهنا بؾغتفا  –بؾ فٌؼل بعض أبـائـا ؾؼط  –ب افعؾـقم وافتعؾقؿ فٌؼقـا كعـرِّ 

 .وـؿ ـاكت كًٌة أوفئؽ افذيـ شقػفؿقن ما جيري حقفـا ،إجـٌقة

وهؿ افـاضؼقن  ،ظرصكتفاو ة افعربقةقَّ رء آخر يؾؼل ظؾقـا مًموفقة ظؾؿثؿة 

ن مـ ؽر افعرب يطافٌقكـا بلن ؾام يزال إخقاكـا ادًؾؿق .بافعربقة مـ شقى افعرب

ل ظذ افعربقة ذم  ،ظادقتفاو كحاؾظ ظذ ظؾؿقة افؾغة افعربقة ٕن فغاهتؿ ُتعقِّ

تاب ظؾؿل » :يؼقل افعامل ادجؿعل صالح افديـ افًؾجقؿل .مصطؾحاهتا ٓ يقجدـ 

 ؾؿقة ؽر افؾغة افعربقةإذ فقًت فـا فغة ظ ،ذم دياركا إٓ هق ممفػ بافؾغة افعربقة

ترـقا كجد أن معظؿ ادصطؾحات افعؾؿقة و إيرانو أن ذم أؾغاكًتانو ...يػةافؼ

 ؽر افعريب ظذ ـقاهؾ افعرب واجًٌا ثؼقالً  ؾؼل هذا افعاملُ يُ . و(17)شافعربقة هل بافؾغة

ؿًؾؿ ٓ أظتؼد ادػاوؾة بغ ظريبو » :إذ يؼقل ،حياول بعضـا افتفُرب مـف ـ   أكا

 .(17)شؿ ــافؾغقي هق بغ افعرب ٓ افعجو رـز افثؼاذمفؽــل ٓ أكؽر أن ادو ،ظجؿلو

 .(19)مصطؾحات افطب افسـقة هل أفػاظ ظربقة % مـ11أن  حويذـر د. حًـل شٌَ 

ؽات افتعريب  ،دواظقفو وبعد ؾال أريد أن يغقيـل افٌحث باحلديث ظـ ُمًقِّ

 .افؼضقة افتل مل يعد يامري ؾقفا إٓ جاهؾ ٌ أو صاحب هقى

                                                           

 –جمؾـة جمؿـع افؼـاهرة –( د. صالح افديـ افًؾجقؿل. كظرة أظجؿل ذم ثؼاؾة افؾًـان افعـريب18) 

 .137 -138 ، ص11ج 

 ادصدر افًابؼ كػًف.  (17) 

 .61ع  :61/1جمؾة جمؿع دمشؼ ج  –ظؾقم افطب تعريب –( د. حًـل شٌح11)
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كؼؾ  بؿعـك وفؽـ ما افصؾة بغ افتعريب: دقَّة الؾغة العربقةعاو ( التعريب4

ٓ يعـل  (بافعادقَّة)إن وصػ افؾغة ؟ وبغ افعادقَّة ،فا هباًيافعؾقم إػ افعربقة وتدر

ٌَة إػ هذا افعاملَ  ،ؾؼط شعة آكتشار ـام تذهب بعض تعريػاهتا  وإكام يعـل أيضا ً افـًِّ

إذ هق افذي يؽاد يًقطر ظذ  ،(افِعؾؿ)قم بلهؿ خصقصة مـ خصائصف وهل افق

 باإلكًاكقةؾؽ ،مجقع مـاحل حقاتـا ذم هذا افعامل ادعاس
ٍ
يعـل  ام أن وصػ رء

ؿـر وآجتامعو إخـقةو افـًٌة إػ أخص ما ذم اإلكًان وهل أدمقـة وـام  ،افضَّ

يؿقز افٌطقفة يعـل افـًٌة إػ أطفر ما  (بطقيل)بؼقفـا  ،أن كًٌَة ظؿؾ إػ افٌطقفة

ما  ؾؽذا ؿقفـا ظـ ؿضقة إهنا ظادقَّة أي إهنا تتصػ بلبرز ،افتضحقةو وهل افشجاظة

وفعؾَّ افعربقة ـاكت مـ أدق افؾغات ظـدما .(ؾؿافعِ )يتصػ بف افعامل افققم وهق 

  .افعامل هق مقدان افعؾؿ إذ ،مـ مادة فغقية واحدة (افعاملَ و جعؾت )افِعؾؿ

 .شافعربقة فغة ظؾؿقَّة»ًا يعادل مقوقظقّ  (فعربقة فغة ظادقَّةا)وفذا كرى أن صعاركا 

 .ؾال كعتؼد أن بنمؽان فغة ما أن تؽقن ظادقة ما مل تؽـ فغة ظؾؿ

فغة أدب  اإلشالمل إول أهناو فؼد أثٌتت افعربقة ذم افعرصيـ اجلاهع

ثؿ جاء ظرص آزدهار افعريب ذم افؼرون  ،بقان مـ افطراز إولو وذظقات

 ذفؽ ذم حرـة دمّذ  ،برهانو هلجرية اخلؿًة إوػ فقثٌت جدارة افعربقة فغة ظؾقما

حقث متت ترمجة ما  ،دار احلؽؿة( بٌغداد ظريـًا هلا)افسمجة افتل ـاكت و افتعريب

معاسة ظذ ما  يزيد ظذ أربع مئة ـتاب ظؾؿل مـ افؾغات إخرى افتل ـاكت

 .(20)يذـر ابـ افـديؿ ذم افػفرشت

                                                           

   و.......... -361 -313 -313 -311افػفرشت مـ –ابـ افـديؿ (31)
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إذ أصٌحت فغة ظؾقم  ،إػ افعؾؿ أوًٓ  ـان افتعريب ضريؼ افعربقة ؿديامً فؼد 

 وحاؾظةً  ٕن افعربقة صارت حامؾةً  ،ثؿ إػ افعادقة ثاكقاً  ،وضب ومـطؼ ورياوقات

افقشطك فقطَّؾعقا ؾتعؾََّؿفا ظَدٌد ؽر ؿؾقؾ مـ ادثؼػغ ذم افؼرون  ،فعؾقم ذفؽ افعرص

 .ها إػ فغاهتؿ وٓ شقام افالتقـقةثؿ فقـؼؾق ،ظذ ما ذم تؾؽ افعؾقم

 وشقؽقن افتعريب بادعـك .ضريؼ افعربقة إػ افعادقة ؿديامً  فؼد ـان افتعريب 

مـا أي متثُؾ روح  ،ة أيضاً ـَّادعاسة ووشقؾتفا إػ افعادق إػضريؼ افعربقة  افذي ؿدَّ

ؾف أو تـؼؾف ام حتؿؾقاكتشارها بغ أمؿ أخرى ممـ يرؽب ومـ ثؿ  ،افعرص وهل افعؾؿ

  .مـ معارف

وهذا مآ  ،ؾؾؽل تؽقن فغتـا افعربقة ظادقة ُٓبدَّ مـ أن تؽقن أوًٓ فغة ظؾؿ

 .افتعؾقؿو يتلتك هلا إٓ بتعريب افعؾقم

 :أبرز مقاديـ افعؾؿ ادعاس هل وفعؾَّ 

 .افتطٌقؼقةو افعؾقم إشاشقة -

امل ـفؽسوين وظإابؽة وكؼ ـصو قاشقبـمـ ح ،اـاكاهتـة وتؼـادعؾقماتق -

  .اؾسايض واتصآت

افعؾؿقة  إكجازاهتاو هذه افعؾقم ؾفؾ اشتطاظت افؾغة افعربقة افتػاظؾ مع

  :فـر ذفؽ ؟افعظقؿة تلُثرًا وتلثراً 

  :التطبقؼقةو العؾوم األساسقةو الؾغة العربقة -1

بدأت افعربقة ضريؼفا إػ افعؾؿقة ذم افعرص احلديث ظـدما بدأت تـؼؾ افعؾقم 

 .افعربقة مصادره إػو مراجعف ـثر تؼدمًا ذم ظرصكا، ؾؾقس مـ ظؾؿ متؼدم إٓ ُكؼؾتإ
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افـؼ و افسمجةو إن كظرة ظذ أشامء افؽتب افتل ترمجفا ادرـز افعريب فؾتعريب

قةو ،بدمشؼ  ،ممشًة افتؼدم افعؾؿل بافؽقيتو ادرـز افعريب فؾؿطٌقظات افصحَّ

ديقان ادطٌقظات و ،فعايل وذم جامعات افؼطرمديرية افسمجة ذم وزارة افتعؾقؿ او

بؾغت ادئغ مـ افعـاويـ ذم خمتؾػ آختصاصات افعؾؿقة  افتلو وؽرها ،اجلزائري

 ،اتفصاء وهـدشة بػروظفا وضب بشتك ختُص ـقؿقو ؾقزياءو إشاشقة مـ رياوقات

أن تؾؽ ذفؽ  ،ؿدرة افعربقة ظذ افتػاظؾ مع افؾغات افعادقة ادعاسة أخذاً  تثٌت

 افػركًقةو كؽؾقزيةفغة واحدة بؾ مـ فغات ظدة هل اإل افسمجات مل تؽـ مـ

أيضًا ؿدرهتا ظذ افتػاظؾ مع  وتثٌت .افعؾؿ ؽرها مـ فغاتو إداكقةو افروشقةو

  .وصعراً  ؽرها ظطاًء بام ُترِجؿ مـ افعربقة إػ ؽرها مـ ظققن إدب افعريب روايةً 

ظذ افتػاظؾ مع افؾغات افعادقة إخرى أخذًا  -غة ف أّي  -أفقًت ؿدرة افؾغة 

 ؟دفقاًل ظذ ظادقَّتفا وظطاءً 

ـ   ؾ ما يعسي حرـة افسمجة إػ افعربقة مـ تؼصر وخؾؾ وظققب ُظؼدت م ومعـ 

ـ  ،مممتراتو أجؾفا كدوات إٓ أن احلؼقؼة افـاصعة أن افعربقة اشتطاظت افتعٌر ظ

ـ مـ يتحؿؾ مًموفقتفأما اف ،دؿائؼفاو مضؿقكات افعؾقم   .فقًت افؾغةو تؼصر ؾـح

شًت تدريًفا إػ طفقر ممفػات ظؾؿقة بافؾغة افعربقة أُ و أدى تعريب افعؾقم

 افًفقفةو اإلجيازو ؿقامفا افقوقح ،بافؾغة افعربقة فـشقء فغة ظؾؿقة ظربقة أو ـتابةٍ 

ؾام  ،اإلبداعو وإذا ـاكت ممفػاتـا افعؾؿقة افعربقة ؾؼرة ذم افتجديد ،افدؿة ـام شٌؼو

 بؾ دجؿؾ احلافة افعؾؿقة -ـام حيؾق فؾٌعض أن يؼقل  -ذفؽ فُؼصقر ذم افؾغة كػًفا

  .جمتؿعاتفو افتل يؿر هبا افقضـ افعريب احلضاريةو
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  :تؼاكاهتاو ادعؾوماتقةو الؾغة العربقة -2

 افتطٌقؼقة ؿد أدى إػ تطقير افؾغة افعربقةو شقةتعريب افعؾقم إشا إذا ـان

كة افؾغة  ؾنن تعريب ادعؾقماتقة ؿد أدى إػ ،تـؿقتفا وطفقر فغة ظؾؿقة ظربقةو َظرْصَ

  :افعرصكة مـ دٓٓت ةبؽؾ ما حتؿؾف ـؾؿ وظادقَّتفا افعربقة

 :وفؼائؾ أن يؼقل .ؿادرة ظذ افتعامؾ مع احلقاشقب صارت افؾغة افعربقة -أ 

ؾؾق مل يؽـ  ،ؽـ احلقاشقب هل افتل تتعامؾ مع افؾغة افعربقة ! ٓ ؾرق بغ افؼقفغوف

ما هق ؿقاّد دا اشتطاع  افدٓفقةو افـحقيةو ذم افعربقة مـ اخلصائص افرصؾقة

ومازفـا كذـر أكف ذم بدء اكطالق ظرص احلقاشقب َصِؿت  .احلاشقب افتعامؾ معفا

 كحقهاو دة إصؽالتعدِّ ادافعربقة بحروؾفا وراهـقا ظذ أن  ،ادشؽؽقن بافعربقة

تابتفا مـ افقؿغ إػ افقًارو سؾفاو ـ   ،فـ تًتطقع افتقاؾؼ مع احلاشقب ،ضريؼة

 .ر افؾغات تقاؾؼًا مع هذه افتؼاكةوـؿ ـان رهاهنؿ خاها ً حقـام تٌغَّ أن افعربقة مـ أـث

ظقر معاجلة ومـ مـ» :يؼقل افدـتقر كٌقؾ ظع خٌر ادعؾقماتقة افؽٌر

ًا بقاشطة افؽؿٌققتر أثٌتت افعربقة أيضًا جدارهتا ـؾغة اإلكًاكقة آفقّ  افؾغات

ؾٌػضؾ تقشطفا افؾغقي افذي أذكا إفقف يًفؾ تطقيع افـامذج افزجمقة  ،ظادقة

ؿة فؾغة افعربقة فتؾٌقة مطافب افؾغـات إخرى  ،كؽؾقزيةظذ رأشفا اإلو ،ادصؿَّ

ًا يؿؽـ افـظر إفقفا بؾغة افرياوقات حاشقبقّ و اً فغقيّ بؼقٍل آخر ؾننَّ افعربقة 

ة ــحافرى ـات إخــ افؾغـر مـا ـثقـاحلديثة ظذ أهنا ؾئة ظؾقا تـدرج ذم إضاره

 .(21)شاـة افعؾقـافػئ ذهـة مـ هـخاص

                                                           

 .  337 :افثؼاؾة افعربقة ذم ظرص ادعؾقماتقة –د. كٌقؾ ظع (31) 
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افؾغقيقن افعرب و بدأ افعؾؿققن ،وتؼاكة احلقاشقب وذم مقدان ادعؾقماتقة

تطقيرها وـان و معؾقماتقة تًفؿ ذم خدمة افعربقة أكظؿةو بتصؿقؿ برامج حاشقبقة

  :مـ اإلكجازات ذم هذا ادجال

 (تشؽقؾ)أحدثفا بركامج  وفعؾَّ : (22)اإلمالئلو برامج افتصحقح افرصذم -1

صحقح أن افزكامج .افذي كجح إػ درجة حًـة ذم افضٌط افرصذم فـصقص ظربقة

افػـقغ ـاكقا و يضًا أن اخلزاءوفؽـ افصحقح أ (23)ابتؽار ذـة ظادقة و مـ إكتاج

أن افعربقة ؿابؾة بجدارة و ،افؾغقيغ افعرب افعامؾغ فدهياو مـ ادفـدشغ

افتؽـقفقجقة بدمشؼ َيْعَؿؾ ظذ و وـان ادعفد افعايل فؾعؾقم افتطٌقؼقة .فؾحقشٌة

تطٌقؼات تعُرف افؽالم إلظطاء أوامر صقتقة  :ؽره مـ مثؾو هذا افزكامج

حتقيؾ افرمقز افصقتقة إػ و قيؾ افرمقز افؽتابقة إػ رمقز صقتقةحتو فمٓت،

 .(24)أصقات مـطقؿة 

 صار باإلمؽان َتعُؾؿ وَتْعؾقؿ إذْ  .افزامج افتعؾقؿقة افرؿؿقة بافؾغة افعربقة -3

ؿراص اددجمة كطؼاً  ٓفةو افعربقة بطريؼ ٕا  .(25)ة ــوظذ مراحؾ متدرج سؾاً،و كحقاً و د

                                                           

ادـممتر اخلـامس دجؿـع افؾغـة افعربقـة بدمشـؼ  –افؾغـة افعربقـة واحلاشـقب –د. كدى ؽــقؿ (33) 

3116. 

 ؾ( افعادقة. ؽقؽ( هق مـ إكتاج ذـة )33) 

دجؿـع افؾغــة افعــربقة بدمشـؼ ادـممتر اخلـامس  –افؾغـة افعربقـة واحلاشـقب –د. كدى ؽـقؿ (31)

3116. 

 .361 -316 :مممتر افؾغة افعربقة أمام حتديات افعقدة –ل افشقخآ( د. حمؿد ظٌد افرمحـ 31)
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ٓ  وهذا إكجاز ظؾؿل وفغقي :حمرـات افٌحث بافعربقةو حبرامج افتصػُ  -3

 إذ صار بنمؽان افٌاحث افعريب أن يتعرف وجقد ـؾؿة ما ذم ظؼات ،ر بثؿـيؼدَّ 

وـذا صار  ،وهذا ما ـان يؽؾػ افٌاحث صفقرًا مـ ظؿره ،إفقف مـ افؽتب

كة ظذ أؿراص مدجم ومل يعد  .ةبنمؽاكف تعُرف حمتقيات أهؿ مؽتٌات افعامل ادَخزَّ

أكــا أكؼؾ ما ذـره و .ادطٌقظاتو افٌاحث بحاجة فؾتـؼر أيامًا ذم ؾفارس ادؽتٌات

د مثؾ وحمــرك  .فؾغة افعربقة ()اإلدريز حمرك افٌحث:خمتصقن ذم هذا افصدَّ

ظـ ضرحفا دحرك بحث ()مؽتقب ـام أظؾـت جمؿقظــة .()صقاذم افٌحث

 .(26)يًتخدم ؿقاظد افعربقة 

ة ؽقن مرَّ ظـدما طفرت افشابؽة زظؿ ادشؽِّ  ش:كسكت اإل» شابؽة تؼاكة اف -ب

  .أخرى أن هذه افتؼاكة افعادقة افعظقؿة شقف تتجاوز افؾغة افعربقة

 .أبرز دمؾقاهتا وفعؾَّ  ،مـ هذه افتؼاكة افعظقؿة ؾؽاكت افـتقجة أن أؾادت افعربقةُ 

 افعربقة افتل صار فؽسوينفؽسوكقة افعربقة ومقاؿع افـؼ اإلادؽتٌات اإل -1

افٌحث وبعضفا و افقاحد مـفا يعرض ظؼات إفقف مـ افؽتب فؾتصػح

خلشقتل مـ و ،ادقاؿع فؽثرهتا أوًٓ و وٓ أمقؾ إػ ذـر أشامء تؾؽ ادؽتٌات .جماينِّ 

ظذ ما  ،ؾؽؾفا ظـدي مما يًتحؼ افثـاء ظؾقف ،هتؿة افسويج فٌعض مـفا دون بعض

حذم حمتقيات بعضفا مـ أؽال وظذ ما ذم اؿتصار  ،ط فغقية وضٌاظقة آمؾ أن تُصحَّ

 .بعضفا ظذ بعض وجقه افتلفقػ دون إخرى فعقامؾ ؿد ٓ تؽقن ظؾؿّقة

                                                           

ادــممتر  –افػجــقة افرؿؿقــة ذم ادجتؿــع افعــريب وأثرهــا ظــذ افؾغــة افعربقــة –د. مـصــقر ؾــرح (36) 

 .ث خٌر ذم إمؿ ادتحدة()وافٌاح -3116اخلامس دجؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 



 (1( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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فؽسوكقة ظادقة أكشلهتا افققكًؽق إثؿة مؽتٌة  :فؽسوكقة افعادقةادؽتٌات اإل -3

ة افعربقة افؾغو ،تضؿ مئات إفقف مـ افؽتب ذم خمتؾػ افؾغات افعادقة احلقَّة

أفقس هذا  .بؼقة ذم تؾؽ ادؽتٌة إممقَّة افضخؿة بؽتٌفا ودورياهتا اهلامة حارضةٌ 

دفقاًل ودمًقدًا فعادقة فغتـا افعربقة افتل ما ؾتئ بعض آهنزامقغ يطعـقن ظؾقفا 

  .بًٌب وبدون شٌب

 ويليت ذم ادؼدمة مـفا  :بـقك ادصطؾحات افعؾؿقة افعربقة افعادقة -3

افذي خيزن كحق شٌع مئة أفػ  (أيل افًعقدي فؾؿصطؾحات )باشؿ افٌـؽ

ـام أن بـؽ  (27).مصطؾح ظؾؿل ظريب مع مؼابالهتا بثالث فغات أجـٌقة

ادصطؾحات فؼـة )شقؿـز( إداكقة أدخؾ افعربقة ذم ظداد افؾغات افعادقة 

 (28).افثامين افتل يعتؿدها

كات افؾغقية افعربقة -1 كات فغقية أؿدم ظؾام :اددوَّ ء فغقُيقن ظذ صـع مدوَّ

كة ظقدان)فؾعربقة دماوز بعضفا مؾقار ـؾؿة  افتل جيري افعؿؾ ظذ بؾقؽفا  (ـؿدوَّ

وحتتقي كصقصًا مـ افعربقة  ،(كسكتاإل)ظؼة مؾقارات ـؾؿة حمَّؿؾة ظذ افشابؽة 

داب ومـ مشارب و ادعاسة ومـ خمتؾػ افعؾقمو افؼديؿة ة ذم افثؼاؾةٔا اـي  .افعربقة مٌت

                                                           

 .388ص  31ع  -جمؾة افؾًان افعريب –افٌـؽ أيل افًعقدي –د. ظٌد اهلل شؾقامن افؼػاري (38)

 ع -جمؾة افؾًان افعـريب –كشاء بـؽ ادصطؾحات ادرـزيإكحق  –د. ظع افؼاشؿل (37)

16/1: 111 . 
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قة ــخط (كات افؾغقية افتل تقازي مؼوع )افذخرة افؾغقيةومما ٓ ِمراء ؾقف أن اددوَّ 

ًٓ وظادقّ   .(29)اً ــقـاكـا ثــتفظظقؿة كحق حػظ افعربقة أوَّ

افة فـؼ  ذم داخؾ افقضـ  افعربقةوأـثر مـ ذفؽ صارت افشابؽة وشقؾة َؾعَّ

وما  .(30)ة افعربقة بقاشطة افشابؽةمعاهد فتعؾؿ افؾغ ؾلكِشئت ،افعريب وخارجف

ذم  اكًقاحو هلا كامء صار مدظاة –ظـد بعضفؿ  -ان مظـَّة هتديد فؾعربقة ـــ

  .ـؾ ادعؿقرة

 أهنـا ذم آخـر افؾغات ظذو ادحتقى افعريب ظذ افشابؽـة وٓ َكْعدم مـ َيـَْعك

مـ  ُرِ وجفقد افغُ  ،وفؽـ إيام دارت ،كعؿ ـان ذفؽ ذم افٌداية .صاصاهتا

 ؾارتػعت كًٌة ادحتقى افرؿؿل افعريب ظذ افشابؽة مـ أبـائفا تعاطؿت،

11% وتؼدمت مرتٌة افؾغة افعربقة ظؾقفا إػ افثامـة بغ فغات افعامل 3إػ %

 (31).بعض فغات ظادقة متجاوزة

 ُيثٌت ظادـقَّة افؾغـة افعـربقة و خر ما صدر ظـ ادـظـامت افدوفقةآوفعؾ 

 ل إفقفا إؿرارُ افػـقة ادقـقو وهل ادـظؿة افعؾؿقة ،افدوفقة (إيؽان) مـظؿة ؿـرارُ 

ظذ افتًؿقة افعربقة  ادقاؾؼةُ و ،افـطاؿاتو فؽسوكقةأشامء ادقاؿع اإل

                                                           

ــدكان ظقــدان31)  3116ر اخلــامس دجؿــع دمشــؼ ادــممت –مدوكــة افؾغــة افعربقــة –( د. ظ

 بحقث ادممتر. 

 .361 -316 :مممتر افؾغة افعربقة أمام حتديات افعقدة –( د. حمؿد ظٌد افرمحـ آل افشقخ31)

كدوة مرصد افؾغة افعربقـة بـدظقة  –خطة مرجعقة درصد افؾغة افعربقة –( د.حمؿد زـل خي31) 

 .  3111دمشؼ مـ ادـظؿة افعربقة فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم 



 (1( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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قرية ـاإلمارات وشو رـوبدأت مص .اء افـطاؿــاتـوبإحرف افعربقـة ٕشؿ

 (32).اؿات بافعربقةـتًؿقة كط

 ،ؾؾف احلُؼ ذم ذفؽ ،ؿؿل افعؾؿل ظذ افشابؽةأما مـ يشؽق وعػ ادحتقى افر

ِـّ  بؾ هق مرتٌط بادًتقى  ،افتؼاين ٓ تصـعف افؾغةو ر بلن افتؼدم افعؾؿلوفؽــا كذ

ة وهق ما جي حؼؾ  ذم ب ظؾقـا مجقعًا اإلشفام ؾقف وـؾ  افعؾؿل واحلضاري فألمَّ

  .اختصاصف وبؽؾ ما أويت مـ ؿقة

هؾ ـان باإلمؽان أن تدخؾ افؾغة  ،تؼاكاهتاو ترى فقٓ تعريب ظؾقم ادعؾقماتقة

حب مًتػقدة  .مػقدةو افعربقة هذا افػضاء افرؿؿل افرَّ

  :الؾغات األجـبقةو ( التعريب5

 ،ػفؿ مـ ـالمـا أكـا مـ دظاة آكغالق افثؼاذم أو افؾغقيحذاِر ثؿ حذاِر أن يُ 

إتؼان افؾغات افتعؾقؿ ٓ يعدفف إٓ حرُصـا ظذ و ؾنن حرصـا ظذ تعريب افعؾقم

ما كدظق إفقف هق أن  .ادعاسةو َمْعزكا إػ احلداثةو إجـٌقة حامؾة افعؾؿ وافتؼاكة

بؾغات  تؽقن افعربقة فغة افتعؾقؿ إشاشقة ذم جامعاتـا ظذ أن يؼـفا افتعؾقؿُ 

ـَ كوبذفؽ  ،غ ذم ـؾ شـة دراشقةقَّ أجـٌقة دؼرريـ ظؾؿ ًْ  ْغ ـقَ ـؽقن ؿد مجعـا بغ احلُ

آكػتاح ظذ افعامل ادتؼدم بؾغاتف افتل شتؽقن وشقؾة و تقضغ افعؾؿ بؾغة إمة ومها

                                                           

ــة ذم اإل –حًـــ م يقشــػ (33) ــة افعربق ــتافؾغ ــع  –كسك ــة ذم ادقاؿ ــة افعربق ــدوة افؾغ ك

 -م 3111دمشـؼ  –فعـربفؽسوكقة تـظقؿ افؾجـة افػـقة بؿجؾس وزراء اإلظالم ااإل

 .بحقث افـدوة
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يدتابعة اخلو ،افتحصقؾ افعؾؿل فطؾٌتـا ادقؾديـ ج اجلامعل ما جيُد مـ معارف رِّ

 .ظرصه فدى إمؿ ادتؼدمة

إن حرصـا ظذ وجقد أمتـا ادتؿثـؾ بؾغتفـا ٓ يؼـؾ ظـ حرصــا ظذ افتؼـدم 

فؽــا ٓ كرى أن كؼايض هذا افتؼدم بؾغتـا حامؾة و .ل وافتؼاين وهق افغايةافعؾؿـ

 إْذ ٓ رضورة فذفؽ. حاؾظة وجقدكا ـلمةو ثؼاؾتـا

اشتـٌاتف ذم تربتـا و ٕكف ضريؼـا إػ متثؾ افعؾؿ ،افتعؾقؿو كعؿ فتعريب افعؾقم

 .ظـ أخريـ افعؾؿلو وٓ فالكغالق افثؼاذم وافؾغقي ،ضريؼـا إػ اإلبداعو افعطشك

 ،مل يؽـ افعرب ذم تارخيفؿ مـغؾؼغ ظذ ثؼاؾتفؿ دون ثؼاؾة أخر

 وهذه هل افثؼاؾة افًؾقؿة ادعاؾاة افتل كراها ،فؽـفؿ مل يذوبقا أبدًا ذم ثؼاؾتفو

 .كريدها ٕمتـاو

وهق تشٌقف مصقب إػ  (33)ؿد صٌف افُعْؿؾة بافؾغة  (إذا ـان )ؾؾقريان ـقداسو

 :افؾغة تعـل صقئغو دقة افعؿؾةؾنن ظا بعقد حد  

ةامؿابؾقتف :أوهلام ًا ذم افؾغة ؿابؾقتفا وهذا يعادل مقوقظقّ  ، فؾتداول ذم دول ظدَّ

 .ذم افعربقة مـذ افؼديؿ هق متحؼؼو ،افتٌادل افؾغقيو فؾسمجة

ؼ ،ذم أمؿ صتكو ؿدرهتام ظذ آكتشار ظز احلدود :وثاكقفام أيضًا ذم  وهذا متحؼِّ

ؾؽاكت فغة ثاكقة هلا أو فغة  ،أخرى هل ظَزت حدود وضـفا إػ أوضانٍ ذ إافعربقة 

 .ذع ؾقفاو ظؼقدة

                                                           

 .11 –افؾغة وآؿتصاد –ؾؾقريان ـقداس (33)
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يرى د. أمحد مطؾقب رئقس ادجؿع افعراؿل أن ما جيعؾ افؾغـة افعـربقة ظادقة 

 (34) :أمقر هل

 .ظؾقماً و افتلفقػ بافعربقة أدباً  - 

  .افتعؾقؿ بافعربقة ذم مجقع ادراحؾ - 

 .عربقةحقشٌة افؾغة اف - 

 .فقفاإو افسمجة مـ افعربقة -   

  كؼها ذم افعامل ما أمؽـ.و فرظاية افؾغة افعربقة إكشاء مـظؿة - 

  ؟ر ـؾ هذه آصساضات ذم ظربقتـا ادعاسةأمل تتقؾَّ 

 محؾت خالهلا معارف أبـائفا ،ن فغة ظؿرها أـثر مـ مخًة ظؼ ؿركاً إ ،ذب

 احلضاراتو تقاصؾ بغ إمؿ وـاكت أداة ،ظؾقم معاسهيؿو ظؾقمفؿو

وافًادشة بغ فغات افعامل  ،هل افرابعة ذم افعامل مـ حقث ظدد افـاضؼغ ،افعصقرو

هلل  ،افثامـة مـ حقث آكتشار ظذ افشابؽةوافرشؿقة ادعتؿدة ذم إمؿ ادتحدة، 

  .أبك مـ أبكو فغة ظادقة صاء مـ صاء

 

             

 

 

                                                           

ــة افؾغــة افعر –د. أمحــد مطؾــقب (31) ــةظادق ــة –بق  بدمشــؼ ادــممتر اخلــامس دجؿــع افؾغــة افعربق

 م بحقث ادممتر. 3116 
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 - افقحدة افعربقة –ادـجل افصقادي  : د. حمؿدسؼه يف الوطن العريبالتعريب وتـق -

 . 1171 -3ط  - بروت

  –افدار ادتحدة وممشًة افرشافة  –د. ممدوح خًارة  :التعريب ممسساته ووسائؾه -

 .م1111دمشؼ 

 –وأ. صحادة اخلقري  .د.شام ظامر إظداد :التعريب يف الوطن العريب واقعه ومستؼبؾه -

  م.1116افعؾقم تقكس و افثؼاؾةو ة افعربقة فؾسبقةادـظؿ

 . 1113دمشؼ  -دار إهايل –ممدوح خًارة  .د :التـؿقة الؾغويةو التعريب -

( افؽقيت 361)ظامل ادعرؾة  –د. كٌقؾ ظع  :الثؼافة العربقة يف عرص ادعؾومات -

 م. 3111يـاير 

  .د. ت –مرص ادؽتٌة افتجارية افؽزى  –: ابـ افـديؿ الػفرست -

ترمجة أمحد ظقض ومراجعة د. ظٌد افًالم  –ؾؾقريان ـقداس  :االقتصادو الؾغة -

  .م3111افؽقيت  –ظامل ادعرؾة –روقان 

مؽتٌة فٌـان  - شامظقؾ صقـلد.حمؿقد إ و قتلٌد.مًػر افث :ادراجع ادعجؿقة افعربقة  -

 .م1171

دمشؼ  -افؽتابة افعؾؿقة بافؾغة افعربقة – بدمشق الؾغة العربقة ادممتر اخلامس دجؿع -

  .بحقث ادممتر م.3116
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ادجؾس افعادل فؾغة افعربقة أظامل افدورة افثافثة  :أمام حتديات العودة مممتر الؾغة العربقة -

 .م 3111بروت  –

 .33/ 1 ع :جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة -

  .61/1 -11/1ادجؾد  :جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشق -

  .31افرباط ع  :جمؾة الؾسان العريب -

 .13افعدد  :دمشؼ جمؾة التعريب -

 . 33افعدد  :جمؾة الوحدة -

افـؼ و افسمجةو ادرـز افعريب فؾتعريب – الـدوة السـوية لتعريب التعؾقم العايل -

 . 1111بدمشؼ 

  م3111 دمشؼ - افعؾقمو افثؼاؾةو ادـظؿة افعربقة فؾسبقة : كدوة مرصد الؾغة العربقة -

 بحقث افـدوة.

 –ظالم افعرب دجؾس وزراء اإل : افؾجـة افػـقةلؽرتوكقةيف ادواقع اإل وة الؾغة العربقةكد -

 حقث افـدوة.ب -م3111دمشؼ 
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 دراسـة )إَِذْن( من أدوات املعاين

 يف ضوء أقوال النحويني واملفرسين

 

 ()د. خالد سليامن الياسني الباحث

 

 :(1)املبحث األول: أصل )إَِذْن(

؟ أو حرف   هي أصل )إَِذْن(، هل النحويون يف اختلف  أو بسيطة   هي وهل اسم 

؟ ا اجلمهور إىل ذهبف مركبة  ، وذهب أّنه ا إىل الكوفيني بعض حرف  ظرٍف،  اسم   أّنه

 يف )إَِذنْ  األصل املحذوفة، إذ اجلملة من عوضا   التنوين حلقها )إذا( الظرفية وأصلها

ذف جئتني تقول: )إذا أكرَمك( أن ض إليه تضاف ما أكرم ك(، ح  وه  منه )إذا(، وع 

ضوا كام التنوين ذفت َعوه  إىل الساكنني، ون قلت اللتقاء األلف يف )حينئٍذ(، وح 

 والسبب. الربط معنى فيها يئية، فبقااجلز

                                                           

( )عضو اهليئة التدريسية يف معهد الشام العايل بدمشق. 

، 032 ،0/032، ورشح الكافية للريض 1/02، ورشح التسهيل 131( ينظر نتائج الفكر 1) 

 ،1/192، وتوضيح املقاصد 353، واجلنى الداين 1/1522، واالرتشاف 121ورصف املباين 

، 0/031، والترصيح 3/11، واملساعد 12، ومغني اللبيب 339وجواهر األدب 

 . 1/322، والنحو الوايف 3/092، واألشموين 0/5واهلمع 
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يف  يل يلوح الذيو»قال: الكوفيني، ف بعض إليه ماذهب إىل الدين ريضه  وذهب

ض املضاف اجلملة )إْذ( حذفت أصله أنه  ظنهي يف )إَِذْن( ويغلب وه  منها إليها، وع 

 ، وذلكباملايض اخمتص   كان ما بعد الثالثة األزمنة جلميع صاحلا   جعله ق صد ملها التنوين

م  بمعنى هو )إْذ( الذي لفظ إىل مذكوٍر، فقصدوا فعلٍ  زمان إىل اإلشارة أرادوا أّنه

دوه خلفة الوقت مطلق الثالثة،  لألزمنة صاحلا   املايض، وجعلوه معنى عن لفظه، وجره

م هو املضاف اجلملة منه وحذفوا  الفعل زمان إىل به يشريوا أن قصدوا ملها إليها، ألّنه

مثال :  شخص لك يقول إليها، كام املضاف اجلملة عىل السابق الفعل ذلك املذكور، دله 

 يل زيارتك أكرمك، أي: وقت تزورين أكرمك، أي: إذْ  أزورك، فتقول: إَِذنْ  أنا

ض وه ضع ألنهه إليه؛ املضاف من التنوين أكرمك، وع   اإلضافة، فهو الزم األصل يف و 

ام وبعٍض(، إاله  كـ)كل    . (0)«…مبنيه )إْذ( و معربان أّنه

 )َأْن( بعد إضامر لك جاز وإذا»بقوله:  موضعٍ  من أكثرَ  يف اسميتها ويؤكد

 يعني ،االسم بعد إضامرها جاز هي: الواو، والفاء، وأو، وحتى، فهاله  التي احلروف

  .(3)«بعدها هبا للتلفظ )إَِذْن( الستبشاعهم إظهار )َأْن( بعد جيز مل وإنهام ،إَِذنْ 

الفعل،  وبني بينها ي فصل ال التي الفعل و )إَِذْن( كنواصب»ر: آخ موضعٍ  وقال يف

 .(1)«الفعل وبني بينه ي فصل أن جاز أخواته بخالف اسام   كان )إَِذْن( ملها أنه  إاله 

                                                           

 . 0/032( رشح الكافية 0) 

 . 0/031( رشح الكافية 3) 

 . 0/031( رشح الكافية 1) 
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ح إِنهه بل ح ألفا   الوقف يف نوّنا وَقْلب  »بقوله:  اسميتها رجه (3)«اسميهتها جانب ي رجه
. 

بها عىل ثالثة أقوال: ابساطته يف النحويون أيضا   واختلف  وتركه

ا اجلمهور إىل ـ فذهب 1  .)إْذ( و )أْن(، أو )إذا( و )أْن(من  مركبة ال بسيطة أّنه

ا إىل سيبويه غري عنه حكى فيام أقواله أحد اخلليل يف ـ وذهب 0  من مركب   حرف   أّنه

ال،  إىل اهلمزة حركة احلرفية، ون قلت حكم عليها )إْذ( و )أَْن(، وَغلب ذفت ثمه الذه  ح 

قال: مالك، ف الكوفيني، وابن بعض الرأي هذا إىل ذهب وممن النقل. هذا والت زم

اخلليل بـ)أَْن( مضمرة،  )إَِذْن( عند املضارع بعد انتصاب أنه  عىل نص   هذا يف وليس…»

 به النقل، والقول   بعد مهزهتا للتعليل، و )أَْن( حمذوفا   )إْذ( التي مع مركبة   تكون أن جلواز

بها مالك ابن ويؤكهد .«مركبة )إَِذْن( غري   بأنه  القول من أقرب   ضعفه ىلع بقوله:  تركه

(6) «منه )إْذ( و )أَْن( أسهل   من )إَِذْن( مركبة   بأنه  والقول  »
 . 

نديه  عله  أبو ـ وذهب 3 ا إىل الرُّ ذفت من مركبة   أّنه  )أَْن(، ثم مهزة )إذا( و )أَْن(، ح 

ذفت بط منهام، فتعطى واحدة كله  ت عطى ما ت عطى الساكنني، ثمه  )إذا( اللتقاء ألف ح   الره

كـ)أْن(  كـ)إذا(، والنهصب
(7)

 . 

، بقوله:  أنه  زعم من عىل املالقيه  رده  وقد  وجهني: من فاسد   وهذا»)إَِذْن( مركبة 

عى البساطة، وال احلروف يف األصل أحدمها: أنه   اوالثاين: أّنه  قاطٍع. بدليلٍ  إاله  الرتكيب ي ده

                                                           

 . 0/032( رشح الكافية 2) 

 . 121، ورصف املباين 0/032، وانظر رشح الكافية للريضه 1/02ل ( رشح التسهي5) 

 . 0/5، واهلمع 1/1522( االرتشاف 1) 
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 تأخرت، وعدم   أو حاٍل، تقدمت كله  عىل ناصبة   )أَْن( لكانت )إْذ( و من مركبة   كانت لو

 .(2)«الرتكيب عدم عىل دليل   قبل   املذكورة املواضع يف العمل

 املبحث الثاين: عمل )إَِذْن(:

 بعدها، ما املضارع منصوبا   الفعل جاء )إَِذْن( إذا عمل يف النحويون أيضا   اختلف

 بعدها؟. )إَِذْن( أو )أَْن( مضمرة له النهاصب هل له؟ النهاصب

ا إىل النحويني وأكثر سيبويه ذهب اخلليل، قال  عن سمعه ما بنفسها، وهو تنصب أّنه

 عمل )أ رى( يف الفعل يف عملت مبتدأة   جوابا ، وكانت كانت )إَِذْن( إذا أنه  اعلم»سيبويه: 

 .(9)«آتيَك( أجيئَك( و )إَِذنْ  )إَِذنْ  قولك: مبتدأة ، وذلك كانت إذا االسم

ا إىل قوليه أحد اخلليل يف وذهب بعد )إَِذْن(  الفعل بنفسها، بل ناصبة   ليست أّنه

ـ )أَْن( مضمرة، وهو منصوب  أبوعبيدة. عنه رواه ما ب

 بعد )إَِذْن(، ولو اخلليل قال: )أَْن( مضمرة أنه  بعضهم يل ذكر وقد»قال سيبويه:  

 إَِذنْ  اهلل قلت: )عبد   إذا وحتهى( ألضمرهتا )الالهم بمنزلة ْن( فكانت)أَ  بعده ي ضمر مما كانت

 الذي املعنى فيه ي غرَي  واحد، ومل املعنى ألنه ؛ يأتيَك( )إَِذنْ  َتنصب أن ينبغي يأتيك(، فكان

 والنصب، فهذا الرفع )حتهى( يف يف املعنى َيتغريه  اهلل(، كام عبد   يأتيَك قوله: )إَِذنْ  يف كان

ل   منه ماسمعت   وا، وأمهاماَرو  .(12)«فاألوه

                                                           

 . 121( رصف املباين 2) 

 . 3/10( الكتاب 9) 

 . 1/592، والنكت يف تفسري الكتاب 3/15( الكتاب 12) 
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جاج، والفارسه  ذهب وممن  الدين. وريضه  ،(11)مذهب اخلليل الزه

جاج  ،  حسن   القولني وكال»اخلليل:  ورأَي  سيبويه رأَي  حكى أن بعد قال الزه مجيل 

ا األفعال )أَْن(، وذلك سائر يف النصب   عندي العامل أنه  إاله    ظاهرة تقع أن أجود، إمه

 .«مرةمض أو

إِْكرام ه، فـ )أَْن(  َوَقعَ  تِصف   ما عىل األمر   كان إنْ  تأويله»أكرَمه(:  تأويل )إَِذنْ  و قال يف

 . (10) «بعد )إَِذْن(  )أ كرم ه( مقدرة   مع

ا ا إىل فذهب أبو عل الفارسه  أَمه إليه، فقال:  ن سب ملا خمالف   بنفسها، وهو العاملة   أّنه

 إذا الفعل يف تعمل تضمر )إَِذْن(، وإنهام ال التي احلروف من بعده الفعل ينتصب وممها»

 .(13) «…جوابا ،  كانت

ا  هذا توجيه ويمكن»بقوله:  سيبويه عىل مذهب اخلليل ورده  عن دافع فقد الريضه  أَمه

هي: الواو،  التي احلروف إضامر )أَْن( بعد لك جاز وإذا»قال:  ثمه  «ذكرنا ما عىل القول

)إَِذْن(  )أَْن( بعد إظهار جيز مل االسم، وإنهام بعد إضامرها جاز فهاله والفاء، وأو، وحتهى، 

 . «بعدها هبا للتلهفظ الستبشاعهم

د اجلزاء،  املضارع معنى يليها )إَِذْن( التي احتمل فلام»بقوله:  أيضا   ذلك ويؤكه

 احلال، وقصد املضارع بمعنىالزمان، ف مطلق معنى االستقبال، واحتمل فاملضارع بمعنى

                                                           

 . 0/5، واهلمع 1/192، وتوضيح املقاصد 351، واجلنى الداين 1/1522( ينظر رأهيام يف االرتشاف 11) 

 . 0/53( معاين القرآن 10) 

 . 1221، واملقتصد 302( اإليضاح 13) 
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ا املضارع بـ )َأْن( املقدرة؛ )إَِذْن(، نصب يف اجلزاء معنى عىل التنصيص لهص ألّنه املضارع  ُت 

 .«… لالستقبال
ا نوي ربهِ  بالقسم،  منصوهبا وبني بينها الفصل وجتويز»بقوله:  بنفسها عاملة غري   أّنه

ـ )أَْن(، و )َلنْ  ناصبة غريَ  كوّناي والنِّداء، والدعاء، ي قوِّ   احلرف بني الي فصل (، إذْ بنفسها، ك

 .(11)«معموله من ليس بام ومعموله

ا املضارع  الفعل أنه  إىل اخلليل يذهب أنه  عىل نص   يوجد ال أنهه فريى مالك ابن أمه

مذهب  عىل فيه نَص  ال عبيدة أبو عنه رواه )إَِذْن(، وما بعد بـ )أَْن( مضمرة منصوب  

 بـ)أَْن( مضمرة، إِنهام )إَِذْن( منصوب   بعد الفعل أنه  إىل اخلليل من وماعزاه»قال:  اخلليل، إذْ 

ل يف السريايفه  قول فيه مستنده  .(12)«الكتاب رشح أوه

 أو )أَْن( مظهرة إاله  األفعال من يشء ينصب ال»عن اخلليل أنهه قال:  عبيدة أبو وروى

 .«ذلك يف: كي، وَلْن، وإَِذْن، وغري مضمرة
ضارع بعد )إَِذْن( عند اخلليل بـ)أَْن( مضمرة، امل انتصاب أنه  عىل نصه  هذا يف وليس

 ما نحو النقل، عىل بعد مهزهتا للتعليل، و)أَْن( حمذوفا   مع )إذ( التي مركبة   تكون أن جلواز

مركبٍة،  بأنه )إَِذْن( غري   القول من أقرب ضعفه عىل به بعد )َلْن(، والقول انتصابه يف يراه

 بعد )إَِذْن( يف ما يكون أنْ  عىل إاله  اليستقيم ألنهه مرة؛بـ )أَْن( مض املضارع بعدها وانتصاب

ذف الزمٍ  مبتدأٍ  تأويل املبتدأ،  عن به خمربا   ظرفا   بل حرفا   ليست خربه، أو )إَِذْن( قبله ح 

                                                           

 . 032، 0/031( رشح الكافية 11) 

 . 1/21( رشح الكتاب للسريايف 12) 
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ض اإلضافة عن وأصلها )إذا( فق طعت التكلف،   ٍمن غاية يف التنوين، وكالمها عنها وع وه

 .(15)منه )إْذ( و )أَْن( أسهلمن  بأنه )إَِذْن( مركبة والقول

رة ،  بنفسها، وأَنه )أَْن( بعدها ناصبة بأنه )إَِذْن( ليست القائلني وأدلة هذه آراء مقده

 نظره. وجهة مذهب اخلليل وبنيه  عن دافع فقد مالك ابن ماعدا

ا ا فريون النحويني مجهور أَمه بعدها،  بنفسها، ال )أَْن( مضمرة للمضارع الناصبة أّنه

 من وكأنه »بقوله:  املذهب اآلخر فساد عىل ملذهب اجلمهور مدلهال   املالقيه  رصانت وقد

 القياس يصحُّ  اجلحود( وال بإضامر )أَْن( قاسهاعىل )حتى، وكي، والمها، والم نصب

 جلواز بإضامر )أَْن(؛ تنصب اجلحود( إنهام ألنه )حتى، وكي، والَمها، والمَ  ذلك؛ عىل

 بعد، وملا ي بنيه  ما عىل املواضع بعض يف بعضها هرت )أَْن( معظ املصادر، وربام عىل دخوهلا

ٍر، واليصحُّ  وال به ملفوظٍ  مصدرٍ  عىل دخوهلا يصحُّ  كانت )إَِذْن( ال إظهار )أَْن(  مقده

 .(11)«ذ كر ما عىل بعدها ما نصب يف القياس جيز املواضع، مل من موضعٍ  يف بعدها

 :(12)املبحث الثالث: معنى )إَِذْن(

ا )إَِذْن( فجواب  »بويه: قال سي  .(19)«وجزاء   وأمه

                                                           

 . 1/02( رشح التسهيل 15) 

 . 121( رصف املباين 11) 

، ورشح 111 ،0/112، ورشح اجلمل البن عصفور 9/13، وابن يعيش 1/031( ينظر الكتاب 12) 

، واجلنى 121، ورصف املباين 1/1521، واالرتشاف 0/035، ورشح الكافية 0/111اجلزولية 

 . 1/51، ودراسات ألسلوب القرآن 0/5، واهلمع 0/031، والترصيح 12، واملغني 351الداين 

احبي 1/031( الكتاب 19)   . 192، وينظر الصه
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، وقد وحترير»قال أبو حيان األندليس:   النهاس اضطرب معنى )إَِذْن( صعب 

(، واختلف النحويون  معناها: )اجلَواب   أنه  عىل سيبويه نَص  معناها، وقدب واجلزاء 

 .(02)«سيبويه كالم فهم يف

ا لفظه من يظهر معناها، والذي فهم اختلف النحويون يف نعم  يكون توجد حيثام أّنه

 كالم محل ، حيث(01)الشلوبني أبوعله  األستاذ فهمه ما معا ، وهذا واجلزاء اجلواب معناها

ا فيه وقعت مكان كله  يف ظاهره، وتكلهف عىل سيبويه  وجزاء . جواب   أّنه

ا أبو عل الفارس فإنهه ا سيبويه كالم من فهم أمه  ر، وقداألكث هلام، وهو تَِرد   قد أّنه

صادقا (  أَظ نَُّك  القائل: )أحبُّك(، فتقول: )إَِذنْ  لك يقول فقط، نحو: أن للجواب تتمحض

ر فال  .(00)اجلزاء هنا يتصوه

 : ا والصحيح»قال املالقيه  رشطا   كانت موضٍع، وإذا يف موضٍع، وجواب يف رشط أّنه

ام عىل ينصه  مل من كالم سيبويه، ألنهه املفهوم هو جوابا ، وهذا إاله  تكون فال  يف معا   أّنه

 .«واحدٍ  موضعٍ 
ملعنى )إَِذْن(،  تكلهفه يف الشلوبني عله  أيب األستاذ شيخه عىل عصفور ابن ردَ  وقد

 بمعنى اجلزاء وجواب، وأخذ رشط أنهه عىل هذا الشلوبني عل أبو األستاذ ففهم»بقوله: 

ملن قال  قلت فإذا ؛واجلزاء الرشط بفعل قدرها جاءت فحيثام جوابه الرشط، واجلواب

ك(، )إَِذنْ  لك: )أنا ْرين أ كرَمك(، فمعناه: إِنْ  أزور   أكرْمك. تَز 

                                                           

 . 1/131( البحر املحيط 02) 

 . 0/111( رشح اجلزولية 01) 

 . 121، وينظر رصف املباين ص 253( التكملة ص 00) 
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نَا إِذا   قال َفَعلْتَُها : قوله يف التقدير هذا إىل اضطر املأخذ هذا أخذها فلامه 
َ
 ِمنَ  َوأ

الِّيَ  ر: إن [، فلام02 ]الشعراء: الضَّ ، جاءه فأنا فعلت ها كنت   قده  لضاللا إثبات ضال 

 انفصاله فهمه، فكان عىل إشكاال   لنفسه، فأثار الضالل إثبات يرد ؛ قال: ومل ملوسى

نَْت ِمَن الََْكفِِرينَ قوله:  بأْن قال: معنى هذا عن
َ
[، أي: بأنعمي، فقال 19]الشعراء:  َوأ

 بأنه  اجلاهلني الضالني، أي: من من فأنا بنعمتك كافرا   فعلت ها كنت   : إنْ موسى له

 .«القبطيه  عىل تقيض وكزةال

أنه  عىل األمر بنى ألنهه االعرتاض؛ بنيِّ   هذا يف معرَتض   وكالمه»عصفور:  ثم قال ابن

ا بمعنى جواب   هي إنهام كذلك، بل وجواب، وليس )إَِذْن( رشط  بده  تقال مبتدأة، وال ال أّنه

 جزاء ، وال وتكون ،جواب أزوَرك( ابتداء، فهي أبدا : )إَِذنْ  تقول كالم، فال يتقدمها أن

 .(03)«جمموعا   فيها ذلك يكون أن يلزم

 تكون أن واألكثر»بقوله:  تكون )إَِذْن( جوابا ؟ متى األنصاريه  هشام ابن بنيه  وقد

 .(01)«مقدرتني أو لـ)أَْن( أو )لو( ظاهرتني جوابا  

، فقد جوابا   إنه )إَِذْن( تكون القول وخالصة  ينفرد هذان، وقد فيها جيتمع وجزاء 

ك(، )إَِذنْ  ملن قال لك: )أنا قلت أحدمها، فإذا ؛ جواب   أ كرَمك(، فهذا أزور  وإذا  وجزاء 

 معه، فعىل جزاء ال جواب صادقا (، فهذا أظنُّك له: )إَِذنْ  قال لك: )أ حبُّك(، فتقول

. املواضع بعض يف اجلواِب، وتكون من ُتلو ال هذا  جزاء 

                                                           

 . 111، 0/112( رشح اجلمل البن عصفور 03) 

 . 15، 12مغني اللبيب ص  (01) 
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 :(02)املبحث الرابع: رشوط عمل )إَِذْن(

هم رشوط، وبعض ينصب املضارع بثالثة أنه )إَِذْن( حرف إىل النحويني أكثر ذهب

ل أربعة، وبعضهم جعلها نصبها  يف اشرتط من النحاة مخسة، ومن فجعلها الرشوط فصه

 رشوٍط: املضارع ستةَ 

 :الكالم صدر يف تكون )إَِذْن( واقعة   األول: أن

ل أي: يف ا الكالم؛ أوه حتام ، نحو:  أ لغيت تأخرت اهلا، فإنحم أرشف يف حينئذٍ  ألّنه

توسطت،  إذا ناصبه، أَمها عىل تقديمه جيوز ال املنصوب الفعل ألنه  خالف؛ إَِذْن( بال )أكرم ك

 بني تتوسط أن قبلها، مثل ما عىل بعدها ما اعتمد بأن وذلك الكالم يف حشوا   أي: وقعت

 كلهها. الصور يف إلغاؤها جبيفوخربه،  املبتدأ وبني وجوابه القسم وجزائه، وبني الرشط

 مل لو جوابا ، كام ويكون هبا، وتنصب َتستأنَف  أن جاز دوّنا وتمَ  كالم   تقدمها فإن

: َعنَمة بن اهلل عبد قول نحو يشء، وذلك يتقدمها  الضبيه

ـــــاَركَ  ا ْرد دْ  ـــــَزعْ  ال مِحَ  َســـــِوَيت ه   ت نْ

 

ــَردَ  إَِذن  َمْكــروب   الَعــريِ  وَقْيــد   ي 
(05) 

                                                            

، 0/1221، واملقتصد 302، واإليضاح 1/21، ورشح الكتاب للسريايف 0/112( ينظر األصول 02) 

، ورشح 132، وامللخهص 9/11، وابن يعيش 1/212، وكشف املشكل 310ورشح امللحة للحريري 

، 339، وجواهر األدب 351، واجلنى الداين 1/121، وتوضيح املقاصد 0/031الكافية للريضه 

  .0/132، واألشباه والنظائر 0/5، واهلمع 0/031، والترصيح 15، واملغني 50ورشح قطر الندى 

، 0/112، واألصول 0/12، واملقتضب 3/11، وهو من شواهد الكتاب 323البيت يف املفضليات ( 05)

احبي ـ، والصه 0/122ويه ــ، ورشح أبيات سيب0/130، والتعليقة 1/21ورشح الكتاب للسريايف 

ــ، وش1/01، ورشح التسهيل 1/15، وابن يعيش 1/599والنكت ، 192  ،0/032رح الكافية ـ

  .120، ورصف املباين 0/112رشح اجلزولية و
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؛ فهذا»الرساج:  نقال اب  أنه  ترى وتَم، أال استغنى قد الكالم من قبله ما ألنه  نْصب 

 أفعل   من قال: ال أجاب كأنهه استأنف تَم، ثمه  قد َسِوَيت ه ( كالم   ت نزعْ  ال محارك قوله: )ا ْرد دْ 

( الَعريِ  وَقيد   ي ردَ  ذاك، فقال: )إَِذنْ   .(01)«مكروب 

 :مستقبال   ع بعدهاالفعل املضار يكون الثاين: أن

ثك: )إَِذنْ  ملن ي نصب، كقولك فال حاال   كان فإن ده  ألنهه صادقا ( فرتفع؛ أظنَُّك  ُي 

، والفعل  إاله  تدخل أاله  وهو»الشلوبني:  عله  مستقبال . قال أبو إاله  يكون ال املنصوب حال 

 يف ليس ألنهه متقدمة؛ كانت وإن أصال   تعمل مل حالٍ  فعل عىل أدخلناها مستقبل، فإذا عىل

نيا  .(02)«اإللغاء هنالك هلا حاٍل، فوجب فعل عىل يدخل ناصب الدُّ

 :بفاصل بني )إَِذْن( والفعل ي فصل الثالث: أاله 

 بعدها، فإنْ  فيام العمل عن الفصل مع لضعفها هبا يكون املضارع متصال   أي: أن

فصٍل،  َكال بذلك لالفص اثنني، فإنه  من بواحدٍ  ت فصل أن عملها، إاله  بطل بفاصل ف صلت

 ما ذكره، وهو سبق ما بغري الفصل النحويني بعض ومها: )القسم( و)ال(، وأجاز

 موضعه. يف بالتفصيل سنوضحه

 :(09)بقوله مالك ابن أشار ذكرها سبق التي الثالثة الرشوط وإىل

ـــــ  بــــــ)إَِذْن( املْ ْســـــتَْقبالَ  واـَوَنَصب 

 

َرْت، واْلِفْعل   إِنْ   دِّ  م وَصالَ  َبْعد   ص 

                                                            

 . 1/395رة ، وينظر التبرصة والتذك0/112( األصول 01)

 . 0/111( رشح اجلزولية 02) 

 . 1/121، وتوضيح املقاصد 552، ورشح األلفية البن الناظم 52( ألفية ابن مالك 09) 
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 :اجلواب تقدير يف أو تكون )إَِذْن( جوابا   الرابع: أن

 : ، يقول و)إَِذْن( جواب  »قال الزخمرشيه  آتيك(، فتقول: )إَِذنْ  الرجل: )أنا وجزاء 

جاج:  إتيانه؛ عىل له جزاء   إكراَمك وصريت به أجبته قد الكالم أ كرَمك(، فهذا وقال الزه

 .(32)«أكرم ك فإينه  ذكرت كام األمر كان إنْ  )تأويلها

 :  بمنزلة )أَْن( يف املستقبل، فصارت يف ت وقِع ه إكراما   أردت وإنهام»وقال السريايفه

 .(31)«األفعال من للمستقبل وقوعها

 .(30)«مقدرتني أو لـ)إْن( أو )َلْو( ظاهرتني جوابا   تكون أن واألكثر»هشام:  وقال ابن

 :(33)قبلها ما عىل معتمدا   بعدها الذي الفعل يكون أاله  اخلامس:
 :   عىل بالفعل اعتَمْدَت  فإنِ »قال الفارسه

ٍ
أكرم ك(،  إَِذنْ  قولك: )أنا رفْعَت، وذلك قبلها يشء

 .(31)«أ كرْمك( إِذَنْ  تكِرْمني هو )أنا(، وكذلك: )إنْ  الذي االبتداء عىل معتمد الفعل ألنه  ت رفع؛

 :(32)عطف حرف تقع )إَِذْن( بعد السادس: أاله 
آتيك(،  آتيك( أو )فإَِذنْ  الفاء، نحو: )وإَِذنْ  أو كالواو عطف حرف بعد وقعت فإن

اء. قرأ وأكثر، وبه أجود الوجهان: اإللغاء، واإلعامل، واإللغاء فيها جاز ره  الق 

                                                           

، واملقتصد 302، واإليضاح 0/112، وانظر األصول 9/10، وابن يعيش 303( املفصل 32) 

 . 339، وجواهر األدب 310، ورشح امللحة للحريري 0/1221

 . 1/21ب ( رشح الكتا31) 

 . 12( مغني اللبيب 30) 

 ( القائلون هبذا الرشط هم القائلون بالرشط الذي قبله. 33) 

 . 302( اإليضاح 31) 

، واألندليسه يف رشح املفصل، ينظر 1/212( اشرتط هذا الرشط احليدرة اليمني يف كشف املشكل 32) 

 . 0/132األشباه والنظائر 
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 :(36)املبحث اخلامس:حكم )إَِذْن( إِن وقعت بني شيئني متالزمني
 الكالم يف حشوا   وقعت الكالم، فإن صدر يف تكون عمل )إَِذْن( أن يف النحاة اشرتط

 أ مهلت. قبلها ما عىل بعدها ما اعتمد بأَنِ 

  وبني الفعل بني كانت أنه )إَِذْن( إذا واعلم»قال سيبويه:  
ٍ
 عليه معتمد   الفعل   يشء

ا قولك:  يف واالسم الفعل بني كانت َتنصب )أ رى( إذا ال البتة، كام َتنصب ال م لغاة   فإّنه

(، فـ )إَِذْن( ال أ رى قولك: )إينه  يف تعمل ال ذاهبا (، وكام زيد   أ رى )كان  ذا يف تصل ذاهب 

 تفسري اخلليل، وذلك تنصب، فهذا أن إىل تصل )أ رى( هنا ال كام تنصب أن إىل املوضع

 أيضا   ذلك ملغاة ، ومن إاله  تكون ال بمنزلة )أ رى( حيث ههنا آتيك(، فهي إَِذنْ  قولك: )أنا

(31) «قبل )إَِذْن(  ما عىل معتمد   ههنا الفعل نه أل؛ آتِك( إَِذنْ  تأتني قولك: )إنْ 
. 

 مواضع: ثالثة يف إمهاهلا النحاة حدد وقد

 إَِذنْ  تأتِني قبل )إَِذْن(، نحو: )إنْ  الذي للرشط جوابا   بعدها ما يكون : أناألول

 جعل أيضا   ذلك ومن لـ )إَِذْن(. تأثري الرشط، وال جواب أكرْمك(، فتجزم )أكرْمك( ألنهه

يضه   عىل مذهب الكسائيه أن جيوز»إِْذ قال:  ي َردهْ ..(؛ مِحَاَرَك .. إَِذنْ  السابق: )ا ْرد دْ  البيت الره

 ال األمر، و)ي ردهْ( جمزوما   جواب أنهه للنهي، ال بكون )ال( فيه يرتْع( جمزوما   يكون )ال

 ار( أي: إنْ النه  تدخلِ  تكفرْ  قولك: )ال نحو يف هو مذهبه كام للنهي جوابا   بكونه منصوبا  

 .(32)«ي ردهْ  يرتعْ  إِنْ  املعنى: اليرتعْ  النهار، فيكون تدخلِ  تكفرْ 

                                                           

، ورشح 1/15، وابن يعيش 1/395والتبرصة والتذكرة  ،0/11، واملقتضب 3/11( ينظر الكتاب 35) 

 .229  ، والتذكرة1/1520، واالرتشاف 121، ورصف املباين 0/032، ورشح الكافية 0/119اجلزولية 

 . 3/11( الكتاب 31) 

 . 039-0/032( رشح الكافية 32) 
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 قبلها: الذي للقسم جوابا   بعدها ما يكون : أنالثاين

(، قال سيبويه:  ال إَِذنْ  ، نحو: )واهللامذكور   إمها  ال إَِذنْ  أيضا : )واهلل ذلك ومن»أفعل 

(، من ( معتمد   قِبَلِ  أفعل  ثرَيِّ  مقدر، كقول وإمها .(39) «اليمني، و)إَِذْن( لغو   عىل أنه )أفعل   َعَزَة: ك 

ــئِنْ  ــد   يل َعــادَ  َل     بمثْلِهــا العزيــز عب

 

(12) أَقِيل هــا ال إَِذنْ  منهــا وأْمَكنَنِــي 
 

 عليه املوطأ املقدر القسم جواب لكوّنا تتصدر ألنه )إَِذْن( مل أقيل ها( مرفوع؛ فـ)ال 

 َلئِْن. البيت، والتقدير: واهلل أول ( يفعىل )أَنْ  الداخلة بالالم

أكرم ك(.  إَِذنْ  قبلها، نحو: )أنا الذي للمبتدأ خربا   بعدها ما يكون أن :الثالث

 :  خرب ألنهه يكرم ك(، فـ)يكرم ك( مرفوع؛ إَِذنْ  املبتدأ: )زيد   يف وتقول»قال املالقيه

من )كان( أو )َأْن( واخلرب،  املبتدأ عىل يدخل ما خرب يف حكمه عن )زيد( وكذلك

 زيدا   يكرم ك(، و)ظننت إَِذنْ  زيدا   يكرم ك( و)إنه  إَِذنْ  زيد   وشبههام، كقولك: )كان

 يف للمبتدأ خربا   يكون أن ظننت( حكمه يف )باب الثاين املفعول ألنه  يكرم ك(؛ إَِذنْ 

 .(11)«كخرب )كان( و)َأْن( األصل، فهو

 ال الكوفيني، فمذهب البرصيني أنههبني البرصيني و ِخالٍف  موِضع   وهذه الصورة

ل جيوز  املبتدأ، وأجازمها بعد والرفع النصب هشام فأجاز الكوفيون اإلعامل، وفصه

                                                           

 . 3/11( الكتاب 39) 

، 121ورصف املباين  ،9/13وابن يعيش ،3/12وهو من شواهد الكتاب ،322 ( يف ديوانه12) 

، 12واملغني ،559ورشح األلفية البن الناظم  ،192، واجل مل 0/111ورشح أبيات سيبويه 

 . 3/022واألشموين  ،1/53وشواهد املغني للسيوطي ،0/1واهلمع ،0/031والترصيح

 . 121( رصف املباين 11) 
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يف )كان(  يف )أَْن(، وخالفه الفراء اسم )كان(، ووافقه اسم )أَْن(، وبعد بعد الكسائيه 

( . الرفع وجوب عىل الفراء الرفع، ونصه  فأوجب  قول وقياس» قال أبو حيان:و بعد )ظنه

 الشاعر: قول يف الفريقان اختلف لذلك .(10)«الوجهني جواز الكسائيه 

َكنِّـــــــي ال م   َترت  ـــــــيه 
     َشـــــــطرِيا فِ

 

ـــــــَك  إَِذنْ  إيِنه   ـــــــريا أو أَْهِل  (13)أَطِ

له   وجهني: أحد عىل فإنهه الرواية صحت إِنْ  شاذ ، أو أنهه عىل البرصيون فتأوه

ا ( حمذوفا ،  يكون أن وإمهاخرب )أَْن(،  موضع يف لةأَْهلَِك( مج )إَِذنْ  جيعل أن إمه خرب )إينه

، ثم إينه  عليه، أو أقدر ال أستطيع، أو ال أي: إينه   بعد الفعل بـ )إَِذْن( فنصب استأنف أ ذله

 بخربه . األول متام

ا  ّناية هذه املواضع يف الدين مسائلهم. قال ريضه  البيت هذا عىل فبنوا الكوفيون أَمه

 الثالثة يقع املضارع بعد )إَِذْن( فيغري هذه املواضع وال»فيها )إَِذْن( حشوا :  تقع يالت الثالثة

 زيد   إَِذنْ  فيغري هذه املواضع، نحو:)يقتل   متوسطة تقع باالستقراء، بل قبلها ما عىل معتمدا  

( إَِذنْ  الرجل   عمرا (، و)لِبئَْس   . (11)«ونحوه زيد 

                                                           

 . 0/1، واهلمع 229، وينظر التذكرة 1/1520( االرتشاف 10) 

، ورشح اجلزولية 1/25، ورشح الكتاب للسريايف 0/332لبيت بال نسبة وهو يف معاين القرآن للفراء ( ا13) 

، 1/01، ورشح التسهيل0/032، ورشح الكافية 1/051، واملقرب 1/11، وابن يعيش 0/119

، 15، واملغني 3/15، واملساعد 350، واجلنى الداين 1/1523، واالرتشاف 121ورصف املباين 

 . 1/12، وشواهد املغني للسيوطي 0/1، واهلمع 3/1231فية الشافية ورشح الكا

 . 0/039( رشح الكافية 11) 
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 :(45)صل بينها وبني الفعل بفاصل  املبحث السادس: حكم )إَِذْن( إذا ف  
 عن الفصل مع لضعفها بني )إَِذْن( ومنصوهبا؛ الفصل جيوز ال أنهه إىل النحاة ذهب

م بعدها، إاله  فيام العمل  قول أجيئَك(، ومنه واهلل بالقسم، نحو: )إَِذنْ  الفصل اغتفروا أّنه

 ثابت: بن حسان

ـــــــيَ ـرمــن واهللِ إَِذنْ  ــــــرٍب  مْ ـه       بح

 

(15) املَشـيِب  قبْلِ  من الطهفَل  ت شيب   
 

 مسعود بن اهلل عبد قراءة أكرَمك(، ومنه ال بـ)ال( النافية، نحو: )إَِذنْ  الفصل أو 

نَِقريا انلَّاَس ا اليُْؤتُو فَِإذا   اسـوعبد اهلل بن عب
 َقْولِه ِمنْ  النُّونَ  اهِلَا، َفَحَذَف ـَبإْعم ،(57)

ْؤت ونَ  ال)  .(ي 

:  وقال أب و
ِ
ْ البََقاء وَ  الَعطْف َحْرِف  أْجلِ  من هنا َيْعمْل  ومَل  َغرْيِ  يف الَفاء، وجيوز   وه 

ْرآِن، أنْ  ، وليس مع َيعمَل  الق 
ِ
. يتخطَاَها« ال»، ألَن «ال»املبطل الَفاء  العاِمل 

التالوة ، ولذلك  املانِع   كذلك، بل الَعطِْف، وليس َحْرف   املانِعَ  فظاِهر  هذه العباَرةِ: أنَ 

ْرآِن. َغرْيِ  يف ا : وجيوز  قال آخر  الق 

                                                           

، 123، ورصف املباين 1/050، واملقرب 0/031، ورشح الكافية 1/00( ينظر رشح التسهيل 12) 

، 0/032، والترصيح 15، واملغني 350، واجلنى الداين 229، والتذكرة 1/1523واالرتشاف 

ص 0/5واهلمع   . 132، وامللخه

، ورشح قطر 091، ورشح شذور الذهب 1/1523، وهو من شواهد االرتشاف 311( يف ديوانه 15) 

 . 3/029، واألشموين 0/032، والترصيح 0/912، وشواهد املغني للسيوطيه 50الندى 

 .2/021 عادل البن اللباب تفسري، 09، وانظر خمترص شواذ القرآن 23 ( سورة النساء آية11) 
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 (12)بابشاذ ابن فيه، فأجاز النحاة اختلف ذلك عدا وما
عاء، والنِّداء الفصَل   بالده

 أحسنَ  زيد   يا اجلنهة(، ونحو: )إَِذنْ  ي دِخَلك لَك  اهلل  َيغِفر   نحو: )إَِذنْ  ،(19)الريضه  ووافقه

 . (22)قطف النِّداء يف القريشه  الربيع أيب ابن إليك(، ووافقهام

 ،(21)عصفور ابن منهم النحويني بعض وأجاز
واملالقيه 
واألبهديه  ،(20)

(23) 
 الفصل

 وأجاز آتيَك(. الدار يف أ كرَمك(، ونحو: )إَِذنْ  اجلمعة يومَ  املجرور، نحو: )إَِذنْ  بالظرف، أو

كرمَ  (، أ   زيدا   الفعل، نحو: )إَِذنْ  بمعمول بني )إَِذْن( والفعل وهشام، الفصل والفراء الكسائيه 

، والنصب الفراء واختاره وجهان: الرفع حينئذٍ  الفعل أرغَب  (، ففي فيك و)إَِذنْ   وهشام 

الكسائيه  واختاره
الفصل،  لوجود الرفعَ  إاله  ونحوه هذا يف يرون ال النحويني ومجهور .(21)

 ذكره. سبق كام بالقسم، وبـ)ال( النافية الفصل واغتفروا

 إَِذنْ  عىل )إَِذْن( نحو: )زيدا   الفعل معمول قدمت لو»تنبيه: قال أبو حيان األندليس: 

 اإلبطال جييز عملها، والكسائَي  ي بطل الفراء أنه  والفراء، إاله  الكسائيه  عند ذلك أ كرم  َ( جاز

 .(22)«املنع قواعدهم تقتضيه ذلك، والذي يف عند البرصيني أحفظه نَص  واإلعامل، وال

                                                           

 . 350، واجلنى الداين 1/1523( ينظر االرتشاف 12) 

 . 0/031( رشح الكافية 19) 

ص 22)   . 132( امللخه

 . 1/050( املقرب 21) 

 . 123( رصف املباين 20) 

 . 3/11، واملساعد 1/1523( ينظر االرتشاف 23) 

 . 0/1، واهلمع 0/032، والترصيح 15، واملغني 353، واجلنى الداين 1/1521( ينظر االرتشاف 21) 

 . 1/1521( االرتشاف 22) 
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عة بني حرف العطف والفعل املستقبلاملبحث السابع: حكم )إَِذْن( الواق
(56)

:  

 باخليار، إن فيها املستقبل، كنَت  والفعل العطف حرف بني وقعت أنه )إَِذْن( إن علمْ اِ 

 صورتان: املبحث واألجود، ويف األكثر ألغيتها، وهو شئت أعملتها، وإن شئت

َك(، ملن قال: )أزور   إليك( جوابا   أ حسن   قولك: )فإَِذنْ  : نحوالصورة األوىل

 الوجهان . فيها جاز

 فيها الفعل، فإنهك والواو( وبني بني )الفاء كانت أنه )إَِذْن( إذا واعلم»قال سيبويه:  

فقولك:  االستعامل ، فأمها…ألغيت )إَِذْن(  شئت ، وإن…أعملتها شئت باخليار، إن

ا…أ كرَمك(  آتيَك، وإَِذنْ  )فإَِذنْ   .(21)ئ ك(أجي ال فقولك: )فإَِذنْ  اإللغاء ، وأمه

 ربطِ  بسبب قبله ما متام من العاطف بعد ما كون اعتبار عىل بالرفع فاإللغاء

. ببعٍض، فصارت )إَِذْن( بذلك بعضه الكالم العطِف  حرِف   وهو واإلعامل متوسطة 

 بعد )إَِذْن( غري فيها مستقلة، والفعل مجلة العاطف بعد ما كون باعتبار الفعل نصب

ج الوجه هذا قبلها، وعىل ما عىل معتمد اذة القراءة النحاة خره  :  قوله يف الشه

  انَِقري   انلَّاَس  اليُؤتُوا فإذا(22)،  ِوقولِه :   قَليل   إاِلا  َخلَْفَك  يَلْبثُوا ال َوإذا
(29). 

                                                           

، والتبرصة 0/311، والكشاف 1/013، ومعاين القرآن للفراء 0/11، واملقتضب 3/13( ينظر الكتاب 25) 

، 1/01، ورشح التسهيل 1/15، وابن يعيش 0/051، واإليضاح يف رشح املفصل 1/391والتذكرة 

، 122، ورصف املباين 312دب ، وجواهر األ0/122، ورشح اجلزولية 039، 0/031ورشح الكافية 

 . 25، 1/22، ودراسات ألسلوب القرآن 0/032، والترصيح 1/1521واالرتشاف 

 . 3/13( الكتاب 21) 

، ومعاين 09، ينظر خمترص شواذ القرآن ، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس23( سورة النساء آية 22) 

 . 3/013، والبحر املحيط 1/011، والكشاف 1/013القرآن للفراء 
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 بقوله: مالك ابن أشار وإىل هذه الصورة

ـــــــــْب ....     َواْرَفعـــــــــا ..، َواْنِص

 

 (52)َعـاَوقَ  َعْطٍف  بْعدِ  إِذا )إَِذْن( ِمنْ  

 قولك: )إنْ  الرشط، نحو جواب بعد العطف حرف مع : وقوعهاالصورة الثانية 

ا واعلم»أوجٍه، قال املربد:  ثالثة فيها أ كرم ك( جاز وإَِذنْ  آتِك تأتِني  واوٍ  بعد وقعت إذا أّنه

، َصل َح  أو
ٍ
 َذنْ وإِ  آتِك تأتِني قولك: )إنْ  لك، وذلك أذكره واإللغاء ، ملَِا فيها اإلعامل فاء

 العطف فعىل اجلزم أمها جزمت؛ شئت نصبت، وإِنْ  شئت رفعت، وإِنْ  شئت أ كرمك(، إِنْ 

أ كرم ك(،  قولك: )وأنا عىل والرفع إعامل )إَِذْن(؛ عىل والنهصب عىل )آتك( وإلغاء )إَِذْن(؛

( 66) «شيئا   تعمل فلم والفعل االبتداء أ دخلت )إَِذْن( بني ثمه 
. 

 اء عمل )إَِذْن( مع استيفاء رشوط العملاملبحث الثامن: حكم إلغ
(62): 

تنصب )إَِذْن(  أن سابقا   املذكورة الرشوط وجدت إذا العرب لسان من املشهور

 الرشوط. استيفاء )إَِذْن( مع يي لغ العرب بعض أنه  بعدها، إاله  الفعل

                                                                                                                                        

وهي قراءة أيبه بن كعب، كام ن سبت البن مسعود، ينظر: خمترص شواذ  15( سورة اإلرساء آية 29) 

 . 5/55، والبحر املحيط 2/150، واجلامع ألحكام القرآن 0/311، والكشاف 11، 01القرآن 

 . 52( ألفية ابن مالك 52) 

 . 0/11( املقتضب 51) 

، ورشح 0/110رشح اجلمل البن عصفور ، و1/15، وابن يعيش 3/15( ينظر الكتاب 50) 

، ورصف املباين 1/1521، واالرتشاف 511، ورشح األلفية البن الناظم 1/01التسهيل 

 . 0/1، واهلمع 0/032، والترصيح 123
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 ذلك( أفعل   يقولون: )إَِذنْ  العرب من ناسا   أنه  عمر بن عيسى وزعم»قال سيبويه:  

سمع،  ما إاله  لريوَي  يكن ذا، ومل ت بِْعدنه  بذلك، فقال: ال يونس اجلواب، فأخربت يف

 .(53)«بمنزلة )َهْل( و)بَْل( جعلوها

الرشوط:  استيفاء مع عملها إلغاء سيبويه، اختلف النحويون يف حكاه ما عىل وبناء  

ثعلب،  عيسى، ووافقهم نقل إىل رجوعا   عملها إلغاء إثبات إىل البرصيون فذهب

ز فلم الكوفيني سائر وخالفهم  .(51)بعدها الرفع أحد   جي 

 يف الفعل يف دخلت إن غري ال إعامهلا جيب أنهه وابن عصفور إىل يعيش ابن وذهب

كي إاله، وقد ليس فاإلعامل صدرا   وقعت وإن»عصفور:  اجلواب، وقال ابن ابتداء  ح 

 .(52)«ا  جده  قليل إلغاؤها، وذلك

ا إىل مالك ابن وذهب   عيسى رواه ما عىل بناء   غالبا ، وذلك الفعل تنصب أّنه

 .(55)عمر بنا

ا ا القياس؛ هو عملها إلغاء أنه  إىل فذهب الناظم ابن أَمه  وإنهام»خمتصة، فقال:  غري ألّنه

(؛ محال   األكثرون أعملها ا عىل )ظنه عنها،  اجلملة، وتأخِرها عىل تقدمها جواز يف مثل ها ألّنه

لت )ما( عىل )ليس( هيا، كامجزأ بني وتوسطِها  .(51)«احلال نفي يف مثل ها ألّنا؛ مح 

                                                           

 . 3/15( الكتاب 53) 

 . 0/1، واهلمع 1/1521( االرتشاف 51) 
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 .(52) نادرة   لغة   عيسى رواه ما أنه  إىل النحاة بعض ـ وذهب

 ي عترب ال شاذ   ذلك أنه  إىل املالقيه  ـ وذهب
(65)

 . 

 :(12)املبحث التاسع: حكم )إَِذْن( إذا وقع بعدها املايض مصحوباً بالالّم
  : بالالم، نحوقوله مصحوبا   بعد )إَِذْن( املايض أتى إذا هأنه  ذهب النحويون إىل

  َذْقنَا إِذا
َ
 قبل )إَِذْن(، فلذلك مقدرٍ  قسمٍ  جواب   الفعل أنه  فالظاهر [12]اإلرساء:  كأل

 املايض. عىل الالم دخلت

 لو(،يمينا ، أو ) هلا )َلئِْن( أو أضمرت فقد جواب )إَِذْن( الالم يف رأيت وإذا» قال الفراء: 

َذَ  َما: قوله ذلك من َهَب  إِذا   إَِلد  ِمنْ  َمَعهُ  ََكنَ  َوَما َوَلد  ِمنْ  اللُ  اَّتَّ  َخلََق  بَِما إَِلد  ُكل  ََلَ

: خلق، ومثله قال  بام إلهٍ  كلُّ  لذهب إله   فيهام معه كان [، واملعنى: لو91]املؤمنون:

 ِْي َعِن  ََلَْفتِنُونََك  ََكُدوا َوإِن وْ  اَلَّ
َ
َُذوكَ  َوإِذا   َغرْيَهُ  َعلَيْنَا ِِلَْفََتَِي  إََِلَْك  َحيْنَاأ  َخلِيل   الَّتَّ

  ثم قال:( تَْرَكن   كِْدَت ) قوله: الُتذوك، وكذلك فعلت [، ومعناه: لو13]اإلرساء: 

 .(11)«إذا   ألذقناك ركنت معناه: لو( أَلََذْقنَاكَ  إِذا  )

 مقدر، أوجواب )لو( مقدرة. قسم أنه )الالم( جواب يرى الفراء أنه  فنلحظ

                                                           

 . 3/10، واملساعد 1/192، وتوضيح املقاصد 353، واجلنى الداين 1/1521( ينظر االرتشاف 52) 

 . 123( رصف املباين 59) 

، 0/035، ورشح الكافية 1/19، ورشح التسهيل 1/011( ينظر معاين القرآن للفراء 12) 

، 1/122، واإلتقان 122، 1/121، والربهان 352، واجلنى الداين 1/1522الرتشاف وا

 . 1/50ودراسات ألسلوب القرآن 

 . 1/011( معاين القرآن للفراء 11) 
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ا مقدٍر،  لقسم جواٍب  يف أنه )الالم( واقعة   يرى فال سرتاباذيه األ الدين ريضه  أمه

 إَِذنْ  جئتني املايض، نحو: )لو يف للرشط يكون أن جاز للرشط كان وإذا»إذ قال: 

 بمعنى كان الفعل، وإذا أ كرَمك( بنصب نحو: )إَِذنْ  املستقبل ألكرمتك(، ويف

 : جوابه، كقوله إدخال )الالم( يف جمرى )لو( يف إجراؤه جاز املايض يف الرشط

  َذْقنَاكَ  إِذا
َ
. وليس )الالم( …ألذقناك،  قليال   شيئا   إليهم ركنت أي: لو اْْلَيَاةِ  ِضْعَف  أَل

 الفاء دخول جاز املستقبل يف الرشط بمعنى كان كام قال بعضهم، وإذا املقدر القسم جواَب 

 .(10)جزاء )أَْن( يف كام جزائها يف

 مصحوبا   املايض بعدها يقع أنه )إَِذْن( التي املتأخرين بعض عن الزركشه  وحكى

أوتقديرا ،  حتقيقا   بعدها مجلة ماٍض، ومن زمان ظرف هي من )إذا( التي بالالم، مركبة  

ذفت لكنهها  تصُت تلك ألنه  للمضارع؛ التنوين، وليست هذه الناصبة منها وأ بدل ُتفيفا   ح 

 املايض، ثمه  عىل تدخل بل به ُتتص خيتص، وهذه ال ما إاله  يعمل فيه، وال عملت ولذا به

 .(13)السابقة باآليات استشهد

 املبحث العارش: إعراب الفعل املنصوب بعد )إَِذْن(:

 املقدر املنصوب الفعل أنه  اعلم ثم»وبقوله:  الدين ريضه  تناوهلا هذه املسألة 

ه باملصدر ،  إكرام ك أكرَمك(: إَِذنْ  وجوبا ، فمعنى )إَِذنْ  حمذوف مبتدأ ، خرب  حاصل 

، وإنهام أو  َحْذف  )َأْن( التي فيه الت زم ملها الفعل املبتدأ؛ألنه  خرب َحْذف   وجب واجب 

                                                           

 . 0/035( رشح الكافية 10) 

 . 1/122، واإلتقان 1/121( ينظر الربهان 13) 
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 أ برز الظهور، فلو حق االبتداء معنى فيه يظهر لالبتدائية، مل َيْصل ح أن هتيأ بسببها

 .(11)«لالفع عن أخرب كأنهه لكان اخلرب

ـ )َظّن( يف عوامل األسامء املبحث  احلادي عرش: تشبيه )إَِذْن( يف عوامل األفعال ب
(75): 

 االبتداء يف األسامء عوامل بـ)ظننت( يف األفعال عوامل النحاة )إَِذْن( يف شبَه

 مل توسطا أو تأخرا عمال، وإذا تقدما وي لغى، فإذا يعمل منهام كال   ألنه  والتأخري؛ والتوسط

 أن جيز مل اآلخر إىل حمتاج أحدمها كالمني بني توسطت إذا التأخر، أو حالة عمل )إَِذْن( يفت

 األفعال. من العمل يف أضعف واحلروف حرف ألّنا تعمل؛

ا  اإلعامل فيها فيجوز أوتأخرت توسطت وأخواهتا( إذا واليقني )ظنه  الشك أفعال أَمه

 بأنْ  عنها به، فحطت املشبهه قوة يقوى ال بالشء بههاملش ألن تقَو )إَِذْن( قوهتا؛ واإللغاء، ومل

 إاله. ليس ألغيت

 الفعل يف مبتدأة ، عملت وكانت جوابا   كانت أنه )إَِذْن( إذا اعلم» :(15)قال سيبويه 

 . «مبتدأة   كانت إذا االسم عمل )أ رى( يف
  بني والتَفصل  »وقال أيضا : 

ٍ
ألنه )إَِذْن( ؛ (سوى )إَِذنْ  الفعل وبني الفعَل  َينصب مما يشء

م ت لغى األسامء، وهي بمنزلة )أ رى( يف األفعال يف أشبهت )أ رى(، فهي  .«وت ؤَخر وت قده
                                                           

 . 0/032( رشح الكافية 11) 

، ورشح الكتاب 119، 0/112، واألصول 0/12واملقتضب  ،11، 13، 3/10( ينظر الكتاب 12) 

، 121، ورصف املباين 111، 0/115، ورشح اجلزولية 1/11، وابن يعيش 1/22للسريايف 

 . 339، وجواهر األدب 122

 . 11، 13، 10/ 3( الكتاب 15) 
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 فيها فإنهك الفعل وبني والواو الفاء بني كانت أنه )إَِذْن( إذا واعلم»وقال أيضا : 

اسمني،  بني منهام واحدة   كانت كإعاملك )أ رى( و)حسبت(، إذا أعملتها شئت باخليار، إن

 . «أَلغيَت )إَِذْن( كإلغائك )حسبت(  شئت وإن …

  وبني الفعل بني كانت أنه )إَِذْن( إذا واعلم»وقال أيضا : 
ٍ
عليه،  معتمد   الفعل   يشء

ا  .«واالسم الفعل بني كانت تنصب )أ رى( إذا ال البتة، كام َتنصب ال م لغاة   فإّنه

 ألّنها األسامء؛ عوامل كـ)ظننت( يف فعالاأل عوامل أنه )إَِذْن( يف اعلم»وقال املربد: 

(، إذا ظننت قائام ( و)زيد   زيدا   تقول: )ظننت أنهك ترى كـ)ظننت(، أال وت لغى تعمل  قائم 

 بني كانت هبا، وإن ن صب عليها الكالم اعتمد ظنهي، وكذلك )إَِذْن( إذا يف قائم   أردت: زيد  

تعمل  كام املوضع هذا يف تعمل أن جيوز أ لغيت، وال عامل   اآلخر يف أحدمها كالمني

والتأخري،  التقديم فيها جيوز ال األفعال عوامل ألنه ؛ قائام ( ظننت قلت: )زيدا   )ظننت(، إذا

ا ف ال ألّنه  .(11)«تترصه

 :(12)املبحث الثاين عرش: الوقف عىل )إَِذْن(
 وعليه الصحيح وهو -عىل )إَِذْن(: فذهب اجلمهور  الوقف اختلف النحويون يف

اء اعإمج ره  املنصوب. بتنوين هلا النون، تشبيها   من املبدلة باأللف عليها أنه )إَِذْن( ي وقف - الق 

                                                           

 . 0/12( املقتضب 11) 

، ورشح امللوكي يف 131، ونتائج الفكر 253، والتكملة 23( ينظر رشح األبيات املشكلة 12) 
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ا بالنون؛ عليها ي وقف أنهه إىل املازينه  وذهب ز حرف، كـ)أَْن(، ومل ألّنه  عليها الوقف جي 

(. وإْن الوجهني يف الوقف عىل )إَِذنْ  جواز إىل املربد وذهب بـ)إذا(. تلتبس باأللف، لئال

 كان ال يرى كتابتها إال بالنون.

  :  النون، وعليه من املبدلة باأللف عليها اجلمهور أنه )إَِذْن( ي وقف»قال السيوطيه

ز إمجاع اء، وجوه ره  كـ بالنون عليها الكريم الوقوف القرآن غري يف واملازينه  املربد منهم قوم   الق 

 .(19)و )أَْن( )َلْن(

 :(80) هااملبحث الثالث عرش: كتابت
 .(21)«كتابتها يف خالف   عليها الوقف يف اخلالف عىل وينبني» هشام: قال ابن 

 مذاهب: ثالثة عىل كتابتها اختلف النحويون يف لذلك

ا : ذهب اجلمهور إىلاألول سمت باأللف، وكذلك ت كتب أّنه  املصحف، ون سب يف ر 

:  إىل القول هذا ، قال املراديه ؛ وفيه»املازينه  كام بالنون عليها الوقف يرى كان ذاإ ألنهه نظر 

 . (20)«باأللف يكتبها أن ينبغي عنه، فال ن قل

 : ها والوقف الوصل أي: من احلالتني يف باأللف كتبها من وعلهة  »قال املالقيه  َشبَه 

                                                           

  .1/125( اإلتقان 19) 

، 355، واجلنى الداين 0/112، ورشح اجلمل البن عصفور 0/032( ينظر رشح الكافية 22) 

، والكواكب الدريهة 2/150، واجلامع ألحكام القرآن 15، واملغني 125، 122ورصف املباين 

 . 1/310، والنحو الوايف 151

 . 15( املغني 21) 

 . 355( اجلنى الداين 20) 
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 يف «ويدا   َدما  »مثل  يف كالتنوين هبا، فصارت أحرف ثالثة عىل املنقوصة، لكوّنا باألسامء
 .(23)«النصب حال

ا إىل النحويني وأكثر واملربد املازينه  : ذهبالثاين وي بالنون، وقد تكتب أّنه  املربد عن ر 

ا َمنْ  يدَ  أكوَي  أن أشتهي»أنهه قال:   يدخل ِمثْل  )َلْن( و)أَْن(، وال يكتب )إَِذْن( باأللف، إّنه

 .(21)«احلروف يف التنوين

  : ا والوقف الوصل نم احلالتني يف بالنون كتبها من فعلهة  »قال املالقيه حرف،  أّنه

 . (22)«كـ)أْن، وَعْن، وَلْن(  أصليهة، فهي ونوّنا

ا التفصيل، وهو إىل الفراء : ذهبالثالث تبت م لغاة   كانت إِنْ  أّنه ا باأللف؛ ك   قد ألّنه

تبت عاملة   كانت وإن َضع فت، ا بالنون؛ ك   وابن الدين ريضه  له َنسب وقد قويت. قد ألّنه

 .(25)ماذ كر كسع األنصاريه  هشام

  : ق من وعلهة  »قال املالقيه بـ)َلْن( و)أَْن(،  تشبيها   بالنون فت كتب عاملة   كوّنا بني فره

 . (21) «كـ)َدما ( و)يدا (  املذكورة باألسامء تشبيها   باأللف فت كتب عاملة وكوّناغريَ 

ا بالنون، فقال: والصحيح كتابتها عصفور ابن ورَجح  :ألمرين بالنون تكتب أّنه

                                                           

 . 125( رصف املباين 23) 

 . 355، واجلنى الداين 2/150( ينظر اجلامع ألحكام القرآن 21) 

 . 122( رصف املباين 22) 
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 . 15، واملغني 355، واجلنى الداين 122املباين 
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 من عليه يوقف : ماوثانيهامباأللف،  ت كتب باأللف عليها يوقف نون كله  : أنَ أحدمها

 عىل ت كتب أن تغيري، فينبغي غري من عليها صورته، وهذه يوقف عىل ي كتب تغيريٍ  غري

 بالنون. صورهتا

ا  .(22)وبني )إذا( بينها فرقا   بالنون ت كتَب  أَن ينبغي وأيضا : فإّنه

ا  والذي» تارة، بقوله: تارة، وباأللف بالنون كتابتها يف نظره وجهة بنيه  دفق املالقيه  أمه

صلت ينظر: فإن أن فيها: االختيار عندي تبت الكالم يف و   تعمل، كام مل أو بالنون، عملت ك 

قف هلا، وإذا اشتقاق ال حرفا   كوّنا مع لفظها ذلك ألنه  احلروف؛ من بأمثاهلا ي فعل  عليها و 

تبت األ باأللف؛ ك   النون حروفها، وأن عدد يف املذكورة املنقوصة باألسامء مشبَهة   ذاك إذْ  ّنه

ا فيها  .(29)«مطلقا   األسامء مثل الوقف مع تعمل ال كالتنوين، وأّنه

 

 
م أن ي مكنني ختام هذا البحث ويف  توصلت التي النتائج ألهمه  موجزة خالصة أ قده

 إليها، فأقول:

اجحأوال   ، ال -مهور وهو مذهب اجل - : الره  حلقها ظرف اسم أنه )إَِذْن( حرف 

حه بعض إليه ذهب ما املحذوفة، وهو اجلملة من عوضا   التنوين  الكوفيني، ورجه

.األ الدين ريضه   سرتاباذيه

                                                           

 . 0/112( رشح اجلمل 22) 

 . 125( رصف ا ملباين 29) 
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ا -وهو مذهب اجلمهور  - : الَراجحثانيا   وأَْن(،  من )إذْ  مركب حرف بسيطة، ال أّنه

ح وهو مذهب اخلليل، وبعض  من  مركب حرف هي وال مالك؛ ابن هالكوفيني، ورجه

، وقد و )إذا نديه  برتكيبها. الزاعمني عىل املالقيه  رده  أْن(، وهو مذهب الرُّ

اجحثالثا   ا -واجلمهور وهو مذهب سيبويه - : الره تنصب املضارع بنفسها، وذهب  أّنه

،  جالزجا بعد )إَِذْن(، وتابعه بـ)أْن( مضمرة ي نصب الفعل أنه  اخلليل بن أمحد إىل والفارسه

، وأنكراأل الدين ريضه  له وانترص  للخليل. الرأي هذا نسبة مالك ابن سرتاباذيه

 مبتدأة، وجوابا ، والفعل كانت ستة: إذا : )إَِذْن( تنصب املضارع برشوطرابعا  

قبلها،  ما عىل معتمدا   يكن مل بعدها بفاصل، والفعل الفعلبني و بينها يفصل مستقبال ، ومل

 عاطٍف. عدب تقع وأاله 

 فهم واجلزاء، واختلف النحويون يف معناها: اجلواب أنه  إىل سيبويه : ذهبخامسا  

ا الشلوبني كالمه، ففهم جدت، وقد حيثام معا   هلام أّنه  شيخه، وبنيه  عىل عصفور ابن رده  و 

ا االعرتاض. بنيِّ   معرَتض   كالمه أنه  ا ففهم الفارسه  أمه  بللجوا تتمحض هلام، وقد تَِرد   أّنه

اجح. فقط، وهو  الره

 أو الرشط بني أ مهلت، كوقوعها متالزمني شيئني بني وقعت : )إَِذْن( إنسادسا  

 الفريقان اختلف األخرية حكمهام، والصورة يف ما أو واخلرب املبتدأ بني وجواهبام، أو القسم

 واإلمهال. اإلعامل بني فيها

بالقسم، أوبـ)ال( النافية،  الفصل ِفربني )إَِذْن( ومنصوهبا، واغت   الفصل جيوز : السابعا  

املجرور،  الظرف، أو النداء، أو بالدعاء، أو الفصل يف النحاة اختلف ذلك عدا وما

 الفصل. لوجود الفعل؛ رفع يوجبون النحويني الفعل، فجمهور أومعمول
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 شئت باخليار، إن املستقبل، فأنت والفعل العطف حرف بني وقعت : )إَِذْن( إنثامنا  

 واألجود. األكثر ألغيتها، وهو شئت ها، وإنأعملت

الرشوط،  استيفاء عمل )إَِذْن( مع ي لغون العرب من ناسا   أن سيبويه : حكىتاسعا  

 عىل إعامهلا، وحكموا فأوجبوا آخرون اإللغاء، وخالفهم جواز النحاة معظم هلا فأثبت

ا اللغة  هبا. ال ي عتدُّ  شاذهة   نادرة ، أو بأّنه

 جواب   الفعل أن بالالم، فالظاهر مصحوبا   املايض بعد )إَِذْن( الفعل ىأت : إذاعارشا  

ا فريى الريضه  قبل )إَِذْن(، وهو مذهب الفراء. أمها جواب )لو( مقدرةٍ  مقدٍر، أو قسمٍ   أّنه

 فقط. جواب )لو( مقدرة

يضه  : ذهبحادي عرش ر املنصوب الفعل أنه  إىل الره  باملصدر، وي عرب بعد )إَِذْن( ي قده

 وجوبا . حمذوف تدأ ، خربهمب

( يف األفعال عوامل النحاة )إَِذْن( يف شبهه ثاين عرش:  األسامء، يف عوامل بـ)ظَنَنَت 

 أو تأخرا عمال، وإذا تقدما وي لغى، فإذا يعمل منهام كال   ألن؛ االبتداء، والتوسط، والتأخري

 تفصيل. املبحث ففي توسطا

اجحثالث عرش اء إمجاع وعليه وهو مذهب اجلمهور - : الره ره  أنه )إَِذْن( يوقف - الق 

  يف بالنون عليها يوقف أنهه إىل واملربد املازينه  النون، وذهب من املبدلة باأللف عليها

 القرآن. غري

ا : ذهب اجلمهور إىلرابع عرش سمت باأللف، وكذلك تكتب أّنه املصحف،  يف ر 

حه وأكثر واملربد املازينه  وذهب ا صفور، إىلع ابن النحويني، ورجه  بالنون . تكتب أّنه
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 َدْرُس إيزوتسو القرآيّن يف مرآةٍ عربيّة

 

 1(*)عيسى العاكوب . د

 

فوا بإحسان  أقلُّ ما جيب أن يقوم به الباحثون املسلمون يف هذا املجال أن »  يعرِّ

 التّهامي نقرة   «املخل ص املنصف، وإساءة امليسء اجلائر

 ملّخص البحث:

دراسات البّحاثة اليابايّن يرمي هذا البحُث إىل استخالص الّرؤية العربّية ل

م(، التي طّبق فيها 9111ـ  9191) Toshihiko Izutsuتوشيهيكو إيزوتسو 

يف ثالث دراساٍت للقرآن.  Semanticsُمعطيات  فرٍع من فروع علم الّداللة 

 والّدراساُت املعنّيُة هي:

. وقد ددرت ـ اهلُل واإلنساُن يف القرآنـ  دراسٌة دالليّة لنظرة القرآن إىل العالَ  9

 :أّوَل مّرة بعنوان

GOD AND MAN IN THE KORAN 

Semantics of the Koranic Weltanschauung 

 م.9191عن معهد كيو للّدراسات الثقافيّة والّلغوّية يف طوكيو عام 

 ـ املفهوماُت األخالقيّةـ  الّدينيّة يف القرآن. وقد ددرت أّول مّرة بعنوان: 2

THE STRUCTURE OF THE ETHICAL TERMS IN THE KORAN 

 م.9191عن معهد كيو املشار إليه قبُل، عاَم 

                                                           

 )*( عضو جممع اللغة العربية بدمشق.
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 م حتت عنوان:9199ثّم ُنرشت معّدلًة عام 

ETHICO-RELIGIOUS CONCEPTS IN THE QUR’AN 

ـ  حتليل داليّل لإليامن واإلسالم.  1 ْلم الكالم اإلسالمّي ـ مفهوُم اإليامن يف ع 

 وددرت أّوَل مّرة بعنوان:

THE CONCEPT OF BELIEF IN ISLAMIC THEOLOGY – 
A SEMANTIC ANALYSIS OF IMĀN AND ISLAM 

 م.9199عن معهد كيو نفسه عام 

 Islamic Book Trustَوْقف الكتاب اإلسالمّي يف ماليزية  وأعادت مؤّسسةُ 

 م، يف كواال المبور.2002هذه الّدراسات الثالث يف تواريخ خمتلفة بعد عام  َنرْشَ 

ت تراماٌت عربيّة ذهذه الّدراسات الثالث، املؤّلفة أداًل باإلنكليزّية، وقد ُنرش  

بعناية األستاذ اجلامعّي الّسورّي عيسى عيل العاكوب، كاتب هذا البحث، وددرت 

 الّّتاماُت عن دار َنرْش امللتقى يف مدينة حلب الّسورّية.

بات جمموعٍة من ويسعى البحُث الذي بني أيدينا إىل حتقيق هدفه بتأّمل استجا

الباحثني العرب ملا أنَجزه إيزوتسو يف هذه الّدراسات. ولَكْون ترامات  هذه 

ية، جاء معظُم هذه ا الستجابات  من أساتذة الّدراسات إىل العربيّة قد ددرت يف ُسور 

وريني مهتّمني بتطبيق مناهج َدْرس حديثة يف دراسة القرآن، ويتوّلون جامعينّي س

دريسيّة يف كّليات الرّشيعة. والّطاَبُع املميِّز الستجاباهتم أّّنا جاءت يف غالبًا منادَب ت

دورة تعريفاٍت هبذه الّدراسات، وبياٍن لقيمة منَجزات علم الّلغة احلديث يف َفْهم 

 القرآن واستخالص املبادئ العامة التي حتكم طريقَة تقديم مقادده وحتقيق أهدافه.

 تية:وسيقف البحُث عند املسائل اآل 
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 ـ إيزوتسو وجهوُده يف الّدرس القرآيّن. 9

ْرس القرآيّن االسترشاقّي ومقادده. 2  ـ موقع إيزوتسو يف خمّطط الدَّ

 ـ مواقُف عربيٌّة من منَجز إيزوتسو يف الّدرس القرآيّن: 1

 آ ـ مواقُف إعجاٍب وتقدير.

 بـ  مواقُف انتقاٍص وحتذير.

 ـ خالدُة استنتاجات البحث. 1

 الّدرس القرآيّن: يفتسو وجهوُده ـ إيزو 1

م، وختّرج يف 9191يف طوكيو عام  Toshihiko Izutsuُول د توشيهيكو إيزوتسو 

ـ  9191يف طوكيو. وقد دّرس يف جامعة كيو هذه ) Keio Universityجامعة كيو 

 McGill University مكلالّدراسات اإلسالميّة يف جامعة م(، ويف معهد 9197

ا )مونّتيال، كندا (، ويف املعهد امللكّي لدراسة الفلسفة يف إيران. وكان أستاًذا فخريًّ

Professor Eméritus  يف جامعة كيو، وعضًوا يف األكاديميّة اليابانيّة. ترجم القرآَن

 الكريم إىل الّلغة اليابانيّة؛ وتتمثّل أعامُله األخرى يف:

، God and Man in the Qur’anـ يف اإلنكليزّية له: اهللُ واإلنسان يف القرآن 

 ،Ethico-Religious Concepts in the Qur’anاألخالقيّةـ  الّدينيّة يف القرآن واملفهوماُت 

ْلم الكالم اإلسالمّي ومفهوُم   The Concept of Belief in Islamicاإليامن يف ع 

Theologyةيّة الّرئيسة يف التصّوف والّطاويّ ، ودراسٌة مقارنة للمفهومات الفلسف 

 A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism 

 .The Concept and Reality of Existenceيف جمّلدين(، ومفهوُم الوجود وحقيقته )
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، History of Islamic Thoughtـ ويف اليابانّية له: تاريُخ الفكر اإلسالمّي 

 ّيةسالماإل)يف جمّلدين(، والثقافُة  Mystical Philosophyّية والفلسفُة الّصوف

Islamic Culture والَوْعُي والذات Consciousness and Essence والكوُن ،

، وآثاٌر أخرى. وقد تويّف إيزوتسو Cosmos and Anti-Cosmosوأضداد الكون 

 م.9111/متوز من عام 9يف 

اإلسالميّة والفكر يف الثقافة  ويالَحظ يف هذه اآلثار عمُق حتصيل إيزوتسو

اإلسالمّي. كام ُيالَحظ رحابُة الفضاء املعريّف الذي جال فيه عقلُه، إذ ُيقال إنّه ُيتقن عدًدا 

كبرًيا من اللّغات الرّشقيّة والغربيّة؛ األمُر الذي هيّأ له، بمساعدة عوامل أَُخر، أن ُيلّم 

شأن اإلسالم وثقافاته بخيوٍط أساسيّة لنسيج ثقافات كثرية يف الرّشق والغرب. ويف 

واللّغة العربيّة، ُتظهر آثاُره متّكنًا واضًحا من الثقافة العربيّة القديمة يف أدوذها املختلفة. 

م آثاُره الثالثُة التي ترامناها وجيّل متاًما إتقانُه لغَة الّشعر اجلاهيّل ولغَة القرآن الكريم. وتقدِّ 

قوّية عىل متّكنه يف جمال فهم النصوص القديمة يف إىل العربيّة، وأرشنا إليها قبُل، دالئَل 

 العربيّة، وتقديمه تعديالٍت لروايات  بعض النصوص، تبدو أدنى إىل الّصحة.

ويف جمال َدْرس القرآن خاّدًة قّدم إيزوتسو ثالَث دراساٍت ُأشري إليها قبُل، 

إّن »عىل هذا النحو:  يبيّنه إيزوتسو Semanticsوطبّق فيها ُمْعطيات  فرٍع لع ْلم الداللة 

ْلَم الّداللة، كام فهمتُه، دراسٌة حتليليّة للتعابري املفتاحيّة  يف لغٍة من الّلغات  key-termsع 

لدى  Weltanschauungابتغاَء الودول أخرًيا إىل إدراٍك مفهومّي للنظرة إىل العاَل 

ر، بل أيًضا، الناس الذين يستخدمون تلك الّلغَة أداًة، ليس فقط للتحّدث والتفكّ 

ْلُم  وهذا أكثُر أمّهيًة، لتقديم مفهوماٍت وتفاسري للعاَل الذي حييط هبم. وإذ ُيفهم ع 



  وبعيسى العاكد.  -  آيّن يف مرآٍة عربّيةرَدْرُس إيزوتسو الق 

 

58 

، أي Weltanschauungslebreالّداللة عىل هذا النحو، يكون نوًعا ممّا ُيسّمى باألملانية 

لٍة مهّمة دراسًة لطبيعة  النظرة إىل العاَل، وبنية  هذه النظرة، لدى إحدى األمم يف مرح

 a methodological analysisمن تارخيها، وذلك من خالل حتليٍل منهجّي منّظم 

للمفهومات الثقافيّة الّرئيسة، التي أنتجتْها األّمُة نفُسها وبلورهْتا يف املفردات املفتاحيّة 

 2.(1)يف لغتها key-wordsالّداّلة 

، يف ثالث  الّسنوات  والذي  يبدو من استجابات عدٍد من داريس القرآن العرب

 عىل قدٍر كبرٍي من األمّهية، وتقدِّ 
م يف مبادئها النظرّية ويف األخرية، أّن هذه الّدراسات 

تطبيقاهتا أساًسا لَدْرس علمّي جديٍد ومفيد للقرآن الكريم؛ وسيأيت يف تضاعيف هذا 

 البحث تفصيٌل ملعظم هذه االستجابات.

 لقرآيّن االسترشاقّي ومقاصده:خمطّط الّدرس ا يفـ موقع إيزوتسو  2

ْكر االسترشاقّي منذ القرن الثامَن عرش إغراًء دفع كثرًيا  امتلكْت منَجزاُت الف 

ين املسلمني إىل االهتامم بام كتبه املسترشقون عن اإلسالم ومْصَدَريه من املفّكر

حّدد وقد 3.(2)األساسينّي، القرآن واحلديث، ونبيّه العريّب الذي ُبعث هبذا الّدين

                                                           

بني اهلل واإلنسان يف القرآن، الّّتامة العربّية لعيسى العاكوب، الّطبعة األوىل، دار امللتقى  (9)

 .10م، ص 2008/ ه 9127يف حلب 

الّدراسات العربّية اإلسالمّية، املنّظمة العربّية للّتبية واّلثقافة والعلوم  مناهج املسترشقني يف( 2)

، من مقال 29ص  9  م، ج9179/  ه9109ومكتب الّّتبية لدول اخلليج العريّب، الرياض 

 للدكتور الّتهامي نقرة، رئيس قسم القرآن الكريم واحلديث بالكّلية الّزيتونية يف تونس. 
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ـ حّب االّطالع عىل آراء  9بعُض الباحثني العرب عوامَل هذا اإلغراء بام يأيت: 

ـ الّرّد عىل مطاعن املتعّصبني  2 اإلسالم ويف كتابه ويف نبيّه، املفّكرين غري املسلمني يف

لته بالقرآن؛ لَدْحض أقواذهم  منهم عىل اإلسالم وعىل داحب الّدعوة يف ُنبّوته ود 

ءاهتم والكْشف عن حقيقة ما خيفون وراَء املسوح الّدينيّة أو العلميّة، من وتفنيد افّتا

  1ض استعامرّية أو نزعات دليبيّة، أغرا
ٍ
ـ التنبيه عىل ما وقَع فيه بعُضهم من أخطاء

ْلميّة أو تارخييّة، عن جهٍل أو عن سوء فهم وضيق نظر، أو عن شطط يف  لغوّية أو ع 

حوث املسترشقني، وباألخّص تلك التي نلمس فيها ـ اإلفادة من ب 1االفّتاضات، 

الكنسيّة االستعامرّية، ويغلب عليها الطاَبُع العلمّي  (األيديولوجية)حتّرًرا من ضغوط 

ويرى كثرٌي من املفّكرين العرب أّن مواقف  .(3)الَقبْليّة4املجّرد من األهواء واألحكام

ب ـ أدحا 9نّبّي عىل ثالثة أدناف: املسترشقني الذين أّلفوا عن اإلسالم والقرآن وال

فة، ـ أدح 2الكتابات العلميّة احليادّية،  ـ أدحاب  1اب الكتابات املعتدلة املنص 

 5.(4)الكتابات التي يقف وراءها احلقُد واحلَسُد واجلهُل أو التجاهل

يف  (إيزوتسو)أّن اإلطاَر الّزمايّن الذي تعّرف فيه الباحثوَن العرب منَجَز  ومع

َل يف شأن موقف الباحثني دراس ة القرآن ال يمتّد إىل أكثر من ثامين سنني، واملحصَّ

                                                           

 .21 ـ 29الّسابق، ص  (1)

أمحد عبد الّرمحن: من أخطاء املسترشقني وخطاياهم ـ نقد االسترشاق ـ دراسات تطبيقّية، ( 1)

م الكتاب، 1م، ص 2002/ ه9121الطبعة األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة  ، واحلديُث هنا ملقدِّ

 عبد العظيم املطعني.
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ثاَر العرب من آثاره ل يكتمل، نالحظ اختالًفا بني الباحثني العرب الذي تعّرفوا آ

ًدا من دِّ إيزوتسو القرآنيّة يف شأن ع ًدا من املسترشقني. فقد عّده قليٌل منهم واح  ه واح 

سوا القرآَن، وينطبق عليه ما ينطبق عليهم يف قابلية أعامذهم املسترشقني الذين در

يرفض أكثُرهم  عىل حني6.(5)إلدابة احلقيقة وجمافاهتا حني يكتبون عن اإلسالم

 إقحاَمه يف َحْلبة فرسان الّدرس االسترشاقّي لإلسالم وثقافته.

ائرة وَيفهم املتأّمُل يف هذه املوضوعة أّن إبعاد إيزوتسو ومنَجزه عن الدّ 

االسترشاقيّة يدخل، يف  جزء منه، يف إطار تقدير أعامله والثّناء عليها ونسبتها إىل اآلثار 

مة بالتفكري العلمّي النزيه الباحث عن احلقيقة فقط. وقد حّدد بعُض  العلميّة امللتز 

الباحثني العرب األسباَب التي جتعل أعامَل إيزوتسو يف الّدرس القرآيّن خارَج دائرة 

ـ اختالف الّدافع بني الّدراسات اليابانّية  9د االسترشاقّي عىل هذا النحو: اجله

والّدراسات االسترشاقيّة؛ إذ جتيء الّدراساُت اليابانيّة لإلسالم والعاَل العريّب، يف 

رأهيم، ردًّا عىل الّدراسات االسترشاقيّة الغربيّة التي ال يلتزم كثرٌي منها منهَج البحث 

ـ أّن إيزوتسو نفسه يؤّكد يف مقّدمات كتبه يف الّدرس القرآيّن عْزَمه  2ه، زيالعلمّي الن

م فهاًم أفضَل لرسالة القرآن لدى أهل عرصه األّول ولدينا   جديد يقدِّ
ٍ
عىل تقديم يشء

                                                           

من أخطاء »الّرمحن يف كتابه ممّن دنّفوه يف زمرة املسترشقني من الباحثني العرب أمحد عبد  (9)

ُم كتاب «املسترشقني و خطاياهم إىل العربيّة هالل حممد  God and Man in the Qur'an، ومّتج 

م، وهو العاُم نفُسه الذي ددرت فيه 2008اجلهاد، الذي ددرت ترامتُه العربيّة ذهذا الكتاب عام 

هلل واإلنسان يف القرآن، علم داللة ا»ترامُة عيسى العاكوب. وقد ددرت ترامُة اجلهاد بعنوان: 

 (.90، عن املنّظمة العربيّة للّتامة يف بريوت )انظر: الطبعة األوىل، ص «الّرؤية القرآنيّة للعال
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نحن، أهَل هذا العرص، ويؤّكد مراًرا اعتامَده التجريَب واالستقراء يف احلصول عىل 

ياد  1باألحكام الَقبْليّة، ر النتائج، وتفادَيه التأثّ  ـ ما متيّزت به أعامُله من املوضوعيّة واحل 

 7.(6)العلمّي واالحّتام للقرآن واإلعجاب بُلغته وإحكام آياته

ا إّن بواعَث الّدرس القرآيّن عند إيزوتسو خمتلفٌة متاًما عن  ويف مقدورنا القوُل حقًّ

إذ ُيستخَلص من روايات َمْن عرفوا بواعثه لدى امهرة املسترشقني الّدارسني للقرآن. 

إيزوتسو شخصيًّا، ومن تأّمل املة مؤّلفاته، أّنه كان يسعى إىل التأسيس لفلسفٍة رشقيّة 

تستطيع أن تقف يف ميدان املقارنة واملوازنة مع الفلسفات الغربيّة. وليس ذلك 

َدَرس قدًرا كبرًيا مستبعًدا حني نضع يف أذهاننا الّلغات  الرشقيّة الكثرية التي أتقنها و

من مرياثها الفلسفّي والفكرّي، واملرحلَة التي عاش فيها؛ إذ شهد احلقبَة االستعامرّية 

 لليابان ثّم الّّضبات  القادمَة التي واجهتها من القّوة العسكرّية األمريكيّة. 

يّة، وثّمة منطلٌق آخر للتمييز بني دراساته القرآنيّة والّدراسات القرآنيّة االسترشاق

وهو اعتامُده معطيات  الّدرس الّداليّل الغريّب احلديث، األملايّن واألمريكّي، يف حتصيل 

استنتاجاٍت مهّمة يف جمال َفْهم القرآن وحتديد نظرته إىل العاَل. ويف متناَول املتأّمل أن 

نتائج يقول إّن املنهجيّة العلميّة التي طبّقها إيزوتسو يف دراساته القرآنيّة، وكذلك ال

التي استطاع أن يستخلصها، من املة األسباب الّرئيسة إلغرائه وَأْلق دراساته لدى 

 داريس القرآن العرب يف العقد األّول من القرن احلادي والعرشين.

                                                           

هذا رأُي األستاذ يف كّلية الرشيعة من جامعة حلب، عبد الّرمحن حليل، انظر مؤّلفه: املدخل إىل ( 9)

 .97ـ  98دراسة املفهومات القرآنّية، ص ص 
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ًقا، يضع  وإذ جيتهد بعُض الباحثني العرب يف َنْفي أن يكون إيزوتسو مسترْش 

حله عاش يف كنف الكنيسة ترعاه االسترشاَق يف بعض مرا»يف ذهنه غالًبا أّن 

ا خطرًيا يف التمهيد لالستعامر الّسيايّس والثقايّف  هه، ولعب دوًرا فكريًّ وتوجِّ

والعسكرّي، وقام بحركاٍت مريبة، هتدف إىل زعزعة ثقة الشعوب املستعَمرة 

 8.(7)«بدينها وثقافتها وحضارهتا

 يّن:يف الّدرس القرآمن منَجز إيزوتسو  يّة  ـ مواقُف عرب 3

لقيت تراماُت دراسات  إيزوتسو القرآنيّة إىل العربيّة اهتامًما ملحوًظا يف املّدة 

م مظهًرا  القصرية التي انقضت عىل إنجازها وتوّفرها بني أيدي الباحثني. ويقدِّ

لالهتامم هبا أّن عدًدا من الباحثني يشكو تأّخَر ترامتها إىل العربيّة إىل ما بعد عام 

دوذها يف اإلنكليزّية تعود إىل مخسينيّات القرن العرشين أّن أ معم، 2008

وقد جاء معظُم هذه املواقف يف سياق تعريفاٍت بأعامل إيزوتسو  9.(8)وستّينياته

القرآنيّة املّتاَمة، بعد ددور الّتامة العربيّة لكّل منها، أو يف سياق بحوٍث علميّة 

وجاء موقٌف . Semantics اليّل ُتظهر إمكانيّات االستفادة من معطيات الّدرس الد

 واحٌد فقط، فيام نعلم، يف سياق كتاٍب ينتقد الّدرَس االسترشاقّي للقرآن.

                                                           

الّتهامي نقرة، رئيس قسم القرآن الكريم واحلديث يف الكّلية الّزيتونية؛ انظر يف هذا الشأن: ( 8)

 .29، ص  2   مناهج املسترشقني يف الّدراسات العربّية اإلسالمّية، ج

لعدد ، دحيفة املستقبل الّلبنانّية، ا«اليابايّن إيزوتسو والّرؤية القرآنّية للعال»مسعود ضاهر،  (7)

 م.2008حزيران  90، األحد 2911
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وإلعطاء دورٍة واضحة ملواقف داريس القرآن العرب من أعامل إيزوتسو، نرى 

 رضورَة احلديث عن دنَفني من املواقف:

 ـ مواقف إعجاب وتقدير.

 ـ مواقف انتقاص وحتذير.

 عجاب والتقدير:اإلمواقف  أّوالا ـ

 Godني عربّيتني لكتاب إيزوتسو يف اإلنكليزّية م ددوَر ترامت2008شهد عاُم 

and Man in the Qur’an يّة للّتامة يف بريوت، . إحدامها ددرْت عن املنّظمة العرب

واألخرى التي ددرت عن دار نرش امللتقى يف مدينة حلب الّسورّية، وقد أرشنا إليها 

وأعقب ذلك ددوُر ترامٍة عربيّة لدراسة إيزوتسو القرآنيّة الثانية يف اإلنكليزّية قبُل. 

م، 2001 عام ، Ethico-Religious Concepts in the Qur’anالتي حتمل العنوان: 

 The Concept ofاإلنكليزّية التي حتمل العنوان: يف وأخرى لدراسته القرآنيّة الثالثة 

Belief in Islamic Theologyعن دار نرش  الّتامتان م، وددرت2090 ، عام

 يف حلب، كام قّدمنا قبُل.امللتقى 

ورّبام بسبب الُقرب من مكان ددور هذه الّتامات وسهولة احلصول عليها، 

ورينّي، وثّمة نها حتَت هذا الّصنف من دارسني سجاءت االستجاباُت التي نتحّدث ع

 استجابة واحدة من دارس لبنايّن.

أّن ثّمَة جامًعا آَخر جيمع بني الّدارسني الّسوريني الذين عرضوا  واملالَحظُ 

لدراسات إيزوتسو القرآنيّة املّتامة إىل العربيّة، وهو أّّنم أساتذٌة يف كّلية الرشيعة يف 

ْلم الّلغة   الّدرس القرآيّن. يفاحلديث جامعة حلب، ولدهيم اهتامٌم بتطبيق معَطيات ع 
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األوىل إلحدى دراسات إيزوتسو القرآنيّة  يّةجياباإلواحلقيقُة أّن االستجابة 

املّتامة إىل العربيّة جاءت من الباحث اللبنايّن مسعود ضاهر، وهو مؤّلُف كتاٍب 

وقد نرش هذا الباحُث مقااًل يعّرف «. م2001ـ  9101الياباُن بعيوٍن عربيّة »عنواُنه 

 Godاهلل واإلنسان يف القرآن » فيه للجمهور العريّب الّتامَة العربيّة لكتاب إيزوتسو

and Man in the Qur’an» يف بريوت وأرشنا إليها قبُل. وجاء مقاُله  ، التي ُنرشت

، ونرشْته دحيفُة املستقبل «اليابايّن إيزوتسو والّرؤية القرآنيّة للعالَ »حتت عنوان 

ل النقدّية ويف هذا املقال يبدي الباحُث محاسًة واضحة لّتامة األعام10.(9)اللبنانيّة

ا منها األعامَل اليابانيّة والّصينيّة. ويرى الباحُث أّن تأّخر  واإلبداعيّة اآلسيوّية، خادًّ

م مثااًل فاضًحا إلمهال « اهلل واإلنسان...»ددور ترامٍة عربيّة لكتاب إيزوتسو  يقدِّ

له كام العرب واملسلمني الّدراسات  اآلسيوّية. ويؤّكد هذا اإلمهاَل، الذي ال مرّبَر 

م، وزمان َنرْش 9191يقول، باملقارنة بني زمان  َنرْش األدل اإلنكليزّي للكتاب عاَم 

 م.2008ترامته العربيّة األوىل عام 

وقد انشغل الباحُث كثرًيا بإبراز التكوين العلمّي الّردني الذي حتىّل به إيزوتسو 

ْرسيّة القوّية التي امتلكها وطبّقها يف هذه  الدراسة. فإيزوتسو، عنده، واألدوات الدَّ

من أبرز الباحثني اليابانينّي الّرّواد يف الّدراسات اإلسالميّة، ومتيّزت أعامُله بالّدقة 

واملوضوعيّة، وهو من أوائل َمْن تراموا القرآَن الكريم إىل الّلغة اليابانيّة، وتدّل 

                                                           

دٌة متاًما عىل ( 1) انظر الّسابق. واملناقشُة الكاملُة ملوقف هذا الباحث يف األسطر الالحقة معتم 

 هذا املقال.
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يف الّدراسات اإلسالميّة، دراساُته القرآنيُّة والّصوفيّة والفكرّية اإلسالميّة عىل تعمقه 

ا، وُيعّد عندهم من  وحتّى اآلَن تلقى دراساُته عن اإلسالم لدى الباحثني تقديًرا خادًّ

املؤّسسني الكبار لظهور تيّاٍر عريض من الباحثني املهتّمني بالدراسات العربيّة 

 واإلسالميّة يف اليابان يف النصف الثاين من القرن العرشين. ويبدي مسعود ضاهر

ه  إحلاًحا كبرًيا عىل إظهار معرفة  إيزوتسو العميقة للثقافة العربيّة واإلسالميّة، وتعّمق 

يّب، الذي مّكنه من الواسعة بالّدرس الّداليل األور يف الثقافات اآلسيوّية، وخربت ه

حتليل املفهومات الّلغوّية القرآنيّة ودالالهتا االجتامعيّة والثقافيّة والّروحيّة. ويعّده 

 واحًدا من رّواد التحليل السيميولوجّي يف اليابان.

ُم منظوَر هذا الباحث إىل أحد أعامل إيزوتسو، أّنه يقّدمه  وامللمُح البارُز الذي َيس 

ّض  للقارئ العريّب يف إطاٍر عاّم يتناول العالقات  الثقافيّة بني العرب واآلسيوّيني. وُيق 

مهّمة كتبها باحثون آسيويون عن الّتاث  مضَجَعه جتاهُل املّتامني العرب أعاماًل 

العريّب واإلسالمّي. ويف مقدور املتأّمل أن يقول هنا إّن دْرَس إيزوتسو للقرآن بدا، 

 َدْريّس رشقّي أكثر سعًة.
ٍ
 عند هذا الباحث، ُمْغرًيا بَفضاء

ويظّل ههنا تساؤٌل مرشوع يقول: هل يمثّل إيزوتسو تقليًدا تراكميًّا ضخاًم يف 

من الّدرس اليابايّن للقرآن ملتزٍم دائاًم بمنهجية علميّة ردينة، وقائٍم عىل خربٍة نوٍع 

عميقة باملرياث الثقايّف للعرب واملسلمني؟ وتبدو اإلجابُة عن هذا التساؤل حتتاج إىل 

. وال يبتعد املتأّمُل عن احلقيقة حني يقول  قدر كبري من البحث العميق املتأيّن نوًعا وكامًّ

م إّن الع رَب ما يزالون يف َطور البحث عن خصائص الّدرس اليابايّن لإلسالم. وتقدِّ
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ذهم أعامُل إيزوتسو املّتاَمة إىل العربيّة فردًة لتعّرف هذه اخلصائص. وتساعدهم 

أعامُل إيزوتسو عىل التعاطف مع الّدْرس االسترشاقّي للقرآن واإلسالم، حتّى عندما 

ًقا. وق د بعث تقليُد الّدرس االسترشاقّي للقرآن يف نفوس ال يكون إيزوتسو مسترْش 

العرب، تارخييًّا، إحساًسا بالّريبة والّشّك، ويؤثِّر هذا نفُسه يف موقفهم من أعامل 

إيزوتسو يف هذا املجال. ولعّله ذهذا الّسبب جيتهد هذا الباحُث يف َنْفي دفة 

ق»  عن األستاذ إيزوتسو.« مسترْش 

الباحُث مسعود ضاهر يف شأن إيزوتسو ال يعدو أن  ومهام يكن، فإّن ما قّدمه

يكون مقااًل تعريفيًّا يف دحيفة لبنانيّة، وليس من َقْصد الباحث أن يقّدم دراسًة عميقة 

لعَمٍل من أعامل إيزوتسو املّتاَمة، وإن كان ما قّدمه كاشًفا لكثري من عنارص اإلطار 

 يه مؤّهالته العلميّة وتكوينه البحثّي.الثقايّف العاّم الذي نشأ فيه إيزوتسو، وحّصل ف

ولعّل هذا يأذن لنا بأن ننتقل إىل مناقشة ثالث وجهات نظر إجيابيّة ألعامل 

إيزوتسو، قّدمها ثالثُة باحثني أكاديميني يتوّلون التدريَس يف كّليات الرشيعة، التي 

ثون الثالثة عن اجتاهٍ يغلب عىل تناول أساتذهتا الطاَبُع الّّتاثّي التقليدّي. ويعرّب الباح

جديد يف تقليد الّدْرس القرآيّن اإلسالمّي، لدى ممثّليه ميٌل إىل االستفادة من معَطيات 

علم اللّغة الغريّب احلديث بأفرعه املختلفة يف َدْرس القرآن. ومتثِّل أعامُل إيزوتسو 

يف القرآن الكريم.  عندهم منهجيًّة نظرّيًة قابلة لالستفادة منها يف دراساٍت تطبيقية كثرية

والباحثون الثالثة من خّرجيي اجلامعات العربيّة، ول يتلّقوا تعلياًم غربيًّا حديثًا عىل نحٍو 

ًدا واحًدا يف الصفحات اآلتية.  منهجّي. وسنقف عند مواقفهم من منَجز إيزوتسو واح 
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أعامل إيزوتسو يل، فقد جاء إسهاُمه يف مناقشة لَ أّما الباحُث األّول، عبُْد الّرمحن ُح 

استخداُم علم الّداللة يف فهم القرآنـ  قراءة يف جتربة الباحث اليابايّن »يف بحٍث عنواُنه 

التعامل مع النصوص »، شارك فيه يف أعامل املؤمتر العلمّي الّدويّل «توشيهيكو إيزوتسو

لرّشيعة يف ، وقد نّظمت هذا املؤمتَر كلّيُّة ا«الرشعيّة )القرآن واحلديث( عند املعارصين

م. وُيفهم من عنوان البحث الذي قّدمه حليل أّنه مهتّم 2007اجلامعة األردنيّة عام 

كثرًيا باملناهج وأدوات الّدرس التي تساعد يف فهم القرآن فهاًم دحيًحا. وينبّه الباحُث 

ّدم منذ البداية عىل أّن تطبيق معطَيات علوم الّلغة احلديثة يف َدْرس القرآن الكريم، ل يق

يف األعّم األغلب نتائَج علميّة ُيطمأّن إليها، بسبب الدوافع غري الع لْميّة التي كانت وراء 

مة يف هذا املجال. ويمثِّل الباحُث لذلك بمعظم أعامل املسترشقني ومن  التطبيقات املقدَّ

يّة ويبنيِّ أّن ثّمة استثناًء من هذه القاعدة، ويتحّدث عن أعامٍل علم 11.(10)همندتلمذ ع

ردينة ومهّمة، لكنّها نادرٌة وجمهولة ول تنل حّظها من العناية والتعريف هبا، بل ُعتِّم 

عليها أو ُقلّل من أمهيتها أو ُشّكك يف ع لْميتها لكوّنا ل تلتق مع الّرؤى االسترشاقيّة 

يل وينحاز ُحلَ  12.(11)السائدة، أو أّكدت عكَس ما هدفت إليه امهرُة األعامل االسترشاقيّة

بنموذٍج للّدراسات »منذ البداية إىل منَجز إيزوتسو، فيبنّي أّن مقاربته هتدف إىل التعريف 

ل نقلًة نوعي -فيام أرى  -القرآنيّة احلديثة يمثِّل  علم الّداللة بة يف الّدرس القرآيّن املتوسِّ

 13.(12)«منهًجا؛ وأقصد به أعامَل الباحث اليابايّن الّراحل توشيهيكو إيزوتسو

                                                           

 .90انظر: املدخل إىل دراسة املفهومات القرآنّية، ص  (90)

 .90نفسه، ص  (99)

 .90نفسه، ص  (92)
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ابتغاَء فهم موقف ُحَليل من أعامل إيزوتسو، نرى من الّضورة اإلشارَة إىل أّن و

ْلم الّداللة احلديث وإمكانية استعامله يف  ُحَليل يقّدم هذه األعامَل يف إطار إبراز أمهية ع 

فهم القرآن. وهو يدرك متاًما أّن كثريين من أساتذته وزمالئه معارضون ملا يدعو إليه 

، وبعُضهم غرُي متحّمس لذلك؛ ومرجُع ذلك غالبًا خربهُتم الّسابقة يف هذا املجال

العاّمة بالّدرس االسترشاقّي للقرآن الكريم. ولعّله ذهذا الّسبب نبّه منذ البداية عىل أّن 

 14.(13)أعامل إيزوتسو ال تصنَّف ضمن الّدراسات االسترشاقيّة للقرآن واإلسالم

َر إيزوتسو للقارئ العريّب، ويتحّدث عن وبعد أن يعّرف عبُْد الّرمحن ُحَليل  املفكِّ

نشأته وحتصيله العلمّي وعمله األكاديمّي وجمموعة أعامله يف الّلغتني اإلنكليزّية 

م «علم الّداللة ودراسة القرآن من منظور إيزوتسو»واليابانيّة، يتحّدث عن  ، ويقدِّ

اهلل »الفصول األوىل من كتابه  للقارئ أبرَز املداخل املنهجيّة التي أوضحها إيزوتسو يف

ويتحّدث هنا عن تصّور إيزوتسو لع ْلم الّداللة، ويوضح للقارئ «. واإلنسان

ل ُحَليّل القوَل يف هذه املرتكزات، إلدراكه أّن األسس  15.(14)مرتكزاته األساسيّة ويفصِّ

النظرّية التي اعتمَدها إيزوتسو واستخلَص منها نظرَة القرآن إىل العاَل 

Weltanschauung  ،يف حاجٍة إىل تقديٍم واضح إىل القارئ العريّب؛ لُعمقها من ناحية

ولكوّنا من مرياث علم الّداللة الغريّب الذي ال عهَد للقارئ العريّب به، من ناحية 

ثانية، وألّن ُحَليل حريٌص عىل استنبات هذه املعطيات  الّدْرسيّة يف البيئة الثقافّية 

 ثالثة.العربيّة، من وجهة 

                                                           

 .97ـ 98نفسه، ص  (91)

 .72ـ  80سه، ص نف (91)
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ا يف حتديد ن قاط إعجابه بام قّدمه إيزوتسو يف  واحلقيقُة أّن ُحَليل بدا رصحًيا جدًّ

اَع مّتاَمي الكتاب إىل مؤّكًدا انطب -وُيثني الباحُث يف هذا املقام«. اهلل واإلنسان»كتابه 

 عىل لغة إيزوتسو الّسهلة وأسلوبه املبّسط يف هذا الكتاب. ويبدو أّن تدّفَق  -العربيّة

األسلوب ووضوَحه يف لغة األدل رّبام يرسي يشٌء منهام إىل الّتامة املَعّدة يف ُلغٍة 

الن إليزوتسو اعتامَده  16.(15)أخرى ْلميّة الّلتني ُتسجَّ
ويرى الباحُث أّن من الّدّقة والع 

عىل الّلغة العربيّة وإتقاَنه الدقيق لتفاديلها، ورفضه دراسَة »املبارش يف َدْرسه 

واحلقيقُة أّن اعتامَد لغة النّص القرآيّن  17.(16)«ات القرآنيّة من خالل لغة أخرىاملفهوم

األدليّة والتمّكن منها، من األمور التي جتعل القارئ العريّب يطمئّن بعَض اليشء إىل 

ٌب يف دراسة القرآن أو أّي متٍْن عريّب آَخر،  ٌق أو مستْعر  مه مسترْش  اجلهد الذي يقدِّ

 اُء الّظّن يف أعامل املسترشقني من هذه الوجهة.وكثرًيا ما ُيس

وحيرص ُحَليل أيًضا عىل طمأنة القارئ العريّب إىل أمٍر َيعّده يف غاية األمّهية، وهو 

أّن إيزوتسو حيّتم الّلغَة العربيّة ويقّدرها، ويبدي خربًة وتعاطًفا مع مصادر الّتاث 

واحدٌة من الّلغات املعروفة جيًّدا يف  إّن العربيّةَ »اإلسالمّي، ويقتبس قوَل إيزوتسو: 

العاَل، ومزّودٌة بأدّق تفاديل النحو واملعَجم الّلغوّي، وفيها معَجامٌت ممتازة، وقد 

ْقه الّلغة، ويف حقل التفسري القرآيّن خاّدًة يوجد  ْرس املتّصل بف  ز فيها كثرٌي من الدَّ أُنج 

                                                           

 .90نفسه، ص ( 99)

 .91نفسه، ص ( 99)
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ند ُحَليل، مأموُن اجلانب، ال خُتشى فإيزوتسو، ع 18.(17)«كثرٌي من التفاسري املعتمدة

ر الباحُث، هنا، بمقولٍة أرسطيّة شهرية، تذهب إىل القول إّن  بوائُقه ورشوره. ويذكِّ

 النّاس ال يتعّلمون من شخص ال حيبّونه.

وهيتّم ُحَليل، من وجهة أخرى، ببيان اإلضافة املعرفيّة التي تقّدمها أعامُل 

 َدْرس القرآن، ويبنّي أّن األسَس النظرّية والتطبيقات إيزوتسو إىل املحصول املعريّف يف

م إضافًة علميًّة ومنهجيّة يف َدْرس القرآن وتدّبره، »العَمليّة التي قّدمها إيزوتسو  تقدِّ

ويشري الباحُث إىل أّن املبادئ التي أتى هبا  19.(18)«واكتشاف إحكامه وتفصيل آياته

ْلم األدول، لكنّها يف الّدرس العريّب إيزوتسو ذها سوابُق يف علوم الّلغة الع ربيّة وع 

أّما »القديم تطبَّق عىل نحو جزئّي، وال تدرُس البنيَة املتكاملة للموضوع يف القرآن كّله 

ْلم الّداللة يف منهج إيزوتسو فهو أشمُل من املفهومات الرّشعيّة املألوفة،  إعامُل ع 

فهوم، وكيف تّم توظيُفه يف التحّول وهيدف أساًسا إىل إدراك طبيعة التحّول يف امل

 20 . (19)الفكرّي الذي جاء به القرآُن، ومن َثّم داغ من خالله منَظًرا جديًدا للعالَ 

م له منَجز  وال خيفى، يف هذا الّسياق، أّن ُحَليل حييط قارئه العريّب، الذي يقدِّ

 من األمان والطمأنينة، حني يقارن له بني
ٍ
 املنَجز الّتاثّي إيزوتسو القرآيّن، بفضاء

لة لكْشف  مه أعامُل إيزوتسو من إضافٍة معرفيّة مؤهَّ العريّب يف َدْرس القرآن وما تقدِّ

                                                           

 .91نفسه، ص  (98)
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أبعاٍد جديدة يف فضاء الّدرس القرآيّن. ويشري هذا، من وجهة أخرى، إىل اجلهد الذي 

يٌل من داريس القرآن العرب، يتطّلع إىل اإلفادة من املة املناهج وأشكا ل يقّدمه ج 

التناول اجلديدة يف َدْرس القرآن، أيًّا كانت البيئُة التي نبتت فيها. ول َتُعد  القضيُّة املهّمة 

ْرس، بل املهّم هو مبلُغ الَكْشف الذي  عند هذا اجليل من أين جيء باملنهج وطريقة الدَّ

 حيّققه تطبيُق املنهج ضمن اإلمكانيّات والقابليّات التي يتيحها النصُّ املدروس.

ويلّح ُحَليل عىل تزويد امهوره من داريس القرآن العرب بام َيع د به املنهُج الّداليل 

الذي طبّقه إيزوتسو يف َدْرسه للقرآن من إمكانيات. ويشري إىل أنواٍع من الكشوف 

ل إعامَل  التي حُيَصل عليها بتطبيق هذا املنهج يف َدْرس القرآن؛ وهي كشوٌف تسهِّ

ك املسلمني، لكي يكونوا أكثَر استقامًة وحتقيًقا ملراد القرآن مبادئ اإلسالم يف سلو

منهم. ويتحّدث الباحُث هنا عن إدراٍك جديٍد للمنهجيّة القرآنيّة يف توظيف 

املفهومات وحتويلها ضمَن الّسياق القرآيّن؛ األمُر الذي ُيساعد عىل اكتشاف منهج 

تامعّي والثقايف ودواًل، كام يقول، إىل القرآن يف التغيري والّدعوة ومنهجيّة التغيري االج

 21 . (20)َغْرس املفهوم اإلسالمّي يف املجتمع

اهلل »ويضع ُحَليل يف احلسبان، هنا، أّن َدْرس إيزوتسو للقرآن يف كتابه 

، هيدف يف املنزلة األوىل إىل كْشف التغيري الذي أحدَثه القرآُن يف د الالت «واإلنسان

لت  key termsلتعابري املفتاحيّة األلفاظ العربيّة. فإّن ا الالٍت استُعم  يف القرآن بد 

الالهتا ومعانيها يف كالم العرب يف املرحلة التي سبقت جميء  ومعاٍن مباينة لد 
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اإلسالم. وحديثُه يف هذه اجلزئية يعربِّ عن أمٍل يراود الكثريين من مفّكري اإلسالم، 

ها القرآُن قلوَب عرب مرحلة ما قبَْل الذين يلّحون يف تعّرف اآلليّة التي غرّي في

اإلسالم وعقوذَهم وحياهَتم وسلوكهم. وحني عزم إيزوتسو عىل إعداد دراسته 

، «اهلل واإلنسان يف القرآن»يف كتابه ، Weltanschauungالّدالليّة لنظرة القرآن إىل العال 

عن نظرٍة إىل العاَل خمتلفٍة عن كان لديه اعتقاٌد مؤّكد أّن التعابرَي املفتاحيّة القرآنيّة تعرّب 

النظرة إىل العاَل التي تعرّب عنها هذه التعابرُي يف كالم العرب قبَْل نزول القرآن. وقد عرّب 

إيزوتسو عن ذلك يف مطلع كتابه الذي نتحّدث عنه، إذ قال عن الّدافع األسايّس 

يع األمَل يف أن أظّل وكان حاد ّي يف هذا الّصن»الذي محَله عىل إعداد هذه الّدراسة: 

قادًرا عىل اإلسهام بيشء جديد يف سبيل فهٍم أفضَل لرسالة  القرآن لدى أهل عرصه 

 22 . (21)«األّول ولدينا نحن كذلك

وحني يناقش ُحَليل التفكرَي الّلغوّي عند إيزوتسو َوْفَق هذا املنزع الّذرائعّي 

Pragmatic م نفَسه ممثِّاًل لقطاٍع عريض من الب ني املسلمني. ولعّلنا يف هذه احثيقدِّ

النقطة نفسها نكتشف سببًا أساسيًّا لعزوف كثريين من داريس القرآن واملفّكرين 

العرب واملسلمني عن الّدراسات االسترشاقيّة الغربيّة للقرآن واإلسالم؛ العتقادهم 

م دورةً  سيّئة  أّّنا يف كثري من األحيان هتدف إىل تشكيك املسلمني يف عقيدهتم وتقدِّ

 بعيدة عن احلقيقة لنبيِّهم ومقّدساهتم.

ل ُحَليل ملنَجز إيزوتسو يف الّدرس القرآيّن  وُمواَفقًة ذهذا النزوع الّذرائعّي، يسجِّ
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فهو »َمنَقبًة أخرى، تتمثّل يف كونه أداًة لتطويٍر عميق يف فضاءات العلوم اإلسالميّة 

كن اعتباُره لوًنا من الّدرس يسهُم يف تطوير مناهج التفسري املوضوعّي، كام يم

البالغّي للقرآن، ويف إطاره األسمى هو َدْرٌس للفلسفة  اإلسالميّة التي يقّدمها القرآُن 

 23 . (22)للعاَل، ومنهجيّة  التغيري التي احتواها القرآُن وجتّسدت يف عرص نزوله

 دراساٍت واحلقُّ أّن اآلماَل التي يعقدها ُحَليل عىل تطبيق منهجيّة إيزوتسو يف

قرآنيّة منتَظرة تعرّب، عىل نحو واضح، عن تطّلع الّدارسني املسلمني للقرآن إىل 

هذه »منهجيّاٍت جديدة، تساعدهم يف حّل مشكالت بحثيّة تواجههم؛ ومن ذلك أّن 

املنهجيّة يمكن توظيُفها يف نقد مفهومات العلوم اإلسالميّة يف ضوء دلتها باملفهوم 

ْلم الكالم القرآيّن، السياّم ا .  Theologyملفهومات املشك لة كالتي تنتمي إىل حقل ع 

ْلم الكالم؛  وقد أشار إيزوتسو إىل ذلك، ورّبام طبّقه يف دراسٍة خاّدة عن اإليامن يف ع 

إذ يفتح إيزوتسو نافذًة يف هذا املنهج لدراسة  املفهومات األساسيّة يف حقول دالليّة 

ْلم الكالم والفلسفة، وغريها، ومقارنة   خاّدة بعد النّص القرآيّن، كحقل التصّوف وع 

 24.(23)«دلة املفهومات يف هذه احلقول باملفهوم القرآينّ 

وتعربِّ تأّمالُت هذا الباحث يف منَجز إيزوتسو يف الّدرس القرآيّن، من وجهٍة 

هواَء أخرى، عن ميٍل قوّي إىل منهجيٍّة علميّة موضوعيّة، تستبعد اآلراَء الَقبْليّة واأل

وامليول الذاتيّة التي ال تنتج إاّل هتوياًم وَعبَثًا وإضاعًة للجهد والوقت. وُتظهر أّن هذا 
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إىل »الّصنف من دراسة املعنى من خالل القرآن نفسه، الذي طبّقه إيزوتسو، يسهم 

ياد العلمّي يف دراسة القرآن، إذ طبيعُة هذه املنهجيّة تستبعُد ابتداًء  بعيدحّد  يف احل 

سبقيَّة لدى القارئ، وجتعُله يستسلم ملا يقوده إليه النظاُم املفهومّي والعالقاُت بني األ

 25 . (24)«الكلامت القرآنيّة يف حقلها الّداليلّ 

وخالدُة القول يف موقف عبد الّرمحن ُحَليل من املقّدمات املنهجيّة التي قّدمها 

لّداليّل القرآيّن عند هذا املفّكر إيزوتسو، ومن التطبيقات التي أعّدها، أّن الّدْرَس ا

اليابايّن يقّدم للباحث العريّب مبادَئ منهجيًّة نظريًة يف ميدان الّدرس الّداليّل، 

وتطبيقاٍت ناجحًة ذها يف َدْرس القرآن؛ األمُر الذي َيع د بتطّور كبري يف َدْرس القرآن 

فأعامُل إيزوتسو »احليايّت واستخالص نتائج مهّمة حُيتاج إليها عىل املستويني الفكرّي و

م إطاًرا منهجيًّا قاباًل للتطوير والتطبيق يف الّدراسات القرآنيّة؛ ويمكن  يمكن أن تقدِّ

م إضافًة نوعيّة يف تدّبر املعنى القرآيّن، واكتشاف إحكامه وتفصيله،  ذهذا اإلطار أن يقدِّ

 26.(25)«السيام من زاوية دراسة املفهومات القرآنيّة

جيايّب الثاين من أعامل إيزوتسو القرآنيّة قّدمه الباحُث الّسورّي سامر املوقُف اإل

رشواين، املدّرُس يف كّليّة الرشيعة )جامعة حلب الّسورّية(. وقد جاء هذا املوقُف يف 

اإلنساُن يف القرآن: اهلل و»بعنوان:  Internet إطار مقاٍل تعريفّي يف موقٍع عىل الشابكة 

ب من «. الّداللةجتربة جمهولة يف علم  ويشري هذا العنواُن، عىل نحٍو واضح، إىل رَضْ
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أّن ددوَرها  معاألسى واحلرسة لبقاء أعامل إيزوتسو جمهولًة لدى الباحثني العرب، 

يف اإلنكليزّية يعود إىل ستّينيات القرن العرشين. وقد بدا لنا هذا امللحُظ عند الباحثنَْي  

 يهام.الّسابَقنْي  اللَذين عرضنا ملوقف

وينبّه رشواين، يف مطلع مقاله التعريفّي، عىل التباين بني التناول االسترشاقّي 

للقرآن وتناول إيزوتسو؛ إذ اهتّمت الّدراساُت االسترشاقيّة منذ ما يزيد عىل قرن 

اهتامًما بالًغا بتاريخ القرآن، نشأًة وتطّوًرا ومصادر، وأمهلت قراءَة النّص القرآيّن بنيًة 

أو معًطى دينيًّا ذا رسالٍة متكاملة إىل العاَل. ويشري رسيًعا إىل دراسات  متامسكةً 

استرشاقيّة قليلة قرأت النّص القرآيّن هذا النوَع من القراءة، ويأخذ عليها أّّنا كانت 

غالبًا تقارن القرآَن بالكتاب املقّدس يف اليهودّية واملسيحيّة باعتبارمها املصَدَرْين 

ُ اليابايّن املتبّحر األساسينّي الّلذَ  ين أنشأ القرآُن من خالذهام عقائده.أّما إيزوتسو، العال 

بالعربيّة كام يقول رشواين، فقد قّدم دراساٍت كثرية للقرآن بام هو نصٌّ لغويٌّ دينّي 

ْلم الّداللة  يف  semanticsمستقّل بذاته، حماواًل فيها تطبيَق ما توّدلت إليه نظرّياُت ع 

 أّلف فيه إيزوتسو دراساته القرآنيّة.الوقت الذي 

ف كتاَب إيزوتسو  للقارئ العريّب، « اهلل واإلنسان يف القرآن»وألّن رشواين يعرِّ

يتحّدث عن الفكرة األساسيّة التي قام عليها هذا الكتاُب ويلّخصها عىل هذا النحو: 

لفاظه، أو ، بعبارة إّن رسالَة القرآن ورؤيتَه للعاَل وفلسفتَه عن الوجود مركوزٌة يف أ»

أدّق، يف الّدالالت املكتنَزة يف األلفاظ التي استعمَلها القرآُن لبيان رسالته؛ وإّن 

الّدرس الّداليّل ذهذه األلفاظ سيكشف عن التطّور الذي أحدَثه االستعامُل القرآيّن يف 
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لًة د الالهتا، التي كانت شائعًة عند العرب قبل اإلسالم؛ لتصبح هذه األلفاُظ حام

 27.(26)«لرؤية جديدة للكون، وفلسفة خمتلفة للعالَ 

ويعّرف رشواين للقارئ العريّب الَفْرضيَة األساسيّة التي ينطلق منها عمُل 

إيزوتسو يف الّدرس الداليّل؛ ويتمثّل ذلك يف َعّد الّلغة أداًة للتفّكر ووسيلًة أساسّية 

م رشواين للقارئ لتقديم مفهوماٍت وتفاسري للعاَل الذي حييط بأهل ا لّلغة. ويقدِّ

ْلُم الّداللة كام فهمه هذا البّحاثُة اليابايّن،  العريّب ما يراه مهامًّ من عمل إيزوتسو؛ وهو ع 

وَقْصُده إىل تبنّي الُفهوم األوىل أو التلّقي األّول للَوْحي، كام جتىّل يف عرص الرسول، 

د له  منهَج إيزوتسو يف التحليل الّداليّل، عليه الّصالة والّسالم، والّصحابة. ثّم حيدِّ

 ورؤيَة القرآن للعاَل التي كَشَفها هذا التحليل.

ويّتاءى أّن إغراء إيزوتسو يف عني رشواين يتمثّل يف اخلالدة املعرفيّة التي 

مها دراساُته يف شأن القرآن، وجيعل رشواين هذه اخلالدَة ضمن زمرة الكشوف  تقدِّ

اسات  إيزوتسو القرآنيّة تثبت أّن النّص القرآيّن قائٌم بذاته، إّن در»الكربى حني يقول: 

ـ  أو  وذو رسالٍة متكاملة ورؤية شاملة لإلنسان والكون، رؤية ال يمكن رّدها إىل

استنساهبا منـ  أفكار العرب يف اجلاهليّة أو من الّتاث اليهودّي أو املسيحّي، رؤية 

ة الواسعة التي أدخَلها القرآُن عىل املعَجم جتّلت واضحًة من خالل النَّْقلة الّدالليّ 

 28.(27)«العريّب لتعكس فلسفتَه عن الكون والوجود
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ولعّله يف هذه النقطة اجلوهرّية يكمن، فيام نرى، إغراُء عَمل إيزوتسو؛ ذلك ألّن 

ا املفّكَر املْسل م لديه عقيدُة أّن الرؤية القرآنيّة للعاَل هي رؤيٌة إذهيّة متعالية، مصدُره

وليست  29.(28)املهندُس العظيم خالُق الكون  وأشيائه ومعلُِّم اإلنسان الّلغَة والبيان

رؤيُة القرآن للعاَل من َدنيع العرب متحّدثي العربيّة، لغة  القرآن، وهي أيًضا ليست 

رؤيًة مستمّدًة من الكتب الساموّية الّسابقة للقرآن. وإذا كان ثّمة اتفاٌق أو تشابٌه بني 

القرآن إىل العاَل ونظرة الكتب الّساموّية التي سبقته فمرجُع ذلك، يف تصّور  نظرة

املْسل م، أّن مصدَر النظرَتني واحٌد؛ فهذه الكتُب الّساموّية اميًعا كالُم اهلل املوَحى به إىل 

الّرسل املبعوثني. ولدى املْسل م بغٌض شديٌد لفكرة أّن حمتوى القرآن مستَمدٌّ من كتب 

ي اإلذهّي الّسابقة، وأّن هيوًدا ونصارى هم الذين أذهموا حمّمًدا، أو عّلموه، ف َكَر الَوْح 

القرآن ومضموناته. ومن هنا يأيت توّجُس املفّكر املْسل م من معظم العَمل االسترشاقّي 

ْرُص الباحثني العرب الذين يناقشون دراسات إيزوت سو القرآنيّة يف َدْرس القرآن، وح 

عىل بيان أّن األدوات  الّدْرسيّة التي استعمَلها إيزوتسو يف َدْرسه القرآَن، واألهداَف 

التي قَصَد إليها، خمتلفٌة عاّم كانت عليه احلاُل يف األعّم األغلب من دراسات 

املسترشقني القرآنيّة. ويعيد رشواين إمهاَل معظم املسترشقني الّدارسني للقرآن أبحاَث 

يزوتسو القرآنيّة، يف جزء كبري منه، إىل عَدم القول بالَفْرضيّة االسترشاقيّة العاّمة التي إ

 30.(29)تصّور القرآَن جزًءا من املرياث الكتايّب اليهودّي واملسيحّي 

                                                           

ا رصحًيا عىل أّن اهلل هو الذي عّلم اإلنساَن الّلغَة والبيان، وعْلَم آدَم ـ ( 27) ينّص القرآُن نصًّ

 (.2/19(؛ و)99/1أبا البرش ـ أسامَء األشياء كّلها. انظر: القرآن )

 ن: جتربة جمهولة. اهلل واإلنسان يف القرآ( 21)
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ويدفع إغراُء أعامل  إيزوتسو القرآنيّة الباحَث الّسورّي رشواين إىل احلّض عىل 

تستكشُف آفاَق البحث الّداليّل وتطبيقاته عىل »إيزوتسو  قراءٍة عربيّة جاّدة لدراسات

القرآن. فأبحاُثه أكثُر عمًقا وأجدى نفًعا من كثرٍي من الّدراسات العربيّة التي ظهرت 

خالل الَعْقدين األخريين من القرن العرشين، وحاولت االستفادة من العلوم الّلغوّية 

ىل َمْزلَقني: تشويه النّص القرآيّن )أو احلديثة يف دراسة القرآن، ولكنّها انحدرت إ

حتريفه( من جهة، وتشويه البحث اللغوّي احلديث بفروعه املختلفة؛ وآفتُها يف ذلك ـ 

 31.(30)باختصارـ  التوظيُف األيديولوجّي 

ْرُده عىل  وُيفَهم من اُملة موقف رشواين من دراسات إيزوتسو القرآنيّة ح 

ْلم الّداللة، كام فهمه إيزوتسو، عىل املاّدة القرآنيّة. الفائدة العمليّة لتطبيق معطيات ع  

ويعني هذا أّن رشواين ينتمي إىل فريق  داريس القرآن احلداثينّي امليّالني إىل االستفادة 

س. وهم فريٌق حديٌث جيمع بني  من علوم الّلغة احلديثة يف َدْرس كتاب املْسل مني املقدَّ

ْرس الغربيّة احلديثة حني ُتطّبق تقديس  القرآن واإليامن  بتعاليمه ، وتقدير  مناهج الدَّ

ؤى الَقبْليّة والغايات األيديولوجيّة الّضيقة. تطبيًقا علميًّا موضوعيًّا يتخّطى الرُّ
 

املوقُف الثّالث بني املواقف اإلجيابيّة من أعامل إيزوتسو القرآنيّة، هو موقُف عبد 

لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم القرآنيّة يف الّرمحن احلاج؛ وهو باحٌث ُسورّي ُيع ّد 

اجلامعة اإلسالميّة العامليّة يف العادمة املاليزّية كواال المبور. وكان حتصيُله العلمّي يف 

املرحلة اجلامعيّة يف كّلية الرشيعة من جامعة دمشق. وقد جاء حديُث عبد الّرمحن 

                                                           

 نفسه. (10)
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بعنوان:  internetرش  عىل الشابكة احلاج عن أعامل إيزوتسو القرآنيّة يف مقاٍل دغري نُ 

وامللمُح املميِّز ملناقشات احلاج ألعامل «. التحليل األنثروبولوجّي الّلسايّن للقرآن»

إيزوتسو القرآنيّة، سعيُه الّدائُب لتقديم  إطاٍر شامل للّدرس القرآيّن الغريّب، وإدخال  

لديه احلرَص، الذي  جهود إيزوتسو، يف هذا املجال، يف هذا الّدرس. إذ ال نجدُ 

وجْدناه عند َمْن حتّدثنا عنهم قبُل، عىل إخراج إيزوتسو من دائرة الّدرس االسترشاقّي 

الغريّب للقرآن. ونجد لديه إحلاًحا عىل إبراز فكرٍة خمتلفة عن ُنَظرائه، تتمّثل يف 

ْرس  قلقه ممّا نايّس اإليسّميه اجتاَه الّدراسات القرآنيّة احلديثة يف الغرب نحو الدَّ

« اإلرهاب»)األنثروبولوجّي( استجابًة للظروف السياسيّة العامليّة وُمناخ ما يسّمى 

؛ َقْصًدا، فيام يقول، إىل إثبات أّن العنف ظاهرٌة أديلٌة يف ب نية «األدوليّة اإلسالميّة»و

 32.(31)اخلطاب القرآينّ 

ياد العلمّي والبُعْ  د عن األغراض الَقبْليّة ويبدي احلاجُّ انشغااًل باملوضوعيّة واحل 

ْلمّي للحصول عىل نتائج مؤيِّدة ذها ُمثب تٍة لَفْرضياهتا. 
ر مناهَج الّدرس الع  التي تسخِّ

ونرى هنا مثااًل إضافيًّا حلساسيّة الّدارسني املْسل مني إزاء الّدرس االسترشاقّي الغريّب 

عامرّية الغربيّة لبلداّنم؛ للقرآن الكريم، الذي ظّل عىل الّدوام يذّكرهم باحلقبة االست

هذه احلقبة التي سبََقها أو رافَقها حماوالٌت استرشاقيّة دائبة خللخلة ثقتهم بعقائدهم 

رون  وموروثاهتم الفكرّية والثقافيّة وعنارص القّوة يف شخصياهتم وَذواهتم. وهم يقدِّ

                                                           

 الّتحليل األنثروبولوجّي الّلسايّن للقرآن؛ مقال عىل الّشابكة، يف هذا املوقع:( 19)

khaldoun.com/article_details.php?article=565-http://ebn 
http://www.almultaka.net/Writer.php?writer=36 
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وحّل ألغاز املبَهامت، املنَجَز العلمّي الغريّب النزيه احليادّي الّساعي إىل كْشف احلقائق 

غوا من هذا اجلُْحر شديدو احلَذر منه.  لكنّهم لكثرة ما ُلد 

وحني نضع هذا يف احلسبان، ندرك الّسبَب الذي دفع الباحَث عبد الّرمحن احلاّج 

ْرس القرآيّن يف إطار املحاوالت التي جتمع بني نوعي  إىل إدخال جهود إيزوتسو يف الدَّ

الّلسايّن، إذ يرى احلاجُّ أّن هذه املحاوالت تتّسم بالع لْميّة إىل البحث األنثروبولوجّي و

، والفضُل يف ذلك للّدراسات الّلسانيّة التي أضفت الطاَبَع العلمّي عىل البحوث بعيدحّد 

وجيعُل احلاجُّ يف مقّدمة البحوث التي سلكت هذا  33.(32)ة(ـّ ة )األنثروبولوجيـاألناسيّ 

املفهومات األخالقيّة الّدينيّة يف »، و«اهلل واإلنسان يف القرآن»املسلَك دراستي إيزوتسو 

وعن دراسات « مفهوم التفسري»ويميز احلاجُّ دراستي إيزوتسو هاتني عاّم يسّمى «. القرآن

؛ ذلك أّّنام ترميان إىل كْشف املفهومات والتصّورات الكربى، «املنهج البيايّن التفسريّي »

ويبدي احلاجُّ إعجاًبا كبرًيا بقدرة إيزوتسو عىل وليس إىل فهم النصوص فحسب. 

ْرسينّي الّدالليَّني  السكويّن والتطّورّي؛ السكويّن لَفْهم اخلطاب،  توظيف املنهَجنْي  الدَّ

ويرى احلاجُّ أّن دراسات إيزوتسو قّدمت  34.(33)والتطّورّي لكشف تطّورات اخلطاب

« اهلل واإلنسان يف القرآن»ل يف كتابه كشوًفا مهّمة يف فهم اخلطاب القرآيّن؛ إذ انشغ

« املفهومات األخالقيّةـ  الّدينيّة يف القرآن»بتوضيح تفاديل املنهج وتطبيقاته، وانشغل يف 

ع ألدول املنهج الذي اعتمَده يف دراسة اخلطاب القرآينّ  بتوضيٍح موسَّ
(34) . 35 
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ل احلاجُّ القوَل يف تفاديل منهج إيزوتسو الّدال يّل ويشري إىل وبعد أن يفصِّ

مصادره الغربيّة التي أشار  إيزوتسو نفُسه إليها، خيلص إىل القول بأّن النزوع الفلسفّي 

لدى إيزوتسو هو الذي دفعه إىل اختياراته املنهجيّة املتمثّلة يف نمٍط خاّص من علم 

ْرس األخالقّي القرآيّن، منطلًقا إ ىل الّداللة، ويرى أّن إيزوتسو بدأ رحلته من الدَّ

، الذي يشكّل أساًسا للّدْرس األخالقّي. ويلّخص  املجال التصّورّي الَعَقدّي الكيّلّ

مرجعيَّة إيزوتسو عىل هذا النحو: منظوٌر فلسفّي يلتقي مع البحث األنايّس 

 36.(35))األنثروبولوجّي( الثقايّف، ويفيض إىل أدواٍت منهجيّة لسانيّة

و يف َدْرسه القرآيّن أمران: األّوُل توطنُي ويرى احلاجُّ أّن أهّم ما حّققه إيزوتس

األدوات املنهجيّة وتركيبُها لكي تقرأ النصَّ القرآيّن بودفه خطاًبا ثقافيًّا مكتفيًا بذاته؛ 

والثاين قدرُته عىل احلفاظ عىل النّّص ذاته بأقّل قدٍر من التدّخل لَفْرض مفهومات 

ملدهشة، ويبنّي أّّنا أثبتت أّن استثامر ويصف نتائَج دراسات إيزوتسو با 37.(36)َقبْليّة

العلوم احلديثة، وخصوًدا الّلسانيّة، يف مقدوره أن يطّور الّدراسات  القرآنيّة إىل حّد 

بعيد، وذلك خالًفا ملا قصدت إليه الّدراساُت األناسيّة )األنثروبولوجّية( 

ًة معارصة، َقْصًدا األيديولوجيّة احلديثة، التي اعتمدت مناهَج وأدوات  بْحٍث لسانيّ 

إىل تصّورات حمّددة َقبْليًّا عن اإلسالم، باْسم الع ْلم
(37).38 
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ويف مستطاع متأّمل مواقف هؤالء الباحثني الثالثة إزاَء أعامل إيزوتسو أن 

خيلص إىل القول إّنه كان ثّمة إعجاٌب كبرٌي بنمط علم الّداللة الذي طبّقه إيزوتسو يف 

واملوضوعيّة،  هذا اإلعجاب الّدّقُة واملنهجيُّة واحلياُد العلمّي  دراساته القرآنيّة. ومرجعُ 

إضافًة إىل قدرة إيزوتسو عىل التطبيق واإلجراء. وهي أموٌر ساعدت، فيام يرى 

هؤالء، عىل الظفر بنتائج مدهشة يف الّدرس القرآيّن؛ نتائُج ُتغري بمزيٍد من الّدرس 

ْلم الّداللة والتفّحص لألسس النظرّية والفكرّية التي  اعتمد عليها إيزوتسو يف نمط ع 

س عىل ذلك دراساٌت قرآنيّة عربيّة كثرية، يف مقدورها أن  اخلاّص الذي اختاره؛ ليؤسَّ

تقّدم كشوًفا مهّمة يف َفْهم القرآن وإدراك آليّاته يف تغيري النفوس وَرْفد العقول 

أقدَر عىل املوازنة بني عاملَي بمعارف متعالية جتعل اإلنساَن أكثَر قرًبا من احلقيقة، و

 الّروح واملاّدة.

ومن وجهة أخرى، كان ثّمة إعجاٌب بحيادّية إيزوتسو ونزوعه العلمّي 

واحّتامه للقرآن ولعقائد اإلسالم وإعجابه بالّلغة العربيّة والّتاث العريّب . وكان ثّمة 

نَظر إىل منَجزها يف إحلاٌح عىل إخراج إيزوتسو من دائرة االسترشاق التي كثرًيا ما يُ 

 الّدرس القرآيّن واإلسالمّي بعني التوّجس واحلَذر.

عىل أّن ثّمة دراسًة ثالثة إليزوتسو لقيت ترامتُها العربيّة تقديًرا كبرًيا يف بعض 

مفهوُم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمّيـ  حتليٌل »البيئات الثقافيّة العربيّة؛ وتلكم هي 

أّن هذه الّتامة حديثُة العهد، إذ ددرت عام  ومع«. مداليّل لإليامن واإلسال

م، وليس بني أيدينا تقديٌر دقيق لنوع االستجابة التي لقيتها، ُنبنيِّ هنا أّن اثنني 2090
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من الباحثني الّسوريني عّرفا هبذه الّدراسة يف َحْلقة نقاشية ُعقدت يف كّلية اآلداب 

حُد أساتذة قسم الّلغة العربيّة يف م، وأدارها أ2090جامعة حلب يف ربيع عام ب

 الكليّة، دالح كّزارة، الذي كانت له إضافاٌت مهّمة يف شأن منَجز إيزوتسو القرآيّن.

وقد أثنى حممود م رْصي، وهو متصّوٌف وباحث يف تاريخ العلوم عند العرب 

ا،  ويف علوم الرّشيعة وطبيٌب ممارس، عىل جهد إيزوتسو يف هذا الكتاب ثناًء عامًّ

َم والّتامَة العربيّة بقدٍر من الثناء. وألّنه من دائرٍة مهتّمة بالتصّوف  وخّص املّتج 

 والّسلوك، ولديه خربٌة يف مباحثه ورسالته، راقه كثرًيا متييُز إيزوتسو بني مستويني 

 ةَ نوَعنْي  من املعاجلة؛ املعاجل« املفهومُ »يف الثقافة اإلسالميّة. فقد ُعولج هذا « اإليامن«  لـ

ذور يف أعامق الكالميّة املْدَرسيّة، وهي معاجلٌة عقليٌّة جاّفة ملسألٍة وجدانيّة ضاربة اجل

اإليامَن ظاهرٌة وجودّية »الّصوفيّة العميقة التي ُتبنى عىل أساس أّن  النّفس؛ واملعاجلةَ 

ا ذهذه ا«شخصيّة ملسألة، ، كام يقول إيزوتسو نفُسه. واحلقيقُة أّن إيزوتسو كان واعيًا جدًّ

وكان مدرًكا عىل امتداد الوقت الذي أعّد فيه دراستَه هذه أّن جوهَر ما يقوم به هو 

، وأّن جزًءا آَخر من مفهوم اإليامن يف الفكر اإلسالمّي «تتبُّع عَمليّة َعقْلنة اإليامن»

وتطّوَره « التقوى»يستلزم حتديُده دراسًة أخرى تتناول بالتحليل الّداليّل مفهوَم 

مات مفتاحيّة ُأَخر يف أدبيات التصّوف. وقد دفع إغراُء هذه الفكرة عند ومفهو

عىل »إيزوتسو الباحَث حممود مرصي إىل اقتباس قول إيزوتسو يف ختام دراسته: 

امتداد هذا الكتاب كنّا نتتبّع عمليَة َعْقلنة اإليامن، تلك العملية التي وادَل هبا 

يّن متّقد دائاًم يف ماهيّة اإليامن، كام انعكس يف املسلمون الظفَر بتبرّص حتلييّل وعقال



  وبعيسى العاكد.  -  آيّن يف مرآٍة عربّيةرَدْرُس إيزوتسو الق 

 

998 

وعيهم. وهبذا الّصنيع نجحوا يف َكْشف الب نية املفهوميّة لإليامن، لكّن شيئًا شخصيًّا 

ا، أفلَت من الشبكة الّدقيقة لتحليلهم... فإذا شاء أحٌد الظفَر  ا، شيئًا حيويًّا حقًّ جدًّ

ا لإليامن يف الفكر اإل ّد عَماًل حتليليًّا بَفْهٍم شامل حقًّ
سالمّي، فسيكون عليه أن ُيع 

مشاهًبا للعَمل الذي بني أيدينا يف شأن ماهيّة التقوى وتطّورها ومفهومات مفتاحيّة 

أَُخر يف التصّوف. وإّنه فقط عندما جُتمع النتائُج املحصوُل عليها يف العمَلنْي 

ق فيام  بينها، نستطيُع أن نأمل احلصوَل التحليلينّي كليهام: الكالمّي والّصويّف، وُينسَّ

م يف اإلسالم  39.(38)«عىل دورٍة كاملة لإليامن عىل غرار ما ُفه 

كذلك أظهر مرصي إعجاًبا بمعاجلة إيزوتسو يف هذه الّدراسة لقضية 

، التي يرى أّّنا قضيٌة شائكة عانى منها أهُل اإلسالم قدياًم وال «تكفري املخال ف»

َم. وبنّي أّن إيزوتسو أدرَك أّن املفهومات املفتاحّية التي يزالون يعانون حّتى اليو

تعاَمَل هبا اخلوارُج ]الذين بدؤوا فكرَة تكفري املْسل مني املخالفني ذهم يف الرأي 

وأشاعوها[ ذها أساًسا جانبان خمتلفان، يشري كلٌّ منهام إىل اجتاه خمتلف متاًما: 

، أي يف املرحلة األَموّية املبّكرة، كان األّول سيايّس والّثاين َكالمّي. ويف البدء

مع تقّدم الوقت آَل اجلانُب الَكالمّي  عىل حنياجلانُب الّسيايّس هو األكثر أمهّية، 

 40 . (39)«إىل أن يكون شيًئا فشيًئا أكثَر بروًزا

وقد فّصَل مرصي، يف مناقشته لدراسة إيزوتسو هذه، القوَل يف الكيفية التي 

                                                           

 مفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمّي.( 17)

 حمارضة مرصّي. (11)
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ُر اليابايّن تكفرَي املخالف يف التاريخ اإلسالمّي، من خالل التحليل عالج هبا هذا املفكِّ 

 الّداليّل للتعابري املفتاحيّة يف احلقَلني الدالليَّني: الكفر واإليامن.

والنقطُة الثالثة، األخريُة، التي استوقفت حممود مرصّي يف دراسة إيزوتسو 

، وهي القضيُة «رح من خالل اإليامنالعالقُة بني ف ْعل القلب وفعل اجلوا»الثالثة هي 

التي عاجلها إيزوتسو يف الفصل السابع من دراسته، الفصل الذي حيمل العنوان: 

وقد راقته معاجلُة إيزوتسو هذه القضيَة، وكان يتدّخل يف «. اإليامن بمعنى التّْصديق»

 بعض األحيان ليؤّيد ما ذهب إليه إيزوتسو.

ْلم الكالم »ود إيزوتسو يف واحلقيقُة أّن ثناء مرصي عىل جه مفهوم اإليامن يف ع 

ا هبذا النوع من « اإلسالمّي  عىل َقْدٍر من األمهيّة؛ ألّن لديه اهتامًما علميًّا خادًّ

ه يف هذا ارميّة وُيع ّد بحثًا لنيل الدكتوالّدرس؛ إذ هو جُماٌز يف العلوم الرّشعيّة اإلسال

أعامل أعالٍم من َوْزن إيزوتسو،  وقال  التخّصص. وقد أبدى تأييًدا رصحًيا لّتامات

أمّهيتها يف أن يّطلع العرُب عىل إبداعات غريهم من رشق أو غرب »إّن ذهذه الّتامات 

َم  41.(40)«يف معاجلة قضايا فكرّية وثقافيّة عربيّة إسالميّة ويؤّيد مرصي مّتج 

ين يؤّسسون َيُعّد مؤّلَف الكتاب من املعارصين الذ»الكتاب،عيسى العاكوب، الذي 

لبناء أرضية معرفيّة جيّدة لقراءة القرآن الكريم والثقافة التي أشاعها، قراءًة واعيًة 

 42.(41)«عميقًة عىل َقْدٍر من املنهجيّة العلميّة

                                                           

 نفسه.( 10)

 نفسه. (19)
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الباحُث الثّاين الذي شارك يف هذه احلَْلقة النقاشيّة التي ُأديرت حول دراسة 

هو أمحد قّدور، األستاُذ « المّي مفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلس»إيزوتسو 

اجلامعّي يف قسم الّلغة العربّية يف جامعة حلب. وهو متخّصٌص يف فقه الّلغة العربيّة 

ولديه اهتامٌم بالّدرس الّداليّل  الغريّب والعريّب وعضٌو يف جممع الّلغة العربيّة يف 

كّلها، وعّرف  دمشق. وقد قّدم قّدور يف مشاركته َعْرًضا خمترًصا ملباحث الكتاب

َكَر اجلوهرّية يف كّل فصل من فصوله. وبدا شديَد اإلعجاب باملنهج  للجمهور الف 

الذي طّبقه إيزوتسو يف دراسته مفهوَم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمّي، وبالنتائج 

التي خلص إليها. وخلّص قّدور موقفه من هذه الدراسة يف ّناية َعْرضه قائاًل: 

شامٌل دقيق. وهو من أحسن ما قرأُت خالل الّسنوات األخرية، الكتاُب عميٌق »

والسياّم أّنه طبّق مفهوَم احلقول الّدالليّة يف هذا التحليل البارع للمفهومات الّرئيسة 

 «.لإليامن واإلسالم

وحيسن التّنبيُه، هنا، عىل أّن قّدور َقَصد يف املقام األّول إثارَة انتباه طلبَة 

يف قسم اللغة العربيّة، وأساتذة هذا القسم املهتّمني، إىل أمهيّة هذه الّدراسات العليا 

الّدراسة واإلمكانية الكبرية لالستفادة من معَطياهتا يف إجراء دراساٍت مشاهبة باعتامد 

نمط علم الّداللة الذي آثره إيزوتسو وطبّقه يف دراساته القرآنيّة. ومن هذه الوجهة، 

إيزوتسو تعبرٌي عن تقدير الفائدة املحّصلة من تطبيق آليّات يمكن القوُل إّن ثناءه عىل 

 هذه اآلليّات.، أيًّا كان مصدُر Semanticsالّدرس احلديث يف علم الّداللة 
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 ثانياا ـ مواقف االنتقاص والتحذير:

عىل اجلملة، كثرًيا ما ُنظ ر تقّدم قوُلنا إّن الّدرس االسترشاقّي للقرآن، ولإلسالم 

يبة والّشّك، واشتُّمت منه رائحُة الّدّس والكيد. وإذا كان الباحثون إليه بعني الرّ 

املسلمون املحّققون قادرين عىل اإلنصاف والتمييز وإعطاء كّل ذي حّق حّقه يف هذا 

ا يذهب إىل أّن أعامَل املسترشقني يف  املجال، فإّن ما يشبه أن يكون رأًيا عربيًّا عامًّ

 األعّم األغلب، مقادُد أيديولوجيّة َقبْليّة تنتقُص الّدرس القرآيّن دفع إليها، يف

من شخصيّة نبّي  ال  نـوت، القرآن واحلديث النبوّي، اإلسالَم يف مصَدَريه األساسينّي

اإلسالم. وقد بات لدى عموم املفّكرين املْسل مني انطباٌع بأّن التقّدم التّقايّن والعلمّي 

ٌم فكرّي علمّي الذي حّققه الغرُب بأدواٍت علميّة منهج يّة حيادّية متاًما، ل يسايره تقدُّ

نزيٌه حني يتّصل األمُر باإلسالم واملسلمني. وهذا طبًعا ال ُينيس عدًدا غرَي قليل من 

مني جلاّدة  املفّكرين املسلمني أّن بني داريس اإلسالم يف الغرب أفراًدا قليلني ملتز 

رين من ُعَقد العنرصّية والتب اين بني األعراق، منحازين فقط إىل البحث احلقيقة، متحرِّ

 الع ْلمّي النزيه.

وقد تقّدمت إشارُتنا إىل أّن الباحثني املسلمني، الذين ناقشوا دراسات  إيزوتسو 

القرآنيّة، كان لدى معظمهم َميٌْل واضح إىل إخراج إيزوتسو من دائرة املسترشقني؛ 

العاّم الغالب ال يشمل كلَّ أولئك الذين  لألسباب التي بيّنّاها قبُل. لكّن هذا االجّتاهَ 

أُتيح ذهم أن يعرفوا شيئًا من ُمنَجز إيزوتسو يف الّدرس القرآيّن. وقد أتيح لنا أن نّطلع 

من أخطاء املسترشقني »عىل دراسٍة ألحد الباحثني العرب املْسل مني جعَل عنواّنا 
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تاذ جامعّي وداعية وداحُب الّدراسة هو أمحد عبد الّرمحن، وهو أس«. وخطاياهم

ص يف جمال األخالق اإلسالميّة. ويبدو أّنه  إسالمّي معروف من مرص، متخصِّ

ت الّدراسُة يف  حّصل حتصياًل عاليًا يف إحدى املؤّسسات العلميّة الغربيّة. وقد ُنرش 

م، وجعل املؤلُِّف عنواَّنا الثانوّي الشارَح 2002طبعتها األوىل يف القاهرة عام 

وقد جعَل أمحد عبد الّرمحن «. نقد االسترشاق ـ دراسات تطبيقيّة»سايّس: للعنوان األ

توشيهيكو إيزوتسو بني جمموعٍة من املسترشقني الغربينّي أساءت إىل فهم اإلسالم 

وثقافته وَنبيّه. واملاّدُة التي اعتمد عليها عبُد الّرمحن يف انتقاد إيزوتسو هي مقّدمُة 

، يف أدلها اإلنكليزّي. وقد «خالقيّة الّدينيّة يف القرآناملفهومات األ»دراسة إيزوتسو 

وبعد أن قّدم عبُْد «. الّلغة والثقافة»ترَجَم عبُد الّرمحن هذه املقّدمَة إىل العربيّة بعنوان: 

الّرمحن ترامَة هذه املقّدمة إىل القارئ العريّب سّجَل إليزوتسو نقطتني إجيابيّتني متثّلتا 

عىل ما ُيعرف  خالقيّة الّدينيّة يف القرآنتسو يف دراسته املفهومات  األـ اعتامد إيزو 9يف: 

ين املسلمني للقرآن ب القرآن يفرسِّ بعُضه »؛ الذي يعني أّن «التفسري باملأثور«  عند املفرسِّ

مثاًل كان عىل املفرسِّ أن يستعرض كلَّ اآليات « الّرمحة»بعًضا؛ فإذا ُأريد معرفُة معنى 

ا هذه الكلمُة بالتحليل واملقارنة، مستعينًا باألحاديث النبوّية التي التي وردت فيه

ويبنّي عبُْد الّرمحن أّن  43.(42)«حتّدثت عنها؛ لكي خيلص إىل معنى الّرمحة ودالالهتا

املبدَأ احلاكم يف مذاهب التفسري »إيزوتسو قد طبّق يف دراسته هذه املنهَج الذي كان 

 عهد الّصحابة والتابعني، ر ي اهلل عنهم اميًعا، باملأثور التي سادت يف مّكة يف

                                                           

 .91بد الّرمحن: من أخطاء املسترشقني وخطاياهم، ص أمحد ع( 12)
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ويأخذ عىل إيزوتسو أّنه ل يعّتف بأّنه نقَل  44.(43)«وُطبّقت دون انقطاع إىل يومنا هذا

ـ اعتامُد إيزوتسو يف دراسته عىل القرآن  2هذا املنهَج أو اقتبسه من املفرّسين املسلمني. 

ه، يف نّصه العريّب، وحتاشيه  التعويَل عىل أّية ترامة أجنبيّة له. واحلقيقُة أّن الكريم نفس 

إيزوتسو بذَل جهًدا كبرًيا لبيان أخطاء االعتامد عىل الّتامة يف فهم فلسفٍة من 

الفلسفات. وههنا أيًضا يشري عبُد الّرمحن إىل إمكانيّة اّطالع إيزوتسو، املُجيد  لّلغة 

ضوا ملوضوع ترامة معاين القرآن العربيّة، عىل ما قّدمه فقهاُء اإلسالم الذين عر

اإلمام الشافعّي، ثّم ابن قتيبة، والشاطبّي؛ »الكريم يف شأن هذا املوضوع، ابتداًء من 

وكذلك اإلمام الغزايّل واإلمام الّرازّي يف دراساهتم األدوليّة. وقد أّكدوا أّن الّتامَة 

 45.(44)«و يف دراسته هذهتقريبيٌّة، وال يوَثق هبا، وهذا هو اليشُء الذي رّدده إيزوتس

وبعد تأكيد هاتني املنَقبتني لعَمل إيزوتسو يف هذه الّدراسة، يقف عند أربعة 

أخطاء وقع فيها إيزوتسو يف هذه املقّدمة التي طبّق مبادئها يف بقية دراسته. وهذه 

 األخطاُء هي:

ة، وعاَل ـ نقص االستقراء يف بيان العالقة بني العقل اإلنسايّن والّلغة من ناحي 9

الواقع من ناحية أخرى. إذ يرى عبُْد الّرمحن أّن إيزوتسو ارتكب أخطاء يف حديثه عن 

ْرس  هذه العالقة؛ وأّوُل هذه األخطاء فيام يرى أّن إيزوتسو بنى نظرّيًة كاملًة يف الدَّ

لُة ّيُة الكام، أي النَّجيل. أّما النظرweedالّداليّل اعتامًدا عىل كلمٍة واحدٍة هي كلمة 
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ا »املعنيُّة هنا فملّخصها كام يقول إيزوتسو أّن  كلَّ واحدٍة من كلامتنا متثِّل منظوًرا خادًّ

ليس سوى بلورٍة مل ثْل هذا املنظور الذايّت؛ أي إّنه « مفهوًما»نرى فيه العاَل. وما يسّمى 

امل ْلكيُّة شكٌل ثابت تقريبًا يفّتضه املنظوُر. واملنظوُر املقصوُد هنا اجتامعّي؛ ألّنه 

املشّتكة جلامعة كاملة؛ هذه امل ْلكيُة املنحدرُة من العصور الّسابقة بفضل التقليد 

ذلك، هو ذايّت بمعنى أّنه يفيض إىل يشء من االهتامم البرشّي اإلجيايّب  ومعالتارخيّي. 

ْلُم  الّداللة  الذي جيعُل متثيَلنا املفهومّي للعاَل ليس نسخًة دقيقًة للواقع املوضوعّي. وع 

Semantics  46.(45)كلامت يفاملنظورات املتبلورة  هذههو دراسٌة حتليليٌّة ملثل  

، يف أّية لغة والذي أراد إيزوتسو أن َيبني عليه نظرّيته  يف علم الّداللة أّن الكلامت 

من الّلغات، خمتارٌة لدى الّشعب املتكّلم ذهذه الّلغة اعتامًدا عىل منظوٍر خاّص يرى فيه 

 التي تعربِّ عنها الكلامُت لدى أّي شعب ليست متك
لِّمو الّلغة األشياَء، وأّن املفهومات 

سوى بلورة ذهذا املنظور اخلاّص. وقد مثّل إيزوتسو ملا قَصَد إليه هنا بأمثلٍة كثرية، غري 

عىل اهّتام إيزوتسو يف هذه النقطة ، لكّن عبَد الّرمحن أبدى إرصاًرا كبرًيا weedكلمة 

الواقَع املبارش  »الستقراء واالعتامد عىل كلمٍة واحدة لتأكيد وجهة نظره يف أّن بنقص ا

ْكرنا كام هو موجوٌد يف أدله وطبيعته، وإّنام هو  ا كان، ليس متمثاًّل لف  للوجود، أيًّ

لة يف مفرداتنا الّلغوّية. هذا  يتمثَّل باألحرى من خالل وسيٍط عازٍل من الّرموز املسجَّ

ُل الشّفاُف ليس دورًة دقيقًة أو نسخًة مطابقًة للعاَل األديّل؛ فالّرموُز الوسيُط العاز

يٌَغ  ال تكافئ أشكاَل العاَل الواقعّي تكافًؤا دقيًقا؛ فهي عىل األرجح أشكاٌل أو د 
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ٍ
فكرّية، وهي تقوم مقاَم النائب عن العاَل، أو عميله، ومن خالذها يصبح أيُّ يشء

 47.(46)« ا العقيلّ موضوًعا واقعيًّا إلدراكن

والذي يبدو لعني املتأّمل املدّقق أّن عبَد الّرمحن ل حيالفه التوفيُق يف ختطئة 

أن »إيزوتسو يف هذه النقطة، وأّنه هو نفَسه أخطأ خطًأ كبرًيا عندما اقّتح عىل إيزوتسو 

الًّ يف يعتمد عىل املؤّلفات الع ْلميّة يف معرفة التصّورات واملفاهيم؛ ألّن العَلامء، ك

مون لنا اخلصائَص العلميّة املوضوعيّة لألشياء، بريئًة من أية إضافة  حقله، يقدِّ

يات يف أّية لغة من الّلغات ال ينتظرون  48.(47)«ذاتيّة ألّن الذين يضعون األسامَء للُمَسمَّ

العلامَء املتخّصصني يف امليادين املختلفة لكي يقّدموا ذهم اخلصائَص الع ْلمّية 

يّة لألشياء ليعطوها األسامَء املطابقَة خلاّدياهتا. واحلقيقُة أّن هذه القضية من املوضوع

القضايا الشائكة يف تاريخ فقه الّلغات، وكثرًيا ما حتّدث املتخّصصون يف هذا املجال 

ا يف هذا األمر، وقد  عن اعتباطيّة بني الّداّل و املدلول. ونحسُب أّن إيزوتسو موّفٌق جدًّ

رجعيّات والّشواهد ما يؤّيد مذهبَه تأييًدا يقرب من أن يكون مطلًقا. وقد قّدم من امل

إيزوتسو يف هذه النقطة بالقول: جاَنَب عبُد الّرمحن الّصواَب حني عّلق عىل دنيع 

فهل هذا هو االستقراُء العلمّي؟! إّن هذا هو أشنُع تعميم تعّسفّي يمكن أن يصادفه »

 49.(48)«الباحُث يف أّي جمال علمّي 
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ـ موقُف إيزوتسو من الفلسفة النسبيّة ومن نقيضتها الفلسفة اإلطالقيّة.  2

فإيزوتسو، يف رأيه، جيمع بني متناقَضني حني يرّصح بأّن األخالق ليست نسبيّة وأّنه 

ليس من املؤمنني بالفلسفة النسبيّة التارخييّة املتطّرفة التي تزعم أّن كّل يشء يتغرّي بتغرّي 

ان، ثّم يقول إّنه يميل بقّوة إىل نظرّية تعّددّية تذهب إىل أّن نظرات املكان والّزم

الشعوب إىل الصالح والسيّئ ختتلف باختالف الزمان واملكان. وقد جاء رأيا 

لسُت من املؤمنني بالفلسفة النسبيّة التارخييّة املتطّرفة؛ فإّننا »إيزوتسو هذان يف قوله: 

، ألفينا Nowell Smithخالقيّة، كام يقول ُنوويل سميث كّلام أمعنّا يف دراسة النُّظم األ

األساسيّة، وأّن االختالفات  القائمة ترجع إىل أّّنا ال ختتلف حول املسائل الكربى 

اختالف اآلراء يف احلقائق التجريبيّة؛ ومن َثّم فإّن كلَّ النُُّظم تتّفق عىل أّن من واجبنا 

َل ذهذه القاعدة )أو الواجب( ينطوي عىل رُضوٍب أن نقابل اخلرَي باخلري، لكّن االمتثا

عديدة خمتلفة من الّسلوك، بقدر اختالف وجهات النظر التي يتبنّاها جمتمٌع معنيَّ جتاَه 

ماهيّة العمل الّصالح لآلخرين... إّنني سوف أميُل بقّوة إىل نظرية تعّددّية تقول إّن 

أو ما هو دواٌب وما هو خطأ، نَظرات  الّشعوب إىل ما هو دالٌح وما هو طالٌح، 

 50 . (49)«ختتلف من مكاٍن إىل آَخر ومن زمان إىل آَخر، اختالًفا جذريًّا

ويف هذه الفكرة أيًضا، يلحظ املتأّمُل ُمسارعًة إىل ختطئة ما ذهب إليه إيزوتسو 

من دون أساٍس دحيح لذلك. ويقّدم عبُد الّرمحن تدلياًل غرَي موفَّق عىل مراده 

حلقائُق ال تتغرّي؛ ألّّنا أَزليّة، ولكّن معارَف اإلنسان هبا هي التي تتغرّي؛ ا»بالقول: 
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فقواننُي نيوتن كانت موجودًة وفاعلًة منذ أن خلَق اهللُ األرَض وَمْن عليها، وهي ل 

 51.(50)«تتغرّي حني اكتشَفها نيوتن، ولن تتغرّي إذا عّدذها عالٌ آَخر

رفة النّاس إّياها فصحيٌح متاًما؛ وأّما نظرُة الناس أّما كوُن احلقائق ال تتغرّيُ بمع

ان بتغرّي الّزمان واملكان.  إليها وإعطاؤها مفهوماٍت وأسامًء تدّل عليها فمتغريِّ

وافّتاُض أّن الناَس اميًعا ال ُيعطون مفهوماٍت وال أسامًء لألشياء واملعاين إاّل بعد أن 

امء، أمٌر خمتَلٌف يف شأنه. ويقع عبُد يوضحها ذهم أهُل الّدراية والتخّصص من العل

ر تعليقه يف  الّرمحن يف التناقض نفسه الذي رمى به إيزوتسو، ويبنّي إدراَكه ذلك يف آخ 

يَُم اخلُُلقيّة ثابتٌة مطلقة، وإن كان البعُض يعرفها »شأن هذه القضية حني يقول:  الق 

مكان وزمان... وتركيُب والبعُض اآلَخر ال يعرفها، واإلنساُن هو اإلنساُن يف كّل 

املّخ اإلنسايّن هو هو يف كّل األجناس، والبََدهيّاُت العقليّة لدى اجلميع واحدٌة، ولكّن 

درجة التطّور احلضارّي والثقايّف ختتلف؛ هذا فضاًل عن اختالف البيئات الطبيعّية 

غ بناَء نظرّية والّظروف اجلغرافيّة. فال شّك أّن ثّمة ُفروًقا بني البرَش، لكنّها ال تسوّ 

 52 . (51)«تعّددّية نسبيّة يف األخالق أو يف املعرفة

وما يقّدمه عبُد الّرمحن من ختطئٍة إليزوتسو يف هذه النقطة رّبام يرجُع إىل عَدم 

م إيزوتسو ُأُسَسه النظرية تقدياًم  امتالكه اخلَْلفيّة الكافية يف الّدرس الّداليّل، الذي يقدِّ

يف شأن  ل  ه الّدالليّة للقرآن الكريم. وقد فّصل إيزوتسو القوكافيًا لقارئي دراسات
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الَفْرضيات التي اعتمدها، وأيّد ذلك بشواهد مستَمّدة من دراسات فالسفة لغوّيني 

كبار يف الغرب. ويضاف إىل هذا أّن القدرة التنظريية القوّية، التي يدركها قارئ آثار 

 .إيزوتسو، مّكنته من تقديم َفْرضيات مقبولة

ـ وثّمَة فكرٌة ثالثة رأى عبُد الّرمحن أّن إيزوتسو وقع يف تبنّيها بالتناقض؛  1

حني أّكد أّن للعقل َدوَره الكبري يف تشكيل مفهوماتنا لعاَل الواقع كام نعربِّ عنها يف 

ت لغتنا. وعند عبد الّرمحن أّن هذا املذَهب املثايّل يف املعرفة يقّتن عادًة امفرد

َلق يف األخالق وليس بالنسبّية؛ أي إّن إيزوتسو اختار املذهبني باملذهب املطْ 

 53.(52)املتناقَضني واعتنقهام: النّسبيّة واملثالّية

وهنا أيًضا ال جيد املتأّمُل َمدعاًة ملثْل هذه التَُّهمة؛ فالقوُل بأّن العقَل يتدّخل يف 

ة  تصّورات البرَش لعاَل الواقع وينشأ عن ذلك تغرّيٌ ملفهومات    املعربِّ
 
األشياء واألسامء

عنها لَدهيم، ال يناقُض القوَل بنسبيّة األحكام األخالقيّة واختالفها تبًعا للزمان 

 الواقع وإعطاؤها 
 
ْجهة نفسها. وتصنيُف أشياء واملكان، بل متيض املقولتان  يف الو 

ٍل عقيّل مفهوماٍت وأسامًء، واألحكاُم عىل رضوب الّسلوك البرشّي، ختضع اميًعا لفع

قائٍم عىل منظوٍر خاّص لدى املتكّلمني لكّل لغة من الّلغات. واهّتاُم إيزوتسو 

َي له البتّة.  بالتناقض يف تبنّي وجهتَي النَّظر هاتني ال داع 

َور من التقصري إىل إيزوتسو  ويبدو أّن ما يدفُع عبَد الّرمحن إىل نسبة هذه الصُّ

م للقارئ العريّب نامذَج من جمانبة اإلنصاف أمران  اثنان: أّوذهام أّنه أراد بدا يًة أن يقدِّ
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والنزاهة الع ْلميّة لدى بعض املسترشقني، فاندفع أّواًل إىل تصنيف إيزوتسو ضمن 

قائمة املسترشقني الغربينّي، الذين قد يكونون وقعوا يف أنواٍع من التعميم وسوء الفهم 

ها ونَسَب إىل إيزوتسو مثالَب وعدم االستقصاء؛ ثّم مىض يف املحاكمة إىل أقصا

 ليست حقيقيّة، أو ال جريرَة فيها وال إساءة ملناهج الع ْلم والبحث العلمّي.

ـ  فكرٌة رابعة رأى عبُد الّرمحن أّن إيزوتسو أخطأ فيها؛ وهي انقياُده، كام يقول،  1

غة. ويسوق لُسْلطان الفلسفة الوجودّية يف نظرته إىل عاَل الوجود وعالقته بالعقل واللّ 

لقد سّلَم تسلياًم بأّن العاَل أداًل كان »عبُد الّرمحن انتقاَده إيزوتسو عىل هذا النحو: 

كتلًة من العجني الذي ال يثري سوى الغثَيان، وأّن العقَل اإلنسايّن هو الذي قّسمه 

اًم بُقْدرة خ القه، وساّمه ودنّفه وأضفى عليه املعنى...لقد وَجَد اإلنساُن العاَلَ مقسَّ

ووَجَده مرّتبًا أدّق ترتيب، خاضًعا لنظام دارم: أّياٌم تتعاقب، ولياٍل تتواىل، وأفالٌك 

تدور، وحياٌة تولد وتنمو ومترض ومتوت، وكائناٌت تتكاثُر وتتصارع وتتوادل 

وتتجّمع وتتفّرق؛ وَوَجد اإلنساُن نفَسه مزّوًدا بقدراٍت عديدة، منها القدرُة عىل 

 وَوْضع  تصّوراٍت ذها وتشييد  ُنُظم لغوية وفكرّية. فكيف ُيقال تسمية  األشياء ب
ٍ
أسامء

مها أقساًما  َطًعا، وقسَّ
إّن العاَلَ كان كتلًة من العجني، وإّن اإلنساَن هو الذي قّطعها ق 

 54.(53)«ودنّفها أدناًفا؟ إّن هذه النظرّية، كام قلنا، دحيحٌة جزئيًّا وخاطئة جزئيًّا

هنا أّن عبَد الّرمحن قد محّل إيزوتسو أمًرا عظياًم ال جريرَة له  وما يبدو للمتأّمل

فيه؛ ذلك أّنه أورد رأَي الوجودّيني يف سياق  من يقولون بتدّخٍل كبري للعقل يف الّلغة، 
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ة عن املجّردات العليا، وذلك من  ومثَّل لذلك بالكلامت األقّل ذيوًعا والكلامت املعربِّ

يف اجلزء األّول من  Faustة، التي وجد الدكتور فاوست يّ اليونان Logosَقبيل كلمة 

دعوبًة كبرية يف ترامتها إىل الّلغة األملانيّة. وجاء إيراُد إيزوتسو هذه « جوته»كتاب 

ياق قوله:  إّن جتربتَنا املبارشة بعاَل الواقع هي يف ذاهتا كلٌّ ال خيتلف، كام »الفكرَة يف س 

أو ماّدًة « َهيوىل»وقد سّمى الُقَدماُء ذلك الكلَّ  ،Henri Bergsonقال هنري برجسون 

، كتلًة مشّوشًة مضطربة، فيها يفقد أخرًياأوىل )هيوىل العرب( ورأى فيها الوجوديون، 

 حميَطه، وحُتيل العاَلَ نفَسه 
ٍ
إىل كتلة قذرٍة، عادّية، عمياء، من العجني، ال تثري كلُّ يشء

يف تلك الكتلة التي ال متايَز فيها عدًدا من  سوى الغثيان، وقد نحَت العقُل البرشيُّ 

يغ وعَزذَها إحداها عن األخريات  55.(54)«األشكال أو الصِّ

وَجيلٌّ هنا، أّن إيزوتسو ال يتبنّى لزاًما رأَي الوجودّيني كاماًل، ورّبام ال يتفق 

نحو معهم عىل املفهوم الّدقيق املغايل لنظرهتم هذه. وحني ُيفَهم األمُر عىل هذا ال

من املؤسف أيًضا أّن إيزوتسو قد انقاَد لتأثري الفلسفة »يكون من عَدم الّدّقة القوُل 

الوجودّية يف نظرته إىل العاَل وعالقته بالعقل والّلغة، لقد سّلَم تسلياًم بأّن العاَلَ أداًل 

وديني فإّن هذه مقولُة الوج 56؛(55) «كان كتلًة من العجني الذي ال يثري سوى الغثَيان...

ياق ذ ْكر من يقولون بتأثري العقل يف الّلغة.  أورَدها إيزوتسو يف س 

وإّنه من حّق احلقيقة علينا أن نختَم بالقول إّن عبَد الّرمحن قد انطلق يف 
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عي  مآخذه عىل إيزوتسو من َفْرضّيٍة غري دحيحة، تذهب إىل القول إّن واض 

أخذون هذه املفهومات عن العلامء إّنام ي« املفهومات«  الّلغة ومْعط ي األسامء ل

فاهتا. وإّن الّتْسليَم بمؤّدى  اخلرباء بطبائع األشياء املحّددين متاًما خلصائصها ود 

هذه الَفْرضّية ُيفيض إىل القول إّن الُعَلامء اخلرباء يف املجاالت املختلفة لعاَل 

بعد ذلك لتأخَذ  الوجود هم الذين يضعون الّلغَة وخيّتعوّنا، وتأيت عاّمُة اخلَْلق

 هذه الّلغَة عنهم. وهذا الذي ال يقول به أَحٌد من أهل الع ْلم.
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 رسالتان نادرتان البن كامل باشا

 ()رسالة يف أّن أسامء اهلل توقيفية، ورسالة يف نسبة اجلمع

 

 (**)وليد حممد الرساقبيد. 

 

ق   :املؤلِّف ب  بن سليامن (2)أمحد (1)هو العالّمة املحقِّ بن كامل باشا زاده، امللقَّ

ه كامل باشا الذي كان وي عرف بـ )ابن الوزير( أيضًا نسبة إىل جدِّ  ،)شمس الّدين(بـ

هذا  ،هـ 888من أمراء الدولة العثامنية يف عهد السلطان )بايزيد الثاين( سنة 

هر عنه حبُّه للسلم وابتعاده عن احلروب، واشتغاله بالعلوم  السلطان الذي ش 

ب )بايزيد الّصويّف(  .(3)األدبية، حتى لقِّ

                                                                        

() معهد  لمسترشقة الدكتورة ليىل غاريتش، نائبة مديرلحواشيهام  ت  قام وعلَّ ت  الرسالتان: قرأ

 االسترشاق يف رساييفو.
 

 عضو اهليئة التدريسية يف كلية اآلداب الثانية بحامة. )* *)

 .11/333شذرات الذهب  (1)

 ،328و  3/238سواعي أّن كالًّ من جرجي زيدان يف )تاريخ آداب اللغة العربية(  ذكر حممد( 2)

، جعال اسمه )حممد بن 35 عن املخطوطات العربية يف فلسطني وصالح الدين املنجد يف بحثه

 .7ص  ،املحقِّق ، مقدمة«حتقيق تعريب الكلمة األعجمية»..( .أمحد بن سليامن

 .13ثالث رسائل يف اللغة  (3)
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َق   مل ينصَّ َمْن ترجم له عىل تاريخ والدته ومكانه، إال رسالة »أّن حممد سواعي حمقِّ

ح أنَّ والدته كانت يف أدرنة سنة  «تعريب الكلمة األعجميةحتقيق يف  هـ  873رجَّ

 .(6)م. 1685 – 1688/

ثم التحق بالعسكر الّسلطاين، ولكّن هذه املهنة  ،اشتغل يف مطلع حياته بالعلم

ْق له؛ ذلك أّنه كان طاّمحًا إىل تسنُّم مراتب العل ل إىل سبيل العلم.  ،ممل َتر  فتحوَّ

تلمذ ملشاهري عرصه، ومنهم: حميي الدين بن تاج الدين إبراهيم، املعروف بابن 

هـ(، وسنان الدين يوسف أفندي  511، املتوىف سنة )«خطيب زاده»اخلطيب 

ف زاده، وهو معلِّم السلطان بايزيد الثاين، واملوىل لطفي أمني خزانة كتب  معرِّ

 ن.السلطان بايزيد خا

وقد برع ابن كامل باشا، رمحه اهلل، يف علوم كثرية، من فقٍه، وتفسرٍي، وحديٍث، 

وتاريٍخ، ولغٍة، وكان متقنًا لّلغات الثاّلث: العربيّة، والفارسيّة، والرتكيّة. قال عنه 

وصنَّف رسائَل كثريًة يف املباحث املهّمة »طاش كربي زاده يف الشقائق النعامنّية: 

حممد سواعي إىل أّّنا تزيد وذهب  .(3)«رسائله قريٌب من مئة رسالةالغامضة، وعدد  

 .(8)عىل مئة وعرشين رسالة، وقيل هي ثالثمئة رسالة متفاوتة الّطول واألمهّية

 وسأقترص عىل إيراد ما ط بِع من رسائله فحسب، وهي:

                                                                        

 .7ص  ،مقدمة التحقيق ،رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية (6)

 .11/333شذرات الذهب  (3)

 .11يف تعريب الكلمة األعجمية( ص  حتقيق مقدمة )رسالة (8)
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التنبيه عىل غلط اجلاهل والنّبيه: صدر هذا الكتاب عن املعهد الفرنيس  -9

قه  1556ق سنة بدمش والكتاب خاصٌّ بمعاجلة ما يندرج حتت حلن العاّمة. وحقَّ

 .رشيد العبيدي ونرشه يف جملة املورد

رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية: صدر عن املعهد الفرنيس  -2

 م بتحقيق حممد سواعي أيضًا. 1551بدمشق سنة 

م  1581لرياض سنة كامل باشا: صدر عن النادي األديب يف ا ابن رسائل -3

صفحة من القطع الصغري. ضّم هذا  111نارص سعد الرشيد، وشغل د. بتحقيق

 رسالة يف حتقيق معنى )كاد(. ورسالة يف حتقيق التغليب. :الكتيب مخس رسائل هي

ة. ورسالة يف رفع ما يتعّلق أن التوسع شائع. ورسالة يف حتقيق املشاكليف ورسالة 

 امئر من األوهام.بالض

ق ستًة وسبعني أثرًا من آثار ابن كامل باشا ما بني كتاب ورسالة،  وقد رسد املحقِّ

 .ومل ي رِشْ إىل الّرسالتني اللتني بني يديَّ 

نارشون سنة  –ثالث رسائل يف اللغة: صدر هذا الكتاب عن مكتبة لبنان  -6

 تية:م بتحقيق الدكتور حممد حسني أبو الفتوح. وضّم هذا الكتاب  الرسائَل اآل1553

وقد سبق ذكرها ضمن الرسائل التي صدرت عن  ،رسالة يف حتقيق )كاد( -أ

ياض سنة  ق  .م 1581النّادي األديّب يف الرِّ َق أضاف إىل النّّص املحقَّ ولكّن املحقِّ

إحصاًء للفِظ )كاد( يف كلٍّ من القرآن الكريم وصحيح البخارّي، ودراسة استعامله 

بعًا ومخسني صفحًة، وشغل القسامن اآلخران ( س37فيهام. وقد شغل التحقيق )

 .( صفحة67)
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وشغل  .(31-17)ص .التبيينيةرسالة يف الفرق بني )ِمْن( و )من(  -ب

 .163 – 133التعليق عىل الرسالة من ص 

علم املعاين اللغويَّ يف البحث عن  صاحب  يشارك أ :اآليت رسالة يف بيان -ج

 ؟  (153-181مفردات األلفاظ )ص

رِشْ  هام. ومل يرش أحد ومل ي  ق  ق  هذه الرسائل أيضًا إىل الرسالتني اللتني أحقِّ  حمقِّ

 رسائله إىل الرسالتني أيضًا.  بعضكتب ابن كامل باشا أو  بعضممن حّقق 

والفضل يف وقويف عليهام عائد إىل الدكتورة ليىل غاريتش نائبة مدير معهد 

الشكر موصوٌل أيضًا إىل فلها مني جزيل الشكر، و .االسترشاق يف )رساييفو(

األستاذ الدكتور أسعد دوركوفيتش، مدير معهد االسترشاق يف )رساييفو(، وإىل بقّية 

 األصدقاء املسترشقني يف املعهد، جزاء ما لقيناه منهم من اهتامم وتقدير وترحيب.

رسالة )يف أّن أسامء اهلل تعاىل توقيفيّة( تقع هذه الرسالة يف  الرسالة األوىل:  -1

ويف كل ورقة ثالثة وثالثون  ،/أ (113 –/أ 112ورقتني وربع الورقة تقريبًا، ) ق 

ويف كلِّ سطٍر ستَّ عرشَة كلمًة مكتوبًة باخلطِّ الفاريّس. وأصل هذه الرسالة  ،سطراً 

 .[R55-7]برقم  ،حمفوٌظ يف مكتبة معهد االسترشاق يف رساييفو البوسنة

الرمحن الرحيم وبه ثقتي. احلمد هلل الذي له  بسم اهلل»تبدأ الورقة األوىل بقوله: 

، وتنتهي «...،مٍد ذي املقصد األْسنَىاألسامء احلسنى، والّصالة والّسالم عىل حم

)... وال يذهب عليك أّن ما نقله يف القرآن مبناه عىل عدم  :الورقة األخرية بقوله

مة والنا العاّل . متت الرسالة التوقيفية مل.الفرق بني اإلطالق الذي حمّل اخلالف
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والفاضل الفّهامة كامل باشا زاده، جعل اهلل رمحته زاده، آمني(. ومل يذكر تاريخ 

نسخها وال موضعه. وقد أحلق ببقية الورقة رسالة قصرية يف )جواز استئجار القرآن 

 .العظيم( للمؤلِّف نفسه

لة يف وتقع هذه الرسا ،وعنواّنا )رسالة يف نسبة اجلمع( الرسالة الثانية: -2

/أ (، وهي مكتوبة بخطٍّ 113 –/ب 112ورقة واحدة وبعض الورقة الثانية )

، ويف كل ورقة ثالثٌة وثالثون سطرًا، ويف كّل سطر ست عرشة كلمة كتبت فاريّس 

بخّط فاريّس مجيل. وأصل هذه النسخة من مقتنيات مكتبة معهد االسترشاق يف 

  .[R55-6]رساييفو برقم 

) احلمد لوليِّه، والّصالة عىل نبيِّه، وبعد: فهذه رسالة يف تبدأ الرسالة بقوله: 

..( وتنتهي .نسبة اجلمع. اعلْم أّن اجلمع ال ي نَسب  إليه إال إذا مل يكن له واحد،

.. وإْن أراد أّنه ال ي نَسب إليه إذا كان علاًم فال قيمة لتخصيص الوزن .بقوله: )

كذلك. متت رسالة يف نسبة اجلمع ملوالنا فإّن احلكم يف وزن األنصار أيضًا  ،املذكور

ه(   .العالمة والفاضل الفهامة كامل باشا زاده، ق ّدس رسُّ

سخ، ولكّن الراجَح أّن هاتني ر أيضًا اسم الناسخ وال مكان النومل يذك

 .الرسالتني مها من جمموع رسائل كتبها أحد تالميذه
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 : لتحقيقا في عملي
ني عىل النسختني اخلطيتني اللتني حتتفظ هبام اقترصت  يف حتقيق هاتني الرسالت

مكتبة معهد االسترشاق يف رساييفو، عاصمة البوسنة، وذلك لوضوحهام 

 .وكامهلام وعدم وقويف عىل نسخة خطّية أخرى

وقد بذلت  ق صارى جهدي يف حترير األقوال وتأصيل املصطلحات، ونسبة 

ي ذلك، وترمجت  لألعالم وخترجيها من مظاّنا ما أمكنن اآلراء إىل أصحاهبا،

الواردة أسامؤهم فيها، وعّرفت  بمؤلفاتم مطبوعها وخمطوطها، وعّلقت عىل 

ح  مبهمها، فإْن أحسنت  فبفضِل  مواضع من الرسالتني بام جيلو غامضها ويوضِّ

ت  َفِمْن نفيس ْ ، وإْن قرصَّ   .اهلل ومنّته، وهو ما أرْدت 
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 ا=ألوىل الةُلرسَ=ا

 

 

 يتثق هوب

 

د  هلل الذي له  األسامء  احل سنى، والّصالة  والّسالم  عىل حمّمٍد ذي املقِصِد احلم

 األسنى، وبعد:

تعاىل، توقيفيَّةٌ  ،فهذه رسالٌة مرّتبة يف بيان أّن أسامَء اهللِ
ا أي يتوّقف إطالق ه )7)

رع تعاىل، عىل اإلذِن من الّشارع فيِه، أو قياسيّة ال يتوّقف عىل اإلذن من الّشا ،عليه

أو سلبيٍة جاز أْن ي طَلَق  (5)وجودية (8)فيه، بل إذا دّل العقل  عىل اّتصافِِه، تعاىل بصفةٍ 

وَمْن  (11)عليها اسٌم يدلُّ عىل اّتصافِه هبا، وكذا احلال يف األفعال. فذهب األشعرّي 

                                                                        

 عىل اليشء بأْن يكون تابعًا له. (7)
ِ
 التوقيفّية: توقُّف اليشء

 - والقدرة، واحلياة، واإلرادةتعاىل من صفات التعظيم،  الّصفة: هي ما يوصف به اهلل (8)

 .1/731املعجم الفلسفي 

 .الوجودية نسبة إىل الوجود، وهو ماال يستقلُّ بنفسه بل يقوم بغريه، وهو عكس العدمي (5)

هـ. انظر ترمجته يف  326هو أبو احلسن، عيلُّ بن إسامعيل األشعرّي تويف يف بغداد سنة  (11)

 .6/283األعالم 
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ر منّا واختار القايض أبو بك .إىل الثاين )11)ةراميَّ وذهب املعتزلة والكِ  ،تابَعه  إىل األّولِ 

حيث  قاَل: )كلُّ لفٍظ دّل عىل معنى ثابٍت هلل، تعاىل، جاَز إطالق ه  عليه بال  التفصيَل 

ْطلَق عليه لفظ   ْومِهًا بام ال يليق  بكربيائِِه، َفِمن َثّم ملْ جيْز أن ي  توقٍُّف إذا مل يكن م 

ْهم  )الفقيه( ألّن الفقَه فَ  )الَعارِف( ألّن املعرفَة قد ي راد  هبا علٌم َسبََقه  َغْفلٌة، وال لفظ

وال لفظ  )اجلهل( ولفظ )العاقل(  ،وذلك م شعٌر بسابقيّةٍ غرِض املتكلِِّم من كالمِه،

ر  ألمانٌع عن اإلقداِم عىل ما ينبغي ألّن العقل علم  (. وإّنام ي تَصوَّ حد، ومنه )الِعقال 

 طِِن( ألن الِفطانةَ ال ينبغي، وال لفظ )الفَ هذا املعنى فيمن يدعوه الداعي  إىل ما 

عة  إدراكٍ  ْ يراد  تعريضه عىل السامع فتكون مسبوقًة باجلهِل، وال لفظ  )الّطبيب(  رس 

 التي فيها إهياٌم بام ال 
ِ
ألن الّطّب علٌم مأخوذ من الّتجارب، وإىل غري ذلك من األسامء

ه يصحُّ اإلطالق     ، تعاىل.يف حقِّ

شعاِر بالتّعظيِم حّتى يصحَّ اإلطالق  بال وقد يقال: ال بّد مع نفي اإلهيام من اإل

 األعالم املوضوعِة يف اللُّغات، إّنام النّزاع  يف 
ِ
توقيٍف. قالوا: ليس الكالم  يف أسامء

 املوجودِة من الّصفات واألفعال.
ِ
 األسامء

                                                                        

حممد بن كِرام بن عراف بن خرابة، كان  ،قة من املشّبهة أصحاب أيب عبد اهللة: فرالكِراميَّ  (11)

بالتجسيم وزعم أنه جسم له حّد وّناية من حتته. ووصف ابن كرام معبوده بأّنه جوهر،  يقول

وما  131ص  ،رقرق بني الفِ انظر: الفَ  .وأّن العرش مكان له ،العرَش  مماسٌّ  – تعاىل –وأن اهلل 

 ،138، وامللل والنحل/2/118ترمجته يف تذكرة احلفاظ  .هـ 233 القدس سنة تويف يف ،بعدها

 .8/16واألعالم 
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 ،)إذا ثبَت أّن الواضَع هو )اهلل( تعاىل :قال ابن  احلاجِب يف بعض تصانيِفه

تعاىل، مل حْيتَْج إىل إذٍن يف الرْشع  ،غة العرِب لفظًا يطلقوَنه  عىل الباريوَثبََت أّن من ل

ْلنا: إّن الواضَع من العرب واحٌد أو مجاعٌة مل يكِفنَا  لثبوت أّن الواِضع هو اهلل. وإْن ق 

إطالق  الّلفظ يف تلك اللُّغِة جلواِز أن يطلقوا عىل الباري، تعاىل، ما يمنع  الرشع  بعَد 

  إطالقِِه، واحلقُّ ما ذكَره  ال ما ذكروه .وروِد 

ه  عىل مفهوٍم صادٍق عليه،  واعلم أن حملَّ اخلالِف إطالق  الّلفِظ عىل ذاته ال إطالق 

 تعاىل، والفرق  واِضٌح، وإن َخِفَي عىل الناظِر يف قرينة املقاِم عىل ما ستقف  عليِه.
خارٌج  [162]النساء:  َِدُعُهمَ َـ خَََوَُهوََ: تعاىل ،فإطالق  اخلادِع املفهوم من قولِه

ألنّه مل ي ْطَلْق عليه، تعاىل، بل أ طْلَِق عىل مفهوٍم جمازي صادٍق عليه ،عن البْحِث 
(12). 

: )إّن اهلل رفيٌق حيبُّ الرفَق(، واحلديث  بتامِمِه  وكذا إطالق  الرفيِق يف قولِه عليِه الّسالم 

أيضًا عىل ذاتِِه، تعاىل، بْل أ ْطلَِق عىل مفهوِمِه، مَحََل  فإّنه  مل ي ْطَلْق  (13)مذكور يف )املشارق(

ذلك املفهوم عليه، تعاىل. وَمْن َغَفَل عن هذا الفرِق قال يف رْشِح احلديِث املذكوِر: 

، تعاىل. فذهب طائفٌة من ق( عىل )اهلل(واختلف العلامء  يف جواِز إطالِق )الرفي»

يَث قد ورَد فيِه، فكان إْذنًا من الّشارع بذلك، ألّن األشاعرِة إىل جواِزِه، ألّن هذا احلد

 .تعاىل، من باب العمل، وخرب الواحد يفيد  العمَل  ،إطالَق االسِم عليهِ 

                                                                        

اجلامع ألحكام القرآن  .يراد باخلداع من اهلل تعاىل جمازاتم عىل خداعهم أولياءه ورسله (12)

2/623. 

لصحاح هو كتاب )مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار( وهو تفسري لغريب احلديث املختص با (13)

 .الثالثة: املوطَّأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم
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نِّة  وذهبت طائفة أخرى إىل عدِم اجلواِز قائلًة بأن جواَزه ال يثبت إالّ بالكتاِب والسُّ

وال داللَة يف الكتاب عليه. والّسنّة  ،أو اإلمجاِع عىل ذلك ما يثبت  داللةً  )16)املتواترةِ 

، فإّن استدالَل الّطائفِة األوىل باحلديِث املذكوِر عىل حملِّ اخلالِف (13)الواردة من اآلحاد

مبناه  عىل عدِم الفرِق بني اإلطالَقنْيِ املذكوَرْيِن. ثّم إّن ما قالتْه  الّطائفة  الثانية  من أّن 

نّة الوار  دة من اآلحاد منظوٌر فيه عىل ما سنقف  عليه.جواَزه  ال يثبت  بالسُّ

 احل ْسنى (18)وقال اإلمام النّسفي
ِ
: واختار الغزايلُّ أنَّ األسامَء يف رشِح األسامء

فأّما الصفات  فغري  موقوفٍة عليها، وفيِه َنَظٌر، ألّنه إْن أراَد  ،موقوفٌة عىل اإلجازةِ 

فاِت املشتّقاِت   األعالَم وبالصِّ
ِ
َة له، ملِ يف  باألسامء ا عرفَت أّن أسامَء الّصفات فال صحَّ

األعالِم خارجٌة عن حملِّ اخلالف عىل ما قالوا. ويتوّقف  احلكم  فيها عىل التّفصيِل 

 عىل ما قاَله  ابن  احلاجِب.

ْمل  عليه تعاىل   املشتّقاِت يف الّصفاِت واألفعال، وبالّصفات ما حي 
ِ
وإْن أراَد باألسامء

، «إّن اهلل رفيٌق » :-عليه السالم   –عىل مفهوٍم صادٍق عليه، كام يف قوله  ال بطريق اإلطالِق 

 وإْن أراد معنًى آخَر ال بّد يف بيانِه حتّى ينظَر يف صّحتِه وفسادِهِ. ،فقد عرفَت فساَده  أيضاً 

                                                                        

مثلهم   عن مجعٍ  ،تواطؤهم عىل الكذب ستحيلي املتواتر: هو احلديث الصحيح الذي يرويه مجعٌ  (16)

 .167وعلوم احلديث ومصطلحه/ ،81يف أّول الّسند ووسطه وآخره. معجم مصطلح احلديث /

من رشوط املتواتر وهو ثالثة أنواع: غريب، وعزيز،  احلديث اآلحاد: هو ما اختّل يف رشط (13)

ومن علم مصطلح  ،1ومشهور، وذلك كله بحسب عدد الرواة. معجم مصطلح احلديث/

 .28احلديث/

 هـ(.887هو حممد بن حممد، أبو الفضل النّسفّي، )ت (18)
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دية(:  (17)وقال الفاضل الّدواين َوَذَهَب اإلمام  الغزايلُّ إىل »يف رشح )العقائد الَعض 

لِم اّتصاف ه  جوازِ  هبا عىل طريِق التّوصيِف دون التّسميِة؛ ألّن إجراَء  –تعاىل  –إطالِق ما ع 

الّصفة إخباٌر بث بوت مدلوهلا، فيجوز  عند ثبوِت املدلوِل إال ملانٍع بخالف التّسميِة فإنّه 

ٌف يف املسّمى وال واليَة له إال لألب أو للاملك وما جيري جمرامها. واهلل ٌه تعاىل،ترصُّ ، منزَّ

ف فيِه، وفيه نظٌر ملا عرفَت أّن  ثّم  .اإلطالَق هبذا املعنى خارٌج عن حملِّ اخلالِف عن الترّصُّ

)تنكري( وأمثاهلام يف سائِر اللّغاِت مع شيوِعِهام من غرِي )وي ْشكِل بلفِظ )َخداي( و :الق

املوجود  بذاتِه، يكون  مرادفاً  نكرٍي، اللّهّم إالّ أْن ي قاَل: إّن لفَظ )َخداي( )خود آنيدْه( ؛ أْي 

لواجِب الوجوِد كام ذكره  اإلمام  الّرازّي يف بعض تصانيفِه. وي قال  بمثِل ذلك يف أسامئه 

ِح املذكوِر قبل هذا الكالِم نقالً  ْ بَحَسِب سائر اللُّغاِت إْن أمَكَن، فكأّنه نيَس ما َذَكَره يف الرشَّ

 األعالِم املوضوعِة يف الّلغات؛ )املواقف( من أنّه ليس ا (18)عن صاحب
ِ
لكالم  يف أسامء

 ول عن الكالم املزبور.ف  نشأ القول باإلشكال املذكور الغ  ألّن م

هبذه العبارة. قولنا  (15) وأّما ما نقله عن اإلماِم فمسطوٌر يف )املطالب العالية(

 املخصوصِة.)واجب  الوجود( ي فيد  أّنه يستحقُّ الوجوَد من ذاتِه املخصوصِة لذاتِه 

                                                                        

 هـ(.518 هو حممد بن أسعد الّصّديقّي )ت (17)

بعنوان )املواقف( يف علم الكالم. وهلذا الكتاب عّدة رشوح، ( هو عضد الدين اإلجيي. وكتابه 18)

هـ(،  788هـ(، وشمس الدين الكرماين )ت  818منها رشح السيد الرشيف اجلرجاين )ت 

 .2/1851وغريمها. كشف الظنون 

( ثمة غري ما كتاب حيمل هذا العنوان، والراجح أّنه )املطالب العالية( وهو كتاب يف علم الكالم 15)

 هـ(، ورشحه عبد الرمحن املعروف بحلبي زاده.  818ام فخر الدين الرازي )ت لإلم

 .2/1716انظر كشف الظنون  
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نا بالفارسيّة م:  :وقريٌب من هذا اللفِظ قول  )َخداي( وأصل هذا الّلفِظ قوهل 

ه    ونفس 
ِ
مها: )خود( ومعناه: ذات  اليشء  ،)َخداي(، وهو مرّكب من لفَظنْي، أحد 

)  إىل الوجوِد ال بغرِيه. فصار  ،والثاين )آي 
ٍ
ومعناه: جاَء. فاملعنى أّنه بنفِسه وذاتِه جاء

ِجَد، وذلك هو الّلفظ  املطابِق  لقولِنا: )واجب قولنا: ) خداي( يف معنى أّنه بنفِسه و 

ه    .الوجوِد لذاتِه(. إىل هنا كالم 

، وهٌم فاسٌد، فإّن خداي يف لغة القوَل بأّن )خداي( أصله: خودآي وهذا يعني

ْرِس بمعنى الّصاحِب، َشِهَد بال  ك تتبُّع  كالمهم، فإّّنم يقولوَن:ذلف 

لغة ال، ومعناه صاحب  منزٍل. فإّن )َكْد( يف َكتْخدا( أصله: )كدخداي(ومنه: )

: )َميْكده( )وينكده( واهلاء  يف آخِرها للنقل إىل االسميّة. (، ومنه   الفارسية )املحلُّ

د  الّدين( من الرتادِف بني )اهلل( ولفظ  وبام قّررناه تبنّي بطالن  ما تومّهه  القايض )عض 

قالوا: لو صحَّ وقوع  كلِّ  .البن احلاِجِب  (21))رشح املخترص()خداي( حيث  قال يف 

 .مرادٍف مكاَن صاحبِِه لصّح )خداي( كام يصحُّ )اهلل  أكرب ( ألنه مرادفه  والالزم  منتٍف 

اجلواب أّوالً بالتزام صّحة )خداي( أكرب ممّن يفهمه  للخالِف فيه. وال التزام 

 .إال بمجمٍع عليِه إذا مل يثبْت بدليلٍ 

يف املرتادفني وثانيًا بالَفْرِق بأّن املنَع فيه ألجل اختالِف اللغتني فال يلزم  املنع  

 .انتهى .من الّلغة الواحدة

                                                                        

ْول واألمل يف علم األصول واجلدل( وهو خمترص يف فروع  (21) اسمه الكامل: )خمترص منتهى السُّ

 .2/1823كشف الظنون  .هـ( 771املالكية. وممن رشحه حممد بن احلسن املالقي )ت 
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 :ثّم قال الفاضل الدواينُّ 

)وأّما إطالق واجِب الوجوِد وصانِع العاملِ وأمثاهِلام فالظاهر  أّنه بطريق 

ه  عدم  الو ،الوْصِف ال بطريق التسميةِ  قوِف عىل الفْرِق الذي بنَي الطريَقنْيِ فمنشؤ 

َم، فإّنه إذا قيَل: )يا واجَب الوجوِد يكون بطريق التّسميِة ال  الذي بيّنّاه  فيام تقدَّ

بطريق الّتوصيف. قال الفاِضل  الرّشيف  يف رشح املواقف: )وذهَب الشيخ  

؛ وذلك لالح تياِط احرتازًا عاّم ي ْوِهم  ومتابعوه  إىل أّنه ال بّد من الّتوقيف، وهو امل ختار 

باطاًل لِعَظِم اخلََطِر يف ذلَك، فال جيوز  االكتفاء  يف َعَدِم إهياِم الباطِل بمبلِغ إدراكِنا، 

ِع(. ْ  بل ال بّد من االستناِد إىل إذن الرشَّ

وقال اآلمديُّ 
) فكلُّ ما َوَرَد اإلْذن  من الّشارع به  :يف )أبكار األفكار( )21)

ا َوَرد به املنْع  منعناه ، وما مل َيِرْد فيه إطالٌق وال منٌْع فقد قال بعض  جّوزناه ، وم

أصحابنا باملنِْع منه ، وليس القول  باملَنِْع مع َعَدِم وروِد املَنِْع فيه َأْوىل من القوِل 

باجلواِز مع ورود التجويِز، إذ املنْع  والتجويز  حكامِن وليَس إثبات  أحدمها مع دليلِه 

َكَم بجواٍز وال منٍْع. واملّتبَع  يف  أوىل ، وهو أالّ حي  من اآلخِر، بل احلقُّ يف ذلَك الّتوقُّف 

عيِة هو املتّبع  يف َسائِِر األحكاِم، وهو أْن يكوَن ظاهرًا يف  ذلك من الّظواهِر الرّشْ

داللته ويف صّحتِِه، وال ي شرتط فيه الَقْطع  كام ذهَب إليِه بعض  األصحاِب لكوِن 

لتجويِز واملنِع يف األحكاِم الرّشعيِة، وأّن التفرقَة بنَي حكٍم وحكٍم يف اشرتاط القطِع ا

 يف أحدمها دون اآلخِر حكٌم ال دليَل عليِه.

                                                                        

 هـ(.831هو أبو احلسن، عيل بن أيب عيل احلسن بن حممد، سيف الّدين اآلمدّي)ت (21)
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يف املشهوِر تسعٌة وتسعوَن  ويف )املواقِف( ورشِحِه: )واّلذي ورَد به التوقيف  

، َمْن (23)سعنَي اْساًم إال واحداً )هللِ تسعًة وت )22)وقد وَرد يف الّصحيَحنْيِ أنّ  .اسامً 

أحصاها فقْد َدَخل اجلنّة(، وليَس فيها تعيني  تلَك األَسامء. لكّن الرّتمذّي والبيهقّي 

كام يف حديث الكِتاب، أي )املواقف(. وإّنام قاَل: )يف املشهور( إْذ قد وَرَد التَّوقيف  

، والَقاهر، والقريِب، والرّب، بغريمها. أّما يف القرآِن فكاملوىل، والنّصري، والَغالِب 

والنّارِص، واألَْعىل، واألكرِب، وأحسِن اخلالقني، وأرحِم الّرامحني، وذي الطَّْوِل، 

وذي القّوة، وذي املعارج، إىل غري ذلك. وأما يف احلديث فكاحلنّان، واملنّان، وقد 

، والقديِم، ورِة، كالتّ هورد يف رواية )ابِن ماَجه( أسامٌء ليست يف الرواية املش امِّ

 والَوْتِر، والّشديد، والكايف، وغريمها.

وال يذهب  عليَك أّن ما َنَقَله  القرآن مبناه  عىل َعدم الفرِق بني اإلطالِق اّلذي 

 )الدّياِن(.  به الّتوقيف  يف اخلرِب اسم   حمّل اخلالف واّلذي خارٌج عنه. وممّا وردَ 

ل بتكراِر جمموِعها وتعداِدها  واملراد يف إحصائها: إّما حْفظ ها؛ ألّنه إّنام حيص 

 مرارًا، وإّما َضْبط ها َحرْصًا وتْعدادًا، وِعْلاًم دائاًم وقيامًا بحقوقها.

متِّت الرسالة  التَوفيقيّة ملوالنا العالّمِة والفاضِل الفّهامِة كامل باشا زاَده، جعَل 

، آمني.اهلل رمحتَه زادَ   ه 

                                                                        

، 2365، احلديث رقم 23/111، و12/38احلديث يف صحيح البخاري برشح الكرماين  (22)

 .8563و

 .8/176( يف رواية: )مئة إال واحداً(. انظر: مصابيح اجلامع 23)
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 ةٍّـَلثاني=اْ الةُلرسَ=ْا

ه س رسُّ  رسالة يف نسبة اجلمع ملوالنا العالمة كامل باشا زاده، ق دِّ

 

 
 ليتوكوعليه 
 

 احلمد  لوليّه، والصالة عىل نبيِّه، وبعد:

اعلم أّن اجلمَع ال ي نْسب إليه إال إذا مل يكن له  .فهذه رسالة يف )نسبة اجلمع(

كايّب(، أو يكون  ،رايّب(واحٌد أصاًل كـ )األع أو ال يكون  له واحٌد من لْفظِِه كـ )الرِّ

و جاريًا جمْراه  كـ )األنصارّي(. قال اجلوهرّي يف )الّصحاِح(: َعَلاَمً كـ )األْنبارّي(، أ

واألْعراب  هم  ،العرب  اجليل  من النّاس، والنّسبة  إليِه َعَريّب، وهم أْهل  األمصارِ »

وليَس األعراب مجعًا لـ  ّصًة والنِّْسبة  إليهم أعرايّب، ألّنه ال واحَد له ،سّكان  الباديِة خا

 . انتهى.«)عرب(

زّي حيث قال يف  هم َمنْ ومن ق بينه وبني األنصارّي كاإلمام املطرِّ ملْ ي فرِّ

دَّ إىل واحٍد فقيل: َفَريّض، وَصَحفّي،: »(26)ْغرب()امل    إذا ن ِسَب إىل اجلْمِع ر 
                                                                        

: معجم يف الفقه )امل ْغرب(هـ(. و811، أبو الفتح املطرزي )تهو اإلمام نارص بن عبد السيد بن عيل (26)

ّد  واللغة، أقامه املطرزّي عىل رشح غريب األلفاظ التي يتداوهلا مؤلفو كتب الفقه احلنفي، ولذلك ع 

 و )املصباح املنري( للفيومي، ألّنام يرشحان ألفاظ الفقه الشافعي. ،بمنزلة كتايب )الزاهر( لألزهري
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امل بمسائل الفرائض، والذي يقرأ عن الصحف، وملَِْن ي الِزم  املسجَد. ومْسِجدّي للع

َردُّ ؛ ألّن الغرَض الّداللة  عىل اجلنْس والواحد يكفي يف ذلك.  وإّنام ي 

، )28)ومدائنّي  ،(27)وَمَعافرّي  ،(28)وكاِليبّ  ،(23)وأّما ما كان َعَلاًم كاألْنامري

فإّنه ال يردّ 
(25)

الَعَلم كأْنصارّي وأعرايّب مل يصب يف  وكذا ما كان جاريًا جمرى ،

) ويقولوَن ملن  :(31)ذلك. قال احلريرّي يف )دّرة الغّواص يف أوهاِم اخلواص(

                                                                        

بعد غزوة ذات  )كأنامرّي( نسبة إىل )أنامر( أيب بطٍن من العرب غزاهم النبيُّ  :221 /غربيف امل (23)

ّمي النِّمر بن ِجدار ،مجع نَِمر -يف األصل -الّرقاع. وأنامر   .وجيمع أيضاً عىل )نمور( ،وبه س 

بن عامر نسبة إىل )كالب( قبيلة عربية من قيس عيالن من م رض، وهم أوالد كاِلب بن ربيعة  (28)

  :ويف ذلك يقول الفّواح الكاليبّ  ،عرش قبائل :وكالب ،...بن صعصعة ابن معاوية بن بكرا

 وإّن كالبًا هذه عرش  أبطنٍ 

 

 وأنَت بريء من قبائلها العرش 

 .5وهلجة بني كالب / ،682ص  ،وكان مسكنها يف الطائف. انظر مجهرة أنساب العرب البن حزم 

يقال: ثوٌب َمَعافرّي إذا كان منسوبًا إىل ذلك،  ،ّحّر( أخي متيم بن حّر  نسبة إىل )َمَعافر بن (27)

َعافرّي، بضّم امليم  .3/1381الكتاب  .«..... ويف معافر: َمَعافرّي .»قال سيبويه:  .وال يقال: م 

 .«وسألته عن قوهلم: مدائني فقال: صار هذا البناء عندهم اساًم لبلد»قال سيبويه:  (28)

 .3/381الكتاب 

وهذا التفريق حيصل  ،الغرض من النسب إىل اجلمع الداللة عىل أّن ثّمة بينه وبنَي جنسه مالبسةً  (25)

 فيجب بقاؤه عىل حاله النتفاء املعنى وأّما اجلمع الذي غدا َعَلامً  .باملفرد، فيقع لفظ اجلمع ضائعاً 

ّنام أصبح كاملراد باألعالم الذي حصل به من أجله الرّد إىل املفرد؛ إذ ليس مقصودًا به اجلمع، وإ

 .381ما وضع له. انظر اإليضاح يف رشح املفّصل  عىل  لقباً 

 .133و  132درة الغّواص  (31)
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فيٌّ مقايسًة عىل النّسب إىل األنصاِر: أْنصارّي، ]وإىل[  ح  حف: ص  يقتبس  مَن الصُّ

النّسبة إىل واحدِة األعراب: أعرايّب، والّصواب  عنَد النّْحوّيني الَبرْصّيني أْن توقَع 

حِف وهي َصحيفة، ويقال: َصَحفّي كام ي قال  يف النّسبِة إىل أيب حنيفَة: َحنَفّي،  الصُّ

ال  يف النّسبة إىل الفرائض: ألّّنم ال يرون النّسبَة إال إىل واحد املجموع، كام ي ق

َْعَل اجلمع اساًم عَ  ، وإىل املقاريض: ِمْقرايّض يِضّ رَ فَ  َلاًم للمنسوِب اللهم إال أْن جي 

إليِه فيوقع ]حينئٍذ[ يف النّسبِة إىل صيغته، كقوهلْم يف النّسبِة إىل قبيلِة )َهوازن(: 

وإىل  ،وإىل مدينة )األنبار(: )َأْنبارّي( ،)كاِلب(: )كاِليّب( (31)هوازيّن، وإىل ]حّي[

فإّنه شّذ عْن  ،بلدة )مدائن(: مدائنّي. وأما قوهلم يف النّسبة إىل )األْنصاِر(: أْنَصارّي 

ْعَتدُّ بِهِ   .أْصلِِه، والّشاذُّ ال ي 

: أْعرايّب فإّّنم فعلوا ذلَك إلزالِة اللَّْبِس هلم يف النِّسبِة إىل )األْعراب(وأما قو

وَبنْيَ املنْسوَبنِي فْرٌق  ،وَنْفِي الّشبهِة؛ إْذ لو قالوا فيه:الْشتَبََه باملنسوِب إىل )العرِب(

و املنسوب  إىل )الَعَرِب( وإْن تكّلمَ ظاهٌر، ألّن العريبَّ ه
بلغِة العجم، واألَْعرايبَّ  (32)

هو النّازل  بالباديِة وإْن كان َعَجميَّ النّسب
 إىل هنا كالمه.، (33) 

ِه املستثنى َنَظٌر ملا عرفَت أّن للنّسبِة إىل اجلمِع وجوهًا أ َخرَ  ثّم إنَّ  .ويف حرْصِ

ول  عْن أّّنم ينْسبون إىل ما َزَعَمه  مْن أّن األْنصارّي شّذ  ف  عْن أصلِِه َمْبناه  الغ 

                                                                        

 .133زيادة من درة الغواص (31)

 والتّصحيح  عن دّرة الغّواص. ،يف األصل: )تكّلف( (32)

 .133درة الغواص  (33)
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وأيضًا قد عرفَت أّن رْشَط إدخاِل أداِة  (36)اجلَْمِع إذا كاَن جاريًا جَمْرى الَعَلم

 ،النّسبِة إىل الواحِد يف نْسبِة اجلْمِع هو أْن يكوَن لذلَك الفْرِد واحٌد ِمْن لفظِهِ 

 جَماَل فيه ألن ي دَخل األداة يف الواحد، فال ،واألعراب  ليَس له واحٌد من لفظِهِ 

وهذا املعنى مما أخطأ فيه  ،واالعتذار  بام ذَكَره  إّنام يتمّشى بعَد الّصّحة واالحتامل

وإذا َنَسْبَت إىل مدينِة »كاَن يف ماّدة أخرى حيث  قال:  اجلوهرّي أيضًا. وإنْ 

وإىل مدائِن كرسى:  ،(قلَت: )َمَديّن( وإىل مدينة منصور: )مدينّي  الّرسوِل، 

 . انتهى.«مدائنّي، للفرق بني النّسب؛ لئال خيتلطَ 

؛ إلزالة داة النّسبِة إىل واحد )املدائن(فإّنه قد أخطأ يف زْعِمِه أّن عدَم إدخاِل أ

ْكَم امل فرِد، ومل يْبَق  ول  عن أْن يكوَن املدائن  َعَلاًم، فأَخَذ ح  ف  االشتباِه، ومبناه  الغ 

ْلنا: إّن األَعراَب ليَس له  واحٌد من احتامل  إدخ اِل أداِة النّسبِة إىل الواحِد.وإّنام ق 

 لفظِِه، ألّن )العرَب( ليس بواحٍد له. 

ْق كون  األعراِب مَجْعاً؛ ألنّه لو كاَن مجْعًا للعرِب »قال الشيخ ابن  احلاجِب:  مل يتحقَّ

ليَس األمر  كذلك، فإّن الَعَرَب اسٌم لكاَن مدلول ه للجمعية كمدلولِِه يف حالِة اإلفرادِ، و

ملَْن ليس بعجٍم مطلقًا سواًء سكَن الباديَة أو ال واالسم ملن َسَكَن منهم  الباديَة خاّصًة: 

، وكيَف يكون اجلمع  أخصَّ من املفردِ ؟  .. كذا يف رْشِح الّزوَزيّن ـل )اللباب(«أعرايبٌّ

                                                                        

نصار أنصاري مع حتقق أصل اجلمع بمعناه ملّا َغلََب وإذا كنّا نسبنا إىل األ»( قال ابن احلاجب: 36)

اإليضاح يف رشح «. وصار علاًم فألَْن ي نْسب إىل األعراب أعرايب مع انتفاء معنى اجلمع أجدر

 .1/381املفّصل 
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ه يف وال َيِرد  النّْقض  عىل قولِِه؛ ألّنه  لو ك اَن مَجْعًا للعرِب لكاَن مدلول 

، وقد اختلف ِد، كالف ضول  فإّنه مجع )َفْضل(اجلمعيِة كمدلولِه يف حالِة اإلفرا

ا. قال املطرزّي يف املغرب ه  عىل ما ال »: )33)مدلوهل  ، وقْد َغَلَب مجع  : الّزيادة  الَفْضل 

وٌل بال َفْضٍل، وسّن بال سنّ  ، (37)وط وٌل بال َطْولٍ ، (38)خرَي فيه حّتى قيَل ف ض 

. ألّن ذلك «(38)وَعْرٌض بال ِعْرٍض. ثّم قيَل ملن يْشتغل  بام ال يعنيه: ف ضويلّ 

ْرِف عىل ما أفَصَح عنْه  صاحب  )الكشف( االختالَف من جهِة الع 
حيث قال  (35)

لَِّب »يف رشِح قوِل صاحِب الكّشاِف:  وهذا ف ضوٌل من الَقْوِل، وهو مَجْع  َفْضٍل غ 

ه     خرَي فيه، ما ال نا كالم   .«إىل ه 

: كالم  ابِن احلاجِب في بحسب الوضع الواحد، ومن كالِم صاحِب  هاأقول 

وهو إذا كاَن للجمِع معنى آخر  غري   ،)امل ْغرب( َظَهَر وجٌه آخر  للنسبة إىل اجلمع

 .معنى مفرِدهِ 

                                                                        

 .)فضل( 2/162املغرب  (33)

 والبالسن: الكبري بال رفعة. .يف املغرب: )بالِسٌن( (38)

 .لفائدةاملقدرة وا :الطَّول   (37)

 .والفضويل يف اصطالح الفقهاء: من ليس بوكيل .)وفْتح  الفاء خطأ( :قال املطرزّي  (38)

هـ(. والكشف: 763رساج الّدين )ت ،هو املفرسِّ  عمر بن عبد الرمحن الفاريّس القزوينّي  (35)

انظر كشف الظنون  .حاشية كتبها اإلمام العالمة عمر بن عبد الرمحن الفاريس القزويني

2/1681. 
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رشح التلخيص:  يف بْحِث )التّشبيِه( مما عّلَقه  عىل (11) ّقال الرّشيف  اجلرجاين

: سيٌف َمرْشيفّ » ي قال 
: سيف َمَشاريّف، ألّن اجلمَع ال ي نسب إليهِ  (61) إذا  إالّ  وال ي قال 

كان َعَلاًم، كاهلََوازيّن، واملداِئنّي، وإْن أراد أّنه ال ي نَْسب  إليه إذا كاَن َعَلاًم فال وجَه 

 .«أيضًا كذلكلتخصيص الوزِن املذكوِر به، فإّن احلكَم يف وزِن األنصار 

متّت رسالة  نِسبة اجلمع ملوالنا العالمة الفاضل الفّهامة كامل باشا زاده 

ه َس رسُّ  .قدِّ
 

             

 

 
 : خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني.األعالم -1

 : إسامعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية،إيضاح املكنون يف الّذيل عىل كشف الّظنون -2

 .م 1552 ،بريوت

                                                                        

 هـ(.818وي عرف بالسيد الرشيف )ت ،هو عيلُّ بن حممد بن عيل اجلرجاينّ  (61)

واملشارف: قرى من قرى العرب تدنو من  ،املرَْشيّف بفتح امليم قيل: إّنه منسوب إىل )مشارف( (61)

فالسيف املرشيّف إْن »الريف واحدها مرشف. وقيل: هي قرية من ختوم البلقاء. قال البغدادّي: 

ن منسوبًا إىل األول فالنسبة عىل القياس، ألّن اجلمع ي َرّد إىل الواحد في نسب إليه، وإْن كان كا

.. يقال: سيف مرشيف وال يقال: ... قال أبو عبيدة:.منسوبًا إىل الثاين فالنسبة عىل خالف القياس

 .322و  3/321خزانة األدب . «رجٍل من ثقيف ،.. ويقال: بل هي منسوبة إىل َمرْشٍف .مشاريف
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دار سعد الدين،  ،1إبراهيم عبد اهلل، ط د. : ابن احلاجب، حّققهيف رشح املفّصل يضاحإلا -3

 .م 2113دمشق، 

 .1558العرصية، صيدا،  ةحّققه حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتب ،: جالل الدين السيوطيبغية الوعاة -6

دار إحياء  ،هـ 1376ة عن الطبعة اهلندية، : شمس الدين الذهبي، نسخة مصورتذكرة احلّفاظ -3

 بال تاريخ. ،الرتاث العريب

: ابن كامل باشا، حتقيق حممد سواعي، املعهد الفرنيس، التنبيه عىل غلط اجلاهل والنبيه -8

 .م 1556 ،دمشق

 ،مكتبة لبنان ،1ط  ،: ابن كامل باشا، حّققها حممد حسني أبو الفتوحثالث رسائل يف اللغة -7

 .م 1553

 بال تاريخ. ،بريوت ،: جالل الدين السيوطي، دار الفكراجلامع الصغري -8

: القرطبي، تصحيح أمحد عبد العليم الربدوين، نسخة مصورة عن اجلامع ألحكام القرآن -5

 م. 1532طبعة دار الكتب، 

 .مجهرة أنساب العرب -11

اخلانجي،  ةمكتب ،1، ط : عبد القادر البغدادي، حّققه عبد السالم هارونخزانة األدب -11

 .م 1588 ،القاهرة

 م.1871حتقيق هنري توربّكه، ليبزيغ  ،: احلريرّي دّرة الغّواص -12

 .م 1581نارص الرشيد، النادي األديب، الرياض، د. : حّققهارسائل ابن كامل باشا -13

يْد، حتقيقرسائل يف اللغة -16  .م 2117، الرياض، مركز امللك فيصل ،1وليد الرساقبي، ط د. : ابن السِّ

 م. 1551 ،دمشق ،: حممد سواعي، املعهد الفرنيسرسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية -13

: ابن العامد احلنبيل، حّققه حممود األرناؤوط، دار ابن شذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب -18

 م. 1588 ،دمشق ،كثري

 .م 1538دار العلم للماليني، بريوت،  : اجلوهري، حّققه أمحد عبد الغفور عطار،الصحاح -17
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 .م 1581هـ /1611دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  ،2، ط صحيح البخاري برشح الكرماين -18

فهرس املخطوطات العربية والرتكية والفارسية والبوسنوية يف معهد الدراسات الرشقية يف  -15

للرتاث اإلسالمي، لندن، : إعداد د.ليىل غاريتش، إصدار مؤسسة الفرقان رساييفو

 .م 2115هـ / 1631ومعهد الدراسات الرشقية، لندن /رساييفو/ 

 ، حّققه عبد السالم هارون، عامل الكتب، بريوت.ه: سيبويالكتاب -21

، 1عيل دحروج وزمالئه، طحممد عيل التهانوي، حتقيق د. :كّشاف اصطالحات الفنون -21

 .م1558لبنان  ةمكتب

 م.1552: حاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت، ونكشف الظن -22

عدنان درويش، وزارة الثقافة، وي، أعّده للنرش حممد املرصي ود.: أبو البقاء الكفالكلّيات -23

 م. 1581دمشق، 

 .م 1557هـ /1618 ،تبوك ،النادي األديب ،1ى مصطفى العبيدان، طسمود. :هلجة بني كاِلب -26

، دار 1القايض بدر الدين الّدمانينّي، حتقيق نور الدين طالب وزمالئه، ط : مصابيح اجلامع -23

 .م 2111النّوادر، دمشق، 

العريب، بريوت، نسخة مصورة عن  عمر رضا كّحالة، دار إحياء الرتاث :معجم املؤلفني -28

 .م 1537/ط

 م. 2112هـ / 1622 : إعداد جلنة من جممع اللغة العربية، القاهرة،معجم مصطلح احلديث النبوي  -27

زّي املُْغرب -28 مكتبة  ،1حّققه حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، ط ،، نارص الدين املطرِّ

 .م 1575حلب،  ،أسامة بن زيد

 .م1577دار املعارف، القاهرة،  ،7عيل سامي النّشار، ط د. :نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم -25

 م. 1552بريوت،  ،الكتب العلمية دار ،: إسامعيل باشاهدية العارفني -31
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 نظرية معاجم احلقول الداللية وإرهاصاهتا

 (ه 924للثعالبي )ت  ((العربية فقه اللغة وسر ))يف 

 

  ()حممد خالد الفجرأ. 

 

 

اللية خطوًة مهمًة يف طريق تطوير ما يعرف بمعاجم  ُتَعدُّ معاجم احلقول الدَّ

تنظيم املفردات املعاين أو معاجم املوضوعات؛ ألنَّ هلا أدواًرا مهمًة يف إحكام 

وفق مفاهيم جتمعها، وبذلك مل تعد الفائدة من هذه املعاجم منحرصًة يف تزويد 

الكاتب بألفاٍظ ملعاٍن جتول يف ذهنه، بل صارت ُتستعَمل يف تعليم اللغات، 

ل عملية الرتمجة اآللية، وتسهم يف تتبع التغريات الداللية التي محلتها وتسه  

 ية.مسريهتا التارخي يفالكلامت 

قة،  وهذه املعاجم التي يسعى العلامء فيها للوصول إىل أعىل درجات الد 

اللية،  بإخضاعها لتصنيفاٍت معتمدٍة عىل ما جيدُّ من طرٍق يف جمال احلقول الدَّ

 متثيٌل لغويٌّ للعالقات املنطقية يف الكون، إذ إهنا تنسج من األلفاظ شبكاٍت 

قة بني األلفاظ وداللتها، ومرجعيتها يف العال ربزدالليًة تربط بعضها ببعض، وت

 العامل املحيط باإلنسان.

                                                           

() .عضو اهليئة الفنية يف املجمع 
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ترتيب الكلامت يف جمموعات يرتبط بفطرة »ويرى الدكتور أمحد عّزوز أن 

اإلنسان، ومن خصائص العقل اإلنساين الذي من طبيعته امليل نحو التصنيف 

سنى لنا حتى يت ،والبحث عن العالقة التي تكّون أجزاء هذه املجموعة أو تلك

 .(1)«فهمها ووضع قوانينها ثم احلكم عليها واالستنتاج

 اإلنسان بتجميع األلفاظ يف 
ِ
وقد مّرت هذه املعاجم بمراحل منذ بدء

ُمَصنَّفاٍت ُتفِّس  له عالقة اللفظ بمدلوله، فمنهم من جعل قَدم السبق للهنود مع 

هبذا الفن. واستمرت  )بانيني(، وآخرون يرون أنَّ الصينيني هم من أوائل البادئني

 فيها من مفاهيم.  يف الظهور والتطور مع تطور احلياة وما جيدُّ 

مل تكن هذه املعاجم وليدة اللحظة، وإنام ُوجدت مع حماوالت اإلنسان الربط 

بني اللفظ وداللته واملرجع اخلارجي، وليس القوُل: إنَّ العرب كان هلم إسهاٌم يف 

رضًبا من رضوب التعصب أو االد عاء  -جمي هذا الفن من فنون التأليف املع

ليل، بل إنَّه مثبٌَت بام وصَلنا من نصوِص ما ُعِرف يف تراثنا بمعاجم لدَّ ا ر إىلاملفتق

ما ُيطَلق  بعيدت َوفق طرٍق ُتقارب إىل حدٍّ املعاين أو معاجم املوضوعات التي مُجع

ف  معاجم تقوم عىل »بأهنا: عليه يف أيامنا بمعاجم احلقول الداللية، والتي ُتعرَّ

حقول تضم مفاهيم كلية، تضم يف داخلها ما يرتبط هبا من مفرداٍت تدلُّ عىل 

 .«مفاهيم فرعية مرتبطة باملفاهيم الكلية

                                                           

 .11يف نظرية احلقول الداللية، ص تراثيةد. أمحد عزوز، أصول  ((1
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ويسعى هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل دور العرب يف التمهيد لنظرية 

اللية، مستنًدا إىل أثٍر لغويٍّ ُيعدُّ من أهم  م ا ُصن ف من معاجم موافقٍة احلقول الدَّ

هلا. هذا األثر هو فقه اللغة للثعالبي، وقد وقع االختيار عليه؛ ألّنه قد وضع 

 . إرهاصاٍت تتفق مع ما جّد يف جمال احلقول الّداللية

 والغاية من هذا البحث هي:

 التأريُخ للوٍن من ألواِن التَّصنيف املعجمي. -1

 ا أْن نوظ َفها يف أيامنا بنسٍج جديد.إظهاُر ما يف تراثنا من إسهاماٍت علين -2

 .من هذا النوع من املعاجم ةداإلفا يةكيف -1

 نظرية احلقول الداللية إىلملحة تأرخيية  -أوالا 

قبل عرض النظريات الداللية وآراء أصحاهبا، سأبدأ بتعريف مفهوم احلقل  

 الداليل، الذي ُجعلت املعاجم حاملًة السمه.

 احلقل الداليل -

م به أن الكلمة ال حتمل داللة إال بالسياق الذي يربطها بغريها من من املسلَّ 

الكلامت، وهلذا فإن أقرب تعريف للحقل الداليل هو تعريف جورج مونان 

جمموعة من الوحدات املعجمية التي تشتمل عىل مفاهيم تندرج » أنه: الذي بنيَّ 

نى احلقل الداليل، فهو أبسط تعريف جامع ملع (2) «حتت مفهوٍم عامٍّ ُُيدد احلقل

فكلمة شجرة مفهوم عام تندرج حتته أشجار الربتقال، والتفاح واللوز، 

                                                           

 .11( د. أمحد عزوز، أصول تراثية، ص 2)
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ل وحدات معجمية حاملة ملفاهيم معينة تتفق واملشمش...إلخ، هذه األلفاظ متث  

ومفهوم الوحدة املعجمية الشجرة، ومن جمموع الوحدات املعجمية ومفاهيمها 

داليلٌّ مرتابط، يتألف من مفردات اللغة  طاعٌ قِ  يتكون حقل داليل مستقل. فهو

التي تعرب عن تصوٍر أو رؤيٍة أو موضوٍع أو فكرٍة معينة، فالكلامت املكونة 

فنفهم معنى الكلمة من  .(1)للحقل الداليل ترتبط بموضوع معني وتعرب عنه

عالقتها بالكلامت األخرى، داخل احلقل الداليل، فاحلقل الداليل هو الذي 

 قات بني الكلامت حتى يفهم معناها وعالقتها باملفهوم العام.ُيرص العال

 نظرية احلقول الداللية -

ا إنَّ تطور العلوم واتساع إدراك اإلنسان، وكثرة املفاهيم التي تتوالد يومي  

هو اللغة إىل ابتداع طرٍق كثريةٍ و ،املهتم باملعرب  األسايس عنه ،دفعت باإلنسان

ف اللغة يف التعبري عن علومه وإدراكاته، ثم عمد إىل توظي عن طريقهاحماواًل 

من  .ىل رسعة الوصول إىل معنى الكلامتجتميع مفرداهتا َوفق طرٍق تساعد ع

عام يمثل العنوان األكرب ملجموعٍة  ىطرق ربُط الكلامت واأللفاظ بمعنً هذه ال

من العناوين األصغر فاألصغر، ومل تتوقف حتى أيامنا الدراسات والبحوث 

عدة؛ ألّن  دت نظرياٌت وجِ املتناولة هلذا الفن، فتعددت األقوال واآلراء وأُ 

؛ ألنَّ  النظريات تتغري بحسب املجال الذي ُتستعمل فيه، وهذا التغري طبيعيٌّ

اللة ال يمكن أن تتمحور ح ع يسوتلوَل مفهوٍم ثابت، بل هي عرضٌة لالدَّ

                                                           

 .12( السابق، ص 1)
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ر ـاٍت جديدٍة حتاول حصوالتضييق، وهذا التغري يؤدي إىل والدة آراء ونظري

املوضوعات املنثورة يف الكون. إذ إنَّ الغاية األساسية من نظرية احلقول الداللية، 

توزيع الكلامت وفق عالقات تشابكية تعني الباحث عىل تعيني دالالهتا وعدِم 

 اخللط بني املعاين.

ية؛ وهلذا وال يمكن ألحٍد أْن يبتَّ يف اسم املخرتع األول لنظرية احلقول الدالل

: إنَّ )دي سوسري( هو من أوائل املنظرين ملوضوع احلقول الداللية، القول فإنَّ 

 نوعني من العالقات:له: إنَّ الدليل اللساين خيضع الُيسّلم به عىل إطالقه؛ ألنَّ قول

عىل معايرَي صوريٍة مثل: كلمة )تعليم( فهي توحي بكلامٍت  عالقة مبنية -1

اليل مثل: علم، نعلم.أخرى ُمشتقة منها، وتنت  مي إىل نفِس املجال الدَّ

عالقة مبنية عىل املعايري الداللية فكلمة تعليم توحي بكلامٍت أخرى  -2

 مثل: تربية، تعلُّم، تكوين.

بذلك وضع )سوسري( »إنَّ العالقات السابقة ال ُتعدُّ مصداًقا لقوِل القائل: 

ألنَّ ما قاله ؛ (4) «للغويةاإلطار العام الذي يمكن أن ُتدرس فيه األدلُة ا

بداًعا مل يكن له )سوسري(، ال ُيعد إال توصيًفا ملا كان قبله من أعامل وليس إ

أنَّ علم التصنيف الذي ظهر عند اليونانيني وقبله عند أهل خصوًصا ظهور، 

الرافدين قام عىل مثل هذه العالقات، وإن مل يكن بالدقة التي أرادها )سوسري(، 

، به )بانيني( من تصنيف للكلامت يتحقق فيه يشٌء مما ذكرهوكذلك ما قام 

                                                           

 .87( منقور عبد اجلليل، علم الداللة، ص 4)



 (1( اجلزء )78املجلد ) –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 
 

151 

وتطور األمر عند العرب املسلمني؛ إذ إهنم فطنوا إىل النوع األول الذي ذكره 

وأطلَق عليه مصطلح العالقة الصورية، وسّموه مصطلح االشتقاق  سوسري

خترج الصغري الذي يقوم عىل أن تتغري صورة اجلذر لكنه يلتقي مع الصور التي 

 عنه بالدوران حول نواة املعنى األسايس له. 

اللية حتققت عىل يد العامل األملاين  لكنَّ النقلة النوعية يف قضية احلقول الدَّ

ملعرفة يف اخلاصة بامفرداِت اللغة األملانية  ىلعجهده  صبَّ الذي  (Trier) ترير()

تني عىل حقلني، القرنني الّثاين عرش والّثالث عرش، وقد جعل املرحلتني موزع

فوضع يف حقل املرحلة األوىل الصفات اجليدة، والصفات غري اجليدة، ويف حقل 

، لكنه مل (5)املرحلة الثانية مجع الكلامت املرتبطة باخلربة الدينية، واملعرفة، والفن

يستعمل مصطلح احلقول الداللية، وإنام استعمل بدالً منه مصطلحات: احلقل 

مي، الدائرة املفهومية...، ورأى بعض الباحثني أن املعجمي، احلقل املفهو

 .(7)( هو أول من استعمل هذا املصطلحA. Storسطور)

وقد تعددت أسامء احلقول العامة، بحسب العامل املُنظ ر هلا، فأوملان 

(Ullmann) ثالثة أنواع: إىل مثاًل قسمها 

ات، ويمثلها نظام األلوان يف اللغ: احلقول املحسوسة املتصلة -1»

 .يمه بطرٍق خمتلفةفمجموعة األلوان امتداٌد متصل يمكن تقس

                                                           

 . 87، ص 1875( باملر، علم الداللة، ترمجة، حممد عبد احلليم املاشطة،جامعة املستنرصية، بغداد، 5)

 .11، أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية، ص د عزوزأمح( د. 7)
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ويمثلها نظام العالقات  :احلقول املحسوسة ذات العنارص املنفصلة -2 

 .ف وفق معايري خمتلفةا يمكن أن تصنَّ ـًاألرسية، وهي أيض

احلقول التجريدية: ويمثلها ألفاظ اخلصائص الفكرية، وهذا النوع من  -1

 نيوكظًرا لألمهية األساسية للغة يف تن ،أهمَّ من احلقلني املحسوسنياحلقول ُيعد 

 .(8) «التصورات التجريدية

وفق  هاميع كل  مفاهيم الكون، أو بعضفنظرية احلقول الداللية تقوم عىل جت

حقول متثلها كلامٌت مركزية، وتتفرع عنها كلامت تتحد معها باملفهوم العام، 

يمكن استناًدا إليها بناء عناوين احلقول وما يندرج  ويعتمد فيها عىل عالقاٍت 

 ضمنها من كلامت.

واملعجم املصنف وفق احلقول الداللية، البد أن تتوفر فيه تلك األسس 

السابقة، ألنه يمثل جتميًعا ملفاهيم عامة، تربط كلامت تنتمي إىل مقوالت كلية، 

 بعضها ببعض. حتى يستطيع القارئ فهم الكلامت اعتامًدا عىل عالئقها 

وقد أبدى األوربيون اهتامًما هبذا النوع من املعاجم يف القرن التاسع عرش، 

 (Dornsief)للغة اإلنكليزية، ثم معجم دورنزايف  (Roget)فظهر معجم روجيه 

 .(7)للغة األملانية

                                                           

 .108( د. أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص 8)

 .77( د. حممود فهمي حجازي، البحث اللغوي، ص 7)
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ر ملراحل نظرية احلقول الّداللية يف الغرب، أما بذور هذه ـما سبق عرٌض خمتص

العرب، فإهنا تبدأ مع الرسائل اللغوية التي كانت جتمع مفردات موجوٍد النظرية عند 

من املوجودات، مثل: رسائل اخليل، ورسائل النبات...إلخ. لكن أول املعاجم 

ــ املصنف للقاسم بن سالاجلامعة يف هذا الفن كان الغريب  (، الذي ُيعد ه224م )ت

ن من رساملِ  جامًعا . وممن (8)خاصةً  رسائل األصمعيو هورئل لغوية سبقته يف الظا ُدو 

سار عىل هنجه يف تصنيف هذا النوع من املعاجم، عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين )تــــ 

( يف مبادئ ه421( يف األلفاظ الكتابية، وأبو عبد اهلل اخلطيب اإلسكايف )تــــ ه120

ــ   يف فقه اللغة...إلخ.  (10) (ه428اللغة، وأبو منصور الثعالبي )تـ

 فقه اللغة للثعالبي -

ونه بــــ )فقه نْ عىل قسمني: القسم األول عَ  موزًعاجعل الثعالبي فقه اللغة 

اللغة(، والثاين بـــــ)رس العربية(، وهذا القسم مل يكن متفًقا مع تصنيف املعاجم 

املصنفة وفق احلقول الداللية؛ إذ إنه عرض فيه أساليب العرب يف أقواهلم، 

                                                           

ار، معاجم عىل املوضوعات، ص 8)  .21( د. حسني نصَّ

شهورين، لقب هـ(، من علامء اللغة امل428 -هـ 150( عبد امللك بن حممد بن إسامعيل )10)

بالثعالبي نسبة إىل مهنة كان يمتهنها وهي خياطة جلود الثعالب، صنّف يف فنون اللغة 

وسحر البالغة، وله مؤلفات  .ة الدهر، وفقه اللغة ورس العربيةا عدة منها: يتيمكتبً 

من ذلك: طبقات امللوك، ومكارم األخالق. ترمجته يف: ابن خلكان، وفيات  ،غريها

، 121/ ص 2، و عمر رضا كّحالة، معجم املؤلفني، ج171/ ص 1األعيان ج

 . 174-171/ ص 4والّزركيل، األعالم، ج
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، وحتدث عن معاين احلروف، فهو قسٌم لغوي بحث فيه وتنوع هذه األساليب

اًل ملا يف طرق العرب يف كالمها، أما القسم األول فإنه يعد معجاًم مستقال    مكم 

سبقه من معاجم املعاين. وبسبب هذا االختالف بني القسمني ظّن بعض 

 النّارشين أن كّل قسم كتاٌب مستقل، إال أّن ما ينفي ذلك ذكر املؤلف نفسه

 .(11)للقسمني يف مقدمته

كًتا لغوية كانت ذكر الثَّعالبي يف مقدمته أنَّه صنَّف هذا املعجم ليجمع فيه نُ   

ُتثار مفّككة يف جمالس األمري، وأشار إىل أنه استند يف هذا إىل أهّم اللغويني 

ب ُتِرْكُت واألدب والكت»واألدباء الذين صنَُّفوا يف املعاجم ويف فقه اللغة، فقال: 

م وأَرتب وأَ  ب وأَقس  ل وأَبو  جع من األئمة مثل تَ نْ أنتقي منها وأنتخُب وأَفص 

اء وأيب زيد وأيب عبيدة  اخلليل واألصمعي وأيب عمرو الشيباين والكسائي والفرَّ

 هوأيب العّباس وابن دريد ونِفَطويوأيب عبيد وابن األعرايب والنرض بن شميل 

ن سواهم من ظرفاء األدباء الذين زهري ومِ وابن خاَلَويه واخلاَرَزنجي واأل

ووعورَة اللغة إىل سهولة البالغة  ،مجعوا فصاحَة البلغاء إىل إتقان العلامء

وأيب بكر  ملراِغيكالصاحب أيب القاسم ومحزة بن احلسن األصبهاين وأيب الفتح ا

 اخلوارزمي والقايض أيب احلسن عيل بن عبد العزيز اجلُرجاين وأيب احلسني أمحد

 .(12) «بن فارس بن زكريا الَقزوينيا

                                                           

 .5و تصدير الدكتور رمضان عبد التّواب للكتاب ص  ،17/ص 1الثعالبي، فقه اللغة، ج( 11)

 .118/ ص1( الثعالبي، فقه اللغة،ج12)
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نصوصه من أهم  مصادر اللغة، لكنّه مل  ظهر النَّص السابق أنَّ الثَّعالبي مجعيُ 

يف  ينّص عىل املنهجية اجلديدة التي اتبعها يف تصنيف مواد معجمه، مع أنَّه أطنب

اد ر يف تعدـوأشار إىل مصادره، ولكنَّه اختص .مدح األمري وذكر أياديه عليه

فهل يرجع ذلك إىل أّنه ما وجد يف كتابه  فضائل كتابه، وما امتاز به عام سبقه،

 جديًدا سوى جتميع أقوال سابقيه؟ أم أنَّه ترك للقارئ احلكم عىل إنتاجه؟ 

إنَّ مقدمته ختلو من الوقوف عىل التعريف هبذا النوع من التَّصنيف 

الغرض وإنام ُيعد ومضًة رسيعًة املعجمي، أو ذكر الفائدة منه، عدا سطر ال يفي ب

وأمجع يف »ة يف العرض والرتتيب. وذلك قوله: دَّ ال تفي بام يف كتابه من جِ 

فقوله:  .(11) «ون اللغات واأللفاظيالتآليف بني أبكار األبواب واألوضاع وع

أبكار األبواب ييش بطريقة ترتيبه التي جعلها سائرًة عىل املوضوع العام الذي 

. مع أّن صاحب معجٍم مماثل ملعجم الثعالبي، وهو ابن سيده )تـــ له البابيمث  

حببت أ»( نراه يف مقدمته يفصح عن الغاية من تصنيف معجمه بقوله: ه 457

د فيها كتابًا جيمع ما تنرشَّ  ر من أشالئها حتى  من أجزائها شعاعًا وتنثَّ أن أجر 

، 14) )املحكمة البديعة قارب العدم ضياعًا والسيام هذه اللغة املكرمة الرفيعة

فارَشأبَّت نفيس عند ذلك إىل أن أمجع كتابًا »ويقول يف موضٍع آخر من مقدمته: 

مشتماًل عىل مجيع ما سقط إيل من اللغة إال ما ال بال به، وأن أضع عىل كلمة 

                                                           

 .17/ ص 1ج ( السابق،11)
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قابلة للنظر تعليلها وأحكم يف ذلك تفريعها وتأصيلها وإن مل تكن الكلمة قابلًة 

 .(15) «عىل ما َوَضُعوه وتركتها عىل ما ودعوهلذلك وضعُتها 

كتابه، فّوت عىل قارئيه  فعدم رشح الثعالبي ألسلوبه ومنهجه، والفائدة من

ت مثل هذا النوع من التصنيف؛ مدتاعالعقلية التي بف رًيا أمهه: التعرُّ ثخرًيا ك

 ألنه لو أفصح عن سبب اختيار عناوين أبوابه وفصوله، ألدركنا املرحلة التي

 وصلت إليها عقلية العرب يف جمال احلقول الداللية.

 ات احلقول الداللية يف فقه اللغةإرهاص -

 فإنَّ  ن منهجه يف الكتاب،مقدمته من احلديث ع لكن مع ما سبق من خلو  

ل طريقة ترتيبه ملعجمه، وهي هنا متثل عرضه للعناوين التي ضّمنها معجمه يمث  

قول الداللية؛ ألنه كام ُعرض يف احلديث عن ل أسس املعجم القائم عىل احلأوَّ 

احلقول الداللية، فإّن حتديد العالقات التي ستمثل يف مثل هذا النوع من املعاجم 

أراد هي أوىل خطوات تصنيفه، فقد أدرك الثعالبي قضية عناوين احلقول، التي 

وزيع حتتوي مفردات مرتبطة باملعنى العام للحقل، ويمكننا القول: إن هذا التأن 

لألبواب يعد اإلرهاص األول من إرهاصات احلقول الداللية، وسأقترص عىل 

 ذكر عدد من األبواب للتمثيل عىل طريقته: 

  .يف الكل يات وفيه أربعة عرش فصاًل : الباب األول» 

 يف التنزيل والتمثيل وفيه مخسة فصول. : الباب الثاين 
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وصافها باختالف أحواهلا وفيه يف األشياء ختتلف أسامؤها وأ: الباب الثالث 

 ثالثة فصول. 

 يف أوائل األشياء وأواخرها وفيه ثالثة فصول. : الباب الرابع 

 يف صغار األشياء وكبارها وعظامها وضخامها وفيه : الباب اخلامس 

 عرشة فصول. 

 يف الطول والِقرص وفيه أربعة فصول. : الباب السادس 

 .(17) «لرطوبة وفيه أربعة فصول يف اليبس واللني وا: الباب السابع 

ل عناوين احلقول، وتبعها عناوين فرعية بدأها تشك   هي األبواب السابقة،

بكلمة فصل، فالباب األول الذي وسمه بــــ )يف الكليات( نرى أنه يتوزع عىل 

فصول متنوعة. بدأها بفصل ماورد يف القرآن من ألفاظ مرتبطة بلفظ كل. ثم 

وٍب من احليوان( فالرابط بني صنع الثعالبي وما تنص تاله فصل )يف ذكر رض

عليه احلقول الداللية هو حتديد الكلمة األساسية، وهذا ما حتقق يف أكثر الكلامت 

التي وردت يف أبوابه، فالسامء كلمة أساسية تطلق عىل كل ما عال 

 فيها اإلنسان.والرابط اآلخر هو ذكره لعناوين احلقول الفرعية حيث نراه ينوع

وكذلك ما يتعلق باحليوانات واإلنسان، إال أنَّ ،بني ذكر اجلامدات واألحياء

 التفكك الذي حصل هو أنه ينتقل من احليوان إىل األشياء وبالعكس، فهو مل

ث عنه؛ ولذلك نرى )فصل يف ذكر رضوٍب جيعل التوزيع بحسب اليشء املتحدَّ 
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يأيت بفصٍل يطلق عليه  ، ثم(17)والشجر( فصل يف النبات)ثم ، (18)من احليوان(

)عن أيب بكر اخلوارزمي، عن ابن خالويه(، ثم فصل عن )األفعال( التي تتفق 

 مع عنوان الباب )الكليات(.

فحرُش عنواٍن باسم عاملني غري مّتفٍق مع تسلسل باقي العناوين، التي حاول 

اه فيها أن تكون مرتبطة بمفهوم الباب، وكذلك بتنوع املوجودات يف الكون، ونر

ليهم يف ذكر كلامت وردت عندهم عاألبواب ُيرش أسامء علامء ُييل  يف معظم

مرتبطًة بعنوان الباب الذي جيمع مفرداته ضمن فصول، فيخّصص هلم فصواًل 

ضمن الباب كام يف املثال السابق. مع أننا نرى أنه يف الفصول حاول أن تكون 

 مفرداهتا مرتبطًة بــــ:

 النبات. -1-نات احليوا -2-اجلامدات  - 1

 وهذا ما يعد متفًقا مع توزيع احلقول الداللية يف أيامنا.

اء ـمه بـــ: )يف األشيـياء وســا باألشــ  اًبا خاصـوابه بـونرى يف عناوين أب

ال ُيقاُل كأٌس »فيبدؤه بقوله:  (18)ختتلف أسامؤها وأوصافها باختالف أحواهلا(

اب وإال فهي ُزَجاجة، وال ُيَقاُل مائدٌة إالّ إذا كان عليها   إالّ إذا كان فيها رَشَ
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 ال ُيقاُل ُكوٌز إال إذا كاَنْت له ُعْرَوة وإال فهو ُكوب،  َطَعاٌم و إالّ فهي ِخَوان،

ا وإالّ فهو ُأْنبوَبة  .(20) «ال ُيقاُل قَلٌم إالّ إذا كاَن مربي 

لكلامت كلَّها تنتمي إىل حقل اجلامدات، لكنَّ الذي أخلَّ نالحظ أن ا

عدم توزيعها وفق املجال الذي يضمها كلها، أي مل جيعل  بتسلسلها املنطقي

األشياء املرتبطة بالطعام متتابعة، وال األشياء املرتبطة بالطرق، أو األشياء 

نه يفصل بني املرتبطة بأدوات احلرب مضموًما بعضها إىل بعض، وإنام رأينا أ

ليهم يف استقاء كلامٍت مرّتبٍَة عتمد عالكلامت املرتابطة، بذكر أسامء العلامء الذين ا

بالباب أو بالفصل، بل إنه يف بعض املواضع يبدأ الباب بام روي عن أحد العلامء 

، ثم أتبعه (21) «فيام روي عن األئمة وأيب عبيدة»كام يف الباب الذي وسمه بــــ: 

. ففي الفصل (22) «ذاء سائر األئمة متثيل أيب عبيدة من هذا الفنيف احت»بفصل 

األول يتحدث عن الكأس وهو من أدوات الطعام، ثم نراه يتحدث يف الفصل 

ال ُيقال للطبق ِمْهدى: إال ما دامت »الثالث من هذا الباب عن الطبق، قائاًل: 

 .(21) «عليه اهلدية
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عىل أنَّ صاحب فقه اللغة سار عىل منهٍج قائم  إنَّ األمثلة السابقة تعدُّ شاهًدا

ا يف عىل عالقات داللية بني األلفاظ، إال أنَّ هذا املنهج الذي ذكره مل يكن منطقي  

كثرٍي من املواضع، وهذا ما عيب عىل معظم معاجم احلقول الداللية العربية 

ية يف هذا . ولكْن ال يعني هذا اختفاَء كل  مظاهر احلقول الدالل(24)الرتاثية

املعجم، ويبدو أنَّ السبب يف عدم منطقية جتميع الكلامت أنَّ الثعالبي مل تكن 

أبواب معجمه معنوَنًة بعناوين تتعلق باملوجودات، وإنام كانت ألفاًظا ُتستعمل 

يف التعبري عن املوجودات يف الكون، وهذا أدى إىل اختالط بني اجلامدات 

هذه األلفاظ ُوضعت ضمن حقول املفاهيم واحليوانات والنباتات. فلو أنَّ 

باب الكليات يصبح فرًعا من باب اجلامدات وهكذا باقي }العامة أي 

حمقًقا لعالقات منطقيٍة دقيقٍة بني ألفاظ هذا املعجم.  ذلك ، لكان{األبواب

 املعنى.  عىل أنَّ اللفظ يف هذه املعاجم ُغل ب هيويبدو أن علَّة ذلك 

 العالقات بني الكلامت -

تبنيَّ مما سبق أنَّ احلقول الداللية مل تستقرَّ عىل حال واحدة، وإنام تبدلت 

وتغريت بحسب املوضوع الذي احتوته، لكنَّ اليشء املشرتك بني كل  أنواع 

 احلقول الداللية أهنا تقوم عىل عالقات بني الكلامت املحتواة يف احلقل الداليل.

داللية عند الثعالبي واتفاقها مع وسأحاول أن أتتبع ظهور هذه العالقات ال

 ما ُأحكم عرضه يف زمننا املعارص.
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من أهم  العالقات التي ما زالت متبَعًة يف جتميع األلفاظ وتصنيفها ضمن 

والتضمن)االشتامل(، التضاد، التنافر. هذه العالقات يرى  احلقول الداللية الرتادف،

 .(25)ينها يف أي حقٍل معجمالدكتور أمحد خمتار عمر أهنا ال يمكن اخلروج ع

 الرتادف -1

ل الرتادف إحدى العالقات التي جتمع الكلامت حتت مفهوم واحد يف يمث   

ويتحقق الرتادف يف احلقل الداليل حني يوجد تضمٌن من  احلقل الداليل،

 .(27)اجلانبني... كام يف كلمة أم ووالدة

ادف منذ بدايات التَّد ث اللغويون العرب عن الرتَّ وين، فقد ورد ذكره حتدَّ

 . (28)عند سيبويه الذي أطلق عليه مصطلح: )اختالف اللفظني واملعنى واحد(

فصل  من ذلك ما ذكره يف ،ورد الرتادف يف فقه اللغة يف أكثَر من موضع 

د املرادفات اآلتية:  اجلََذل، ثم االستبشار، ثم »ترتيب مراتب الِّسور، فعدَّ

 .(27) «رح، ثّم املرحاالهتزاز، ثم االرتياح... ثم الف

 ومن ذلك مرتادفات لفظة السيف، قال الثعالبي: 

                                                           

 .87( السابق، ص 25)

 .77( السابق، ص 27)
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ْيُف َعِريضًا َفُهَو َصِفيَحٌة، » فإذا َكاَن فإذا َكاَن َلطِيفًا َفُهَو َقِضيب، إذا َكاَن السَّ

وُهَو أْيضًا اّلذي ُبِدَئ َطْبُعُه ومل ُُيَكْم َعَمُلُه (، َفإذا َكاَن ) َصِقياًل َفُهَو َخِشيب

ررَ  َي ذو ) ِقيقًا َفُهَو َمْهو، فإذا َكاَن فِيه ُخُزوز ُمْطَمئنَّة عَن َمتْنِِه َفُهَو ُمَفقَّ وِمنُْه ُسم 

فإذا َكاَن َقطَّاعًا َفُهَو ِمْقَصل وخِمَْضل وخِمَْذم وجَراز وَعْضب وحسام الَفقار(، 

 . (28) «ٌم...إلخفإذا َكاَن َيُمرُّ يف الِعَظام َفُهَو ُمَصم   وَقاِضٌب و ُهَذاٌم،

 ن أو االشتاملالتضم   -2

ظ يتحقق االشتامل بأن يكون طرٌف يضمُّ طرًفا آخر، بحيث يكون اللف

 . (10)ن كام يف لفظ فرس فإنه ينتمي إىل لفظ حيوانن أعىل من اللفظ املتضمَّ املتضم  

مل تظهر هذه العالقة يف حقل مستقل من حقول فقه اللغة، واكتفى الثعالبي 

وهذا ما ظهر يف أسنان  ،معدودة تنتمي إىل معنى أعم يشملها بذكر كلامٍت 

 الرجال والنساء، ففي فصل ترتيب سن املرأة يذكر الثعالبي الكلامت اآلتية:

َكْت، ُثمَّ َكاِعب إذا َكَعَب  ِهَي طِْفَلة َما َداَمْت َصِغرَيًة،»  رَّ ُثمَّ َوليَدٌة إَِذا حَتَ

، ُثمَّ ُمْعرِص إذا َأْدَرَكْت، ُثمَّ َعانِس إذا اْرَتَفَعْت َعْن َحد  َثْدُُيَا، ُثمَّ َناهد إذا َزادَ 

َباَب  َطِت الشَّ الة عىل  ،(11) «اإلْعَصاِر، ُثمَّ َخْود إذا َتَوسَّ فالكلامت السابقة الدَّ

 املراحل العمرية كلها تنتمي إىل كلمة أعىل هي املرأة.
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أن واملعز، »ومن ذلك أيًضا  أُن َما َبنْيَ فصل يف مجاعات الضَّ إذا َكاَنِت الضَّ

َبُة ِمَن املَْعز ِمثُْل َذلَِك، فإذا َبَلَغِت الَثاَلثنَِي  الَعرِش إىل األْرَبِعنَي َفِهَي الِفْزُر، والصُّ

ْاُن مَفِهَي األَْمعُ   .(12) «ئًة َفِهَي الَقْوطُ وُز، فإذا َبَلَغِت الضَّ

بة والَقْوط كلامٌت ترتبط مع الضَّ  رزفالفِ  ل، ألنَّ أن واملاعز بعالقة اشتاموالصُّ

أن تشتمل عىل الفِ   .رزالضَّ

 التضاد -3

توزعت عالقة التضاد يف حقول فقه اللغة، فكان يذكر املتعاكسني ضمن 

حقل من احلقول التي مل تعنون بعناوين مرتبطة بالتضاد، إال أنَّه بعد ذكره لكلامت 

كلمة من الكلامت كام  ضدَّ  فاهيم( يذكرمرتبطٍة بفصل من الفصول )مفهوٍم من امل

 يف األمثلة اآلتية:

ِديِق.  الَعُدوُّ ِضدُّ الصَّ

 .الرَتَح ِضدُّ الَفَرح

 .وِضدُّ اجلَور: الح واحلقُّ جل الصالقيمة والرَّ : والعدل

إال أنه حتدث عن التضاد، وكيفية صنعه يف اللغة بوساطة حرف من حروفها، 

ين بحرف أو حركةفصل يف ال»وخصه بفصل مستقل وسمه بــــ:  . «فرق بني ضدَّ

اء وَتداوى: َدِوَي : ذلك من سنن العرب كقوهلم»وقال:  . من الدواء: من الدَّ

. إذا عدل: وأقَسطَ  ،إذا جار: َسطوقَ . إذا نقض العهد: وَخَفرَ  ،إذا أجارَ : وأْخَفرَ 

 .إذا نزع عنها القذى : إذا ألقى فيها القذى وقذاها: ْقذى عينهأو

                                                           

 .187/ ص 2ج( السابق، 12)
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إذا : إذا كان كثري اللَّعن وُلْعنَة: رُجٌل ُلَعنَةٌ »: بحركة كام يقالوما كان فرقه 

 .(11)«ْحكةكان ُيْلَعن وكذلك ُضَحكة وُض 

عرف يف علم البديع بالطباق، فقد أفرد ومما يدرج ضمن عالقة التضاد، ما يُ 

وقد ُوجدت عالقة الطباق فصل يف الطرباق، معنوًنا به: له الثعالبي فصاًل مستقال  

القسم الثاين من الكتاب وهو رس العربية، مع أنه ينتمي إىل احلقول الداللية  يف

التي وردت يف فقه اللغة، إال أن الثعالبي، أدرجه يف مباحث القسم الثاين قائاًل: 

ً : واجلمع بني ضدين كام قال تعاىل»  .[72التوبة/] فَلِيَْضَحكوا قَلياًل َوِِلَبْكوا َكثريا

وكام قال عزَّ  [14احلرَْش/] ََتَْسبُُهم ََجيعاً وقُلوُبُهْم َشَّت : لَّ وكام قال عزَّ وج

: وكام قال عزَّ من قائل [17الكهف/] وََتَْسبُُهْم أيقاظاً وهم ُرقود  : وجلَّ 

  ولَُكم يف الِقصاِص َحياة  [188قرة/بال]. 

ِت اجلَنَُّة بِاملك: )ر ـالبش سي دومما جاء يف اخلرب عن  هواتُحفَّ ( اِرِه والنَّاُر بِالشَّ

الَمة داءً ( )النَّاُس نِيام فإذا ماتوا انَتبَهوا) إنَّ اهللَ ُيبِْغُض الَبخيَل يف ( )كفى بالسَّ

خيَّ َبْعَد موته َحياتِِه والسَّ
الُقلوُب عىل ُحب  من أْحَسَن إَليها وُبْغِض  ُجبَِلت( )(14)

ُه (احَذروا من ال ُيْرجى َخرْيُ ( )من أساَء إَليها  . (15) « ُه وال يْؤَمُن رَشُّ

                                                           

 .2/758الثعالبي، فقه اللغة، ج (11)

 .ألنه يضطر لرتك املال لورثته، فهذا ليس كرًما منه (14)

  .778ص  /2السابق، ج (15)
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 املتالزمات اللفظية: -

ومن األمور التي امتاز هبا الثعالبي، أنه خصَّ املتالزمات اللفظية بفصول 

جتمعات »ة هي: ما يناسبه، واملتالزمات اللفظيَّ  مستقلة، وأطلق عليها مصطلح

من األمثلة و .(17) «...إلخبعضمع بعضها  ية لكلمتني أو أكثر تِرد عادةً معجم

فهي تركيباٌت قائمٌة عىل تناسٍب بني لفظني قد يكون  عليها ضباٌب كثيف،

أحُدمها فعاًل والثاين حرًفا وقد يكون األول فعاًل والثاين اساًم، وقد يتكون 

 التالزم اللفظي من اسمني.

 فصواًل احتوت عدًدا من  فطِن الثعالبي إىل هذه العالقة، فجعل هلا

  .تهذه املتالزما

 وتظهر املتالزمات اللفظية بعدة أشكال:

 + اسم. + حرف فعل  ،  فعل + اسم  ،  اسم + اسم

 .االسمي عالقات: كالوصف، واإلضافةوللتالزم 

 فمن األمثلة عىل املتالزمات اللفظية القائمة عىل العالقة الوصفية:

ب، َمَطر ُعَباب، َماٌل »  .(18) «ةٌ َفاكَِهة َكثرِيَ  ُلَبد، ماٌء َغَدٌق، َجْيش جَلِ

                                                           

، «األسس النّظرية لوضع معجٍم للمتالزمات اللفظية العربية»( د.حممد حلمي هلّيل، 17)

  .227ص 

 .88/ ص 1السابق، ج (18)



  أ. حممد خالد الفجر -عاجم احلقول الداللية وإرهاصاهتا نظرية م 
 

111 

 ومن األمثلة عىل العالقة التالزمية القائمة عىل اإلضافة:

ْمِن،» اِب، ُخالَصُة السَّ َ  .(17) «ُلَباُب الرُب   ُنَقاَوُة الطََّعاِم، َصْفَوُة الرشَّ

فصل يف تفصيل اإلشارات: أشار بيده، أومأ برأسه، »األمثلة عليه ومن 

 .(18) «ح بكمه، أالبثوبهغمز بحاجبه، رَمز بشفتيه، ملع 

 

 
 فقه اللغة وباقي معاجم املوضوعاتأمهية استثامر 

 قدمته معاجم املوضوعات الرتاثية هو أهنا ُتعد املمهد األول ملا 
ٍ
إّن أهم يشء

وكام يقول الدكتور أمحد  Semantic fields))يسمى اليوم بنظرية احلقول الداللية 

 .(40) «هذا العلم هي من األعامل املبكرة عند العرب يف»خمتار عمر: 

وفقه اللغة للثعالبي يندرج ضمن سلسلة تلك األعامل الرتاثية التي مّهدت 

اللية، وُيعد منجاًم ملن يريد استثامره لغوي   ا َوفق ما َجدَّ من لنظرية احلقول الدَّ

أّن فقه  نظريات يف جمال املعجمية املصنفة وفق احلقول الداللية. وتبني مما سبق

دأها بتعيني فيه كثرٌي من مالمح نظرية احلقول الداللية، ب بية، ظهراللغة ورس العر

، وأهم هذه املالمح الداللية بكلامت أساسية احلقول أأسامء احلقول، ثم بد

                                                           

 .78/ ص 1( السابق، ج17)

 .101-102/ ص1( الثعالبي، فقه اللغة، ج18)

 .20د. أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص(40) 
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العالقات الداللية التي أحكمت العالقات بني املوضوع العام للحقل، 

 والكلامت املرتبطة به.

يقترص عىل اإلنسان وما يرتبط  فلم ،ومل يكن حمصوًرا بمجال معجمي بعينه

به، وال عىل اجلامدات، وإنام مجع كلَّ ذلك إضافًة إىل مجعه لعالقٍة لغوية ُتضاف 

إىل العالقات التي ُتتبع يف احلقول الداللية )الرتادف، التضمن، التضاد...إلخ( 

يناسبه( هذا ما وهي: عالقة التالزم اللفظي التي اصطَلح عىل تسميتها بــ:)

لح مساٍو يف كثرٍي من األمثلة ملا ُيطلق عليه يف الدراسات اللغوية املعارصة املصط

مع أنَّ  ،معجٍم جامع لكل  مظاهرها ىلإالعربية  رة(، التي تفتق)املتالزمات اللفظي

  يف تدريب الكاتب، وتعليم غري الناطقني بالعربية.هلا دوًرا مهام  

هذا املعجم، وذلك بجعله مصنًفا  فرِت اجلهود عىل إعادة هيكلةفحبذا لو توَّ 

وفق حقوٍل عامة تتعلق بالبرش، واحليوانات، والنباتات، واجلامدات، ثم وضع 

عناوين فرعية ضمن تلك العناوين األربعة، بحيث جتَمُع هذه العناوين الفرعية 

كلَّ املفاهيم التي ذكرها الثعالبي، لنصل إىل ترابط الكلامت مع مفاهيمها، وإزالة 

لتفكك املسيطر عىل حقول فقه اللغة للثعالبي. فمثاًل نبدأ باحلقل األول هذا ا

جزئية متصلة بَخْلِقه، وهذا يتفرع منه أجزاء جسمه،  ع منه حقواًل نفر   اإلنسان ثمَّ 

ثم نضع حقاًل مرتبًطا بمشاعره وأحاسيسه، وتقوم هذه احلقول عىل العالقات 

 والتضاد والتضمن...إلخ . يف احلقول الداللية مثل الرتادفاملعروفة 
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ُيعّد خدمًة للعربية ماضًيا وحارًضا ومستقباًل،  نحولاهذا عىل إنجاز عمل 

فهو إحياٌء لرتاٍث، وتواصٌل مع احلارض بام فيه من نظرياٍت جديدٍة يف جمال 

احلقول الداللية، وكذلك هتيئٌة له لالستثامر يف أعامل مستقبليٍة قد تعيد تصنيف 

 لنا  يَّأالداللية املعارصة، وبذلك هُت الرتاثية َوفق نظرية احلقول معاجم املعاين 

ثروٌة لغويٌة يفيد منها املعجم التارخيي، والرتمجة اآللية، وتعليم العربية لغري 

 الناطقني هبا.
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 يف اجلاهلية ِمن َمزاعم العرب

 

 (*)بشار بكورأ. 

 

مناقب ، قيّدوها يف شعرهم، و دال ريب أن عرب اجلاهلية كانوا ذوي حمام

ألمتَِّم مكارَم إنام ُبِعثت » يف حديثه الرشيف: أّكدها النبّي و نقلها املؤرخون عنهم،و

كان من  و الداين،و يصقافمن هذه املناقب كرُمهم الفيّاض الذي عرفه ال .«األخالق

اجلبال، و كانوا يوقدون النار لياًل عىل الُكثبان» سهم أهنموسامحة نفو أمارات كرمهم

الضالون يف الفيايف، فإذا وفدوا عليهم أّمنوهم حتى لو كانوا و ليهتدي إليها التائهون

ًا من عدّوهم...وكانوا  ال يقّدرون شيئًا كام يقّدرون الوفاء، فإذا وعد أحُدهم وعد

بحامية اجلار ألنه استجاَر هبم من َثّم أشادوا و أوفت معه قبيلتُه بام وعد،و أوىف به

جعلهم ذلك يعّظمون األحالف فال ينقضوهنا مهام و أعطوه عهدًا أن ينرصوه،و

الكرامة إال متّدحوا و ليس هناك َخّلٌة تؤّكد معنى العزةو قاسوا بسببها من حروب...

العفو عند املقدرة، كام يتمدحون و محاية الضعيفو امللهوف هبا، فهم يتمّدحون بإغاثة

  .(1)«إباء الضيمو باألنفة

                                                           

 باحث يف األدب والرتاث من سورية. ) *)

وعن فضل العرب ومناقبهم، انظر:  .86-86ي ضيف ص العرص اجلاهيل، للدكتور شوق (1)

وما بعد.  16/ 1وما بعد، وبلوغ  األرب يف معرفة أحوال العرب  323/ 3العقد الفريد 

ة الُقَرب يف فضل العرب»وهناك عدد من الكتب املؤلفة يف فضل العرب، منها  «= حَمَجَّ
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لكن بإزاء هذه اخلالل احلميدة، والصفات النبيلة، كانت لدهيم اعتقاداٌت 

 الشغف باخلمر،و القامر،و عادات قميئة، مثل وأد البنات،و تقاليُد غريبة،و عجيبة،

احلروب التي ربام أشعل ُأواَرها سبٌب و هم املقدسة،األخذ بالثأر، الذي غدا رشيعتَ و

كانت للعرب يف اجلاهلية مزاعُم كثرية، هي من الصحة و من الضآلة والتفاهة بمكان.

ال حييدون عنها قِيَْد ُأنُملة؛ ألهنا و من البطالن قريبة، ال يتخلون عنها بحال،و بعيدة،

ذه املقالة إىل أن أمجع ما الزٌم واجب. سعيت يف هو يف اعتقادهم رضبُة الزب،

 مزاعم يف احليوانات،أمكنني مجُعه من هذه املزاعم، التي قسمتها مخسة أقسام: 

 مزاعم متفرقة.و مزاعم يف الكواكب،و مزاعم يف الطب،و مزاعم يف اجلن،و

 مزاعم يف احليوانات

 من مزاعمهم يف احليواناِت عقُرهم اإلبَل عىل القبور.  -

 رثي املُغرية بن املهلَّب:قال ِزياد األعجم ي

نا ججججامحَة ُضججججمِّ جججججاعَه والسَّ  إن الشَّ

 

ا بَِمججْرَو عججىل الطَّريججق الواِضججِ   .. ً ًْ  َقجج

ه فجججاعِقْر بجججه  ًِ  فجججإذا َمجججَرْرَت بقججج

 

ِجْرفس سجابِِ     ِ  (1)ُكوَم اهِلَجان وكجلَّ

 
                                                           

هج(،  683ر اهليتمي )ت البن حج« مبلغ األَرب يف فضل العرب»(، وه  608=للعراقي)ت 

مسبوك »هج( ، و 688لعبد القادر بن حممد اجلَِزيري )ت « خالصة الذهب يف فضل العرب»و

 هج(. 1033ملرعي الكرمي )ت « الذهب يف فضل العرب

كوم، مجع َكْوماء: الناقة العظيمة السنام، الطِّرف: األصيل من اخليل، الساب : الفرس ( 1)

 الكثري اجلري.



  بشار بكور. أ -  ِمن َمزاعِم الَعَرِب يف اجلاهلية 

 

577 

ه بجججدمائها ًِ  و اْنَضجججْ  َجوانجججَب قججج

 

 (1)فلقجججْد يكجججون أخجججا دمس وذبجججائ  

 
يْد فيام كتبه عىل كامل املًد:نقل عبد القا  در البغدادي يف اخلزانة عن ابن السِّ

اختلف يف سبب عقرهم اإلبَل عىل القبور، فقال قوم: إنام كانوا يفعلون ذلك مكافأًة »

ينحره لألضياف. واحتجوا بقول و للميت عىل ما كان يعقر من اإلبل يف حياته،

 انَضْ  جوانَب...و الشاعر:

نججام كججانوا يفعلججون ذلججك إعظامججًا للميججت، كججام كججانوا يججذبحون وقججد قججال قججوم: إ 

وقيجل: إنجام كجانوا يفعلونجه ألن اإلبجل كانجت تأكجل عظجام املجوتى، إذا َبليجت،  لألصنام.

وقيل: إن اإلبل أنفُس أمواهلم، فكانوا يريجدون بجذلك أهنجا قجد  فكأهنم يثأرون هلم فيها.

 . (2)« هانت عليهم لعظم املصيبة

ا الزعم ما يسمى َحبَْس البَاليا: كانوا إذا مات الرجل قريب من هذو -

يشّدون ناقتَه إىل قًه، وُيْقبِلون برأسها إىل ورائها ويغّطون رأسها بَولِيَّة، وهي 

 وال مرعى، ويزعمون أهنم إذا فعلوا ذلك 
س
َذعة، فإذا أفلتت مل ُتردَّ عن ماء ْ ًَ ال

   .(3) ُحرِشْت معه يف املعاد لريكبها

حديث عبد الرزاق: كانوا يف اجلاهلية َيْعِقُرون عنَد القً َبَقرًة َأو ناقًة َأو  جاء يف

ون الَعِقرَية البَلِيَّة. كان إذا مات هلم من َيِعّز عليهم أَخذوا ناقة فعقلوها عند  شاًة وُيسمُّ

                                                           

 .266/ 3ريد العقد الف (1)

 .8/ 10( اخلزانة 2)

 .303/ 1صب  األعشى  (3)
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ن تركوها فيها إىل أَ و ربام حفروا هلا َحِفريةو قًه فال ُتعَلف وال تسقى إىل َأن متوت،

َبلِيَّة بمعنى ُمباْلةس َأو ُمباَلَّةو متوت،
قد جاء النهي عن هذا الفعل يف احلديث و .(1)

 قال أبو زبيد:  .(2) «ال َعْقَر يف اإلسالم»الرشيف : 

 كالباَليجججججا ُراوُسجججججها يف الَواليجججججا

 

ججُموم ُحججرَّ اخلُججدودِ   مانحججاِت السَّ
(3) 

ها وقفْت،ومنها أن الناقة إذا َنَفرْت فُذكَر اسُم أُ  -  أن البعري إذا َندَّ فُذكَِر  أٌب و مِّ

 قال الراجز:  .(4)من آبائه وقف

جججججججُم   و أقجججججججول  الناقجججججججة َّ َتَقحَّ

 

 أنجججججا منهجججججا ُمْكَلئجججججز  ُمْعِصجججججمُ  و 

هجججججا يجججججا َعْلَكجججججمُ    وحيجججججك مجججججا اسجججججُم أمِّ
(5) 

 

 

وكانجت العجرُب يف اجلاهليَّجة تقجول: َمجن »منها َكْعُب األرنب. قجال اجلجاح : و -

ق عليه كعُب أرنب مل تصبُه عنٌي وال نفٌس وال ِسحر، وكانت عليه واقيٌة؛ ألَنَّ اجلجنَّ ُعلّ 

 يقول يف ذلك امرا القيس:  .(6) «هترب منها، وليست من مطاياها ملكان احليض

                                                           

 اللسان )بال(.( 1)

 (.6863) 182/ 11جامع األصول يف أحاديث الرسول  (2)

 الواليا: مجع الولية: الًذعة.أساس البالغة )ويل(. و( 3)

 .232/ 2الزاهر يف معاين كلامت الناس ( 3)

، )قحم(. مكلئز: منقبض، ومعصم: مستمسك ، وأساس البالغة واللسان233/ 2الزاهر ( 2)

الناقُة وهي « الوجناء»وتقحمت الناقة: نّدت فلم يضبطها راكبها، ويروى بدل الناقة: 

لبة. تاج العروس   )وجن(.  231/ 38الشديدة الصُّ

 .328/ 8احليوان ( 8)
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 يجججججا ِهنْجججججُد ال تنْكحجججججي ُبوَهجججججةً 

 

 (1)عليججججججججه َعِقيَقُتججججججججه أْحَسججججججججبَا 

ججججججججَعٌة بججججججججني أرسجججججججججاغه   ُمَرسَّ

 

 (2)أْرَنبججججججابججججججه َعَسججججججٌم يبتغججججججي  

 ليْجَعججججججججل يف َيججججججججِدِه َكْعبََهججججججججا 

 

ِحجججججججَذار املنيَّجججججججة أْن َيْعَطبجججججججا 
(3) 

 و قال الشاعر: 

 وال ينَفجججُع التَّْعشجججرُي إن ُحجججمَّ واقجججعٌ 

 

 (4)وال َدْعدٌع ُيْغنِي وال َكْعُب أرنِب  

اُن قيل لزيد بن ُكثْوة: أحٌق ما يقولون: إّن َمن علق عىل نفسه كعَب أرنب مل يقَربه ِجنَّ  

ر الدار؟ فقال: و احلي ، (5)اُن احلاَمِِة )احلامِة: شجرة التني(ججي واهلل! وال شيطإُعامَّ

ة   .(7)نريان السعايل ئِر، وكّل اخلوايف، إي واهلل يطف، وُغول الَقفْ (6)وجانُّ الُعرَشَ

                                                           

طفل، يريد أنه ال يتهيأ الُبوهة: الرجل الذي ال خري فيه وال عقل، العقيقة: الشعر الذي يوَلد به ال( 1)

 وال يتنّظف، أحسبا: ُصْهبة ترضب إىل احلمرة، وهي مذمومة عند العرب.

هو أن يؤخذ سرٌي فيخَرق فيدخل فيه سري فيجعل يف أرساغه دفعًا للعني. و املرسعة: كاملعاذة، (2)

 العسم: يبٌس يف املرفق يعوّج منه الكف.

. ورشح األبيات مأخوذ من 326-328/ 8، واحليوان 126ديوان امرئ القيس ص ( 3)

 الديوان، ومن حتقيق املرحوم عبد السالم هارون للحيوان.  

 .326/ 8احليوان ( 3)

 احلامِة بلغةاألَزهري أن العرب تقول جِلنْسس من احليّاِت: شيطاُن احلاَمط، وقيل:  جاء يف اللسان عن (2)

 .  283/ 1(ط(. وانظر الزاهر البن األنباري )مح هذيل: شجر ِعظاٌم تنبت يف بالدهم تأْلفها احليات.

َجِر وله َصْمٌغ ُحْلٌو وهو َعِريُض الَوَرق الُعرَشة: واحدة الُعرَش، ( 8) من الِعَضاه وهو من كِبَاِر الشَّ

ٌر. التاج   وََيُْرج من َزْهِره وُشَعبه ُسكَّ
ِ
امء  )عرش(.  13/23َينُْبت ُصُعدًا يف السَّ

   .338 /8التذكرة احلمدونية ( 8)
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منها: التعمية والتفقئة: كان الرجل إذا بلغت إبُله ألفًا فقأ عنَي الفحل يقول: إن و -

 .(1)ذلك يدفع عنها العنَي والغارة، فإن زادت عن ألف فقأ العني األخرى، فهو التعمية

أ ى يف أشعارهم، كام ذكره اجلاح املو وهذا ما يسمى باملَُفقَّ عمَّ
 قال بعضهم: .(2)

 فقجججأُت هلجججا َعجججنْيَ الَفِحيجججل ِعيَاَفجججةً 

 

 (3)وفيهّن َرْعالَُء املسجاِمع واحلجامي 

 و قال آخر: 

 نجججججججَت ذو امتنجججججججانِ وهبتَهجججججججا وأ

 

 (4)ُتْفَقجججججُأ فيهجججججا َأْعجججججنُيُ البُْعجججججراِن  

 و قال آخر: 

 و كجججان ُشجججْكُر القجججوِم عنجججد املِجججنَنِ 

 

ججحيحات   (5)َفْقججَأ األْعججنُيِ و َكججيَّ الصَّ

منها تعليق ِسنِّ الثعلب، وسن اهلرة. كانوا يزعمون أن الصبي إذا ِخيف و - 

لب أو اهلرة، َسلِم من آفته، وأن اجلنية إذا عليه نظرٌة أو َخْطفٌة فُعلَِّق عليه سن الثع

 .(6)أرادته مل تقدر عليه

هو ُدَوْيبَّة أكً من الًغوث( تدخل يف فروج األبكار منها أن احلُْرُقوص )وو -

ُهنَّ  َفَتْفَتضُّ
(7). 

                                                           

 .3/121هناية األرب ( 1)

 .18/ 1احليوان ( 2)

ة، لكرمها. املرجع السابق. وفرس اجلاح  الرعالء( 3)  التي تشّق أذهنا وترتك مدالَّ

 .23عيار الشعر ص ( 3)

 .23املرجع السابق ص ( 2)

 .  308/ 1صب  األعشى ( 8)

 .336/ 8التذكرة احلمدونية  (8)
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بكاء احلامم. يزعمون أن السبب يف بكائه أنه أضلَّ فرخًا عىل عهد نوح،  منهاو -

 .(1)ديلفهو يبكيه، وهو اهل

 قال بعضهم: .(2)منها أن أكل حلوم السباع يزيد يف الشجاعة والقوةو -

 اأبججا املعججارِك ال تتعججْب بأكلججك مجج

 

ارا   تظجججن أنَّجججك ُتلَفجججى منجججه كجججرَّ

 فلججو أكلججَت سججباَع األرض قاِبججةً  

 

 (3)َخجّوارا جباَن القلبما كنت إال  

 .(4) ِجيََف القتىل فرتكب َكَمَرهاأهنا تنتاب و ومنها َحْيُض الضبُع. زعموا أهنا حتيض - 

بْت رَضبًة واحدة ماتت، إالّ أن ُيعيد عليها الّضارُب و - منها أن الغول إذا رُضِ

  .(5) قبل أن تْقيض رضبًة أخرى، فإّنه إن فعل ذلك مل متُْت 

:  قال أبو الغول الطَُّهويُّ

 ِري يف َظججججالمس جَْلِقيججججُت الُغججججوَل تسجججج

 

ججججحيفِة َصْحَصجججج   حانِ بَسججججْهبس كالصَّ

 فقلججججُت هلججججا: كالنججججا نِْضججججُو َقْفجججججرس  

 

ي عججججن َمكججججاين   أُخججججو سججججَفرس َفُصججججدِّ

ْت وانتَحيججججُت هلججججا بَعْضججججبس    َفَصججججدَّ

 

 ُحسججججججامس غججججججرِي مؤتِشججججججبس يججججججامين 

َك منهججججججا  ْ ًَ  فَقججججججدَّ َ اهَتججججججا والجججججج

 

ْت لليججججججججدينِ    للِجججججججججرانِ و فخججججججججرَّ

 
                                                           

 .336/ 8التذكرة احلمدونية ( 1)

 .301/ 16رشح هنج البالغة ( 2)

 .323/ 2بلوغ األرب  (3)

 .338/ 8التذكرة احلمدونية ( 3)

 .232 -233/ 8احليوان ( 2)
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 فقلجججُت هلجججا: رويجججدًا     (1)فقالجججت: زدْ 

 

 (2)جلَنجججججانِ مكاَنجججججَك  إننجججججي َثْبجججججُت ا 

 وقال آخر: 

 َفثنَّيجججججُت واملِقجججججداُر حيجججججُرُس أهَلجججججهُ 

 

 (3)َفَلْيجججَت يمينجججي قبجججل ذلجججك ُشجججّلِت  

يف الشدة  يرضبونه مثالً  «ال عشَت إىل عيش الُقَراد»منها قوهلم يف الدعاء: و - 

ك َر ججوالصً عىل املشقة يزعمون أن القراد يعيش ببطنه عامًا وبظهره عامًا، ويقولون: إنه ُيت

 .(4)قى سنًة عىل بطنه ، وسنة عىل ظهره، وال يموتج(ط فيبجى هبا احلائجة وُيرمَ جيف ِين

 مزاعم يف اجلن

من مزاعمهم يف اجلن أهنا تركب الثرياَن فتصّد البقَر عن الرشب، فيرضبون  -

ا لَكدَ ا إذا أوَرُدوا البقَر فلم ترَشبكام يذكر اجلاح : كانوو .(5)الثوَر ليرشب البقر ر ، إمَّ

ْوُل  املاء، َأو لقلَِّة العَطش، رضبوا الثوَر ليقَتِحم املاء، ألنَّ البقَر َتتْبَعه كام تتْبع الشَّ

 قال األعشى:  .(6)الفحَل، وكام تتبع أُتُن الوحِش احِلامرَ 

 ربِّكججججمو فججججإيّن ومججججا َكلَّفتمججججوين

 

 ألعَلججُم َمججن أمسججى َأعججقَّ وأَْحَوبججا 

                                                            

 ِلبت منه الغول أن يرضهبا مرة ثانية لتحيى وتقوى. (1)

 .1833/ 3األبيات يف احلامسة البرصية  ( 2)

 .233/ 8احليوان ( 3)

  .310/ 16رشح هنج البالغة  (3)

 .302/ 1صب  األعشى (2)

 .16/ 1احليوان ( 8)
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 هِرب َظْهججرَ جلكججالثوِر واجلنججيُّ يضجج

 

 رَباجْومججا ذنُبججه إن عافججِت املججاَء َمشجج 

 ومجججا ذنُبجججه إن عافجججِت املجججاَء بجججاقرٌ  

 

 (1)َرباجومججا إْن تعججاُف املججاَء إال ليُْضجج 

 : يٍّ  و قال هَنْشُل بُن َحرِّ

ُك عججججارٌض وبنججججو َعججججِديٍّ   أُتججججرْتَ

 

 وَتْغجججججججَرُم داِرٌم وُهجججججججُم َبججججججججَراءُ  

 َرُب بججاهلَراوىجكججدأِب الثَّججْوِر ُيْضجج 

 

ججججاَمءُ َمججججا إذا    (2)َعاَفججججِت البََقججججُر الظِّ

 وقال َأَنس بن ُمْدِركة اخلثعمي: 

 إيّن وَقججججتيْل ُسججججَليْكًا ثججججمَّ أْعِقَلججججهُ 

 

 (3)ُيرَضب ملََّجا عاَفجِت البََقجُر كالثَّوِر  

ومنها  أهنم كانوا إذا قتلوا الثعباَن خافوا من اجلجن أن يأخجذوا بثجأره، فيأخجذون  - 

ويقولجون: روثجة راث ثجائرك. وقجد يجذر عجىل احليجة املقتولجِة َرْوثة، ويفتوهنا عىل رأسجه، 

   .(4)يسرَي رماد، ويقال هلا: فتلك العني ثائر لك

ًا من اجلن ، ألنه قتل و - منها أهنم كانوا إذا ِالت علُة الواحد منهم وظنوا أن به َمسَّ

وها حنطة ملؤو حية أو يربوعًا أو قنفذًا، عملوا مجاالً من ِني، وجعلوا عليها ُجوالق،

وشعريًا ومترًا، وجعلوا تلك اجلامل يف باب ُجْحر إىل جهة املغرب وقت غروب الشمس، 

وباتوا ليلتهم تلك، فإذا أصبحوا نظروا إىل تلك اجلامل الطني، فإذا رأوا أهنا بحاهلا قالوا: مل 

                                                           

 .16/ 1املرجع السابق ( 1)

 .16/ 1املرجع السابق ( 2)

. أعقله: أدفع ديته، عافت البقر: امتنعت عن 303، 62، والفاضل ص 16/ 1احليوان ( 3)

 رشب املاء.

 .322/ 16رشح هنج البالغة ( 3)
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قد ُقبلت تقبل الدية، فزادوا فيها، وإن رأوها قد تساقطت وتبدد ما عليها من املرِية قالوا: 

 الدية، واستدلوا عىل شفاء املريض ورضبوا بالدف، قال بعضهم: 

جججاَل َعنجججائي   والسجججَقمْ قجججالوا وقجججدِ 

 

 َوَضججججمْ  امحِججججْل إىل اجلججججنِّ مِجججججاالِت  

ججججججقام مل يججججججِرمو قججججججد فعلججججججُت    السَّ

  

 (1)فبالجججذي يملِجججُك ُبرئجججي أعتِصجججْم  

ربوعًا، وال ُقنفذًا، واألعراب ال يصيدون يَ »منها َمطايا اجلن. يقول اجلاح : و - 

 يكوُن عندهم من مطايا اجلّن، كالنَّعام 
س
وال َوَرالً من أول الليل، وكذلك كل يشء

بع من مراكب اجلن، ألن األرنب حتيض وال  والّظباء. وال تكون األرنُب والضَّ

والضبِّاع تركُب أيوَر القتىل واملوتى إذا جيَّفْت أبداهُنم وانتفخوا تغتسل من احليض، 

ك، وال وأن عظوا ثم ال تغتسل عندهم من اجلنابة، وال جنابة إال ما كان لإلنسان فيه رِشْ

 . (2)«، وال يغتسل من جنابةزانس   متتطي القرود، ألن القردَ 

 مزاعم يف الطب

َض من مزاعمهم يف الطب أهنم  - كانوا إذا خافوا عىل الرجِل اجلنوَن وتعرُّ

 قذار عليه، كخرقة احليض وعظام املوتى. قالوا:األرواِح اخلبيثة له، نجسوه بتعليق األ

 :الشاعرقال   .(3) أنفع من ذلك أن تعلق ِامث عظام موتى ثم ال يراها يومه ذلكو

 راقيججججاً و فلججججو أن عنججججدي جججججارتني

 

جججججَق   جججججُق  أنجاسجججججاً وعلَّ عجججججيلَّ املُعلِّ
(4) 

                                                            

 .316/ 16رشح هنج البالغة ( 1)

   .38/ 8احليوان ( 2)

 .316/ 2بلوغ األرب ( 3)

 املرجع السابق.( 3)
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 التنجيس  ال يشفي من العشق، قال بعضهم:قالوا: و

جججْق يجججا لجججك اخلججج جججًة  يقولجججون: علِّ  ري ُرمَّ

 

 (1)هل ينفع التنجيُس َمْن كجان عاشجقاً و 

 قد نّجست ابنَها فلم ينفعه ذلك ومات:و وقالت امرأة 

 نّجْسججججججججتُه ال ينفججججججججُع التنجججججججججيُس   

 

 (2)واملججججججوُت ال َتفوُتججججججه النفججججججوُس  

ومنها  َدْفُع احلىََل عن الصبيان بجباية احلي وإِعامه الكالب. كانوا يزعمون  - 

َفة( فيأخذ ُمنُْخاًل عىل رأسه،  أن الفتى إذا ظهر فيه احلىََل بشفته )وهي ُبثوٌر تنبُت بالشَّ

ويمر بني بيوت احلّي وينادي: احلىََل احلىََل؛ فيُْلقى يف ُمنُْخله من هنا مترٌة، ومن هنا 

 .(3) كرِْسة، ومن هنا قطعة حلم، فإذا امتأل نثَره بني الكالب فيذهب عنه احلىََل 

 تشفي من عضة الَكْلِب الَكلِب. واألرشافء امللوك منها أن دماو -

 القاسم بن حنبل: الًجقال أبو 

ججججوا مججججن  ججججفهججججُم َحلُّ َ  املُعججججىلَّ    الرشَّ

 

 العشجريِة حيجُث شجااوا َحَسجِب ومن  

 

 

 

 ُبنجججججججاُة مكجججججججارمس وُأسجججججججاُة َكْلجججججججمس       

 

جججفاُء    (4)دِمجججااهُم مجججن الَكَلجججِب الشِّ

 وقال الفرزدق: 

 الجججججذين دِمجججججااُهْم    الجججججدارميِّنيِمجججججَن 

 

اء املَجنّججة واخلْبججلِ    (5)ِشججفاٌء مججن الججدَّ

 أيضًا: قالو  

                                                           

 املرجع السابق.( 1)

 املرجع السابق.( 2)

 .308/ 1صب  األعشى (3)

 .1826 -2/1826، ورشح احلامسة 136( البيتان يف دالئل اإلعجاز ص 3)

 .8/ 2( احليوان 2)
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 رُب الَكْلبججى املِججَراُض دماَءنججاجولججو َتشجج

 

 (1)ذو اخلَبِْل الذي هجو أْدَنجُف و َشَفتْها 

ن، كام يف بيت الفرزدق الثاين، ويزعمون أيضًا أن دماء امللوك تشفي من اجلنو 

يَّة:يف شعر اجلاهيل عاصكام و  م بن الِقرِّ

 وداويُتججججججُه ِججججججا بِججججججِه مججججججن جَمَنججججججةس 

 

 دَم ابجججِن ُكهجججاِل والنِّطجججا ُّ َواقجججُف  

ه   وَقلَّْدُتجججججججه َدْهجججججججرًا متيمجججججججَة َججججججججدِّ

 

 جولججيس لِشجج 
س
 (2)صججارُف  كججاَدُه اهللُ يء

جنقل اجلاح  عن بعضهم معنًج  كجان أصجحابنا »مجرادًا هبجذا الجزعم، قجال:   اى جمازي 

م الكجريم هجو «ماء امللجوك شجفاُء مجن الكلجبد»يزُعمون أنَّ قوهلم:  ، عجىل معنجى أنَّ الجدَّ

 الثأُر املُنيم، وأنَّ داء الكلب عىل معنى قول الشاعر:

ججججهُ   َكلِججججٌب ِمججججن ِحججججسِّ مججججا قججججد مسَّ

 

 و أفججججججججججاننِي ُفججججججججججؤاد ُ ْتَبججججججججججْل  

 .وعىل معنى قوله: َكلٌِب برِْضِب مَجاجمس وِرقاِب  

ره فذلك هو الشجفاء مجن الَكَلجب، ولجيس فإذا َكلَِب من الغي  والغضب فأدرك ثأ

جة:  يَّ ، «والنِّطجا ُّ واقجُف »أنَّ هناك دمًا يف احلقيقة ُيرشجُب، ولجوال قجول عاصجم بجن القرِّ

 لكان ذلك التأويُل جائزًا. وقول عوف بن األحوص:

 وال العنقجججججاُء ثعلبجججججة بجججججن عمجججججرو

 

 دِمججججججاُء الَقججججججوِم للَكْلَبججججججى ِشججججججفاءُ  

 ويف الكلب يقول األعشى: 

 اين وَعْمجججججججرًا بيننجججججججا َدقُّ َمنِْشجججججججمس أُر

 

جججججنَّ وأَْكَلبجججججا فلجججججم يبجججججق إال   أْن ُُيَ

ق بينهام، ولو كان كام قال لبيد بن ربيعة:   أال ترى أنَّه فرَّ

                                                           

 .8/ 2( احليوان 1)

 . وكاده اهلل: أراده.8/ 2( احليوان 2)
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 َيْسججججَعى ُخزيمججججُة يف قججججومس لججججيُْهلَِكهمْ 

 

 عججىل احلاملججة هججل بججاملرء ِمججن كَلججِب  

 .(1)لكان ذلك عىل تأويل ما ذهبوا إليه جائزًا  

 .(2) ىقوالرُّ  يتداوون منها بالعزائموا روحًا رشيرًة حتل يف املريض، وكان  أن منهاو -

، وأصجل اهلدبجد:  اللجبن اخلجاثر، فجإذا «اهلَُدبِجد»منها تسجميتهم الَعَشجا يف العجني و -

أصاب أحدهم ذلك عَمد إىل سنامس فقطع منه قطعًة ومن الكبد قطعجة، وقالاجا، وقجال 

 يمس  جفنه األعىل بسبابته:عند كل لقمة يأكلها بعد أن 

 فيجججججججججججججا سجججججججججججججنامًا وكبجججججججججججججدْ 

 

 أال اْذَهبجججججججججججججججججا باهلَُدبِجججججججججججججججججدْ  

 لججججججججججججيس شججججججججججججفاُء اهلدبججججججججججججد 

 

ججججججججججججججنَاُم والَكبِججججججججججججججدْ   إال السَّ
(3) 

كانوا إذا وقع الُعرُّ منها كيُّ اإلبل السليمة لكي تشفى اجلربى. و - 
يف إبل  (4)

فخذه، يرون أحدهم اعرتضوا بعريًا صحيحًا من تلك اإلبل فكووا مشفره وعضده و

 قال النابغة:أهنم إذا فعلوا ذهب الُعر من إبلهم، كام 

 وتركَتجججججه ئس وكلفتَنجججججي ذْنجججججَب امجججججر

 

 (5)هجو راتجعُ و َكِذي الُعرِّ ُيْكَوى غجرُيه 

وقيل: إنام كانوا يكوون الصحي  لئال يعلق به الداء، ال ليًأ السقيم، حكى ذلك  

وإنام هو مثل ال حقيقة. أي: أخذت  قال أبو عبيدة: هذا أمٌر مل يكن، .(6)ابن دريد

                                                           

 .6 -8/ 2( احليوان 1)

 . 63( العرص اجلاهيل للدكتور شوقي ضيف ص 2)

 .310/ 16، ورشح هنج البالغة 338/ 8التذكرة احلمدونية ( 3)

 الُعر بالضم: قروح خترج يف مشافر اإلبل وقوائمها، والَعّر بالفت : اجلرب.( 3)

 وراتع: مقيم يف املرعى. .310أدب الكاتب ص  (2)

 .381( االقتضاب ص 8)
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الًيء وتركت املذنب، فكنَت كمن كوى البعري الصحي ، وترك السقيم، لو كان 

، ومل يكونا «يرشب عجالن ويسكر ميرسة»هذا ِا يكون. قال: ونحو من هذا قوهلم: 

 .(1)شخصني موجودين

ه عَمدوا إىل أّمه وقيل: أصل هذا أن الفصيل كان إذا أصابه الُعّر لفسادس يف لبن أمّ 

 (2) يًأ فصيلها؛ ألن ذلك الداء إنام كان ليرسي إليه يف لبنها.و فكووها، فتًأ

 مزاعم يف الكواكب

من مزاعمهم يف الكواكب أن لكل نوء أثجرًا يف هجذا الكجون ويف اإلنسجان. فجإذا   -

حجدوث  حدث يشٌء ووقع أمجر نسجبوه إىل َنوِئجه. ويف مجلجة مجا نسجبوا أثجره إىل األنجواء:

املطر، فإذا أمطرت السامُء نسبوا املطر إىل أثر الجنجم الطجالع يف ذلجك الوقجت. فيقولجون 

 .(3)ُمطرنا بنوء كذا

وتس و - ًَ َبران خطجب الثرّيجا إىل القمجر فقالجت: مجا أصجنع بُسج منها أن الدَّ
(4) 

 الص، مهرًا فهربت منجه فهجو يطلبهجا أبجدًا والجا الكواكَب املسامة بالقِ ججفساق إليه

 .(5)زال تابعًا هلاجي

                                                           

 ق.ملرجع السابا( 1)

 ملرجع السابق. وعلق ابن السيد عىل هذا القول بأنه أغرب األقوال وأقرهبا إىل احلقيقة.ا( 2)

 .323/ 6املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ( 3)

 السًوت: املفلس.( 3)

  .128/ 2( صب  األعشى 2)
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َِِريِق اْليََمِن َظُلومًا فَمَسَخُه اهللُ َكْوَكباً و - ارًا عىل   .(1)منها  َأنَّ ُسَهياًْل كاَن َعشَّ

ت السامء و - ًَ ْعرى الَعبوَر، قالوا: إهنا ع  من العرِب الشِّ
منها عبادة ِائفةس

ها َعْرضًا غرُيها، فأنزل اهلل: ًُ ن َّ َعْرضًا، ومل يع
َ
ْعَرىَوأ َّالشِّ َّرَبُّ َُّهَو ُه

(2). 

ْعرى الُغَميْصاء سميت بذلك ألهنا بكت عىل إثر الَعبور و  اعتقدوا أن الشِّ

 . (3)حتى َغِمصت

امكو - منها َنْوُء السِّ
   .(5)كانوا يكرهونه ويقولون: فيه داء اإلبل   .(4)

 قال الشاعر: 

ججججججامَك ونججججججوَءه مل َُيَلقججججججا  ليججججججت السِّ

 

 (6)الد سجججّلامومشجججى األُفجججريق يف الجججب 

 
 مزاعم متفرقة

من مزاعمهم اختالُج العني. زعموا أن الرجل منهم كانت إذا اختلجت عينُه  -

  .(7)إن كان بعيدًا توقََّع قرَبهو قال: أرى من أحبّه، فإن كان غائبًا توّقَع قدوَمه،

 قال برش بن أَّ خازم:

                                                           

 .330/ 8التذكرة احلمدونية ( 1)

 .36( النجم: 2)

 )شعر(. 162/ 12التاج  ( 3)

 من منازل القمر التي ربطوها بنزول املطر.( 3)

 .336/ 8التذكرة احلمدونية ( 2)

 .128/ 3هناية األرب  (8)

 .68/ 3سم(ط الآليل   (8)
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 إذا اْختََلَجججججْت عينججججي أقججججول لعّلهججججا

 

 (1)العججنُي ُتْلِمججعُ فتججاُة بنججي عمججرو هبججا  

 و قال آخر: 

نْججججُت أّننججججي  إذا اْختََلَجججججْت عينججججي تيقَّ

 

 (2)أراِك وإن كججججججان املَججججججزار َبعيججججججدا 

 ولغريه: 

 أقججججول لعّلهججججا إذا اْختََلَجججججْت عينججججي

 

لرايتهجججا هَتْتجججاج َعيْنجججي وُتْطجججَرُف  
(3) 

منهججا اسججتعامهلم للوشججم يف بعججض املواضججع مججن اجلسججد معتقججدين أنججه  يقججّوي و - 

   .(4)ْفَصل الذي ُوِشَم عليهاملِ 

منها االلتفجات. كجانوا يزعمجون أنَّ َمجن خجرج يف سجفر، والتفجت وراءه مل يجتم و -

   .(5)سفره، فإن التفت تطريوا له

د من أن أنَجَب األوالد ولد الفاِرك، وذلك أل - ًِّ هنا ُتبِغض ومنها ما نقله امل

لولد ذكرًا. وقال بعض احلكامء: إذا ، فيخرج الشبه إليه، فيخرج اهزوجها، فيسبقها بامئ

أردت أن تنجب املرأُة فأغضبها، ثم َقْع عليها، فإنك تسبقها باملاء. وكذلك ولد 

 قال يف ذلك أبو كبريس اهلَُذيل:  .(6)الفِزعة

                                                           

 .321/ 3املرجع السابق   (1)

 .68/ 3املرجع السابق  (  2)

 .66/ 3املرجع السابق  ( 3)

 .11/ 3بلوغ األرب ( 3)

 .368/ 2املستطرف  (2)

 .182/ 1الكامل ( 8)
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 ولَقججْد َ ْيججُت عججىل الظججالم بِِمْغَشججمس 

 

ججججلِ    َجْلججججدس مججججن الِفتيججججان غججججرِي ُمثقَّ

َّجججججن محَْلجججججَن بجججججه 
 دٌ هجججججنَّ َعواقجججججو ِِ

 

 ُحُبجججَك النِّطجججاِق َفَشجججبَّ غجججرَي ُمهبَّجججلِ  

 محَلججججججْت بججججججه يف ليلججججججةس َمججججججْزاودةً  

 

 َعْقجججججُد نِطاقِهجججججا مل حُيَْلجججججلِ و َكْرهجججججاً  

 فأتججججْت بججججه ُحججججوَب الفججججؤاد ُمبطَّنججججاً  

 

 (1)ُسجججُهدًا إذا مجججا َنجججام ليجججُل اهلَْوَججججلِ  

 وقال بعضهم:   

داً َتسججججنَّمتُها   َغْضججججبى فجججججاَء ُمسججججهَّ

 

دُ وأنفججججُع أوالدِ   جججججاِل املُسججججهَّ الرِّ
(2) 

منها أنه إذا ُغمَّ عليهم أمُر الغائب ومل َيعِرفوا له خًًا جااوا إىل بئر عادية )أي و - 

مظلمة بعيدة القعر(، أو جااوا إىل حفر قديم ونادوا فيه: يا فالن، أو يا أبا فالن، 

سمعوا صوتًا  اثالث مرات، ويزعمون أنه إْن كان ميتًا مل يسمعوا صوتًا، وإن كان حي  

 ربام تواوه واًا، أو سمعوه من الصدى، فبنوا عليه عقيدهتم، قال بعضهم:

 دعجججوُت أبجججا املغجججوار يف احلفجججِر دعجججوًة  

 

 فججام آَض صججول بالججذي كنججُت داعيججا 

 أظججججن أبججججا املغججججوار يف قعججججِر مظلججججمس    

 

ججججوافِيا  جتججججر عليججججه الججججذارياُت السَّ
(3) 

، يرون أن  أخرجوا النساَء َفبُْلَن بمنها أهنم كانوا يف احلرب ربامو -  نْيِ ني الصفَّ

 قال بعضهم:  .(4)ناَر احلرب ويقودهم إىل السلم ئذلك يطف

                                                           

. حوب الفؤاد: وحيشُّ الفؤاد، مبطن: ضامر البطن، 1083-3/1082رشح أشعار اهلذليني  (1)

 سهد: قليل النوم، اهلوجل: األمحق.

 ، وأساس البالغة )سنم(. تسنم املرأة: جامعها.68/ 1رشح احلامسة للمرزوقي  (2)

 .316/ 16رشح هنج البالغة ( 3)

 .320/ 16املرجع السابق  ( 3)
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 َجهالججججججًة     
ِ
 لُقونججججججا بججججججأبوال النسججججججاء

 

 (1)ونحججن نالقججيهم ببججيضس َقواضججِب  

أفرط عليه العشُق محله رجٌل و منها أن الرجل منهم  كان إذا عشق ومل َيْسُل،و - 

كوى بني أليتيه و ، كام حُيَمل الصبي، وقام آخر فأمحى حديدًة أو ميالً عىل ظهره

 قال الشاعر:  .(2)فيذهب عشقه

 كججججججويتُْم بججججججني رانَِفَتججججججيَّ جهججججججالً  

 

 (3)رمها الغجججرامُ جو نجججاُر القلجججب ُيضججج 

منها أن املرأة منهم كانت إذا عرُس عليها خاُِب النكاح نرشت جانبًا من و - 

يها  الفة للشعر املنشور، وحجلت عىل إحدى رجليها، شعرها، وكحلت إحدى عين

ويكون ذلك لياًل وتقول: يا َلكاح، أبغي النكاح، قبل الصباح، فيسهل أمرها وتتزوج 

 عن قرب.  قال رجل لصديقه وقد رأى أمه تفعل ذلك: 

جججججك تبغجججججي َبْعجججججال     أمجججججا تجججججرى أمَّ

 

 رْت مجججن َشجججعرها األَقجججاّل جقجججد نشججج 

 ُكْحجججججججججال    ومل ُتجججججججججوفِّ ُمْقَلتيهجججججججججا 

 

جججججج(طُّ ِرْجججججججال   ترَفججججججع ِرْجججججججالً وحَتُ

 هججججذا وقججججد شججججاَب بنوهججججا أصججججال   

 

 وأصججججب  األصججججغُر مججججنهم َكْهججججال 

الَّ     خججججِذ القطيججججَع ثججججم ُسججججْمها الججججذُّ

 

 (4)رضبججججًا بججججه تججججرتك هججججذا الِفْعججججال 

                                                            

 .320/ 16هنج البالغة رشح  (1)

 .301-300/ 16املرجع السابق  (2)

 .321/ 2بلوغ األرب ( 3)

 .306/ 16رشح هنج البالغة  (3)



  بشار بكور. أ -  ِمن َمزاعِم الَعَرِب يف اجلاهلية 

 

511 

 من موضع رجله، أخذن تراباً منها أن النساء كانت إذا غاب عنهن من حيببنه و -

 .(1)م أن ذلك أ ع لرجوعهكانت العرب تزعو

هي الدم، وأن الروَح اهلواُء الذي يف باِن جسم ومن مزاعمهم يف النفس أهنا  -

نام يوجد يف احلياة مع إو لدم،اإلنسان الذي منه نفُسه. وقالوا: إن امليت ال يوجد فيه ا

به  احلرارة والرِوبة؛ ألن كلَّ حيٍّ فيه حرارة ورِوبة، فإذا مات ذهبت حرارته وحلَّ 

أن النفَس ِائٌر ينش(ط من جسم اإلنسان إذا اليَبَُس والًودة. وِائفة منهم يزعمون 

رًا يف صورة الطائر يرصخ عىل قًه مستوحشًا له مات أو قتل، وال يزال متصوِّ
(2).  

  .(3)منها أن يف البطن حيًة، تشتد عىل اإلنسان عند اجلوعو -

  :(4)قال املنترِش بن وهب

ى ملجججججج  ا يف الِقججججججْدر يرُقُبججججججهال يتججججججأرَّ

 

ُسججوفِه  وال يَعججضُّ عججىل  ججَفرُ رُشْ الصَّ
(5) 

: دويبة مثل احلية تكون يف البطن تعرتي من به «الصفر»و جاء يف خزانة األدب: 

: إن العرب  «ال عدوى وال هامة وال صفر»، يف حديث «النهاية»شدة اجلوع، قال يف 

أهنا و اإلنسان إذا جاع وتؤذيه، كانت تزعم أن يف البطن حية يقال هلا الصفر تصيب

                                                           

 .330-336/ 2بلوغ األرب  (1)

 .363/ 2املستطرف ( 2)

 .362/ 2املستطرف  (3)

 .166/ 1أو املنترش بن هبرية، شاعر جاهيل من الفرسان. ترمجته يف اخلزانة ( 3)

 .38، وأدب الكاتب ص 2/201القايل  أمايل (2)
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الذي كانوا يفعلونه يف  ءالنيس تعدي، فأبطل اإلسالم ذلك. وقيل: أراد به النبي 

 .(1)«اجلاهلية: وهو تأخري املحرم إىل صفر، وُيعلون صفر هو الشهر احلرام؛ فأبطله

ه، فجإن ُأهجِدر دمجه، أو قبلجت ديتجهمنها أن و - ًُ ، يبقجى املقتول إذا ثأروا به أضاء قج

 قالت كبشُة أخت عمرو بن معدي كرب:  .(2)قًه مظلامً 

 و أرسججججَل عبججججُد اهلل إذ حججججان يوُمججججه

 

ججججوا هلججججم َدمججججي   إىل قوِمججججه أن ال خُتَلُّ

 وال تأخججججذوا مججججنهم إَِفججججاالً وأْبُكججججراً  

 

 (3)ُمظلِجججمِ بَصجججْعدةِ وأُْتجججَرَك يف بيجججتس  

 :(5) قال الشاعر  .(4)منها أن من دخل الشاَم نقص عمره وقتله نعيُمهاو - 

جججججْأم   يقتجججججل أْهَلجججججهيقولجججججون: إن الشَّ

 

 بُخلجججججودِ؟ -إن مل آتجججججه -فَمجججججن يل  

اهججججججمُ    تفججججججرق آبججججججائي فهججججججال َ َ

 

 موا وُجججدودي!ئِ ِمججن املججوت أن مل ُيْشجج 

منهجا أن املولججود إذا ُولِججَد َيتْنججًا )خججروج رجججل املولججود قبججل رأسججه(، كججان ذلججك و - 

   .(6)عالمَة سوء، ودلياًل عىل الفساد

                                                           

(1 )1  /168. 

 الزعم يف مصادر الشعر اآلتية.( 2)

 .328-328/ 8، واخلزانة 160/ 1( النوادر للقايل 3)

 .2/883( معجم ما استعجم 3)

د جاعججوص لصججج، ومع الثاين يف الفص330واص ص ججة يف درة الغجججت األول بال نسبجج( البي2)

  اهم: منعهم. 2/883يل ، وسم(ط الآل136/ 3

 .268/ 1احليوان ( 8)
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   .(1)منها أن من ولد يف الليلة املقمرة، تقلصت ُغْرَلتُه، فكان كاملختونو -

ومنها تصفيُق الضاّل: كان الرجل منهم إذا ضلَّ يف الفالة َقَلب ثياَبه وحبس  -

، (2)إىل إنسان، وصّفق بيديه قائالً: اْلَوحى اْلَوحى ئناقتَه وصاح يف ُأذهنا كأنه يوم

ك ناقتَه، فيزعمون أهنا (3)يْكُل النَّجاَء النَّجاَء، هَ  ْل، ثم حيرِّ ، عجِّ ، الساعَة الساعَة، إيلَّ إيلَّ

 قال الشاعر:  .(4)هتتدي إىل الطريق حينئذ

 َنْفِسجججه لعمجججرك مجججا الَم الفتجججى ِمْثجججَل 

 

 إذا كانجججججِت األْحيجججججاء ُقْلبجججججًا ثِياهُبجججججا 

 وآذَن بالتصجججججفيِق َمجججججن سجججججاَء ظنُّجججججه 

 

فلججم َيججْدِر مججن أيِّ اليججديِن َجواهُبججا 
(5) 

 وقال آخر: 

 الظنججججون جتججججوُل َّو ْبججججُت ثيججججاَّقل

 

 وترمجججي بجججرجيل نحجججَو كجججلِّ سجججبيلِ  

 فأليججججًا بججججأليس مججججا عرفججججُت حليلتججججي 

 

 (6)وأبرصججُت قْصججدًا مل ُيَصججْب بججدليل 

 
                                                           

 .331/ 2بلوغ األرب ( 1)

 من الَوحى أو الَوحاء، أي: العجلة. اللسان )وحى(.( 2)

)هكل(  133/ 31لعل املقصود هبا هنا ِحرٌز ما أو تعويذة، أو متثال ما. قال الزبيدي يف التاج ( 3)

لتعاويذ التي يسموهنا اهلياكل فليست من واهليكل: التمثال. قال الصاغانى فأما احلروز وا»

 «كالم العرب.

 .302/ 1صب  األعشى( 3)

 .1833/ 3احلامسة البرصية  (2)

 .318/ 2بلوغ األرب ( 8)
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كانوا إذا دخل أحدهم قريًة من ِجنِّ أهلها،  »قال اجلاح : ومنها: التعشري.  -

ُ احلامُر وم َ كام يعرشِّ ن وباء احلارضة، أشدَّ اخلوَف، إالّ أن يِقف عىل باب الَقرية فيعرشِّ

 قال الشاعر: .(2) «، ويعلِّق عليه كعَب أْرنب(1)يف هنيقه

 وال ينَفججججُع التَّْعشججججرُي إن ُحججججمَّ واقججججعٌ 

 

 (3)وال زعزٌع ُيْغنِجي وال َكْعجُب أرنجِب  

 قال عروة بن الورد: 

َدىجلعمِري لئن َعشَّ   ْرُت من خشية الجرَّ

 

 (4)هُنججججججاَق محججججججريس إننججججججي جَلَججججججزوعُ  

وا  ذكر اهليثم بن عدي أن  ًَ يمتارون منها فعرشَّ عروة وأصحابه  ذهبوا إىل خي

نه البيُت السابق، قال: خوفًا من وباء خيً،  إال عروة أبى أن يعرش. وقال شعرًا م

 .(5)جداد )منطقة( ماتوا إال عروةرجعوا، فلام بلغوا إىل روضة األفدخلوا وامتاروا و

َ »ويقال يف املثل:  املراد قرُب أجله، يرضب ملن ُيزع حني  «املوُت َشجا الَوريدو عرشَّ

  .(6)ال ينفعه اجلزعُ 

و منها تعليُق احليُلِّ عىل السليم. كانوا يعلقون احليل عىل امللسوع ويقولون إنه -

                                                           

ٌ وهَنِيُقه 1) َ احِلاَمُر َتْعشريًا : تاَبَع النَِّهيَق َعرْشًا وَواىل بني عرْشِ َتْرِجيَعات يف هَنِيقه فهو ُمعرشِّ ( َعرشَّ

 )عرش(. 20/ 13التَّْعشرُي. التاج  ُيقال له

 .326/ 8احليوان  (2)

  سبق البيت عند احلديث عن زعم: كعب األرنب.( 3)

 )عرش(. 20/ 13 التاج ، و326/ 8احليوان ( 3)

 )روضة األجداد( باختصار. 62-63/ 3عن معجم البلدان (2)

 .368/ 2جممع األمثال  (8)
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لرعاث، ويرتكوهنا عليه سبعة أيام ويمنع او إذا علق عليه أفاق، فيلقون عليه األسورة

 قال النابغة:  .(1)من النوم

 َسججججليُمها
ِ
ُد يف َوْقججججِت العشججججاء  ُيَسججججهَّ

 

 (2)حِلَججججيْل النِّسججججاء يف يديججججه َقَعججججاقِعُ  

 و يقول رجل من ُعْذَرة: 

 كجججججأين سجججججليٌم نالجججججه َكْلجججججُم حيَّجججججةس   

 

ججَعا   ُمَرصَّ
ِ
ُتججَرى حوَلججه َحججيْلُ النسججاء

(3) 

 

 

 

ُمرةومنها َح  - ِخيف عليه نظرٌة أو كانوا يضعون عىل الصبي، إذا  .(4)يُض السَّ

  .(5)اجلنو من حيض السمرة، فيحميه من اآلفات ئًاَخْطفٌة، شي

 قالت امرأة تصف ولدًا: 

ه  كانجججججْت عليجججججه ِسجججججنٌَّة مجججججن ِهجججججرَّ

 

جُمر   (6)هوثعلبس واحلَجيُْض حجيُض السَّ

ها ورشب منها خرزة السلوان. كانت هلم َخَرزة يزعمو -  ون أن العاشَق إذا حكَّ

ْلوان ، وتسمى السُّ ًَ ما َيرج منها ص
 قال رابة:  .(7)

                                                           

 .3/123هناية األرب  (1)

 . يسهد: ال يرتك أن ينام، والقعاقع: اجلاَلجل.3/236احليوان ( 2)

 .3/236احليوان ( 3)

( السمرة من شجر الطل ، وحيضها يشء يسيل يف محرة دم الغزال. وكانت العرب إذا ولدت املرأة 3)

ينقطونه بني عيني النفساء ، وخّطوا عىل  -وهو صمغه الذى يسيل منه  -أخذوا من دم السمر 

َوِدم. بلوغ األرب وجه الصبي خط ا ،   .322/ 2ويسمى هذا الصمغ السائل من السمر الدُّ

 .  82عيار الشعر ص  (2)

 .308/ 1صب  األعشى ( 8)

 .23عيار الشعر ص  (8)



 (1( اجلزء )68جلد )امل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 
 

511 

ججججْلواَن مججججا ُشججججِفيُت     لججججو أرَشب السُّ

 

 (1)إْن َغنِيججججُت و مججججا َّ ِغنَججججًى عنججججِك  

يزعمون أن الفرس إذا عِرق حتت صاحبه، اغتلمت  (2)و منها دائرة املَْهُقوع - 

 الشاعر: قال .(3)َحليلتُه وِلبت الرجاَل 

 إذا عججججِرَق املَْهقججججوُع بججججاملرء أْنَعَظججججْت 

 

 (4)ِعَجاهُنجججججا ااْزَداَد َحجججججر  و َحليلُتجججججه 

ال، من بني سليم: منها أن دماء املتباغضني ال متتزج.و -   قال عيل بن َبدَّ

 أبجججججججا ريجججججججاحس و لَعمجججججججُرك إننجججججججي

 

 عججججىل حججججاِل التَّكججججارُشِ منججججذ حججججنيِ  

 ألُْبِغضجججججججه وُيبِغضجججججججني وأيضجججججججاً  

 

 أَراه ُدوينو هيجججججججججججججراين دوَنججججججججججججج 

 فلجججججو أّنجججججا عجججججىل َحَججججججرس ُذبِْحنجججججا 

 

مياِن   ًَ اليقججججنيِ جججججَرى الججججدَّ بججججاخل
(5) 

  اليقني أن دماء املتباغضني ال يمتزج بعُضها مع بعض.ومراده باخلً  

ُس:  وقال املتَلمِّ

ججججا لججججو ُتَسججججاُط دِماانججججا  أَحججججاِرُث إنَّ

 

 (6)تجججزاَيْلَن حتجججى ال َيمجججسَّ دٌم َدمجججا  

                                                            

 .336/ 8التذكرة احلمدونية ( 1)

، أبو عبيدة: يف الفرس أربَع عرشَة دائرًة، منها الدائرة التي يف ُعْرِض َزْوره، وهي اهلَْقعةقال ( 2)

وهي دائرة احلزام. وقيل هي دائرة بجنب بعض الدواّب ُيتشاَءُم هبا، وقد ُهِقَع َهْقعًا، وأنشد: 

 .138/ 8إذا عِرَق املَْهقوُع..إلخ املخصص 

 .306/ 1صب  األعشى( 3)

، . )هقع(. أنعظت: اهتاجت، وِعجاُن املرَأة: الَوَتَرُة التي بني ُقُبلِها وَثْعَلَبتِها26عيار الشعر  (3)

 أي ما بني القبل والدبر.  

 .20( أمايل الزجاجي ص 2)

 .131/ 1، واحلامسة البرصية 1/161الشعر والشعراء ( 8)
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 بعد أن حكم عىل بيت املتلمس هجذا بالكجذب «الشعراءو الشعر»ة يف قال ابن قتيب

ومثله قول رجل من بني شيبان: كنت أسريًا مجع بنجي عجم يل، وفينجا مجاعجة »اإلفراط: و

من موالينا، يف أيدي التغالبة، فرضبوا أعناق بني عمجي وأعنجاق املجوايل عجىل َوْهجدةس مجن 

ز مججن دم املججوىل حتججى أرى بيججاَض األرِض األرض، فكنججت واهلل أرى دَم العججرَّ َيججناْم

 .(1)«بينهام، فإذا كان هجينًا قام فوقه ومل يعتزل عنه! 

ومنها: ذهاب اخلََدر: يزعمون أن الرجل إذا خِدرت رجُله فذكر أحجبَّ النجاس  -

:  .(2)إليه ذهب عنه  قال ُكثرَيِّ

 إذا َخجججِدرْت ِرْججججيل دعوُتجججِك َأْشجججتفي

 

 (3)هجججونُ بجججذكراِك مجججن َمجججْذلس هبجججا َفيَ  

 وقالت امرأة من كالب: 

 إذا َخِدرْت ِرجيل َذكْرُت ابجَن ُمْصجَعبس 

 

 (4)فججإن قلججت: عبججد اهلل أَْجججىل ُفتُوَرهججا 

 و قال األَُقيرِْش: 

 َذَكجججْرُتُكمْ  ومجججا َخجججِدَرْت ِرْججججالَي إاّل 

 

َفَيجججْذَهَب عجججن ِرْججججيَلَّ مجججا جَتِجججدانِ  
(5) 

مس. يقولجون: إن الغجالم إذا أْثغجَر فرمجى منها رمي ِسنِّ الصبي املُثِْغجر يف الشجو - 

                                                           

(1 )1 /163. 

 .28عيار الشعر   (2)

 واملذل: الفتور واخلَدر. .122/ 3هناية األرب ( 3)

 .3/122هناية األرب  (3)

 .1018/ 3احلامسة البرصية ( 2)
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سنَّه يف عني الشمس بسبّابته وإهبامه، وقال: أبدليني هبا أحسَن منهجا، أِمجَن عجىل أسجنانه 

ََِرفة:   .(1)الَعَوَج والَفَلج والنََّغل  قال 

لْتجججججججه الشجججججججمُس مجججججججن َمنْبِتِجججججججه  بدَّ

 

 (2)َبجججججَردًا أبجججججيَض َمْصجججججُقوَل األرُُشْ  

داء -  ُقجع لجدوام املحبجة. زعمجوا أن املجرأة إذا أحّبجت رججالً أو  ومنها شق الرِّ ْ ًُ وال

أحبَّها ومل َتشقَّ عليه رداَءه، ويشق عليها ُبرقَعها، فسد حبُّهام
(3).    

 قال ُسحيٌم عبد بني احلَْسحاس: 

س  ًَّ  حُمجججج
س
 فَكججججْم قججججد شججججَقْقنا مججججن رداء

 

ِْفلجةس غجرِي َعجانِسِ    (4)ومن ُبْرُقجع عجنِ 

ْد برقججججعٌ  إذا ُشججججقَّ ُبججججْردٌ   ًُ  ُشججججقَّ بججججال

 

 (5)َدواليججَك حتَّججى كلُّنججا غججرُي اَلبِججسِ  

ومعناه: أن العرب يزعمون أن املتحابني إذا شق كل واحد منهام  »ويف خزانة األدب:  

ثوَب صاحبه دامت مودهتام ومل تفسد. وقال أبو عبيدة: كان من شأن العرب إذا جتالسوا 

لثياب لشدة املعاجلة عن إبداء املحاسن. وقيل إنام مع الفتيات للتغزل أن يتعابثوا بشق ا

يفعلون ذلك ليذكر كلُّ واحد منهام صاحبَه به. وقال العيني: كانت عادة العرب يف 

اجلاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجني ُبْرَد اآلخر، ثم يتداوالن عىل ختريقه حتى ال يبقى 

                                                           

 .308/ 1صب  األعشى  (1)

 . األرش: التحزيز يف األسنان.316/ 1جمالس ثعلب  (2)

 .308/ 1صب  األعشى( 3)

اخلزانة  يرى البغدادي أن األَْوىل كوُن ِفلة، بكرس الطاء، ال فتحها مناسبة لقوله: غري عانس. (3)

2/101. 

 .3/1833، واحلامسة البرصية 22عيار الشعر ص ( 2)
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م النساء إذا شق أحد الزوجني عند فيه لبس، ِلبًا لتأكيد املودة. وقال اجلوهري: يزع

 . (1)«البضاع شيئًا من ثوب صاحبه دام الود بينهام، وإال هتاجرا
َتم - ومنها عقد الرَّ

كان الرجل إذا خرج يف سَفرس عَمَد إىل شجر الرتم فعَقَد  .(2)

بعَض أغصانِه ببعض، فإذا رجع من سفرس فأصابه عىل تلك احلال قال: مل ختني امرأل، 

 قال الشاعر: .(3) ابه وقد انحل قال: قد خانتنيوإن أص

جججْت هبجججم  هجججل ينفعنْجججَك اليجججوم إْن اَّ

 

َتمْ و كثجججرُة مجججا تجججويص  َتْعقجججاُد الجججرَّ
(4) 

 وقال آخر: 

 خانتججججججه ملججججججا رأْت شججججججيبًا بَمفِرِقججججججه

 

َتمِ   َه َحْلُفهججججا والَعْقججججُد للججججرَّ وغججججرَّ
(5) 

الرجل إذا ِرَف عنَي منها مسُ  الطارِف عنَي املطروِف. كانوا يزعمون أن و - 

صاحبِه فهاجت فمسَ  الطارُف عنَي املطروِف سبَع مرات يقول يف كل مرة: 

بإحدى جاءت من املدينة، باثنتنِي جاءتا من املدينة، بثالثس جئن من املدينة إىل سبع، 

 .(6)سكن َهَيجاهُنا

                                                           

(1 )2 /100. 

َتم: نبات  من دِ 2) قِّ الشجر،  كأنه من دقته شبه بالرَتم، وهو خي(ط يعقد يف اإلصبع للتذكري. ( الرَّ

 )رتم(.   32/213التاج 

 .26-26( إصالح املنطق ص 3)

 .26( إصالح املنطق ص 3)

 .306/ 1صب  األعشى (2)

 .  308/ 1صب  األعشى ( 8)
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َتْمطُِروَن هبا وهي النّار التي كانوا َيْس  »منها نار االستمطار. يقول عنها اجلاح : و -

َرَكَد عليهم البالُء، واشتّد و يف اجلاهليَِّة األوىل؛ فإهنم كانوا إذا تتابعت عليهم األَزَماُت 

اجلَْدب، واحتاجوا إىل االستِْمطار، استجمعوا َومَجُعوا ما َقَدُروا عليه من الَبَقر، ثم عَقُدوا 

َلَع والُعرَش و يف أذَناهبا بنَي َعراِقيبها، السَّ
، وأشَعُلوا فيها ، (1) ثمَّ صعدوا هبا يف جبلس وْعرس

ع، فكانوا َيَرْون أّن ذلك من أسباِب الُسقيا عاء والترضُّ وا بالدُّ  .(2)« النِّرياَن، وضجُّ

 بن أَّ الصلت يف شعره قائاًل:حتدث عن هذه النار أمية 

 سججججججججنٌة أْزمججججججججٌة خَتيَّججججججججُل بالنَّججججججججا

 

يججججرا   س تججججرى للِعضججججاه فيهججججا َ ِ

 بالججججججججدقيق وكججججججججانوا إذ َيُسججججججججّفون 

 

 قبجججججُل ال يجججججأكلون شجججججيئًا َفطجججججريا 

 

 

جججججوْ  جججججْهل للطَّ  ويسجججججوقون بجججججاقَر السَّ

 

 مهازيجججججججَل خشجججججججيًة أن َتبجججججججورا د 

 َعاِقججججججديَن النِّججججججرياَن يف ُشججججججُكِر األَذْ  

 

 نجججاِب عْمجججدًا كجججيام هَتجججيَج البُحجججوَرا 

 فاْشجججججتَوْت ُكلُّهجججججا فهجججججاَج علجججججيهم 

 

 ثجججججم هاججججججْت إىل صجججججبريس َصجججججبريا 

 ُه ُتْرَشجججججججُم بجججججججالَق(طْ فرآهجججججججا اإللججججججج 

 

طجججججوراجججججج  َِ  ر وأْمَسجججججى َجنَجججججاهُبم 

 ٌر مججججججاجَسججججججَلٌع مججججججا وِمثُْلججججججه ُعَشجججججج 

 

 (3)عائججججٌل مججججا وعالججججِت البَيْقجججججورا  

 :  وقال الَوَرُل الطائيُّ

 ال َدرَّ َدرُّ ِرَججججججالس خجججججاَب َسججججججْعيُُهمُ 

 

 رِ جََيْسججتْمطِروَن َلججَدى األَْزَمججاِت بالُعشجج 

 َعةً أجاعجججججٌل أنجججججَت بيُْقجججججورًا ُمَسجججججلَّ  

 

 (4)َذريعجججججًة لجججججك بجججججني اهللِّ واملََطجججججرِ  

                                                            

 نوعان من الشجر. اللسان )سلع، عرش(. (1)

 .388/ 3احليوان ( 2)

 .366-368ن أمية ص ديوا (3)

 والبيقور املسلعة: البقر املوضوع يف أذناهبا وبني عراقيبها السلع. .386/ 3( احليوان 3)
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ب وومنها نار السليم، توقد للملدوغ إذا سهر، وللمجروح إذا نزف، وللمرض -

 .(1)بالسياط، وملن عضه الَكْلب الَكلِب، لئال يناموا فيشتدَّ هبم األمر، ويؤدي إىل اهلالك

 .(1)اهلالك

َرْك بثأره خرج من فلم ُيد الرجلمنها اهلامة. كانت العرب تقول: إذا ُقتل و -

 .(2)ُيقتَل قاتُله فيسُكن : ُاْسقوين ُاْسقوين حتىهامته ِائٌر يسمى اهلامَة، فال يزال يقول

 قال ذو اإلصبع الَعْدواين: 

 يجججا عمجججُرو إاّل َتججججَدْع َشجججتْمي وَمنْقصججججتي

 

 

ْبججك حيججُث تقججول اهلامججُة:    (3)اسججقوين َأرْضِ

ائر ينش(ط من ج  سم اإلنسان إذا مات أو قتل، وبعضهم كان يزعم أن النفسِ 

رًا يف صورة الطائر يرصخ عىل قًه مستوحشًا له وال يزال متصوِّ
وزعموا أن هذا  (3)

بس من البوم ويتوحش ويرصخ، ويوجد  الطائر يكون صغريًا ويكً حتى يصري كرَضْ

مصارع القتىل، ويزعمون أن اهلامة ال تزال عند ولد و النَّواويسو يف الديار املعطَّلة

ًَ امليت امليت لتعلَم ما يكون من خًه فتُخ
(5). 

                                                           

 .136/ 8اخلزانة ( 1)

 .1/126أمايل القايل ( 2)

 .126/ 1، وأمايل القايل 180املفضليات ص ( 3)

 .363/ 2املستطرف ( 3)

 .362/ 2املستطرف  (2)



 (1( اجلزء )68جلد )امل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 
 

111 

أَّ احلسن املهلبي النحوي و يروي ياقوت احلموي قصة جرت بني املتنبيو

قال أبو جعفر اجلرجاين: قال أبو احلسن . (1)هج(362)عيل بن أمحد، املتوىف عام 

 املهلبي النحوي: وقع بيني وبني املتنبي يف قول الَعْدواين:

 تججدْع َشججتْمي وَمنْقصججتييججا عمججرو إاّل 

 

 اسجقوينَأرْضْبك حيجث تقجول اهلامجُة  

وذلك أن املتنبي قال: إن الناس يغلطون يف هذا البيت، والصواب: اشقوين، من  

شقوت رأسه باملشقاة وهو املش(ط، قال املهلبي: فقلت له: أخطأت يف وجوه: أحدها 

يضًا فإين أظنك ال تعرف اخلً أنه مل ُيْرَو كذلك، واآلخر أنه يقال: شقأت باهلمزة، وأ

، اسقوينفيه، وما كانت العرب تقوله يف اهلامة أهنا إذا مل يثأر بصاحبها ال تزال تقول: 

 .(2)فإذا ثأروا به سكن كأنه رشب ذلك الدم

إذا َوِِئْت قتيالً  (3)املقاليِت للقتىل. كانوا يزعمون أن املرأة املِْقالَت  َوطءُ منها و -

 ويف ذلك يقول برش بن أَّ خازم: .(4)ها إذا وِئته سبع مراترشيفًا بقي أوالدُ 

 َيْطأَنججججججه
ِ
 تَظججججججلُّ َمَقاليججججججُت النسججججججاء

 

 (5)َيُقْلجججَن: أال ُيْلَقجججى عجججىل املَجججرء ِمْئجججزرُ  

 و قال آخر: 

 ي املقاليججُت حوَلججه  جي الججذي متشجججبنفسجج

 

جججام   (6)َيَطجججأَْن لجججه َكْشجججحًا َهضجججياًم ُمَهشَّ

                                                            

 ؟332أنه تويف عام  2/138الوعاة ( ذكر  السيوِي يف بغية 1)

 . 1832/  3معجم األدباء ( 2)

 هي التي ال يعيش هلا ولد، واجلمع مقاليت. (3)

 بترصف يسري.1838/ 3احلامسة البرصية ( 3)

 .1838/ 3احلامسة البرصية ( 2)

 .316/  2بلوغ األرب  (8)
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 .1668 .2ط .يبة. حتقيق حممد الدايل. مؤسسة الرسالة: بريوت . ابن قتأدب الكاتب -

الرتمجة و . اخلالِدّيان. حتقيق السيد حممد يوسف. جلنة التأليفالنظائرو األشباه -

 .1682-1626 .والنرش: القاهرة

يت. حتقيق شاكرإصالح املنطق - كِّ  .3ط  .هارون. دار املعارف: القاهرةو . ابن السِّ

 . حممود شكري األلو . عني برشحهمعرفة أحوال العرب بلوغ األرب يف -

 .1313 .ضبطه حممد هبجة األثري. دار الكتب العلمية: بريوتو تصحيحهو

 .1668 .ت. ابن محدون. حتقيق إحسان عباس. دار صادر: بريوالتذكرة احلمدونية -

نجي: مجال.  اخلا . عيل بن احلسن البرصي. حتقيق عادل سليامناحلامسة البرصية -

 .1666 .القاهرة

 .1686 .. اجلاح . حتقيق هارون. دار الكتاب العرَّ: بريوتاحليوان -

 .1668-1686. البغدادي. حتقيق هارون. اهليئة املرصية العامة للكتاب خزانة األدب-

. القاسم بن عيل احلريري. حتقيق بشار بكور. دار درة الغواص يف أوهام اخلواص -

 .2002 .الثقافة والرتاث: دمشق

. ابن األنباري. حتقيق حاتم الضامن. دار البشائر: الزاهر يف معاين كلامت الناس -

 .2003  3ط .دمشق

. أبو عبيد البكري. حتقيق امليمني.  جلنة التأليف والرتمجة والنرش: سمط الآليل -

 .  1638 .القاهرة
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مجة والنرش: الرتو هارون. جلنة التأليفو . املرزوقي. حتقيق أمنيرشح احلامسة -

 . 1621 .القاهرة

 .1688 .املعارف: القاهرة ر. ابن قتيبة. حتقيق أمحد شاكر. داالشعراءو الشعر -

 .1622 .. القلقشندي. دار الكتب املرصية: القاهرةصبح األعشى -

 .1681 .. شوقي ضيف. دار املعارف: القاهرةالعرص اجلاهيل -

والزين واألبياري. دار الكتاب العرَّ: . ابن عبد ربه. حتقيق أمني العقد الفريد-

 .1668  .بريوت

َِبَا. حتقيق عبد العزيز بن نا  املانع. اخلانجي: القاهرة .عيار الشعر - بَا َِ  .1662 .ابن 

 .1668 .3. املًد. حتقيق حممد الدايل. مؤسسة الرسالة: بريوت طالكامل -

 .1668 .دار اجليل: بريوت. امليداين. حممد أبو الفضل إبراهيم. جممع األمثال -

 .2003 .2. األبشيهي. حتقيق إبراهيم صال . دار صادر: بريوت طاملستطرف-

. جواد عيل. دار العلم للماليني: بريوت؛ مكتبة املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم -

 .1688 .النهضة: بغداد

 .1683 .3ط .رةهارون. دار املعارف: القاهو . املفضل الضبي. حتقيق شاكراملفضليات -

اإلرشاد القومي، و . شهاب الدين النويري. نرش وزارة الثقافةهناية األرب يف فنون األدب -

 الرتمجة. )مصورة عن دار الكتب املرصية(.و املؤسسة املرصية العامة للتأليف
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 قضقة الـَّْحل عـد أيب ُعبقدَة َمْعَؿر بن ادُثـّى

 هـ ( 122 )ت

 

 ()أ. كارص توفقق اجلباعي

 

 ترمجُة أيب ُعَبقدةَ 
طفَر «. هق َمْعَؿر بـ ادُثَـَّك، مقًػ فتقِؿ ُؿريش: » (1)هـ(676)ت  ؿال ابـ ؿتقبة -

الِم ابـ ؿتقبَة أنَّ اشَؿُف َمْعَؿٌر وأكَُّف َمقًػ فتقؿ ؿري  ش. مــ 

َر أبق افطقب افؾغقّي )ت  ـَ ـْ بعِده.(6)هـ( 151وَذ  هذا اخلَز ِم

أبق ُظبَقدَة َمْعَؿر بـ ادُثَـَّك، وـان أصؾف : » (1)هـ( 156)ت اينفوؿال إصػ

ؾاكتؿك إػ  «يض اهلل ظـفر»، أشؾؿ جّده ظذ يدي بعض آل أيب بؽر افصديؼ اهيقدي  

 بـل َتقْؿ 
ِ
 «. َوٓء

ه، واكتامَءه إػ بـل تقٍؿ.ذـر أبق افػرج أص  َؾ أيب ُظبَقدَة، وإشالَم َجدِّ

ل: تقِؿ ُؿَرْيٍش ٓ َتقِْؿ أبق ُظبَقدَة َمْعَؿر بـ ادُثَـَّك افتقؿ: »(4)هـ( 168) وؿال افسراذم

 « .َباِب، وهق مقًػ هلؿ، ويؼاُل مقًػ فبـل ُظبقد اهللِ بـ َمْعَؿر افتّقؿّل افرَّ 

                                                           

( ) مـ شقريةباحث ذم إدب وافساث. 

ـ ؿتقبة افديـقري  :ادعارف( 1)   .541: اب

 .57 :أبق افطقب افؾغقي  :مراتب افـحقيغ وافؾغقيغ (6)

 . 62/68 :إؽاين (1)

 .51 :أخبار افـحقيغ افبكيغ( 4)



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

208 

َ أبق شعقد افسراذمّ  َؿر افذيـ اكتامَء أيب ُظَبقدَة إػ بـل ُظبقد اهلل بـ َمعْ  بغَّ

 .يـتؿقن إػ تقؿ ؿريش

 «.َؿر بـ ادَُثـَّك افتقؿّل افبكّي ـق ُظَبقدَة َمعْ بأ: » (5)«هـ 461»وؿال اخلطقب افبغدادّي 

، وُكسَب إػ اف 
ٍ
ا افتل ـاَن واحدً  بكةؾاكتساُب أيب ُظَبقدَة إػ ؿريش، هق اكتساُب وٓء

 .(6)احلديَث ظـف ـثٌر مـ ادََصادِر إدبقِة وافؾُّغقيِة افؼديؿة مـ أئؿتَِفا ذم زماكِِف، وتـاوَل 

ـَ و مئة مصـٍَّػ أؿؾُّفا ُمتداوٌل بَغ أيدي  وفف مـ افتّصاكقِػ ما يزيُد ظذ ظؼي

 :افّدارشَغ مـفا

َػُف بعَد ظقدتِِف مـ رح - ؾٍة إػ داِر اخِلالَؾِة ذم بغداَد، ـتاُب ادجاِز ذم افؼرآِن افذي أفَّ

 وؽرها. وـاَن فف ؾضُؾ افّسبِؼ ذم تلفقػ هذا افؽتاب. وكؼائُض جرير و افػرزدق

 ،
ِ
وبعُض تؾَؽ ادُّصـػات ؿد ُوِجَد مـفا كصقٌص أو اؿتباشاٌت ذم ُممفػاِت افؼدماء

 وهل ـثرٌة.

ا َحبقس ا َمصُر تؾَؽ ادُصـػاِت ؾفل إمَّ ـَ مل ةُ وأمَّ   ُيؽتَْب هلا أن َترى افـقَر بعُد،َخزائ

 ذم ظداِد افُؽتُِب ادػؼقدِة ظذ إرجِح.  أو

 اُتهُ ـوف

* روى اخلطقب افبغدادي شبب مقت أيب ُظبَقدَة، وذـره افؼػطل مـ بعده، وؿد 

 ذم حتديد تاريخ وؾاتف.  اـً ا بقِّ اختؾػت ادصادر اختالؾً 

                                                           

  .7612 :. ترمجة رؿؿ11/656 :تاريخ بغداد( 5)

 :افؼػطل :، إكباه افرواة129 :فقغؿقرياحلاؾظ ا :كقر افؼبس ،85: افػفرشت :( اكظر ذم ترمجتف6)

 .1686 :سمجةاف ،8/687 :، شر أظالم افـبالء11/156 :، معجؿ إدباء1/681
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تغ أو إحدى ظؼ ومئتغ وؿد وماَت شـة ظؼ و مئ: » (7)ؿال ابـ ؿتقبةو -

 ويـظر هذا آختالف: وهق أؿرب افتقاريخ ترجقًحا.«. ؿارَب ادئةَ 

، وذم (12)، وذم ؾفرشت افـديؿ(9)، وذم ضبؼات افزبقدي(8)ذم أخبار افـحقيغ افبكيغ

، وذم (14)وذم كقر افؼبس، (11)وذم إكباه افرواة، (16)وذم معجؿ إدباء، (11)تاريخ بغداد

 .(15)ظقانوؾقات إ

ادعروف أنَّ آختالَف يؼُع ذم شـِة ادقالِد، أّما ذم تاريخ وؾاة ظؾؿ وإمام مـ أظالم 

   !!اُظَبقدَة ؾفذا أمٌر مستغرب حؼ   وأئؿة افبكة حارضة افعؾؿ و افعؾامء ذم زمان أيب

 اختالؾً 
ِ
ـِة افتل ذم حتديِد افَس  اـً بقِّ  اويظفُر مـ تتبِع ـتِب افَساجِؿ اختالُف افُؼدماء

 ؾاتف ظذ افسجقح. واهلل تعاػ أظؾؿ. وُتقذم ؾقفا أبق ُظبَقدَة، ويبؼك تاريخ 

 لــالنَّْح= ةُــَّضيـقَ

ذم  «ضبؼات  ؾحقل افّشعراء»ـتابف« هـ 616ت»وضع ابـ َشالّم اجلَُؿحّل 

يب زٌة بقّـٌة ظـَد أهِؾ إدِب ظامة وافّشعر افعرقْ بدايات افتلفقػ ظـد افعرب، وفؾؽتاب مِ 

 وكؼده خاصة.

                                                           

 .541: اـب ؿتقبة  :ادعارف  (7) 

 . 55ص :افسراذم :( أخبار افـحقيغ افبكيغ8)

 . 175ص :افزبقدي :ضبؼات افـحقيغ و افؾغقيغ (9)

 . 85ص  :افـديؿ :( افػفرشت12)

 . 11/657 :تاريخ بغداد (11)

 . 11/162 :( معجؿ إدباء16)

 . 1/685 :( إكباه افرواة11)

  .129: كقر افؼبس (14)

 .5/641 :( وؾقات إظقان 15)
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َر هلذا افؽتاب أن يؽقَن َمـْف ، راشة افـؼد إديب افؼديؿفؾؿتعطشغ فد اَظذبً  الً وُؿدِّ

 ؾؼد اظتؿد ظؾقف افؼدماء ؾقام يتصؾ مـ مادتف باهتاممفؿ.

 وتـاول افذيـ حتدثقا ظـ افـؼد إديب افؽتاَب ذم افؼرن ادايض، ومـفؿ:

افـَّْحؾ » افؽتاب إشاشقتغ ضف أمحد إبراهقؿ افذي أصار إػ ؾؽريت -

 بؼقفف:« وافطبؼات

تاب ضبؼات افّشعراء ٓبـ َشالّم:افؽالم ذم » هاتان افػؽرتان افؾتان يؼقم ظؾقفامـ 

 «.(16)افّشعر ادصـقع، وافؽالم ذم افّشعراء وأصعارهؿ وجعؾفؿ ضبؼات

 ِف .ػِ وؿد ؾّصَؾ افؼقَل ذم مضؿقن افؽتاب وأثـك ظذ ممفِّ 

 ن ظباس فؾؽتاب ؾؼال:َوظَرَض إحسا -

ـْ كصَّ ظذ اشتؼالل افـؼد إديب ؾلؾردَ » ـْ أّول َم ـُ َشالّم ِم افـاؿَد بَدْوٍر  ـان اب

 « .(17)صـاظة يتؼـفا  أهؾ افعؾؿ هبا عرَ فشِّ اخاّص حغ جعؾ 

ؾفق يشر ذم هذا إػ ثؼاؾة افـاؿد وظؾؿف بافّشعر وروايتف، وهق ما َأضؾَؼ ظؾقف 

َد مـ ؽره واحلؽؿ قِّ متققَز افصحقح مـ ادـحقِل، واجلَع افـاؿُد ، حتّك يستطق«صـاظةً »

 ظذ ؿقؿة افـّص افّشعري افذي يتـاوفف وأصار إػ ؿضقة افـَّْحؾ بؼقفف:  

ـُ َشالّم ذم مؼّدمتِِف إػ رضوِب آكتحاِل وأشبابِف ؾّدوَن ذفؽ »  ى اب وهلذا تصدَّ

ـْ جاء بعده مـ افـؼاد  «  . (18)وممرخل إدب افعريب ذم كظراٍت مل يطّقرها َم

ؾفق يشر هـا إػ ؿضقِة افـَّْحؾ و رضوبِِف افتل أحصاها ابـ َشاّلم ومل يدع 

 . احؼ صقئً فاّل 

                                                           

 .84: ضف أمحد إبراهقؿ: تاريخ افـؼد إديب ظـد افعرب( 16)

 .78: د.إحسان ظباس: تاريخ افـؼد إديب ظـد افعرب( 17)

 .79: بؼادرجع افسا( 18)
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 : الً ظقسك افعاـقب افذي ذـر شبب تلفقػ افؽتاب ؿائ -

تابً »  َم ٕهؾ افعؾؿـ  يتضّؿـ حصقؾًة معرؾقًة ٓ  ايبدو أنَّ ابـ َشالّم أراد أن يؼدِّ

ـْ أمر افعرب، مـ جفة صعرهؿ وصجاظتفؿ يستغـل   ِم
ٍ
ـْ أراد اإلداَم بقء ظـفا َم

 «. (19)مـ هذا ادؼوع اوشقادهتؿ وأيامفؿ: ويؿثِّؾ هذا افؽتاب جزءً 

تاب افطبؼات تـاو  ، ؾؼاَل ذم تؼسقؿف:الً مػّص  ًٓ وؿد تـاول افعاـقبـ 

تاَبف ظذ ؿسؿغ رئقسغيؾحظ ادتلمُؾ أنَّ ابـ َشالّم ؿسَّ » :ادؼّدمة وادتـ...وذم ؿـ 

 مستطاع افدارس أن حيدد افِػَؽَر افـؼدية افرئقسقة ذم مجؾة افؽتاب ظذ هذا افـحق:

 : ذم مؼّدمة افؽتاب: ادمثرات افعامة ذم إحؽام افـؼدية:ًٓ أو

 «.(62)وْضُع افّشعر و كحُؾف و اكتحافف...  

َة ؾؽٍر أو   ـَ ـتابف ظدَّ ـُ َشالّم ؿد ضّؿ ؿضايا كؼديٍة، ؾننَّ هذه افصػحات وإذا ـان اب

 أيب ُظبقدَة فؼضقة افـَّْحؾ مـ بغ تؾؽ افؼضايا. ُمعاجلةِ مـ   اتتـاول جزءً 

َـّْحل  إسفاُم أيب ُعبقدَة َمْعَؿر بن ادثـّى يف معاجلة قضقة ال

 ؿال ابـ َشالّم اجلَُؿحّل ذم مؼّدمة ـتابف ضبؼات ؾحقل افّشعراء:  

ثٌر ٓ خَر ؾقف.... وذم افّشعر مصـقٌع ُمػتَ »   ؾفق يذـر أنَّ «.  (61)عٌؾ مقضقٌعـ 

افّشعر افعريّب ؿد  دخؾف صعٌر مػتعٌؾ، ومل يصؾ ظذ صقرتف افصحقحة افتل ُكظَِؿ 

ـُ َشالّم ظذ ؿقفف هذا ُمبقِّ  ـَ اب  أشباَب آؾتعاِل ذم افّشعر ؾؼاَل: اـً ظؾقفا، وبره

َر أيامفا ومآثرها اشتؼؾَّ بعُض افَعَشائِر ؾؾامَّ َراَجعِت افَعرُب روايَة افّشعر وذـ» 

صعر صعرائفؿ، وما ذهب مـ ذـر وؿائعفؿ، وـاَن ؿقٌم َؿّؾْت وؿائُعفؿ وأصعاُرهؿ 

                                                           

 .112: د.ظقسك افعاـقب : افتػؽر افـؼدي ظـد افعرب ( 19)

 .111 :افتػؽر افـؼدي ظـد افعرب (62)

 .4 :ضبؼات ؾحقل افّشعراء( 61)
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وأرادوا َأْن يؾحؼقا بؿـ فف افقؿائُِع وإصعاُر، ؾؼافقا ظذ أفسـ صعرائفؿ، ثؿ ـاكِت 

عؾِؿ زيادُة ذفؽ وٓ ما َوضَع افرواُة َبعُد ؾزادوا ذم إصعار، وفقس ُيْشؽُِؾ ظذ أهِؾ اف

 «.(66)ادُقفَّدونَ 

ؾـا هذا اخلز وجدكاه َيدلُّ ظذ أمريـ:  وإذا َتلمَّ

إول: افعصبقة افَؼبَؾقة، وذفؽ بعد أن اشتؼرت إحقال بافؼبائؾ افعربقة،  

ظذ أفسـِة  اوأخذت بؿراجعة مآثرها، وأجمادها، ؾؽاَن َأْن َزادْت بعُض إؿقاِم صعًر 

 َفا، فقؾحؼقا بؿـ جياروهنؿ مـ افؼبائؾ افعربقة.صعرائِ 

دوَن ذم روايِة إصعاِر مثؾ محَّاد ـّ ؿسؿ ـاكقا يتزي ان :ـافثاين: افرواة: وهؿ ؿسؿ

 . (61)ةـافراوي

ـُ َشالّم:   ـْ مجَع َأصعاَر افَعَرِب وَشاَق َأَحاديثَفا: محَّاٌد » ؿال اب وـان أّوَل َم

بِِف، وـاَن يـحُؾ ِصْعَر افّرجِؾ ؽَره، و َيـْحؾف ؽَر ِصْعِرِه،  افّراويُة. و ـاَن ؽَر َمقثقٍق 

 «.(64)ويزيُد ذم إصعار

ـُ َشالّم مث مما ُظرَف  افؾرواِة افَقّضاظَغ بحاّمد افّراوية، وذـَر جاكبً  الً فؼد رضَب اب

ثر مـ افرواة  .   بف محَّاد مـ ظدم افثؼة وافصدق افذي امتاز بفـ 

                                                           

 .46 :ضبؼات ؾحقل افّشعراء (66)

 مراتب. 541 :هق مّحاد بـ ُهرُمز، و ـان هرمز مـ َشْبل ُمْؽـِػ بـ زيد اخلقؾ. ادعارف (61)

هق مّحاد بـ مقرسة، أو  :،6/626 :، وؾقات إظقان6/55 :. وذم إؽاين86 :افـحقيغ

أورده  .محَّاد بـ شابقر، وهذه إخبار اختؾػت ذم اشؿ وافد مّحاد، واتػؼت بلكَّف ـان مقػ

ـُ َشاّلم مثآً فؾّرواة افقّضاظغ، وـاَن مـ أوشعفؿ روايًة، وؿد أخذ ظـف أهؾ ادكيـ.  اب

وذم  .86 :ذفؽ ظـد افبكيغ ؽُر ثؼة وٓ ملمقن. مراتب افـحقيغ ومحَّاد افراوية مع

هق افذي  ،6/626 :ووؾقات إظقان ،15 :روايتف. وذم كزهة إفباء أبطؾ ادفدي :إؽاين

 .ه155مجع افسبع افطقال. وذـر ابـ خؾؽان أكَّف تقذم ظام 
 .48 : ضبؼات ؾحقل افشعراء( 64)
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 ء بعض صعراء افبادية، أو ؽر أبـاء افّشعراء مـ رجال افبادية.وؿسؿ آخر: هؿ أبـا

ُؾ ؾقفا ظذ ؿضقِة افـَّْحؾ ذم  او روى ابـ َشالّم اجلَُؿحّل ظـ أيب ُظبقدَة أخبارً  ُيدفِّ

 افّشعر افعريب.

 اخلز إول:                 *

 : (65)جاء ذم ضبؼات ؾحقل افّشعراء *

ـُ »  ـَ داوَد بـ  أخزكا أبق خؾقػة أخزكا اب َشالّم ؿال: أخزين أبق ُظبقدَة: أنَّ اب

ؿ بـ كقيرة َؿِدَم افبكَة ذم بعض ما َيْؼَدُم فف افبدوّي ذم اجلََؾِب و ادَِرِة ؾـزَل  متؿِّ

ؿ وُؿْؿـَا فف بحاجتِِف  ـُ كقٍح افُعَطاردّي، ؾسلفـَاُه ظـ صعِر َأبقف ُمتؿِّ افـَّحقَت ؾلتقتُف أكا واب

الٌم دوَن وـػقـاه َضقْعَ  تَف، َؾؾاّم َكِػَد صعُر أبقِف، جعَؾ يزيُد ذم إصعاِر ويْصـَُعفا فـا، وإذاـ 

ؿ، وافقؿائَع  ر ادقاضَع افتل ذـَرَها ُمتؿِّ ـُ ؿ، وإذا هق حَيْتَِذي ظذ ـالِمِف، ؾقذ الِم متؿِّ ـَ

 « افتل َصِفَدَها. ؾؾاّم َتقاػ ذفَؽ ظؾؿـا أكَّف َيْػتَِعُؾف.

ٍؿ يتزيُد ذم يَ  ؾاخلُز إّوُل  ـَ متؿِّ ـُ َشالّم ظـ أيب ُظبقدَة افذي َتبّغَ ؾقف أنَّ اب رويف اب

 أبقف.  صعر

 : (66)الً وهذه افػئة مـ ادتزّيديـ مـ أوٓد افّشعراء ذـرها ابـ َشالّم ؿائ

، أوفقس مـ »...
ِ
ـْ َوَفِد افّشعراء ـْ َأهِؾ افبَاديِة ِم جُؾ ِم َؾ هبؿ أْن يؼقَل افرَّ إكام َظضَّ

 «. َوَفِدهؿ، َؾقُْشؽُِؾ ذفؽ بعَض اإلصؽاِل 

ـُ َشالّم هذا اإلصؽال ؿطعق   تستحقُؾ معرؾتف، وفؽـَّف ؿال: ُيْشؽُِؾ  اومل جيعْؾ اب

 بعَض اإلصؽاِل: ٕنَّ افُعؾامَء بافّشعر ٓبدَّ أن َتتَبقّـَُف.

ـْ أهؾِ  ـَ افشاظِر أو ؽره مـ ادتزّيديـ ِم افبَاديِة يؽقُن  وفعؾَّ شبَب اإلْصؽاِل أنَّ اب

                                                           

 .47 :ضبؼات ؾحقل افشعراء (65) 

 .46 :ضبؼات ؾحقل افّشعراء ( 66)
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افؼبائِؾ إخرى مـ حقهلا، وأـثر درايًة ببؿضارب ؿبقؾِة افشاظِر وظالؿاهتا  أـثر ظؾاًم 

َـّ ذفؽ ـؾَّف ـان  ـْ َجـُقٍب َو َصؿلٍل، وفؽ بـباِت تؾَؽ افبالِد، ومـاِخَفا وما يتعاوُرها ِم

ُف افعؾامُء.  يتبقَـّ

ـَ اخلَِز افسابِؼ أّن أبا ُظبقدَة، ب  خزة افراوي احلاذق ؿارَن بغ جقدة افّشعريـ:ويظفُر ِم

ـَ يتزّيد ذم صعِر أبقِِف، وظّؾَؾ أب ؿ إب وصعر ابـ داود ؾحؽَؿ بلنَّ آب ق صعر متؿِّ

ـْ َكْحؾٍ  ف ِم ؿ أي  ُظبقدَة ما تبقَـّ ؿ بؼقفف: ؾنذا ـالٌم دوَن ـالِم متؿِّ أو زيادٍة ذم صعر متؿِّ

ـَ و مضارَب ورَد ذـُرها ذم صعِر متؿؿ، دوَن صعِر أبقِف جقدًة، وإن ـان ؿد ذ ـَر أماـ

 وهذا ما جعَؾ أبا ُظبقدَة حَيؽُؿ بلنَّ ابـ داوَد يػتعُؾ افّشعَر.

 ،
ِ
ـُ ؾؾقس هلا تلثٌر  ذم َتراُجِع مستقى افّشعر ظـَد أيٍّ مـ افّشعراء أّما إماـ

 بحقاةِ افشاِظِر. اوذـُرَها ٓبدَّ أن يؽقَن ُمرتبطً 

 *اخلز افثاين: 

 : (67)* جاء ذم ضبؼات ؾحقل افّشعراء

ـُ َشالّم:أخزين أبق ُظبقدَة ظـ ظؿر بـ شع»  د بـ وهب افثؼػّل، ؿال: ـان قؿاَل اب

، ؾؼؾُت َفُف: َأْمِؾ َظَعَّ ؿصقدًة ٕخقايل ا، َؾَعَرَض َظعَّ َما َؿبَِؾف يقمً امؾطػً  امحَّاٌد يل صديؼً 

:  بـل شعد بـ مافؽ، فطرؾة، ؾلمذ ظعَّ

ـــــــــفْ  إنَّ  ـــــــــدَّ ُمـَْتَؼُؾ ـــــــــقَط َأَج  اخلَؾ

 

ــــــْت ُؽــــــْدَوًة إِبُؾــــــفْ    َوفِــــــَذاَك ُزمَّ

 َظْفـــِدي هِبـــِؿ ذم افـَّْؼـــِب َؿـــْد َشــــَُدوا 

 

ـــــ  ـــــقِّفؿ ُذُف
ـــــَعاَب َمطِ ـــــِدي ِص  ـُؾفْ هَتْ

، وأكا َأروي صعَر ؾؼاَل فف بالٌل: وحيَؽ! أيؿدُح احلطقئُة أبا ُمقشك إصعرّي  

 .(68)«ؽـ َأِصْعَفا َتْذَهْب ذم افـَّاس ف ؾال أظرؾفا!  وفاحلطقئة ـؾَّ 

                                                           

 .48 :شابؼمصدر  (67)

 .اء فؾُجَؿحل )ادجؾة(ؾحقل افشعرضبؼات ذم  ا يِرد اخلز ظذ هذه افصقرة متامً مل (68)
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ظـ أيب خؾقػة  اؾؼد روى ابـ َشالّم اخلَز ظـ أيب ُظبقدَة ، ورواه إصػفايّن أيًض 

تاب افطبؼات، و ذـَر افبقتِغ افسابؼِغ مـ تؾَؽ افؼصقدة، وافذي  اجلَُؿحّل أحد رواةـ 

 هق راوي صعر احلطقئة بالٌل ذاتف . اَأجاَب محَّادً 

تاب وإذا ـا ـ  تِب افـؼد افعريب افؼديؿ، «ضبؼات ؾحقل افّشعراء»ن ـ  مـ َأَهؿِّ

ـُ َشالّم اجلَُؿحّل، ؾنكَّـا كجد  وؿضقُة افـَّْحؾ مـ َأَهؿِّ افؼضايا افـؼديِة افتل َأثاَرها اب

 ذم تػصقِؾ احلَديِث ذم 
ِ
إخباَر افسابؼة ؿد جاءْت ذم دِيباَجِة افؽِتَاِب َؿبَْؾ افبَْدء

ـُ َشاّلم افطبؼاِت وص عرائَِفا ، وهل متثُؾ ُجؾَّ َحديثِِف ظـ ؿضقِة افـَّْحؾ، وإكَّاَم َأخَذها اب

ؾِّ خٍز  ابلمثَؾتَِفا ظـ أيب ُظبقدَة أخذً  ـُ بطريِؼ افروايِة ادباذِة، وكجد ذم أّول 

ٍت ؿقفف:)أخزين( مما ُيمـُِد َتـبَّف أيب ُظبقدَة فؼضقِة افـَّْحِؾ ذم افّشعِر افَعريب ذم َوؿ

 ُمبَؽٍر.وممّا ُرِوَي ذم ادََصادر إخبار أتقة :   

 افـَّْحُؾ ذم ُمَعّؾؼة امرئ افؼقس

هـ( ذم  624ومـ إخبار افتل ُتشُر إػ ؿضقِة افـَّْحِؾ َما ذـره ابـ افؽؾبل)ت *

 :(69)افؼقس ؿال أَ ويتعّؾؼ بَلبقاٍت مـ معّؾؼِة امرم، ترمجة ابـ احلاُم

ـُ »  ةِ، وـان افؼقس افشاظر افذي يؼال ف أدَة امرُظبق ؾقَفَد احلاُمُم ب ف: ظدُل إرَْصَ

 «:مـ افطقيؾ»افؼقس بـ ُحْجر وهق افذي يؼقل:  ئمع امر

َْاَم َز َن اا    ق   ٍَ َ  اََي  ِك  اا  َفا   َاْكا   ن 
 

 .............................. 
بؽك افديار ؾقام  ومخسَة أبقاٍت مـ أّوهِلا ؾـحَؾَفا افـَّاُس امرَأ افؼقس. وهق أول مـ

 «:مـ افؽامؾ»افؼقس افؽـدي ؿال:  أتزظؿ ـؾب، وذفؽ أنَّ امر

ـــاَظةً  ـــقاِظَج َش ـــا افـَّ ـــاِحبلَّ ؿػ ـــا َص  َي

 

ــكَ   ـُ مُحَ ــ ــاَم َبؽــك اب ـَ ياَر   )*(امِ بؽــل افــدِّ

                                                            

 .6/151: كسب معد و افقؿـ افؽبر( 69)

 احلاَُمم، مَحَام، ُحذام، ِحذام[. :( ]هؽذا ورد رشَؿ افؾػظان ذم ادصادر*)
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قَػ َبؽاها؟ ؿافقا:  ؾنذا ؿؾَتـ 

ـْ ِذــَرى َحبقـٍب َو َمــزلِ ؿِ   َػا َكْبـِؽ ِمـ

 

 ................................ 

 «.ؿال هشام: شؿعتف مـ ؽر واحد مـفؿ 

اَن مع امرئ افؼقس بـ ُحْجٍر  ـَ ـِ احلاَُمم، ويذـُر أكَُّف  ـُ افؽؾبّل ٓب ُخ اب ُيمرِّ

ـَ افـَِّص َأنَّ افؼصقدَة ادُعؾََّؼة ـاكْت معروؾًة ظـَدهؿ بدفقِؾ حتديِدهؿ  افؽِـْدّي، ويظفُر ِم

هلا شقى ادطؾع  .مخسة أبقاٍت مـ أوَّ

ـَ َحَذام افؽؾبّل ـاَن َيْصَحُب وَ : » (12)وؿاَل أبقظّع احلَامتّل  َحؽك أبق ُظبقدَة: أنَّ اب

ـْ َوَصَػ افّدياَر.....   «. امرأ افؼقس بـ ُحْجر افؽِـْدّي. وإكَُّف َأّوُل َم

 ويمـُد اخلزاِن أنَّ افشاظريـ ـاكا ظذ ظالؿة و صحبة . وذم ؿقِل امرئ افؼقس:

يا ـُ مُحامِ َكبؽل افدِّ اَم َبؽك اب ـَ  َر 

ياَر ؿبؾف، وهذا ضريٌؼ َمْفقٌَع  ؿد  ادفقٌؾ واضٌح ظذ أكَّف ـاَن َمْسبُقؿً  ـْ َبَؽك افدِّ بَؿ

 اظتاده افّشعراء، وحذا افالِحُؼ ؾقف َحْذَو افسابؼ.  

ـَ مُحَاٍم هذا ؿائ« هـ 655ت»وؿد ذـَر اجلاحظُ  الً اب
(31)

 : 

ـُ ُحذام، ؿال أبق َو َكاؿُِػ احلَـَْظِؾ ٓ تزاُل »  ظقـف هَتِْؿُؾ َماداَم َيـؼُػُف، وفذفَؽ ؿاَل اب

 ُظبقدَة: وهق افذي يؼقل:

اااااااا  َ َ   اااااااا ا   اااااااَداة َ ااااااااَماَ  امَْااااااا   َم ة
 

ٍَ ك َاااا     َن  َاااا ق  ت  ََا   اقَاااا ََتاااا  مَااااَمي 
ِػ ُدُروَر دمعتف ذم إِْثِر احلؿقِل، ؾشبََّف كػَسُف بِـَاؿِ  َوَيصُػ ُُيِْزُ ظـ بؽاِئِف،  

 احلَـظِؾ، وؿد ذـره امرؤ افؼقس ذم ؿقفِِف: 

ـــا  ُظْقَجـــا َظـــَذ افّطؾـــِؾ افؼـــديؿ َفَعؾـَ

 

ـُ ِحــَكْبؽِــ  ــاَم َبَؽــك ابــ ـَ َياَر   «.ذامل افــدِّ

                                                            

 .6/12: حؾقة ادحارضة (12)

 .6/119 :اجلاحظ: تاب احلققانـ (11)
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ـلينِّ ؽداة -افبقت اظذ رواية أيب ُظبقدَة كاشبً  اذـَر اجلاحُظ  اخلَز ُمْعتؿدً 

 ٓبـ ُحذام. -افبغ...

ـُ  ؿتقبة   : (16)«ـه676ت»وؿاَل اب

ياَر امرؤ افؼقس َحارَثُة بـ احلاَُمم بـ معاوية،  » ـْ َبَؽك افدِّ ـُ افؽؾبّل: أّوُل َم ؿاَل اب

 :(11)وإياه ظـَك امرؤ افؼقس بؼقفف

ـــاَظةً  ـــَقاِظَج َش ـــا افـَّ ـــاِحَبلَّ ِؿَػ ـــا َص  َي

 

ـــامِ   ـُ مُحَ ــاَم َبَؽـــك ابــ ـَ َياَر   َكْبؽِــل افـــدِّ

ـُ ِخَذاِم، ُظبقدةَ وؿاَل أبق    وأكشد::هق اب

ـــا ـ  ُظقَجـــا َظـــَذ افّطؾـــِؾ اُدِحقـــِؾ َفَعؾَّ

 

ــ  ـُ َكْبؽِ ــ ــك اب ــاَم َبَؽ ـَ َياَر  ــدِّ ــل اف  َذامِ ِخ

 

 

افؼائؾ وهقؿال: 
(34)
: 

ؾــــقا ؿَّ ــــَليّن َؽــــَداَة افَبــــِغ َدّــــا حَتَ  ـَ

 

 «َفَدى َشـُؿَراِت احلَـلِّ َكـاِؿُػ َحـَْظـِؾ  

ـْ بَ   ـَ مُحَام هق أّوُل َم ـُ ُؿتقبة أنَّ اب ياَر، وهق افذي ذـره امرؤ وذـَر اب َؽك افدِّ

 فف افبقَت افذي َأورَدُه اجلاحُظ ظـ أيب ُظبقدَة. وذـرَ افؼقس بـ ُحْجر، 

ذم ترمجة « هـ172ت»وبعَد ابـ ؿتقبة بام يزيُد ظذ ؿرٍن مـ افزمـ، ؿال أمدي 

 :(15)امرئ افؼقس بـ محام

فُ وافذي »  ـَ ـْ ِصعره ؿؾقؾ جد   أدر افّرواِة َيروي بقَت  ... وبعُض اافّرواُة ِم

 امرئ افؼقس بـ ُحْجر:

ـــا ـــِؾ َفَعّؾـَ ـــِؾ اُدِحق ـــَذ افّطؾ ـــا َظ  ُظَقَج

 

ـُ محـــام  ـــاَم َبَؽـــك ابـــ ـَ َياَر  ـــل افـــدِّ
 َكْبؽِ

                                                            

 .168: افّشعر وافّشعراء (16)

 .برواية أيب ُظبقدةَ  .114: ( ديقان امرئ افؼقس11)

 .129: ( ديقان امرئ افؼقس14)

 .11: ادمتؾػ و ادختؾػ (15)



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

218 

ـُ ِخذام   «.يعـل امرأ افؼقس هذا. وُيروى اب

َد أمدّي هذا اخلَز ذم مقضٍع آخَر بؼقفِفِ  َـّ َدَرَس صعُرُه َوذهَب : » (16)ثؿ َأ

 «.قسراف إٓ

ـَ مُحامٍ   ويظفُر مـ إخباِر افتل يروهيا أمدّي أنَّ  امرأ افؼقس أراد بؼقفف اب

افؽؾبّل افذي شبَؼُف، و أنَّ صعَر ابـ مُحاٍم ذهَب معظُؿُف، ومل َيبَْؼ مـف بَليدي افرواة 

 شقى افـّزِر افَقِسِر . 

«هـ 188ت»وبعد همٓء: ؿال أبق ظع احلامتل 
(37)

 : 

ياَر، أكشدوا أبقاتً وإذا ُشئِ »  ـُ خذام افدِّ  -مـ اَؾ ُظؾامُء ـؾٍب ظامَّ وصَػ بِِف اب

ـُ َحِذام  -ِؿَػا َكْبِؽ   «.وذـروا أنَّ امرأ افؼقس اكتحَؾَفا، َؾساَرْت فف، ومخَؾ اب

ـُ افؽؾبّل، وأصاَر إػ افبقِت إّوِل مـ  وؿد ذـَر احلَامتّل اخلَز افذي رواه اب

ـُ افؽؾبّل.افؼصقدِة ادُعّؾؼِة، ومل   حُيدْد ظدَد إبقاِت ـام ؾعَؾ اب

ُد اخلَزاِن َؿضقَة افـَّْحؾ ذم ُمعّؾؼِة امرئ افؼقس. َوشقاٌء َأكحَؾَفا افّرواُة  ـّ وُيَم

َر احلَامتّل َشاَرِت امرَأ  ـَ ؾب، َأم اكَتَحَؾَفا افشاظُر، ـاَم َذ ـَ افؼقس، ـام ذـَر ُظؾامُء 

 فف.    إبقاُت 

ؾب، وَما َأصاَر إفقف أبق ُظبقدَة، وؿد وردت إبقا  ـَ ُت افتل َأَصاَر إفقفا ُظؾامُء 

ّل  ـام ـرّي رواية إصؿعــِة إظؾؿ افشـتؿـذم ديقان امرئ افؼقس مـ كسخ

 :(18)ليتـــي

َرى َحبقـٍب َوَمـْـِزلِ  -1 ـَ ـْ ِذ  ِؿَػا َكْبِؽ ِم

 

ْخقِل َوَحْقَمــؾِ   ؾــَقى بــَغ افــدَّ   بِِســْؼِط افِّ

 
                                                           

 .96 :( ادصدر افسابؼ16)

 .6/12 :( حؾقة ادحارضة17)

 .6/86 :د.صػقؼ افبقطار :صعراء بـل ـؾب .8ص :( ديقاكف18)
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 افّرمِؾ. وافِّؾقى: حقُث يؾتقي ويرُق. افدخقل وحقمؾ: بؾدان. مـؼطعُ : ؿقفف: افسؼطُ 

ــُؿَفا-6 ــُػ َرْش ــادِْؼَراِة مل َيْع ــَح َؾ  َؾُتقِض

 

ـــْؿللِ   ـــقٍب َوَص ـْ َجـُ ـــ ـــجْتفا ِم ـــا َكس َ
 دِ

ؿقفف: ُتقِضح و ادِْؼَراة: مقضعان. َيعػ: َيْدُرُس. اجلـقُب: افّريُح افؼبؾقة.  

ُة: كسبة إػ اجلقف مـ صامل مؽة. كسَجْتَفا : َتعاؿَبْت ظؾقفا افشؿلُل: افّريُح اجلقؾق

 ؾَؿَحْت آثاَرها.

 فتؼادِم ظفده، و بؼقْت مـف آثاٌر َتدلُّ ظؾقف، وؿقفف: مل يعُػ رشُؿفا: أي تغرَّ 

حيِغ ظؾقف.  ـْ َأْن تذهَب افبتََّة اختالُف افرِّ  مـَعفا ِم

ــــاهِتَا -1 ــــَر إَْرآِم ذم َظَرَص ــــَرى َبَع  َت

 

ــــــؾِ   ــــــُف َحــــــبُّ ُؾْؾُػ  َوِؿْقَعاهِنــــــا ـلكَّ

 اؿقفف: إرآُم: افظباُء افبقض: يعـل أنَّ افّداَر َأؿػرْت مـ أهؾِفا وصارْت َملفػً  

 فؾقحِش ؾبعُرها ؾقفا.

ـــقا-4 ؾ ـــقَم حَتؿَّ  َي
ـــْغِ ـــَداَة افَب ـــَلينِّ َؽ    ـَ

 

ــؾِ   ــاِؿُػ َحـَْظ ــلِّ َك ــُؿَراِت احلَ ــَدى َش  ّف

ُؿر: صجر أمّ   ؽقالن: وهل صجر افصؿغ افعريّب. افـاؿُػ:  ؿقفف: افسَّ

ادُستخِرُج َحبَّ احلـظِؾ، وخصَّ كاؿَػ احلـظِؾ، ٕكَّف ٓ يؿؾؽ شقالَن دمِعِف ـام ٓ 

 يؿؾؽف مـ اصتدَّ صقُؿُف وحزُكُف. 

ــ -5 ــقَّفؿْ  اُوُؿقًؾ
ــعَّ َمطِ ــْحبِل َظ ــا َص  هِب

 

ـــؾِ   ؿَّ ـــك َو دَمَ ـــْؽ َأًش
ـــقن ٓ هَتؾِ  َيؼقف

 :  اإلبُؾ: افقاحدة مطقة. ووؿػُت افّدابَة: أي حبسُتفا. ؿقفف: ادطلُّ

ٌة إْن َشـــَػْحُتَفا-6   وإنَّ ِصـــَػائل َظـــْزَ

 

لِ   ــقَّ ـْ ُمَع ــ ــٍؿ َدارٍس ِم ــَد َرْش ــْؾ ِظـْ  وَه

ُل هـا: مـ افَعقيِؾ   ، و أكَّف يؼقُل: واظقٓه! وحُيتؿُؾ أن  وَ ؿقفف: ادُعقَّ
ِ
افُبؽاء

،يؽقَن 
ِ
ء ، ؾال يـبغل انَّ افبُؽاَء ظذ افّرُشقِم ٓ جُيدي صقئً إأي  مـ افتَّعقيِؾ ظذ افقَّ

َل ظؾقف.  أْن ُيَعقَّ



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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ـُ افؽؾبّل َؿْد َأَصاَر إػ مَخَْسِة َأبقاٍت ِمـ َأّوِل ؿصقدِة امرئ افؼقس  وإذا ـاَن اب

َد أَحَدَها، وهق افبقُت افرابع، َو كبََّف ظذ ؿضقِة  بعد ادطؾع، ؾننَّ أبا ُظبقدَة ؿد حدَّ

 افَعَرِب ادعروؾغ .افـَّ 
ِ
 ْحِؾ ذم افّشعِر ِظـَد َأؿَدِم ُصعراء

 :(19)وجاء ذم ـتاب اخلقؾ: ؿال أبق ُظبقدةَ 

َؿُؾ ؿصقدُتُف ظذ امرئ افؼقس:»  ِل اإلَشالّم، وحُتْ  وؿاَل َرجٌؾ مـ إَكصار ذم أوَّ

ــــٌؼ بـَــــقاِ  اخلَْقــــ  اخلَْرُ َما َضَؾَعْت َصْؿٌس َوَما َؽَرَبْت  -1  ِؾ َمْعُصــــقُب ُمَعؾَّ

ِؿُؾــِـل -6  ــْعَقاَء حَتْ  َؿــْد أْصــَفُد افَغــاَرَة افشَّ

 

ُحـــْقُب   ْ ُ  
ؾْحَقـــْغِ  َجـــْرَداُء َمْعُرْوَؿـــُة  افَّ

عقاُء: ادتػرؿُة. اجلَرداُء: افػرُس افؼصرُة افشعِر. ادعروؿة   ؿقفف: افغارُة افشَّ

حقُب: ضقيؾٌة مؼ :افؼؾقؾُة حلؿ اخلّديـ. ُ ْ
 ؾٌة.افؾَّْحَقْغِ

ــــا -1 ــــاَم ُمؾِجُؿَف ــــا إِذ َؿ ــــلنَّ َهاِدهَي  ـَ

 

ــــْقُب   ــــَرٍة َزْوَراَء َمـُْص ــــَذ َبْؽ ــــٌق َظ  َؿْع

،وجعَؾفا  
ٍ
ؿقفف: هادهيا: يريُد افعـَؼ. َزوراُء: يريُد ُمـحرؾًة ظذ ؽر اشتقاء

 ـذفؽ إلذاِف ظـِؼَفا. افَؼْعق: َؾْؾَؽُة افَبؽرِة.

ــــاءُ  -4 ــــَتؼَبْؾَتفا  َؿبَّ ــــعٌ ؾقفــــا إذا اْش  َتَؾ

 

ـــ  ْجَؾِغ دَمْ فؾـَّ ـــرِّ ـَ َوذم اف ِري
ـــباطِ  (42) ُب ق

ـِ و افرجؾغ: يؼاُل مـف:  افتحجقُؾ ؿقفف: افتجبقُب:   إذا بؾَغ إػ أوطػِة افَقدي

 ؾرٌس جمبٌَّب. 

ــَدبً  -5 ـْ َح ــ ــْقٌز مَلْ َيُؽ ــاِة ُكُش  اَوذم افَؼَط

 

ـــــــُب   ـِْق ـــــــٌد َوحَتْ ـــــــِدَها َمْس  َوذِم َمَعاِؿ

مٌ  -6   ، َوَجْرهُيَــــا َخــــَذمٌ َرَؿاُؿَفــــا رَضِ

 

ـــــْقُب   ـُ َمْؼُب ـــــٌؿ َوافـــــَبْط ـــــا ِزَي  َوحَلُْؿَف

                                                            

 .125: ـتاب اخلقؾ (19) 

صقب ادحؼؼ هذا افؾػظ بافتجبقب، وـذفؽ ورد ذم ديقان امرئ .125: ـتاب اخلقؾ( 42)

 ودمبقب.  .......ٓحت هلؿ ؽرة مـفا665: افؼقس
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ؿاُق مـ  ؿاُق: ما َرقَّ مـ إرض، و افّرـُض ؾقف صعٌب، ويؼاُل: افرَّ ؿقفف: افرَّ

ُم: ادتقؿِّد: يؼقل: هل حتّرق ؾقف باجلّري ٓ تبافقف. اخلذُم:  إَرِض ادستقي. افََضِ

 َطُع. ادؼبقب: افضاِمُر:، وبف ُتقَصُػ اخلَقُؾ افعتاُق.افرسيُع ادتؼطع. افزيُؿ: افؼِ 

 َوافَعــْغُ َؿاِدَحــة ٌَوافِرْجــُؾ َضــاِرَحة -7

 

ــــُب   ــــْقُن ِؽْربِْق ؾ ــــابَِحٌة َوافَّ ــــُد َش  َوافَق

ا تسبح ـام ؽائرةؿقفف: ؿادحٌة: يريُد   . و افقّد شابحة: إذا مّدت يدهيا ؾؽلهنَّ

حمٌة:  يعُة افدؾِع. ؽربقب: يريُد افسقاَد، يسبح افسابح ذم اداء يريد افرسظة. ضا

َا دمهاُء.  َيعـل أهنَّ

 َواَدـــاُء ُمـَْفِؿـــٌر َوافَشـــدُّ ُمـَْحـــِدرٌ  -8

 

ـُ َمْؾُحـْقُب    َوافُؼْصُب ُمْضـَطِؿٌر َواَدـْت

ؿقفف: ادَاُء ُمـَْفِؿٌر: يريد باداء افَعَرق. افُؼْصُب: واحد إؿصاب: وهل  

ـُ َمْؾُحْقُب: يعـل ؿؾقؾ اّفؾحؿ: يؼال: ؿد حلب إمعاء. ُمْضَطِؿٌر: ضا مٌر. َوادَْت

 متـف إذا ذهب، وإكَّام أراَد َمقِضَع افُؼْصب.

افتل وردت ذم بدايتف، ومل يزد  بافعبارةأورد أبق ُظبقدَة افـص افسابؼ، وؿقََّدُه 

 ظؾقفا.  اصقئً 

ل اوؿال ر»* وإذا تلّمؾـا هذه افعبارة:  ، «مالإلشجٌؾ مـ إكصار ذم أوَّ

 وجدكاها تدلُّ ظذ أمريـ:

 م .ُف ـاَن ذم بداياِت اإلَشالأكَّ  ثاكقفام: أوهلام: أنَّ افّرجَؾ مـ إكصار،

هُتا ثامكقَة ظَؼ بقتً   . اوهذه افؼصقدة مسطقرٌة ذم ديقان امرئ افؼقس، وظدَّ

وؿد َؿّسَؿ حُمّؼُؼ ديقان امرئ افؼقس افّشعر افذي اصتؿؾت ظؾقف خمطقضات 

 : (41)قان ثالثة أؿسام، وؿال: افؼسؿ افثاينافدي

                                                           

 .16 )ادؼّدمة( :( ديقان امرئ افؼقس41) 
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جاء  شبع ؿصائد: مما أورد افطقّد مـ رواية إصؿعّل وأيب ُظبقدَة وؽرمها،»

وهق يعـل  -متت كسخة أيب احلسـ افطقّد مـ افؼديِؿ افصحقِح ادـحقلِ  -ذم آخره 

 « . ػ امرئ افؼقسافّشعَر افذي مل يثبْت ذم رواية ادػضؾ، وكسبَُف ؽُرُه مـ افّرواِة إ

ْت وهذا افؼسؿ، إْن  روايُتُف و كسبُتف إػ افّشعر افؼديؿ بصػة ظامة، ؾننَّ  َصحَّ

 كسبَتُف ٓمرئ افؼقس مقضُع َصٍؽ . 

: (46)افؼسؿ، وؿاَل ذم ُمؼّدمتفا هذاوجاءت هذه افؼصقدة أّول كصقص 

ا إلبراهقؿ بـ بشر إكصارّي »  «.ويؼال: إهنَّ

فَرجٍؾ مـ إكصار، ؾننَّ ما جاَء ذم  افؼصقدةَ َة ؿد ذـَر أنَّ وإذا ـاَن أبق ُظبقد

 . (41)إبراهقؿ بـ بشر إكصارّي  ؾفقرواية افطقّد ؾقف بقاٌن ٓشؿ صاظِرها، 

 ومـ يـظر ذم ديقان امرئ افؼقس جيد ادؾحقطات أتقة:

ام -أ مل  وردت إبقاُت افسابؼة بستقبفا ماظدا افبقتغ افرابع واخلامس ؾنهنَّ

 يردا ذم رواية افديقان.

 روايُة إبقاِت  َتؽاُد َتؽقُن ُمطابؼًة َظدا : -ب

 بداية ادكاع افثاين مـ افبقت إول وردْت ـام يع :  -1

 اخلَــْرُ َمــا َضَؾَعــْت َصــْؿٌس َو َمــا َؽَرَبــْت 

 

ـــقُب   ـــِؾ َمْعُص ـــقاِ  ِاخلَق ـــٌب بـَ  ُمَطؾَّ

 رواية افبقت افسابع وردت ـام يع: -6 

 َشـــــابَِحة َوافَعـــــْغُ َؿاِدَحـــــٌة َوافَقـــــدُّ 

 

ــــُب   ــــْقُن ِؽْربِْق ْجــــُؾ َضاحِمَــــٌة َوافؾَّ  َوافرِّ

 وهذا آختالف ذم افرواية ٓ يمثر ذم معـك افبقت . 

                                                           

 .665 :ديقاكف (46)

ذم افسمجة  1/674 :افتاريخ افؽبر :ذم. ورد ذـره مل يعرض فف حمؼؼ ديقان امرئ افؼقس (41)

 .1/65 :وذيؾ تاريخ بغداد ،1616 :ذم افسمجة رؿؿ 8/79: هتذيب افؽامل ، وذم885رؿؿ
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ـُ افؽؾبّل ذم حديثِِف ظـ َأكساِب ؾحقِل اخلقؾِ  و ؿاَل اب
(44): 

َياق فؾخزرج ذم اإلَشاّلم، وهلامافَؼَتاِديومـفا »..   يؼقُل إبراهقُؿ بـ ، وافسِّ

 بشٍر إكصارّي:

ــــَبُتفا ــــاِق كِْس ي ــــاِدي َو افسِّ ــــَغ افَؼَت  ب

 

ُحـقُب   ْ ُ 
 «.َجْرَداُء َمْعروَؿُة افؾَّْحَقـْغِ

إلبراهقؿ إكصارّي، وؿد كؼَؾ  اَمـسقبً  اإذ كجد هذا افبقت ظـد ابـ افؽؾبّل ُمػردً  

 افؽؾبل.   افـص افسابؼ ظـ ابـ (45)«خقؾ افعرب  َأشامء»إشقُد افغـدجايّن ذم ـتابِِف 

 : (46)«هـ 177ت»وؿال افّشؿشاضل 

 «:وممّا ؿقؾ ذم تػضقِؾ اخلقِؾ وإيثاِرها و وصِػفا ذم افّشعر ٕظرايب » 

 اخلَـْرُ َمــا َضَؾَعـْت َصــْؿٌس َوَمـا َؽَرَبــْت 

 

ــقُب   ــِؾ َمْعُص ــقاِ  اخلَْق ــٌؾ بـَ َـّ  «.ُمَق

 ظذ كسبتِِف َٕظرايّب. ومل يزدْ  افؼصقدة ُمػردً اأورَد افّشؿشاضل افبقَت إوَل مـ  

 :(47)«هـ195»افعسؽرّي وؿاَل 

، وافصحابِة ريض اهللُ ظـفؿ، وكثِر إظراِب، وممّا ذم ـالِم افـبل » 

: اخلقُؾ َمعؼقٌد بـقاِصقَفا اخلَُر إػ وؾصقل افؽتاب مـ آشتعارة ؿقل افـبل 

 «.يقِم افؼقامةِ 

مقُة ذم افبقِت إّوِل مـ افؼصقدِة، وهذا ممّا ُيَرّجُح أنَّ وتظفُر افروُح اإلَشالّ 

ا فرجٍؾ مـ إكصاِر هق افقجُف إؿرُب فؾصقاِب.   َما ُروي ظـ أيب ُظبقدَة ذم أهنَّ

                                                           

اختؾػت رواية صدر افبقت ظـفا ذم ديقان امرئ افؼقس،  117: ابـ افؽؾبل: أكساب اخلقؾ( 44)

  .وـتاب اخلقؾ

 .57: إشقد افغـدجاين :أشامء خقؾ افعرب( 45)

ـ إصعار (46)  .1/684: إكقار و حماش

 .684: افصـاظتغ( 47)
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وَيتبّغُ ممّا شبَؼ أنَّ  هذه افؼصقدَة َأوػ بـسبتِفا إلبراهقؿ بـ بشر إكصارّي 

ديقاكِِف، وفعّؾ أبا ُظبقدَة هق َأؿدُم افّرواِة  مـفا إػ امرئ افؼقس وإن ُوجَدْت ذم

ـَ َأَصاروا إػ أنَّ افؼصقدَة مـحقفٌة.   افذي

أو ُكِحَؾ صعَر ؽِرِه ، ؾننَّ افّرواَة ؿد  اوإذا ـاَن امرؤ افؼقس ؿد اكتحَؾ صعرً 

 مل يؼْؾُف، وفقَس ذم ظِكِه. اكحؾقه صعرً 

 جاء ذم ـتاب إؽاين:

ؿاَل ابـ إظرايب: مرَض مافُؽ بـ افريب ظـَد : » (48)«هـ156ت »ؿال أبق افػرج

ؿػقِل شعقد بـ ظثامن مـ خراشاَن ذم ضريِؼِف ؾؾاّم َأذَف ظذ ادقِت ََتؾََّػ معف ُمّرة 

 افؽاتب، ورجٌؾ آخر مـ ؿقِمِف مـ بـل متقٍؿ ومها افؾذان يؼقُل ؾقفام:

 َأَيــا َصــاِحبل َرْحــِع َدَكــا اَدــقُت َؾــاْكزٓ

 

ــــــــٍة    إينِّ  ُمِؼــــــــقٌؿ   َفَقافَقــــــــا بِرابق

وماَت ذم مـزفِِف ذفَؽ، ؾدَؾـَاه، وؿُزُه هـاَك َمعروٌف إػ أن، وؿاَل مافُؽ  

 ؿبَؾ مقتِِف ؿصقدَتُف هذه َيرثل كػَسف.

َدُه افـّاُس ظؾقفاؿال أبق ُظبقدَة: افذي ؿاَفُف ثالثَة ظَؼ َبقتً   «. ، وافباؿل َمـُْحقٌل َوفَّ

وؾاِة افشاظِر ومـاجاتِِف فصاحبقِف، ثؿ أتَبَعُف بخِز أيب  ذـر أبق افػرج خزَ 

َد ظدَد  إبقاِت افتل ؿاهَلا افشاظُر.  ُظبقدَة افذي حدَّ

ـَ إؽاين خَز جعػر بـ ُظْؾَبة و ُجْعُدب  وؿد ذـَر أبق افػرج ذم مقضٍع آخر ِم

 : (49)ُيغراِن ظذ بـل ظؼقؾ،....وذم ذفَؽ يؼقُل َجعػُر مـ ؿصقدةٍ 

ـَــاوَ »  ـــاِب َؾنهنَّ ـَ ـــْؾ َؿُؾـــقِ  ذم افرِّ  َظطِّ

 

ــــادً   ُد َأـَب ــــُتْزِ ــــا اَش ــــل افَبَقاـق  َو ُتبؽِ

ـِ افّريِب ذم ؿصقدتِِف ادَشفقرة َيرثل هبا كػَسفُ    . «وهذا افبقت بعقـِِف ُيروى دافِؽ ب

                                                           

 .66/611ج :إؽاين (48) 

 .11/11: إؽاين (49)
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 كسبَتُف دَافؽ بـ افّريب. اوؿد ذـَر إصػفايّن افبقَت ُمَمـدً 

 ردْت افؼصقدُة ؾقفا: ومـ ادصادر افتل و *

 :(52)مجفرُة أصعاِر افعرِب فؾؼرّر، ؾفل افسابعُة مـ ادََراثل: ؿاَل ذم آخِرَها-أ

وافبقت ادذـقر، هق «.  اُكجزْت بحؿِد اهللِ َتَعاَػ، وهل اثـاِن وشتقَن بقتً »  

 افسابُع واخلؿسقَن مـفا بروايتِف افسابؼِة.

 :(51)متفاخزاكُة إدب فؾبغدادّي: ؿال ذم مؼدّ -ب

ا  »   «  امخسقَن بقتً و ؿصقدُة مافؽ بـ افريب ؾفل ثامكقةٌ وأمَّ

 : (56)وذم ادػّضؾقات َمـسقًبا فَعْؾَؼَؿة بـ َظَبَدة بـ افـعامن وروايتف -

ــــَ كٍ  لٍّ ـِْكســــؾؾســــَت إل»   َو فؽـــــ دَِ

 

 َيصــــقُب  
ِ
ـْ َجــــّق افّســــامء َل ِمــــ ــــزَّ  َتـَ

ُت زيادٌة مـ ادرزوؿل، وكسخة ؾققـا، ؼا ادُػّضؾقات: وهذا افبق...وؿاَل حمؼِّ  

 «.وهامش كسخة ادتحػ افزيطاين

ظذ َما َكَظَرا ؾقف مـ ُكسِخ خَمطقضاٍت ذم  اوهذه اإلصارُة مـ ادحّؼؼغ اظتامدً 

 ادُػّضؾقات.  حتؼقِؼ 

ؾقُة هل افؼصقدُة افتل ذـَر افَبَطْؾَققّد َمطَؾَعفا، وافبقُت هق و هذه ادػضَّ

 ،ا، أي ذم مـتصِػ افؼصقدِة َتؼريبً اَن مـ ثالثٍة و َأربعَغ بقتً افسادُس وافعؼو

 وفقَس ذم آخرها ـام ذـَر افَبَطْؾَققّد.

ُبقظّل: هق آخُر مؼطقظٍة مـ شتِة أَبقاٍت، مطؾُعفا: ؿ بـ ُكقيَرَة افَرْ  وذم ديقان متؿِّ

                                                           

 .615: مجفرة أصعار افعرب( 52)

دب( 51)  وما بعدها. 6/621.: خزاكة ٕا

ادؾؽ،حذؾت : اد ك.194: الم هارونصاـر/ظبد افسَّ  أمحد حمؿد :حتؼقؼ :ادػضؾقات( 56)

 اجلؿع مالئؽة. مهزتف وظادت ذم
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ـْ مَ »  ـــــــًاْ َ ؾؾســــَت بجـّـــــّل َو فؽـــــ

 

 َيُصــــقُب تـــــزَّ  
ِ
ـْ َجــــقِّ افَســــامء  «ل ِمــــ

 :(51)دوَن كسبٍة: وروايتف«افؼقاذم فؾتـقخل»وذم ـتاب  - 

ـْ »  ـــــــًاْ َ مَ ؾؾســــَت بجـّـــــّل َو فؽـــــ

 

ــــدَّ    َيُصــــقُب حَتَ
ِ
ـْ َجــــقِّ افَســــامء  «َر ِمــــ

 .(54)ادون كسبة أيًض « زهر إـؿ»وذم ـتاب - 

 :(55)وذم احلديث ظـ هذا افشاهد ؿاَل حمؼؼق افشاؾقة

 «. َأحٌد ممّـ مجَع ديقاَن َظْؾَؼَؿة وٓ ممـ ذحف  د بقَت افشاهد ذم هذه افؼصقدةرِ قومل يُ » 

حغ َكسبَُف افَبَطْؾقَقّد  فَرُجٍؾ ِمـ بـل ظبد افؼقِس، ذم افبقَت ؾننَّ َأبا ُظبَقدَة كسَب 

 ادصادر. فَعْؾَؼَؿة ـام ورَد ذم ذِح أبقاِت اجلَُؿِؾ ، ومل يؼ إػ تـازِع كسبتِِف، ـام هق ذم

 ذم ؾؼرة بعـقان:« ـتاب اخلقؾ»*وجاء ذم 

ـْ صػِة اخلَقِؾ. ؿاَل َظْؾَؼَؿُة بـ َظبََدة:......     وممّا َؿافِت افَعَرُب ذم َأْصَعاِرها ِم

وؿد ُُيَْؾط ُ ؿقُفُف هذا بشعِر امرئ افؼقس بـ ُحْجٍر افؽـدّي، وؿد َكَسبُت »

ـْ صعر َظْؾَؼَؿة   «.صعَر امرئ افؼقس إفقف وأؾردُتُف ِم

 :(56)ؿال َظْؾَؼَؿةُ 

ــا -1 ـَاهِتَ ـُ ــُر ذم ُو ــِدي و افطَّ ــْد َأْؽَت  وؿ

 

ــرِ   ــَدى جَيْ ــاُء افـَّ ــْذَكِب  يَوَم ــؾِّ ِم ـُ ــَذ   َظ

ـَاُت: مجُع ُوــٍة، وهل مقضُع افطائِر. وادِْذَكُب:   ـُ ـاهِتا،  افُق ـُ ؿقفف: ذم ُو

 إػ افّروِض.
ِ
 َمِسقُؾ اداء

ــــفُ  -6 ــــِد َٓح ــــِد إََوابِ ــــِرٍد َؿْق  بِؿـَْج

 

ـــ  ـــِراُد اهلَ
ِب ضِ ـــرِّ ـــْلٍو ُمَغ ـــؾَّ َص ـُ  َقاِدْي 

                                                            

 .115: افتـقخل: افؼقاذم (51) 

مثال و احلؽؿ (54)   .1/656: افققد :زهر إـؿ ذم ٕا

 .6/146 :ذح صاؾقة ابـ احلاجب (55) 

 وما بعدها. 672 :ـتاب اخلقؾ( 56) 
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ؿقفف: بُؿـْجرٍد يعـل ؾرًشا ؿصَر افشعِر وبذفؽ ُتقصُػ افعتاُق. وإوابُد: 

افقحُش. وَٓحُف: أضؿَرُه و أهزَفُف. واهلََقاِدي: َأوائُؾ افقحِش.افشلُو: افطؾُؼ 

ُب:افبعقُد. يؼقل: هق ـافؼقد فتؾَؽ إوابِد.  وافغايُة. وادَُغرِّ

 َغــــــْقٍج َفَباَكــــــاُه َيــــــتِؿُّ َبِرْيُؿــــــفُ بِ  -1

 

 َظــــَذ َكْػــــِث َراٍق َخْشــــَقة َ افَعــــْغِ  

 جُمْؾِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب                          

 

ظؾقف ظقذٌة، ويتؿ  ؿقفف: افغقُج: افقاشُع جؾِد افصدِر. وافزيؿ: خؾقٌط ُيعؼدُ 

ل إضافة فسعة صدره. وادجؾب: افذي جيعؾ افعقذة ذم جؾب ثؿ قبريؿف: أي يط

 ُياط ظذ افػرس. 

ـــَلنَّ َأْدَكـــك ِشـــَؼاضِفِ  -4 ـَ  بـــذِي َمْقَعـــٍة 

 

 ُؾ َثْعَؾـــــِب فِقْـــــ آذَ  اوَتْؼِرْيبِـــــِف َهْقًكـــــ  

ُه وَكشاُضُف، أي إكَّف  فقساؿط افّشدَّ أي  ؿقفف: بذِي َمْقَعٍة: َمْقَعُة افَػَرِس ُحَْضُ

 بعَد افق ءَ يليت مـف افق
ِ
  يٌع. . وافذآفقُؾ: مـ افَذَأِٓن: وهق َمرٌّ ء

ــــفُ  -5 َلكَّ ـَ ـٍ  ــــِئ ــــٍؾ ُمْطَؿ ــــْقٍؿ َضِقْي  َظظِ

 

َحـــُة َمْرَؿـــِب بَِلْشـــَػِؾ ذِ    ي َيـــاَواَن َ ْ

ــاَن َباِدًكــ -6  ـَ ثِــُر َشــَقاِد افؾَّْحــؿ ِ َمــا   اـَ

 

ــْؿِر مَمُْشــقق  ــْقَذِب  وذم افضُّ ــَقاِئِؿ َص  افَؼ

ـــــفُ  -7  ـــــَدِريِّ َيِزْيـُ َعْؼـــــِد إْك ـَ  مُمَـــــرٍّ 

 

ــ  ــؼ َِخْؾ ــَع افِعْت ــِب َم ــْرُ َجْلَك ــٌؿ َؽ  ٌؼ ُمْػَع

: افّشديُد افَػتِؾ، يعـل أكَّفُ   َصؾقُب افؾحِؿ صديُد إِ .  ؿقفف: ادُِؿرُّ

: حبٌؾ َمضػقٌر مـ جؾقٍد مـسقب إػ ؿرية بافشام يؼال هلا إكدريـ. و إكدريُّ

 : افؼصُر.وظؼُدُه: ضػُرُه و ِصّدُة ؾتؾف. وادُْػَعُؿ: ادُْؿتؾُئ افّتاُم. و اجلَْلَكُب 

ــَتفُ  -8 ــَقاِن َكَؼْ ــْقن ِإُرج َؾ ـَ ــٍت  َؿْق  ـُ

 

ــَدى  ــَداَة افـَّ ــ َؽ ـَ افصُّ ــ ــِب ِم  َقان ِاُدَؽعَّ

. و افّصقاُن: اؿقفف: ـؾقِن إُرجقاِن: هق صبٌغ أمحٌر ُمشَبٌع، وأراَد بف هـا ثقبً  

ٌب مـ افَقر. ويؼ ُب: رَضْ ال: افتخُت وهق ثقٌب ُتَصاُن ؾقف افثقاُب. وادُؽعَّ

 ادُؽعُب ادَطقيُّ ادَشدوُد.
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ــــٌؼ َحشــــ -9 ــــُف ُظـُ ــــفُ ـَْف ــــلنَّ جِلَاَم ـَ  ٌر 

 

ِب   بِــــِف ذمُيَعــــايل   َرأِس ِجــــْذع ٍ ُمَشــــذَّ

: افَّؾطقُػ افّدؿقُؼ افطرُف. ُيَعايل: َيُؿدُّ بف إػ َأظذ وَيرَؾُع. ؿقفف: احلَْؼ  

َن ضقُفُف.وضقُل باادُشّذُب: افذي اشتمصَؾ َما ظؾقف ِمـ إَؽصاِن، ؾاشتقى و

 ِه ممّا ُيْؿدُح بف افػرُس.ؤافُعـُِؼ واشتقا

ِ  افبِْؽِر ِحـَغ ُتـِدْيُرَها -12 َعْغِ ـَ  َوَظْغٌ 

 

ـــِب   ـــْقِػ اُدـَؼَّ ـــَت افـَِّص ـــا حَتْ  بِِؿْحَجِرَه

ــفُ  -11  لكَّ ـَ ــَت َمــْتـ ٍ   َوَجــْقٌف َهــَقاٌء حَتْ

 

ــِب   ــقُق َمْؾَع  ُزْحُؾ
ِ
ــاء ــَبِة اخلَؾَؼ ـَ اهلَْض ــ  ِم

ُف َؾاِرٌغ فِسَعتِف. واهلضبُة: ُجبقٌؾ أو   لكَّ ـَ ؿقفف: َوَجْقٌف َهَقاٌء: أي َواِشٌع 

. يؾعُب ظؾقِف افصبقانُ  ؾساُء. وافُزحؾقُق: َمقضٌع أمؾُس َصخرٌة. واخلؾؼاُء: ادَ 

ـُ هذا افػرِس َأمؾُس  . ـُزحُؾقٍق ذم صخرٍة مَ  يؼقل: َمْت
ٍ
 ؾساء

ؽِْرَدْوسِ اَدَحاَفِة  -16 ـَ َؾـْت َؿَطاٌة   أْذَ

 

ـــِؾ افَغبِـــْقط ِاُدـــَذأَِّب   اِهـــٍؾ ِمْث ـَ ـــَذ   َظ

وؿقفف: َؿَطاٌة: يعـل َمقِضَع افّردِف مـ ُمَمخِرِه. افؽردوُس: افعظُؿ ـثُر  

ُيْسَتحُب إذاُف اّفؾحؿ. وادََحاُل: افِػؼاُر. وأذَؾْت: أي َظَؾْت يعـل افَؼَطاَة و 

 ـاهلَقَدِج صبََّف افَؽاِهَؾ بِِف ذم إذاؾِِف وافغبقُط: َمرـٌب مـ َمَراـِب افَؼَطاِة. 
ِ
افـَّساء

 َشُع.أشػؾِف. وادَُذأُب: ادُق عةوَش 

َباع ِ َمِضقُغَفاَوُؽْؾٌب ـ -11  لْظـَاق ِافضِّ

 

ـِب الِش   ـَ ـؾَّ َمْر ـُ ـا  ـَظك َيْغَشـك هِبَ  ُم افشَّ

ـاِق افّضباِع وؿقفف: ُؽْؾٌب: افُغؾُب: افِغالُظ افّشداُد يعـل ؿقاِئَؿُف، وصبّففا بلظ 

ذم افغؾِظ و افشّدِة. وَمِضقُغَفا: أي ظصُبفا و حلُؿ افساؿِغ مـفا ومجُعفا َمَضاِئٌغ. 

َظك: َظظٌؿ ٓصٌؼ بافّذراِع ـلكَُّف َصظقُة ظقٍد َؾُسؿل َصظك فشبِفِف بذفؽ. وؿقفف:  وافشَّ

 ريُؼ.ِشالُم افّشظك: أي شؾقٌؿ مـ َأْن يعتَؾ َصظاه ؾقُـعَت فذفؽ. وادَرـُب: افط

ــا -14 َ لهنَّ ـَ ــَراَب   ـَ افظِّ ــ ْؼ ــْؿٌر ُيَػؾِّ  وُش

 

ـــِب   ـــاٌت بُِطْحُؾ ـــٍؾ َواِرَش ـــاَرة ُ ِؽْق  ِحَج

 



  أ. كارص اجلباظل – ؿضقة افـَّْحؾ ظـد أيب ُظبقدَة َمْعَؿر بـ اُدثـّك 

 

229 

ؿقفف:افُسْؿُر: يعـل حقاؾَرُه، وإذا ـاكْت ُشْؿًرا ـاَن َأصؾَب هلا. وافّظراُب: َما 

اِرَشاُت: َكَتَل ِمـ احلجارِة وَما َصُغَر ِمـ اجِلَباِل. وافِغقُؾ: ادَاُء اجلَاري. وافقَ 

 ؿد َظالها 
ٍ
ادُصػراُت. صّبف حقاؾَر افػرِس ذم صالبتِفا و َمالشتِفا بحجارِة َماء

 افُطحؾُب ؾاصػّرْت و امالّشْت وصُؾَبْت.

وؿال امرؤ افؼقس بـ ُحْجٍر افؽـديُّ 
(57): 

ْقَؽـؾ -1  َوَؿـْد أْؽَتـِدي َؿْبـَؾ افُعَطـاس ِ هِبَ

 

ـــــِب   ـــــالِة حُمَـَّ ـــــقِر افَػ َقْعُػ ـَ ـــــبَّ   أَؿ

ؿقفف: ؿبَؾ افُعَطاِس: يعـل ؿبَؾ أن يؼقَم افـّاُس ؾُقسؿُع صقٌت أو ُظطاٌس.  

اهلقؽُؾ: افػرُس افّضخُؿ ادرتػُع،صّبفف هبقؽِؾ افـَّصارى، وهق أـُز بقٍت هلؿ. 

.  وافقعػقُر: وفُد افبؼرِة افِقحشقِة. ادُحـُّب: ـِ : افَضاِمُر افَبط افذي ذم يدِيِف  وإؿبُّ

 وُيستحُب ذفَؽ، وهق مـ ِخْؾَؼِة اجِلَقاِد.   وُصؾبِِف اكحـاء

ـــلكَّاَم  -6 ـَ ـــاِم  َج ـــلس ِافؾِّ ـــَذ َؾ ـــَراُد َظ  ُي

 

ِب                                 ــــذَّ ــــاُة ِجــــْذٍع ُمَش ــــِف ِمْرَؿ ــــَراُد بِ  ُي

 جاِم: َحديُدُتف افتل تؽقُن ذم افػِؿ. ؾِّ أي ُيزاول ُو ُيعافُج. وؾلُس افؿقفف: ُيراُد:  

ـــفُ  -1 ـــةٍ  َف ـــاَؿا َكَعاَم ـــل َوَش ـــال َطْب  أْيَط

 

ـــِب   ـــْقَق َمْرَؿ ـــاِئٍؿ َؾ  َوَصـــْفَقة ُ َظـــْرٍ َؿ

ؿقفف:فُف أْيَطال َطْبل َوَشاَؿا َكَعاَمٍة: صبَّف خارَصيت افػرس بخارَصيت افظبل،  

ا َؿصرُة افَساؿْغِ صؾبتُفام ضقيؾُة  ٕكَّف َضاِمٌر، وصبَّف شاؿقِف بَساؿل افـّعامِة:ٕهنَّ

، ويستحُب ذفؽ ذم افػرس. ؿقفف: َوَصْفَقة َُظْرٍ َؿاِئٍؿ: صّبَف طفَره بِظفِر افَػخِ  ـِ َذْي

افَعْرِ ذم اظتدافِِف واشتقاِئِف، وجعَؾُف ؾقَق َمْرَؿٍب، ٕنَّ ذفؽ مما يبّغُ اشتقاَءُه، ويزيُد 

ـِ َمـظِرِه.  ذم مَتَاِم خْؾِؼِف وُحْس

 فاَم َوَشــاِمَعَتان ِ َتْعـــِرُف افِعْتــَؼ ؾـِــقْ  -4

 

ــَرِب   ــط َ َرْب ــْذُظْقَرة ٍ َوْش ــاِمَعَتل َم َس  ـَ

                                                            

 .676: ـتاب اخلقؾ ( 57) 
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ؾنذا كظرَت إفقف  ؿقفف: َتْعِرُف افِعْتَؼ ؾِْقفاَم: يعـل أنَّ ُأذكقِف َدؿقؼتاِن حُمّددتاِن،

تبقَّـَت ظتَؼُف و ـرَمُف ؾقفام. افَرْبرُب: افؼطقُع مـ افبؼرِ ِ. صبَّف إُذكِغ بسامعتِل بؼرٍة 

دهْتُام. ُذِظَرْت َؾـََصَبْت   ُأذكقَفا وَحدَّ

افـدِّ  -5 ـَ َدىَفُف َحـاِرٌك   ْظصِ  َفبَّـَدُه افـَـّ

 

ــــبَِّب   ــــاِج اُدَض َت ــــِؾ افرِّ ـــــَد ٍ ِمْث  إَػ َش

ْظُص: افَؽثِقُب . وافدِّ اؿقفف: احلَارُك: ُؾروُع افَؽتِػِغ، وهق افَؽاِهُؾ َأيًض  

ه افـَّ   دى ؾتؾّبَد واصتدَّ ومل يتساؿط.افصغُر مـ افّرمِؾ. وَفبََّدُه افـََّدى: أي باَذَ

تاُج: افباُب ادُْغَؾُؼ وظؾقف باٌب صغر.  و  افرِّ

ـــــرٌ  -6 ْتغ ِ َوحَمَْج ـــــاِويَّ اَد ـَ ـــــان ِ   َوَظْقـَ

 

ـــِب                             ـــِػْقِح اُدـَصَّ ـــِؾ افصَّ ــــَد ٍ ِمْث  إَػ َش

بافعِغ ِمـ افعظِؿ افذي ذم  ؿقفف: اداويتان: ادرآتان ادصؼقفتان.و ادحجُر: ما دارَ  

.  افّسـُد: َما ارتػَع مـ إرِض ذم  َأشػؾِ  ـِ اجلبِؾ وَظال ظـ  ؿؾِب اجلػ

ػقُح ادُـَّصُب: أي ُكصَب بعُضف ظذ بعِض.  افسػِح.افصَّ

ــؾَّ إذ -7 ـِ َواْبَت ــا َجــَرى َصــلَوْي ــفُ  ا َم  ِظْطُػ

 

ـــلِب   ْت بِلْث ْيِح َمـــرَّ ـــُز افـــرِّ  َتُؼـــقُل َهِزْي

َجَرى هذا افَػرُس َضَؾؼْغِ وابتؾَّ َجاكُبُف مـ افَعَرِق َشِؿعَت فف َخْػًؼا  يؼقل: إذا 

يح ؾقف.  ْت بلثلِب، وهق صجٌر  ُيشبُف إْثؾ، َيشتدُّ َصقُت افرِّ يح إذا مرَّ ـخػِؼ افرِّ

يح: صقهُتَا.  وهزيُز افرِّ

 َضــؾِْقع ٍ إَذا اْشــَتْدَبْرَتف ُ َشــدَّ َؾْرَجــفُ  -8

 

ــَؼ   ــْقَس بِلْصــَفِب بَِضــاٍف ُؾَقْي  إْرض ِ ف

تدباُر: افـّظُر ؿقفف:ضؾقٌع: افضؾقُع افعظقُؿ إضالِع ادـتػخ اجلـبغ. و آش 

. وافػْرُج: ما بَغ رجؾقِف. وافّضاذم: افّذكُب افطقيُؾ. وؾقيَؼ ءإػ ُدُبِر افّق 

: إَرِض:أي فقَس بافطقيِؾ ؾقطَل ظؾقف، وٓ بافَؼصِر ؾقبعَد ظـ إرِض. وؿقفف

 فْقَس بِلْصَفِب: أي هق أشقٌد ٓ َتشقُبُف مُحرٌة: وذفؽ أتؿُّ فقصِػِف.
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ــــلكَّاَم  -9 ـَ ــــَك   َو َُيِْضــــُد ذم أِريِّ َحتَّ

 

ـــِب   ـــْرُ ُمْعِؼ ـــاِئٌػ َؽ ة ٌ أْو َض ـــرَّ ـــِف ُظ
 بِ

ؿقفف: ُيضُد: أي يشّد ادضَغ، وأصُؾ اخلضِد افؼطُع. وافُعّرُة: اجلـُقُن.  

ًة قطان. وؽُر معؼب: أي هق مالوافطائُػ: مـ ضاِئِػ افش زٌم فف فقَس َيْلخُذُه َمرَّ

ِة. و ـَ ثرِة احلر ـَ  َيدظُف ُأخرى: يصُػف بافـشاِط و 

ةٌ  -12 ـــاق ِ َدرَّ ْجـــِر أهْلـُــْقٌب َوفِؾسَّ  َؾؾِؾزَّ

 

ــِذِب   ــَرَج ُمَف ــُع أْخ ــُف َوْؿ ــْقِط ِمـْ  َوفِؾسَّ

: ادرُسُع ذم ظدِوِه. يؼقل: ؿقفف: إَخرُج: افظؾقُؿ، وهق ذـُر افـّعاِم. ادُفّذُب  

َب بافّسقِط أو  اِق: افتفَب ذم جريِ إذا ُزِجَر أو رُضِ  .فُمري بافسَّ

ـــِرهِ  -11 ـــات ِ بِـَْح ـــاَء اهلَاِدَي ـــلنَّ ِدَم  ـَ

 

ــــِب   ــــْقِب خُمَضَّ  بَِش
ٍ
ــــاء ــــاَرة ُ ِحـَّ  ُظَص

ؿقفف: اهلَادياُت: ادُتؼدماُت مـ افقحِش. يؼقل: هذا افػرُس ُمعتاٌد فؾّصقِد،  

ؾفق ُيزاِحُؿ افَقحَش ويؾصُؼ هبا: ؾنذا ضعـَت صاَر افّدُم إػ كحِرِه، ويؼال: إكَُّف أراَد 

أنَّ افػرَس ُيؾّطُخ بّدِم افّصقِد فُقعرَف ذفؽ مـف، وخصَّ افّشقَب ٕنَّ ِخَضاَب 

 وَأصّد مُُحرًة مـ َؽِره.  اافّشقِب فبقاِضِف َأثبُت أثرً 

افّشعَر ممّا ؿاَفتُف افَعَرُب ذم َوصِػ اخلَقِؾ، ذـر أبق ُظبقدَة أكَّف أورَد هذا 

ـِ مـ َؿصقدتغِ  اِن مـ َأضقِل وإبقاُت افتل ذـَرَها فؽؾٍّ ِمـ افَشاظري  ُتَعدَّ

تُب إدِب وافـّؼِد ُحؽقَمَة ُأمِّ ُجـَْدب، وما داَر ؿصائِدمهَ  ـُ ا َوَأصفِرها، وتـاؿَؾْت 

ـِ ظذ أخر.  ؾقفا مـ تػضقِؾ أحِد افَشاِظري

 ومطؾُع ؿصقدِة امرئ افؼقس: 

ـــــَدِب  ـــــَذ ُأمِّ ُجـْ ا يِب َظ ـــــرَّ ـــــقَعَّ ُم  َخؾ

 

ِب   ــــذَّ ــــماِد اُدَع ــــاِت افػ ــــضِّ ُفَباَك  ُكَؼ

 ومطؾُع ؿصقدِة َظْؾَؼَؿة : 

ــْذَهِب  ــِر َم ــَراِن ذم َؽ ـَ اهِلْج ــ ــَت ِم  َذهْب

 

ـــ  ـــُؽ َحؼ  ـــ اَو مَل َي ـــؾُّ هـــذا افتََّجـُّ  ِب ـُ

 



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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 جيد ادؾحقطات أتقة:ومـ يـظر ذم ديقاين افشاظريـ 

 ورَد افبقتاِن إّوُل وافثاين مـ صعر َظْؾَؼَؿة ذم ؿصقدة امرئ افؼقس، ومها افبقتان -أ

 ، دون أي اختالف ذم افروايتغ ِ .«وافعؼونافعؼون واحلادي »

ظـَد امرئ «افسابُع وافعؼونَ »افبقُت افعاُذ مـ صعر َظْؾَؼَؿة هق افبقت  -ب

 ف اختالُف روايٍة:افؼقس، وؿد ورَد ؾق

ــــِدْيُرَها ـــــاِع ُت ــــرآة ِ افصَّ ؿ ـَ ــــْغ ٍ   َوَظ

 

ــــِب   ـَ افـَِّصــــْقِػ اُدـَؼَّ  دِْحَجِرَهــــا ِمــــ

« اخلامس وافعؼون»مـ صعر َظْؾَؼَؿة هق افبقت « افرابع ظؼ»افبقت  -ج 

 ظـد امرئ افؼقس:

َـــا لهنَّ ـَ ـــالٍب  ـــؿٍّ ِص ـــذ ُص ـــق ظ ُط  وَُيْ

 

ــاٌت بِ   ــٍؾ  َواِرَش ــاَرة ُ َؽْق ــبِحَج  ُطْحُؾ

ا ادعـك ؾفق واحٌد ذم افروايتغ.  ويظفُر اختالُف افّروايِة ذم صدِر افبقِت،   َأمَّ

 مل ترد إبقات أتقة ذم ديقان َظْؾَؼَؿة: -د

ــــَؼاضِفِ  ــــك ِش ــــَلنَّ َأْدَك ـَ ــــٍة  ــــذِي َمْقَع  ب

 

ــــــُؾ َثْعَؾــــــِب  اوَتْؼِرْيبِــــــِف َهْقًكــــــ   َذآفِْق

ــــــ  َلكَّ ـَ ـٍ  ــــــِئ ــــــٍؾ ُمْطَؿ ــــــْقٍؿ َضِقْي  فُ َظظِ

 

َحـــُة َمْرَؿـــِب    بَِلْشـــَػَؾ ِذي َيـــاَواَن َ ْ

ـــُر َشـــقَ   ثِ ــــَ ـــاَن َباِدًك ـَ  ااِد افؾَّْحـــؿ ِ َمـــا 

 

ــقِق   ــْؿِر مَمُْش ــق وذم افضُّ ــْقَذِب افَؼ  اِئِؿ َص

ـــــ  ـــــٌؼ َحْش ـــــُف ُظـُ ـــــفُ ـَف ـــــلنَّ جِلَاَم ـَ  ٌر 

 

 ِب  بِــــِف ذم َرأِس ِجــــْذع ٍ ُمَشــــذَّ ُيَعــــاَػ  

 ٓمرئ افؼقس: و ممّا أورَد َأبق ُظبقدةَ  -هـ  

كجد افبقَت إّوَل فقَس ذم هذه افؼصقدة، وؿد ورَد صدُرُه ذم َؿصقدٍة ُأخرى، 

 : (58)ومتاُم افبقِت 

ــؾ ْقَؽ ــاس ِ هِبَ ــَؾ افُعَط ــِدي َؿْب ــْد أْؽَت  َوَؿ

 

 َصــِديِد َمَشــؽِّ اجلَـْــِب َؾْعــِؿ اُدـَطَّــؼ 

 
                                                           

  .176: ديقان امرئ افؼقس (58) 
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ؾِب. وؿقفف:  ٍؿقفف: َصِديُد َمَشؽِّ اجلَـِْب: يعـل َصديَد َمغِرِز اجلَـ ِب ذم افصُّ

 َؾْعُؿ ادُـَطَِّؼ: أي مُمتؾُئ اجلَقِف.

 ورَد افبقت افثاين بافّروايِة أتقِة: -و

ــــفُ  ــــلنَّ ِظـَاَك ـَ ْؾَرى  ــــذِّ ــــَتْػؾُِؽ اف  َو ُمْس

 

ِب  َو َمْثـَاَتـــُف ذم َرْأِس ِجـــْذعٍ ٍ   (59)ُمَشـــذَّ

 ويظفُر اختالُف إفػاِظ بَغ افروايتِغ . 

 افسادُس ذم ؿصقدِة امرئ افؼقس وهق: مل يرد افبقُت  -ز

ـــــــرٌ  ْتغ ِ َوحَمَْج ـــــــاِويَّ اَد ـَ ـــــــان ِ   َوَظْقـَ

 

ـــِب   ـــِػْقِح اُدـَصَّ ـــِؾ افصَّ ــــَد ٍ ِمْث  إَػ َش

 ورد افبقُت افعاُذ بافّروايِة أتقِة: -ح 

ةٌ  ــــــْقِط ِدرَّ ــــــاِق أهْلـُـــــْقٌب َوفِؾسَّ  ؾؾِؾسَّ

 

ـــُع أْهـــَقَج ِمـَْعـــب  ـــُف َوْؿ ْجـــِر ِمـْ  َوفؾزَّ

* وبعد هذه ادؼاركة بَغ افـَّصِغ َيَتبّغُ إِشفاُم أيب ُظبقدَة ذم احلديِث ظـ  

ـُ َشاّل  م مـ جفٍة ؿضقِة افـَّْحِؾ مـ جفة، و إِشفاُم افّرواِة افذي َأصاَر إفقف اب

َحاضِب فقٍؾ. ـَ  ُأخرى، ؾؼد ـاَن بعُضفؿ 

 : (62)ؿقُل ادُمّفِػ:  ؿال أبقُظبقدةَ « ـتاب اخلقؾ»وجاء ذم 

ِؿُؾقهَنَا َظَذ أيب دواد:  » ـُ َضبََّة افثََّؼِػلُّ وافـَّاُس حَيْ  «:مـ اهلزج »ؿال َيزيُد ب

 ـــــــــَوأْحـــــــَقى َشـــــــؾِس ِ اَدْرَشـ -1

 

ــــــَدِع افّشــــــْعِب                                             ــــ ــــــِؾ افصَّ ــــــــ ِمْث  ـ

دُع: افػتّل افؼقي مـ إوَظاِل. افّشعْ  -   ُب: َتباُظُد ما بَغ افَؼرَكِغ.ؿقفف: افصَّ

                                                           

احلبُؾ ادشدوُد ذم  :ظظٌؿ كاتئ خؾػ إذن. ادثـاةُ  :ؾريادستديُر ـافػؾؽة.و افذِّ  :ادستػؾُؽ ( 59) 

ُب  .رأِشفِ  ف. :ادُشذَّ ـُ  افذي ُكِزَع صق

 .124 :ـتاب اخلقؾ( 62)
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ــــــــــاٍت  -6 ــــــــــْقَق ُمـِْقَػ ــــــــــاَم َؾ  َش

 

افَؼـَــــــــــا ُشــــــــــْؾِب   ـَ  ضِــــــــــَقاٍل 

َماُح افطقيؾُة، ومػرده َشؾِب.   ؿقفف: افؼـا افُسؾِب: افرِّ

ــــــِؾ  -1 ــــــاِق »َضِقْي ــــــقج «افِعـَ  ُظـُْج

 

 أَصــــــــــؼُّ أْصــــــــــَؿِع افَؽْعــــــــــِب  

 : اِئُع مـ اخلَقِؾ. إّصؼُّ فطقيُؾ. إَصؿُع: افؽعُب ا ؿقفف: افعـجقُج:افرَّ

 ؿُع اّفؾطقُػ ادستقي.صإَ 

ــــــــــؾِقؿٍ » -4 ــــــــــ َش ــــــــــٌؾ أْكــــ  ـَكاِئ

 

 

 

ــــــــــ ـــ ــــــــــِب ـ ـٍ ُهْؾ ـــــــــــَ  «ـَجُؾُف ذم ُث

ــــــــٍؿ ُمْضــ -5  ــــــــَذ ٍْٕم َأَص ـــــــــَظ  ـ

 ـ

ــــــــِب  ـــ افَؼْع ـَ ــــــــَعِب  ـــــــــَؿِر إْص  ـ

 

 

ؾِّ رؿقفف: ظذ ٕمٍ  ـُ ديُد مـ   : اف ُم افشَّ
ٍ
 . افؼعب: افؼَدُح افصغُر.ء

 َفــــــــــُف  َبـــــــــــْغَ َحَقاِمْقـــــــــــفِ » -6

 

ـــــــــِب   ـــــــــقى افَؼْس ـَ ـَ ـــــــــْقٌر   «ُكُس

ـِ   ؿقفف: احلقامل: َمَقامُغ افػرِس وَمقاُ ه. وحَلَْؿُة افـَّرِس: حلَؿٌة ُصؾَبٌة ذم باضِ

 احلَاؾِر. افَؼْسُب: مَتٌْر َيابٌِس صؾُب افـَّقاِة.

ـــــــــاًػ َصــــــــــُِج إْكَســـــــــا -7  ُمَع

 

ـــــــــِب   ـــــــــُع اجلَـْ ـــــــــاٍم ُخْرُص  َش
ِ
 ء

ؿقفف: إكساُء: مجُع َكَسا وهق ظرٌق َُيرُج مـ افِقرِك حتَّك َيبؾَغ احلاؾَِر.  

 وؾرٌس َصـُِج افـََسا: ُمـؼبُضُف. و ُخْرُصُع اجلَـِْب: ُمـْؼبُضُف.

ــــــــْقِػ  -8 ِش َ ــــــــْغَ افؼَّ ــــــــَقى َب  َض

 

ــــــــــــــــِب   ــــــــــــــــِب َؾافُؼـْ  إػ ادِـَْؼ

اِشقُػ: َأضراُف أضالِع افّصدِر. افتل تُ   َ . وادِـْؼُب: ؿقفف: افؼَّ ـِ ِؼُف ظذ افبَط

اَبِة. اَبِة. وافُؼـُْب:جراُب ؿضقِب افدَّ ـِ افدَّ  ادَقضُع افذي َيـؼبُُف افبقَطاُر مـ بط

ـــــــدَ } -9 ـــــــَؿ افَؼاِئ ـــــــْقُض اُدْؾِج  َيُب

 

 {ِذي َجـــــــــــــدٍّ َوِذي َصـــــــــــــْعِب  

ـــــــدِّ َوافتَّْؼِرْيــــــــــ» -12   َظتِْقـــــــُد افشَّ

 

ـــــــ  ــــــبــ ــــــاِر َوافَعْؼ  «ِب َواإلْحَض
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: َصديُد اخلَؾِؼ ُمعّد فؾجري. َوافتَّْؼِرْيُب َواإلْحَضاُر َوافَعْؼُب:  دِّ ؿقفف: َظتِْقُد افشَّ

ـَ افَعدِو.  أكقاٌع ِم

ــــــدْ  -11 ــــــْقِف َوافشِّ ــــــُب اجلَ  َرِحْق

 

ـــــــــافَقْرِب   ـَ ـــــــــِر  ـــــــــْغِ َواَدـِْخ  َؿ

ـــــــــــا -16   َصـــــــــــؾِْقِب إُْذن َِوافَؽ

 

ـــــــــِب    ـــــــــِػ افَعْج ـــــــــِؾ َواَدْقِؿ  ِه

َكِب.ؿقفف: ادَ   ِة. وافَعْجُب: َأْصُؾ افذَّ  قِؿُػ: ُكؼرُة اخلَارِصَ

ـــــــ» -11 اَر َمْرُبقًض ـــــــدَّ ـُ اف ـــــــِزْي  اَي

 

ــــــــِب   ـْ ــــــــَرَم افرَّ ــــــــِػل َؿ  «.َو َيْش

وؿّقَدُه بافعبارِة افتل ورَدْت  وؿد َأورَد أبق ُظبقدَة افـَّص افسابَؼ ذم )ـتاب اخلقؾ(، 

 ذم بدايتِِف.

ـْ َيـُْظْر ذم   جَيِْد « هـ 156ت »ٕيب افػرج إصػفايّن « ـتاِب إؽاين»وَم

وإبقاَت افسابؼَة مـسقبًة إفقف مع ؿصتَِفا وتبؾُغ ، (61)َأخباَر يزيَد بـ ضّبَة وكسَبف

 ، ووردِت إبقاُت أتقُة زيادًة ظذ َما أورَده أبق ُظبقدَة: اتسعَة ظَؼ بقتً 

 ــــــــــَظــــــــِريُض اخلَــــــــدِّ َو اجلَْبَفــ»

 

ــــــــــِة َو افِزْ ــ  ـــــــــِب ـ ـــــــــِة َو اهلُْؾ  ـَ

 

 

 

كب. دُر. واهلؾُب: صعُر افذَّ  ؿقُفف: افزـُة: افصَّ

 إذا َمـــــــــــــا َحثَّـــــــــــــُف َحـــــــــــــاٌث 

 

ـــــــــْرِب   ْيَح ذِم َؽ ـــــــــرِّ ـــــــــاِري اف  ُيَب

ُتُف وَكَشاُضف. ف: ذم َؽْرِب: َؽْرُب افَػَرِس:حؿقفُ    دَّ

ـــــــــــــــــــَوإْن َوجَّ   رَ ـُف َأْشـــــــــــــــــــَف

 

اخلُـــــــــــذُروِف ذِم افثَّْؼــــــــــــِب   ـَ  َع 

 ُيدوُره افَصبلُّ ؾقسؿُع فف َدوّي.  َرءٌ : ؿقُفف: اخلُذروُف  

إْجــــــــــــــــــدَ  ـَ َـّ  ــــــــــــــــــاُه  َوَؿػَّ

 

ـــــــــ  ـــــــــؿَّ فؾضَّ ـــــــــا اكض  ْرِب ـل ِ دَّ

َتــــــــــــــــارُ   ـَ َُيْ ــــــــــــــــ ْع  َو َواَػ افطَّ

 

ـــــــــــبِّ   ـــــــــــُدن ٍ ُؿ ـَ ُب ـــــــــــ  َجَقاِص

                                                            

 وما بعدها. 76/ 7: إؽاين( 61) 



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

236 

ــــــــــؾَّ ُمــــــــــِدلٍّ  ـُ  َؿــــــــــا َتــــــــــَرى 

 

ـــــــــــاًم   ـــــــــــِب َيؾْ  ِئ افؽْؾ ـَ ـــــــــــُث   َف

: اجلر   .يءُ ؿقفف: اددلُّ

ـــــــــــاَء ذِم إ ـــــــــــلنَّ اَد ـــــــــــاـ  ْظط

 

ــــــــــِب   ــــــــــُع افُعْط ــــــــــُف ِؿَط  ِف ِمـْ

 . ـُ  ؿقُفف: افُعْطُب: افؼط

َم ذِم افـَّْحــــــــــــرِ   ــــــــــــلنَّ افــــــــــــدَّ

 

ـــــــــؾَّ   ـــــــــَذاٌل ُظ ـــــــــِب  َؿ  «.بِاخلَْض

ؾؼاَل فف افقفقُد: أحسـَت يا يزيُد افقصَػ وأجدَتُف، : » (66)ؿاَل أبق افػرج 

 حتَّك ُيغـِّقا ؾقف ؾؼاَل:َوأظطِِف افُغَزّيَؾ وُظَؿَر افَقاِدي  اؾاجَعْؾ فؼصقدتَِؽ َتْشبقبً 

ــــــــــــل ــــــــــــٍد َصــــــــــــَبا َؿؾب  إػ ِهـْ

 

ـــــــــــٌد ِمثُؾفـــــــــــا ُيْصـــــــــــبِل   وِهـْ

ـــــــــــــَدا   وهــــــــــــــٌد َؽـــــــــــــادٌة َؽْق

 

ــــــــــِب   ــــــــــٍة ُؽْؾ ـْ ُجْرُثقَم ــــــــــ  ُء ِم

ـــــــــــاُس   ـــــــــــَد افـَّ ـــــــــــا إْن َوَج  وَم

 

ـــــــــــــــبِّ   احلُ ـَ  
ِ
ـَ إَْدواء ـــــــــــــــ  ِم

ـــــــــَرا  ـــــــــا اإِلْظ ـــــــــجَّ هب ـــــــــد َف  فؼ

 

 ُض َواهلَْجـــــــــُر بِـــــــــال َذْكـــــــــِب  

ـْ   ـــــــــ ـــــــــِض ِم ـــــــــا َأْؿ ـــــــــدٍ  وَدّ  هـ

 

ــــــــل  ــــــــا َكْحبِ ـْ َجاَراهِتَ ــــــــ َوِم
(61) 

ــــــــــــــــٍد َدا   َأَرى َوْجــــــــــــــــِدي هبـ

 

ــــــــاًم   ــــــــبِّ  ِئ ـْ ِؽ ــــــــ ــــــــْزداُد  َظ  َي

ـــــــ-14  ـــــــُت إظَراًض ـــــــد أضْقَف  اَوَؿ

 

ـــــــــل  بِّ
ـــــــــفؿ ضِ ـــــــــا ُبْغُض  (64)وَم

ـْ ِرْؿَبـــــــــــُة إَْظــ   ـــــــــــــَوفؽـــــــــــ

 

 ؾـــــــِب جـــــــُز َذا افــــــــــُغِ َؿـــــــْد حَتْ  ــــ

 ــــــــــَوَرْؽــــــــُؿ افَؽاِصــــــــِح افَراِؽـــ 

 

 ُر اخلَْطـــــــِب ـؾقفـــــــا َأْيَســـــــ ِـؿــــــــ ـــ

 «. ؾغـقه ؾقفا غؿاَل: ودؾَع هذه إبقاَت إػ ادغـّ  

                                                           

 .77/ 7: إؽاين( 66) 

 هـا احلاجة. :افـحُب ( 61) 

 افعادة. :افطُِّب ( 64)



  أ. كارص اجلباظل – ؿضقة افـَّْحؾ ظـد أيب ُظبقدَة َمْعَؿر بـ اُدثـّك 
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ؾٍّ مـف اومـ ادُؼارَكِة بَغ افؼصقدتغ كجد أبقاتً  ـُ : وجاءْت امؿد وردْت ذم 

 :(65)وهل.  َتـَازِع كسبٍة ّٕي بقٍت مـفابروايٍة واحدٍة، وٓ ُيقجُد َما ُيشُر إػ

ــــــــــــؾِقؿٌ » ــــــــــــٌؾ أكْ  َش ـــــــــــــــــَكاِئ  ـ

 

ــــــــــ ـــ ــــــــــِب ـ ـٍ ُهْؾ ـــــــــــَ  «ـَجُؾُف ذم ُث

 

 

 

ـــــــــــــفِ » ـــــــــــــْغَ َحَقاِمْق ـــــــــــــُف  َب  َف

 

ـــــــــِب   ـــــــــقى افَؼْس ـَ ـَ ـــــــــْقٌر   «ُكُس

ـــــــــدِّ َوافتَّْؼِرْيـــ»  ـــــــــُد افشَّ ــــــــــَظتِْق  ـ

 

ـــــــ ــــ ـــــــِب ـ  «ِب َواإلْحَضـــــــاِر َوافَعْؼ

اَر َمْرُبقًضـــــــــــ»  ـُ افـــــــــــدَّ  اَيـــــــــــِزْي

 

ـــــــــِب   ـْ ـــــــــَرَم افرَّ ـــــــــِػل َؿ  «َو َيْش

 ــــــــــاجلَْبَفــ َظــــــــِريُض اخلَــــــــدِّ وَ » 

 

ـــــــــِب ـ ـــ ـــــــــِة َو اهلُْؾ ـَ  «ـــــــــــِة َو افِزْ

 

 

 

 افعِك 
ِ
ماُن افذي ظاَش ؾقف افَشاظراِن ؾننَّ أبا ُدواد اإليادّي مـ صعراء ا افزَّ أمَّ

َؾ َمضؿقَن افؼصقدتِغ،   َظِك بـل ُأمقَة. وفعَّ
ِ
اجلاهّع، ويزيَد بـ َضّبة مـ صعراء

َواِة  َُيُؾطقَن ذم كسبِة بعِض إَبقاِت.واتػاؿفام ذم افقزِن و افروّي، هق مَ   ا جعَؾ بعَض افرُّ

ـْ  وفعؾَّ ذم افـُّصقِص افتل تؼّدَمْت َما ُيمـُد َشْبَؼ أيب ُظبقدَة  ذم احلديِث َظ

ـْ أهّؿ ؿضايا افـؼِد إديب ظـَد افَعَرِب، وَتبّغَ َأَثُره ذم:  ؿضقِة افـَّْحِؾ افتل ُتَعدُّ ِم

ـِ َشاّل  ـتاِب ضبؼاِت ؾحقلِ  -أ  ٓب
ِ
 ٍم  اجلَُؿحّل.افّشعراء

 ادََصادِر إدبقِة افتل َظَرَضْت فروايِة افّشعِر، وَما َيّتصُؾ بِف.  -ب

ؾؼد أصار إػ أبقات بعقـِفا ـام ذم معّؾَؼِة امرئ افؼقس، وؿصقدِة مافؽ بـ  

دان، َر ؿصائَد َكحَؾفا افرواُة ؽَر صعراِئَفا ـام ذم ؿصقدة أظشك مَهْ ـَ افريب، وذَ 

 وؿصقدة إبراهقؿ بـ بشر إكصارّي.

َر ؿصائَد ؿد خؾََّط افّرواُة أبقاهَتا بؼصائد أخرى ـام ذم ؿصقدة يزيد بـ ـَ وذَ 

 .ّبَة افثؼػّل َض 

 

                                                           

 مع اختالف ذم افستقب. 5 ،4 ،6: قاتأورد إب. 685: صعر أيب دواد اإليادي( 65) 



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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 ( حتؼقؼ:)إشقد افغـدجاين أبق حمؿد إظرايب :أسامء خقل العرب وأكساهبا و ذكر فرساهنا -

 م.1981اريخ ادؼّدمة ت ممشسة افرشافة، حمؿد ظع شؾطاين،

، دار صادر، 6أبق افػرج إصػفاين، حتؼقؼ: د. إبراهقؿ افسعاؾغ/ بؽر ظباس، ط األغاين: -

 م .6224/هـ1465بروت،

 ،6ط حتؼقؼ:أمحد ـامل زـل، ابـ افؽؾبل، :م وأخبارهاالكساب اخلقل يف اجلاهؾقة واإلسأ -

 م.  1995افؼاهرة،

حلسـ ظع بـ حمؿد بـ ادطفر افعدوي،ادعروف : أبق ااألكوار وحماسن األشعار -

 م.1977 افؽقيت، راجعف:ظبد افستار أمحد ؾراج، بافشؿشاضل،حتؼقؼ: د.افسقد حمؿد يقشػ،

 م  .1986، :افبخاري.تاريخ ادؼّدمةالتاريخ الؽبري -

، دار افثؼاؾة، بروت، 1د.إحسان ظباس، ط :تاريخ الـؼد األديب عـد العرب -

 م. 1981/هـ 1421فبـان،

 ان،ـروت، فبــبقة، بقة افعرـادؽتب ضف أمحد إبراهقؿ، :تاريخ الـؼد األديب عـد العرب -

 م.1981/هـ 1421

دار افػؽر ادعارص، بروت،  ،1د.ظقسك ظع افعاـقب، ط : التػؽري الـؼدي عـد العرب -

 م.1997/هـ 1417 دمشؼ، دار افػؽر،

يـ أيب احلجاج يقشػ ادزي، حتؼقؼ: بشار مجال افد :هتذيب الؽامل يف أسامء الرجال -

 م .1994/هـ 1415 ، ممشسة افرشافة،1ظقاد،ط

دار  أبق زيد حمؿد بـ اخلطاب افؼرر، حتؼقؼ: ظع حمؿد افبجاوي، :مجفرة أشعار العرب -

 هنضة مك فؾطباظة وافـؼ، افؼاهرة.



  أ. كارص اجلباظل – ؿضقة افـَّْحؾ ظـد أيب ُظبقدَة َمْعَؿر بـ اُدثـّك 
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، 1ط ك إمام،مصطػ .د حتؼقؼ: ابـ افسقد افبطؾققد، :احلؾل يف رشح أبقات اجلؿل -

 م.1979 افؼاهرة،

وزارة  د.جعػر افؽتاين، : أبقظع حمؿد احلسـ بـ ادظػر احلامتل، حتؼقؼ:حؾقة ادحارضة -

 م  .1979 افثؼاؾة و اإلظالم،افعراق،

، كؼ 4ط م حمؿد هارون،ظؿر افبغدادي، حتؼقؼ: ظبد افسال: ظبد افؼادر بـ خزاكة األدب -

 م.1997/ـه1418مؽتبة اخلاكجل، افؼاهرة، 

تاريخ  مك، ، دار ادعارف،5ط  حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، :حتؼقؼ:ديوان امرئ الؼقس -

 م. 1992اإليداع، 

 مؽتبة اخلاكجل، ،1ط حتؼقؼ:كعامن أمغ ضف، رواية و ذح ابـ افسؽقت(،) ديوان احلطقئة -

 م .1987/ هـ 1427 افؼاهرة،

 م.6226 بروت، دار صادر، ،1ط افبقطار، : د.صػقؼصـعة ديوان شعراء بـي كؾب بن وبرة، -

 مراجعة:د.ؾخر افديـ ؿباوة، فطػل افصؼال/درية اخلطقب، ،حتؼقؼ:ديوان َعْؾَؼَؿة الػحل -

 م.1969/ هـ 1189 دار افؽتاب افعريب،حؾب، ،1ط

 : ابـ افـجار افبغدادي، دار افؽتب افعؾؿقة، بروت،فبـان.ذيل تاريخ بغداد -

 ،1:احلسـ افققد، حتؼقؼ: د.حمؿد حجل/د.حمؿد إخَض،طل و احلؽمزهر األكم يف األمثا -

 م.1981/هـ1421دار افثؼاؾة، افدار افبقضاء، ادغرب،

افديـ  لحمؿد حمقو :حمؿد كقر احلسـ،و حمؿد افزؾزاف،رشح شافقة ابن احلاجب، حتؼقق -

 م.  1975/ هـ 1195دار افؽتب افعؾؿقة، بروت، ظبد احلؿقد،

:ؽقشتاف حتؼققع دراسات يف األدب العريب، مجع واإليادي  مطبوع م شعر أيب دواد -

 .1959 دار مؽتبة احلقاة، بروت، إحسان ظباس و آخرون، ترمجة: ؽركباوم،

 م.    1967 :كعامن ماهر افؽـعاين، دار اجلؿفقرية، بغداد،شعراء الواحدة -



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

240 

 1418 افؼاهرة، دار احلديث، ،6ط أمحد حمؿد صاـر، حتؼقؼ: ابـ ؿتقبة، :الّشعر و الّشعراء -

 م .1998/ هـ

 حمؿد افبجاوي/حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، حتؼقؼ:ظع :أبق هالل افعسؽري،الصـاعتني -

 م.1971يداع، دار افػؽر افعريب، تاريخ اإل6ط

 ابـ َشاّلم اجلَُؿحّل،ؿرأه:حمؿقد حمؿد صاـر،كؼ دار اددين ،جدة. :صبؼات فحول الّشعراء -

  ؾ، بروت،ــارون، دار اجلقــد هـم حمؿحتؼقؼ:ظبد افسال اجلاحظ، :قواناب احلـــكت -

 م.1996/ هـ 1416

 افؼاهرة، ،1: أبق ُظبقدَة َمْعَؿر بـ ادثـّك،حتؼقؼ: د.حمؿد ظبد افؼادر أمحد،طكتاب اخلقل -

 م.1986/ هـ 1426

ظبد ظقين  حتؼقؼ: د.:أبق يعذ ظبد افباؿل بـ ظبد اهلل بـ اُدَحّسـ افتـقخل، كاتب الؼوايف-

 م.1978 ، مؽتبة اخلاكجل،6افرؤوف، ط

 م.1969، دار ادعارف، مك، 6: ابـ ؿتقبة افديـقري، حتؼقؼ: د. ثروت ظؽاصة، طفادعار -

دار ادعارف،   ،1ط م هارون،، حتؼقؼ: أمحد حمؿد صاـر/ظبد افسال: ادػضؾ افضبلادػضؾقات -

 م .1964مك

مطبقع مع  ـركؽق، ؼاشؿ احلسـ بـ بشر أمدي، تصحقح::أبق افادؤتؾف وادختؾف -

 م  . 1986فبـان، بروت ، دار افؽتب افعؾؿقة، ،6ادرزباين، ط  معجؿ افّشعراء:

كباري، حتؼقؼ: حمؿد أبق افػضؾ  كزهة األلباء يف صبؼات األدباء - امل افديـ ظبد افرمحـ ـب حمؿد ٕا :ـ 

ؼ، ــاهرة، تاريخ ادؼّدمـافؼ إبراهقؿ، دار هنضة مك فؾطبع و اـف  م.1967/ هـ1486ة، ـ

هشام أبق ادـذر حمؿد بـ افسائب افؽؾبل، حتؼقؼ: حمؿد ؾردوس  :كسب معد و القؿن الؽبري -

 افعظؿ، دار افقؼظة افعربقة،دمشؼ.

 : ابـ خؾؽان، حتؼقؼ: د. إحسان ظباس.وفقات األعقان وأكباء أبـاء الزمان -



 واآلراء   المقاالتُ
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 «نقد صفحات لغوية»تعقيب عىل 

 

  ()مكي احلسني د.

 

  ،اآلراءواملقاالت /يف باب 68الرابع من املجلد / نرشت هذه املجلة يف اجلزء

 تقد فيه مخس مسائل وردت يف كتايبان ،للزميل املجمعي الدكتور ممدوح خسارةمقاالا 

مني ا الثاينوهو الكتاب  (صفحات لغوية)   .هملجمع بإصدارالذي كرَّ

ا جملة املجمع مشكورة يف باب  «الصفحات» ضمَّ هذا الكتاب التي سبق أن نرشْته

ا  (اآلراءو التاملقا) ( 8002ترشين األول ) 68/4من املجلد  بدءاا (عدداا)يف اثني عرش جزءا

مل أسمع خالهلا من  ،اـاعىل امتداد ثالث سنوات تقريب (8000متوز ) 68/3حتى املجلد 

  ...عىل هذه الصفحات تعليق إجيايب أو سلبي أيَّ  ( )والمن يهرهمنياملجمعي   الئيـزم

  !خسارة للكتابد. «نقد»و اآلن جاء 

أن و ،أن يكون الكالم موضوعيًّا توقعُت  ،حني قرأُت عنوان املقال واسم الكاتب الزميل

 ...ها لحل  القراء من مالحظاته إن كانت يفو بحيث أُفيد أنا (يف رأيه)ما عليه و ذكر ما للكتابي  

بيشء من  – اولو كان ال يعرف املؤل ف شخصيًّ  –الناقد  ئوقد جرى الُعرف أن ُيوط  

 .موضوعيةو ثم يبادر إىل إبداء مالحظاته برفق ،الثناء يف األقل عىل الكتاب موضوع النقد

ك ذل :خاب ظني – لألسف ويا –ولكن  .األمانة العلميةو رمة البحثهذا ما تقتضيه ُح 

ان يفهم ـوك، «صفحايت اللغوية»يف نقل الكالم املقبوس من  ايل الكريم مل يكن دقيقا أن الزم

                                                           

(.عضو جممع اللغة العربية بدمشق ) 
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لني ما ،اـا  عجيبما ـكالمي فه و   !دهأو جيتزئ بعبارة من كالمي ثم يكمل من عن ،مل أ ُقل فُيق 

 ...وهذا ما سيتضح للقارئ قريباا

الكتاب من أقوال وأحكام قد يسبق إىل ذهن بعضهم أن ما ورد يف » :فقد بدأ مقاله بالقول

ها مؤمتراتهولكن الثابت أن آراء املجمع متثلها قراراته التي  ،...،يمثل آراء املجمع بعد أن  تقرُّ

صة ويف جملسه.تكون قد بُ   حثت يف جلانه العلمية املتخص 

ألين كتبت مقااليت يف جملة املجمع باسمي قبل وبعد انتخايب  ،هذا التحفظ ليس يف لحل ه 

انا أمي شارة ُتوهم أن ما أقوله يمثل آراء أعضاء املجمع إ ومل يرد يف كالمي أيُّ  .للمجمع ا عامًّ

أما قرارات  .مؤل فهو نم يعّب  عن آراء كاتبهإومن املعلوم أن كل مقال أو كتاب ُينرش  .اآلخرين

 .املجمع فسوف أحتدث عنها فيم بعد

 ف حتت رضبني:صن  مكن أن تن أبحاث الكتاب يإ»( 0038صفحة ) خسارةد. ثم قال

ُل يف الرص، طَّأهايشمل كلمت أنكرها الباحث وخ :األول  ف والداللة.وهي أ دهخ 

ال أجد و ...ويشمل التذكهر بأحكام نحوية ثابتة مبسوطة يف كتب النحو :اينــالث

 «خالفاا مع الباحث الفاضل فيم ذهب إليه يف الرضب الثاين.

ة ليس فيه أيُّ  ،ِل أحكام ٍ نحويةهو جمرد نق الثاين الرضبيريد الناقد أن يقول إن  ، مزيَّ

أن يذكر شيئاا  ومل يشأ .ال اعرتاض  عىل صحتهاو ،ه مل تتعرض لتشويٍه أو حتريفن موادَّ إو

بفضل  ،عىل الباحث الوصول إىل مبتغاه يف حلظات يّس  التي تُ  طريقة عرضها اجلديدةعن 

 ل  ـلع !وـــات يف كتب النحــليب عرشات الصفحمن تق بدالا  ،التبويب السهلواجلداول 

 ل أن يقول وفض   ،ء عىل هذه الطريقة اجلديدةاصعوبة بالغة يف الثنوجد د.خسارة 

لك هذا الكتاب مع كتابه الساب» :(0038ص ) ق )نحو كتابة علمية( يف ــيمكن أن ُيسه

 «.عداد كتب التصحيح اللغوي التي جتاوزت املئة هلذا العرص
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االذي  ،اسم كتايب األولخسارة د. أن يورد مستهجنااو ابا أليس يري عن جممع  صدر أيضا

نحو إتقان الكتابة العلمية )هومع أن عنوان الكتاب  !(نحو كتابة علمية) :هكذا ،اللغة العربية

 لدى النُّقاد ؟! ؟ هل هذا متعارف   (للغة العربيةبا

ظه  األسبوع »عبد اإلله نبهان يف جريدة الكريم الدكتور  الزميل املجمعيكتايب األول قرَّ

ا ،«األديب  خرآزميل  جممعي وكان  .ملتوسططهع امن مخس صفحات من الق   فكتب عنه نحوا

لع عىل أكثر فاطَّ  ،يالذي عمل يف ميدان التصحيح اللغو ،هو األستاذ الفاضل مروان البواب)

 اء الشائعة يف الكتابةدليل األخط»عنوانه  ووضع كتاباا، باا يف هذا البابمن عرشين كتا

ألنه ال يكتفي  ، مسبو يهر «...تقان الكتابةإنحو »بع يف كتاب إن النهج املت  »:قال يل («النطقو

هذا خدمة ويف  ،كثهرة ليختار منها الكاتب ما يناسب املقام الا انم يورد أبدإ، ولَّة اخلطأببيان عِ 

  .«يسبق أن ُبحث فيها ة ملعىل ما جاء فيه من مواد جديد كل ذلك فضالا  .كبهرة له

 ،مراسلنيوني ـاملع ،خرينآني يعىل كتايب األول هذا أربعة أعضاء جممع ايًّ خط  أثنى و

 نييخسارة فرأى أن خيالف زمالءه املجمع. أما د.داب بدمشقوبعض أساتذة كلية اآل

او ُه فى بأن أحلق  اكتو ،ه بالكتاب ولو بكلمة واحدةومل يطاوعه قلمه عىل أن ينو   ،اآلخرين مجيعا

التي جتاوز عددها املئة  ،( بمجموعة كتب التصحيح اللغويمع كتايب اآلخر)صفحات لغوية

  !ُموحياا للقارئ أنه ال مزيَّة هلم ،كم قال

يف  «ةـتقان الكتابة العلمية باللغة العربينحو إ»ت الطبعة األوىل من كتايب صدر

ولكن  ،ع إعادة طبعهـرأت إدارة املجمـف ،ت نسخهن ِفد   دةـة واحـعد سنـوب م.88/8/8002

 م. 8000فصدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب يف أوائل عام  ،املطبعة يف تنفيذ الطلب تأخـرت

األستاذ الدكتور  السيد م. رسالة من08/6/8000وكان السيد رئيس جممعنا قد تسل م يف 

العلوم و الثقافةو  املنظمة العربية للرتبيةالبحث العلمي يفو مدير إدارة العلوم ،أبو القاسم البدري
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ــاطلعن» :اء فيهاـــج املوسوم ر عن جممعكم املوقر وا بمزيد من التقدير عىل لحتويات املطبوع الصادــ

ملؤلفه أمني عام املجمع سعادة األستاذ الدكتور مكي  «نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية» ـب

فإننا نود دراسة إمكان التعاون مع  ،امـستفادة من لحتويات هذا املطبوع اهلااليف ريبة و ،...،احلسني

ع ، لتوزيعها عىل مجي..،.من هذا املطبوع عرشة آالف نسخةجممعكم املوقر من أجل إعادة طباعة 

 «...،العلوم بالدول العربيةو فةالثقاو اللجان الوطنية للرتبية

قيقة دون تنفيذ ما اتفقت املنظمة املذكورة وقد حالت األحداث التي وقعت يف تونس الش

   () ...نآلعليه مع جممعنا حتى ا)األلكسو( 

ا ـق ظ أيضا  «ة الريفيةـالشبك»ـعوقـة يف مـكـبىل الشاـع هـعلي عـطلاد أن ــبع]اب ـذا الكتـهرَّ

العال مة الشيخ فريد بن صالح  هنإ :يل أن رأيته أو سمعت به رجل   مل يسبق [(ريف نت)

من  –كم علمت –يخ الديار الرتكية وهو اشيخ مش «يدنآفريد الدين » ـر بـالشهي ،اشمياهل

  :علَّق هذا الرجل الفاضل عىل الكتاب بم ييل .والدعاة العاملني ،املدققنيواملؤلفني و العلمء

ل بجَّ للعامل املُ  «إتقان الكتابة باللغة العربية»من سطور الكتاب املوسوم  عىل قبسٍ  وقفُت »

 م  عه نِ ل  ، وياله من كتاب .عن الوصف لُّ ويب من الّسور ما جيِ  ،حفظه اهلل ،الدكتور مكي احلسني

 .اإلرشاد يف سطور وجيزةو ر العظيم من الداللةده الذي أفاض علينا هذا الق   درارُ املِ  القلمُ 

ذه ـلون عن هـيتغافه إىل الذين ونقده املوجَّ  ،تهاعاملي  و مكانتهاحاته إىل عظمة اللغة العربية ويتلم

تبلغ من القيمة العلمية ما ال يكافيها  ،وكشفه عن األخطاء الشائعة عىل لسان أبنائها ،ةـاحلقيق

 .«من العطاءمزيداا و الواعي يف تتبُِّعهِ  الفذ   فهنيئاا هلذا العاملِ  .بج  عه مهم بالغ فيه املُ  املدُح 

                                                           

( ) ا يف تونس، بدعٍم من التي ُوضع شعارها عىل  «مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية»ُطبع الكتاب أخهرا

يه جممعنا واأللكسو. وقد تسلَّمُت يف  الغالف بجانب نسخة واحدة من الكتاب،  6/0/8003شعار 

اف، مدير   «املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش بدمشق»محلها إيل صديقي أ.د. زيد العس 
 أللكسو.لوالتابع 
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ه يف مقدمة ـلتقُ  ممايشءبالتعليق عىل  ارة لنقد مسائلهخسد. د  هَّ فم   الرضب األولأما     

جه هرـني يصـو  حلـمن أنصار التشدد والغ لسُت و» :هنصُّ و ابـالكت ا عىل العقول واألذوا ، را ـح 

التي ال  طـوابـن الضـالت مـدم االنفـصني إىل عرتخ  ـيد التشدد املستنهر الذي يدعو املولكني أؤ

 .«اـ هال  إة ـلغ قوام ألي  

إذا و» :الا ـالمي قائـعىل ك ل قـخسارة عد. ولكن .وهو واضح كل الوضوح ،هذا ما قلته 

  !«كان الكاتب الكريم يصف نفسه باملتشدد املستنهر فال أحد يصف نفسه باملتشدد املستعتم

ثم هل هو  .يــر كالمـِوما كان ينبغي له أن ُيغي   ،املستنهر أنا مل أصف نفيس باملتشدد :أولا 

  لذي ياظه إذن من عباريت تلك ؟!ا ويؤيد االنفالت من الضوابط ؟ ما هراملستن يعارض التشدد

فهذا يهر  (مستعتم –مستنهر )ة ُيلجأ إىل أسلوب املناقض ال ،اد  يف النقد العلمي اجل :ثانياا 

  !مل ينزلق إىل هذا النمط من الكتابة خسارةد. ليت !مقبول

  .اآلن إىل اعرتاضاته عىل مسائل الرضب األولو

داقيَّة،  ولكنني أخالفه الرأي فيم ذهب إليه من ختطئة كلمت» (0038ص يف )قال  )املِصه

 .«لية، اآلنف الذكر، لبَّى، استعمالتَّوع

لني ما !سبحان اهلل ط ئ  مل أ ُقل ملاذا يُقو  ال أنه  إنم ذكرُت ( والتوعيةو املصداقية)؟! أنا مل أُخ 

ل بَّى أو )فِعل  (يهري أوأنا )ط ئ ثم هل يتصور أحد  أن أُخ .قليل كم سأبني  بعد ،باللغة إليهمحاجة 

 استعمالا ؟! ماهذا الكالم العجيب ؟! الذي ذكرته هو م واضع استعمل هذين الفعلني  (استعمل

  .ضيحوـالم زيادةا يف التـأوردت نمذج من فصيح الك.. و.كم يستعمالن يف اجلرائد  ال ، اصحيحا 

 املصداقية -1

ا»ة أين خسارد. ذكر يا داقيَّة»الستعمل  ال أرى مسو  ألن الوجه أن يقال: التصديقية أو  «املِصه
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دقية لني ما مل أقل. اا وهذا ما قُلتُه حق   «...الص  اللغة أوردت ته يف ذلك أن معاجم ج  وُح ] :ثم ق وَّ

  !الكالم أنا مل أقل هذا أن يفعل هذا ؟ خسارة.ل دـوز ملثـل جيـه«[ مصداقية»ومل تورد « مصدا »

ُل  (ديقية( هي )كذاله يف أن الكلمتني )ِصدقيَّة وتص وال حجة»ثم أضاف  من  آص 

 :ملاذا مل يقل :اجلوابو («مصداقية»أن ال حاجة إىل كلمة )اخلالف إذن هو يف و ...«مصداقية»

اأي« ةيتصديق»ال حاجة لكلمة   ؟ « صدقية»ام عندنا املصدر الصناعي اآلخر ما د ضا

فلمذا يلصق يب  ،ة( ألهنا يهر واردة يف املعاجم)املصداقيَّ أرفض أنا ال  ،أوالا  !ياسبحان اهلل

 الباطلة ؟  «التهمة»هذه 

كأن الكلمت  ،ة(داقي  ص)املوعدم قبويل  (ةدقيديقية والصالتصثم هو يستغرب قبويل )

أن  (0032)ص  ما وي نُسب إيل  ظل !العجب يدعو إىلوهذا  !هلا معنى واحدو الثالث متكافئة

ني» هي دعوى خارجة عن منطق  ،بداللتها إذا كانت الكلمةعن يهرها  دعوى وجود كلمة ُيغه

أما اللغة فلها منطقها  ،ولعل الباحث الكريم يلب عليه هنا منطق العلوم البحتة... ،اللغة

م  وآجام وإالذي جعل العرب جيمعون كلمة )األ مج   ،اخلاص جام( مع أن ة( عىل )ُأُجم وأج 

ا أو اثنني يكفيان للداللة، فهالَّ اعرتض عليهم مجعا  أن وضعوا مخسة مجوع لكلمة ا واحدا

جيب  ( بأن املصدر الصناعي حتديداا 0032يف ص )أنه أ ق رَّ  عم !مل أُقل به وهذا كالم «؟...ثانوية

 !«مصدا » تكافئ ال «مصداقية»إذن ، وعىل الكلمة التي ُصنع منها يف املعنى أن يؤدي زيادةا 

فتصديقية  .لثالثُيدرك الفر  بني معاين الكلمت اهي أن الزميل الكريم مل املشكلة 

أما  .اِصدقية اليشء هي كونه ِصدقا ، وأي يمكن تصديقه ،للتصديق اليشء هي كونه قابالا 

 ة( فم معناها ؟ )املصداقي

 :أي ،هذا مصدا  ذاك :يقال .الدليل عىل صدقه :ِمصدا  األمرِ ) :جاء يف معاجم اللغة

  (.هذا دليل  عىل صدقه
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عىل سبيل  .عليه أن يورد الدليل عىل صدقه ،د احلديث عن مصدا  أمٍر مايهذا يعني أن من ير

ومُ  :الروم مصدا  قوله تعاىل يف مستهل سورة ،املثال رِْض وَُهم ِمْن بَعِْد غَلَبِِهْم  ( 2)  غُلِبَِت الرُّ
َ
دََْن األ

َ
يف أ

 هزمهم الروم فعالا يف السنة ،الُفرس الذين يلبوا الروم أوالا  هو أن . . . ْضِع ِسنِيَ يف بِ  ( 3)  َسيَغْلِبُونَ 

عإمن الثالث  :العددلوم أن البِضع يف ـن املعـ]م .دليلوهذا هو ال ،السابعة من االلتقاء األول  [.ىل التِسه

االالتي سأُفن دها  ،خسارةد. دعوى و إذا قبلنا جدالا   (= مصداقية  مصدا)وهي أن  ،حقا

  :له عبارة املجمع القاهريـلهنُحل  ف  

طريقة  عىل ،أي« ة تلك يهر صحيحةاقيدمصو ة هذه الدولة صحيحةاقيدمص»

ضنا عن كلمة و  فإذا ع .رصحيح(ـومصدا  تلك يي ،مصدا  هذه الدولة صحيح) :د.خسارة

 ،دولة صحيحالدليل عىل صد  هذه ال» :صارت العبارة كم ييل ،مصدا  بمعناها املعجمي

او ،«الدليل عىل صد  تلك الدولة يهر صحيحو أين هو هذا الدليل  :السؤال اآليت يثور فورا

 ويهر صحيح ؟!!أ الذي ُحكم عليه بأنه صحيح

منطق العلوم » ألنه خيالف ،خسارة وطالب باحرتامهد. الذي ذكره «منطق اللغة»أهذا هو 

 الذي أتقيد به ؟!  «البحتة

اأعتقد أن جممع القاهرة كان موفَّ ]ال  «لغويةصفحايت ال»قلُت يف  يف إجازته مثل هذا  قا

  !انا هو تلك العبارة املذكورة آنفا املقصود ه «الكالم»الكالم[. و

إذ ال جيوز  ،وللعلمء الكبار ال يمنع من النقد ،لغهره من املجامعو إن إجاليل ملجمع القاهرة

رئيس املجمع القاهري  ،اهلل هقي ضيف رمحها هو ذا الدكتور شو .تعطيل العقل عن العمل

ُيعرب عن ، ومن قرارات املجمع القاهري نفِسه عدداا« لغويةتيسهرات »يف كتابه  ينتقد ،األسبق

فِكرُه يف قرارات املجمع ؟  شوقي ضيف أن ُيعملد. أفال حيق لغهر .ها أو تغيهرهالريبته يف تعدي

يف جممع دمشق التي سعى  اللغة العربيةارات جلنة لقر خالفاا)  قرارات جممع القاهرة أنب علما 
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ت عليهاخسارة إلصدارها باسم املجمع عضو اللجنة د. وَّ جيري التصويت  (!مع أنه مل ُيص 

، اع أو باألكثريةـمجباإلالين أُقِرَّ ـلسات أن القرار الفوُيذكر يف لحارض اجل ،ل إقرارهاعليها قب

 (0)...اعرتض عليه العضو الفالين قائالا و

إجازة ُموفقاا يف  مل يكن –وم ن تاب ع ه  –ما زلُت أعتقد أن املجمع القاهري  :فأقول عودلذا أ

ا اأن، وهذا رأيي .العبارة املذكورة يف كتايب وال أُسقطه منه كم  ومن حقي أن أضعه ،ال أُلزم به أحدا

 لبرصي ؟! هل نُسِقط النحو الكويف ألنه خيالف النحو ا ،باملناسبةو !خسارةد. قرتحا

ُسن به أن يقد   ،وإذا بدا ملُعرتٍض أن خيالف رأيي ال أن يعرتض  ،سليما  امنطقيًّ تعليالا م ح 

ا املصدر و اقيةخسارة عن املصدد. أثناء حديثيف . وعم ال يستحق أن ُيداف ع عنه دفاعا

ا ال  – (أنايريدين )أال  يعرتض عليها الباحث الكريم أرجو و – التقدمية» :الصناعي قال يامزا

اـبل تعن ،دم فحسبـعني التقـت   .«...ي أيضا

 مع ،، ال املصداقية فقط الصناعي عموماادر هرين بمظهر الرافض للمصأن ُيظ خسارةد. يريد

عرضُت فيه ملسألة املصدر الصناعي ودالالته اللغوية  -خسارةد. الذي قرأه –أن كتايب األول 

غ لت 32يف هذا املوضوع الفقرة ) فكتبُت  ،ة خاصةالتطبيقيو ساسيةيف العلوم األ ،املختلفة ( التي ش 

اـتعريفات دقيقة ألكثر من عرشين مص –عىل سبيل التوضيح  –أوردت ، وسبع صفحات  درا

 ،ةــاالتفاقي ،ةــاإلنتاجي (،أعرتض عليها أال  خسارة د. وينـي يرجـالت)ة ــمنها التقدمي ـااصناعي  

ــالشيوعي ،ةــشرتاكياال  ،ةـاخلصوصي ،ةـاخلاصي ،ةـالعقلي ،اإلباحية ،الشخصية ،ةــمليالرأس ،ةـ

ية ،اجلاهزية ،املوثوقية ،املُتاحية ،النفاذية ،االلتصاقية ،ةـاليـاالحتف م   .. .إلخ ،ليةالناق ،طيافيةاملِ  ،السُّ

                                                           

ومل ي عرتض عىل  0/08/8000( ناقش املؤمتر التاسع ملجمع اللغة العربية بدمشق هذه القرارات يف 0)

صحة أيٍّ منها، وإنم طلب إىل اللجنة إعادة النظر يف صوغ بعض القرارات يف ضوء مالحظات 

 األعضاء. وقد أخذت اللجنة بذلك... )املجلة(.
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الكلمة التي و وكان يريض من ذلك بيان الفر  يف املعنى بني كل ٍّ من هذه املصادر الصناعية

  :عىل التكافؤ االا ورد  مثأ  ، وخسارةد. خالفاا ملا ذهب إليه !ألن اللفظني يهر متكافئني معناى ،نع منهاُص 

م = آجام أُُج   (.ةوهذه كلها مجع أ مج  )م = أ ج 

يف  املطابقةن التوسع يف توليد األلفاظ أ»يقبل  «منطق اللغة»أن ( 0036ص )وهو يرى 

هو من  ،ملجرد التجديدالتعبهر الباليي أو الشعري أو  للوفاء بحاجات، املعنى أو املرتادفة

 !«مذاهب العربيةِ 

فالتعبهر الباليي » (املصدا و) ة()املصداقيمن قبول التكافؤ بني يف رأيه لذا ال مانع 

اـل بأن املصدر الصناعي حتـرنا قبل قليـ( كم ذك0032ص )ه أقر ــأن ع! م«يقتيض ذلك  ديدا

 ؟!  فم هذا التناقض ،اـة التي ُصنع منهـعىل الكلم ىـاملعنادةا يف ـؤدي زيـجيب أن ي

يستعمل وال يقاس العرب  عن لقد أمجع العلمء الثقات من أهل اللغة عىل أن املسموع

 .إال للرضورة ،عليه

وال داعي الرجتال  ،ُسمعت عن العرب (مجوع أمجة مثالا )بتة يف املعاجم املرتادفات املثو

ة. مرتادفات جديدة لغهر رض  ورة ُملِحَّ

ج الناقد عىل  ،طر إليه الشاعروما يض «حاجات التعبهر الشعري» ويف الدفاع عن رَّ ع 

ها من مذ دَّ  !!!اهب العربيةالرضورة الشعرية وع 

لكنه مل يذكر أن  ،«عجيبة»اج ولبيد أشياء ج  العو ا للحطيئةفذكر أن بعض النحاة أجازو

أكابر  لقد بحث يف هذه املسألة !«لرضورة الشعريةا»هامجوا بقوة هذه  لغويني آخرينو نحاةا 

 .. .بن مالكاو الزخمرشيابن فارس وو ابن جنيو يبةابن قتو سيبويهو العلمء كاخلليل

 «املضطـر»قـاعدة يف اللغـة فللشاعر كل  :تفي بالقولكأ، وحاجة يب هنا إىل عرض التفاصيل وال

هل ضاقت عىل  :ل املهم هنا هوالسؤا. و«الرضورة» أنصار هذه خالصـة آراء !أن يكّسها

 ؟!!! «املصداقية» إىل ارجتال «اضطروا»لنثري حتى العرب املعارصين ُسبل التعبهر ا
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 ،استمرارية ،ةـإمكاني» :ـلمث ،ادر صناعية أخرىـخسارة بأين أُضع ف مصثم اْتمني د.

هت إىل  «نمطية ،إشكالية ،صوابية  –يف املجمع  «وعلومها ربيةاللغة العجلنة »وحقيقة األمر أين وجَّ

رجوت  ،م82/0/8000 و  م00/00/8002كتابني مؤرخني يف  -خسارة عضو فيها.د و

بيان الفر  يف املعنى ، ولغهرها أيضاا و هار  ك  للمصادر الصناعية التي ذ   تعريفات دقيقةفيهم وضع 

 .ولكن اللجنة مل تفعل ،بني الكلمت التي ُصنعت منهاو بينها

 استخدام  ،استخدم  –امل استع، استعمل -2

ا» :(82/ صفحات لغوية)قلت يف     ويتألق مجاهلا حني ينطق ها  ،إن لغتنا مجيلة جدًّ

ن استعمل ألفاظهاوتظهر اإلجادة يف  .أو يكتب ها املتقنون ،املُجيدون ويتجىل اإلتقان يف  ،ُحسه

 ..« .سبك هذه األلفاظ يف تراكيب سليمة أصيلة

أما لغهر و  –ه املعاجموهذا ما أوردته   –خمتص بالعاقل (ستخدمافعل)» :(88ص )وقلت 

  .«(استعملالفصيح )، والعاقل فلُغة  يهر فصيحة

ام ،ىل هذاإولست ُ أول من أشار  األستاذ صالح ، وفقد سبقني األستاذ صبحي البص 

  .مهامل راجع التي تضمنته كالم وذكرُت ، (8)ُُهاوُُها ما  ، اهللمالدين الزعبالوي رمحه

                                                           

رناطي يف )ما( تكون بمعنى )م ن(.  (8) يه الغ  حني فّسَّ اآلية  «التسهيل لعلوم التنزيل»قال اإلمام ابن ُجز 

ل د  اوون سورة البلد: الثالثة م ، إشارةا إىل تعظيم املولود»: لٍد وما و  ل د   .«مل يُقل وم نه و 

اف وأشار اإلمام ْعلَُم بَِما وََضَعْت  إىل أن يف قوله تعاىل: الزخمرشي يف الكش 
َ
 تعظيما »، 38/آل عمران  َواهلُل أ

ر ما ب  هلا منه ملوضوعها )يريد: ملولودها، م ح( وجتهيالا هلا بقده ه   السيدة مريم )ما( . واملقصود بـ «و 

 يسى عليه السالم .أُمُّ سيدنا ع

ل يف تفسهر اآلية الثالثة من سورة الليل   ِْل إَِذا َيْغَشى ٱوَ وكذلك ف ع 
ى ٱوَ  (1) َّلي َوَما  (2) نليَهاِر إَِذا ََتَّلي

َكَر وَ ٱَخلََق   ٱذلي
ُ
م  تعا . (3) ْنَثى أل الزخمرشي: ىل بالليل والنهار أقسم بنفسه. قال فبعد أن أقهس 

لهِق الذكِر واألنثى ر  د  ما(: القادر العظيم القدرة، الذي ق  ») ولذا يقول الفصحاء عن «. عىل خ 

ن هو[ .  إنساٍن عظيم:... وهو ما هو! ]ال: وهو م 
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، اإلمام الزخمرشي، وكاإلمام عيل  بن أيب طالب ،نمذج من كالم بعض الفصحاء ثم أوردُت 

م ال يستعملون لغهر تؤكد أهن ،يهرهمو الصاحب بن عب اد، واجلاحظ، واخلليل بن أمحدو

وال يف كالم الفصحاء من  –كالم علمء عرص االحتجاج يف ومل يأت  (.استعمل )العاقل إال  

وختمُت كالمي عن فعل  !اسعو وهذا بعد استقراء ،لغهر العاقل (استخدم) –ون بعدهم بقر

ى اللغة العالية جارى الفصحاء» :بالعبارة (استعمل ) خَّ  . «فمن ت و 

 الفصيحة ؟!  يهرختطئة الستعمل اللغة  وهل يف هذه العبارة حتريم أ

ق الزميل الفصحاء ؟ فبمذا علَّ إىل جماراة  ،يريب يف جعهل لغته متينة عاليةملن  ،أم هي دعوة

 خسارة عىل كالمي ؟ د. الكريم

.. وعبارته (.استخدم)احلسني من سبقه يف ختطئة هذه الكلمةد. تابع» :(0032 ص)قال 

ل )استعمل( للعاقل ويهره، أما )استخدم( فللعاقل فقط. خالصة بحثه مربكة إذ قال: فعيف 

ى الفصحاء فمن»وقال بعدها:  ،وهي عبارة تقيض بالتخطئة ى اللغة العالية جار  وهي  .«توخَّ

 «.عبارة حتكم بالتضعيف

أهنا  (لغة يهر فصيحة)خسارة عبارة د. ا أن يفهمأليس عجيباا جدًّ  !سبحان اهلل العظيم

ة ـأن دعويت إىل استعمل اللغ، وكةـأن يقول عن عبارٍة واضحة ناصعة إهنا مربو ؟! (خطأ)

عف من ال يت هكُم بض  اهـالعالية حت   ا ؟! ـوخ 

ا»( 0032ص )خسارة .وقال د ولكننا نرى أن الفعل )استخدم( يستعمل » «جمتهدا

ة عليه  «شواهد»عرشة و «أدلَّة»ثم أورد ثالثة وأدلتنا إىل ذلك ما ييل:  ،للعاقل ويهره كل ها ُحج 

بارة عىل اقتطاع العويف االقتباس تقوم دائما  ،يريبة عجيبة االجتهادألن طريقته يف  !ال له

ما يريد  –يف سياقها  –وهي يف احلقيقة تنقض  ،ليجعلها تشهد له ،من سياقها «الشاهد»

  :وفيم ييل البيان .الوصول إليه
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ن هُ خيِدُمه وخيُدُمه: م   هُ م  د  خ  (: »م  د  جاء يف اللسان: )خ  » :(0032ص )قال  :دليله األول  .«ه 

فهم ويُ «. . والعمل: املهنةهُ م  د  : خ  ن هُ ه  م  »اج: وجاء يف الت...املهنة :العمل»وفيه يف مادة )عمل(: 

 من هذا: 

دته  .أن اخلدمة والعمل يلتقيان يف داللة واحدة هي كلمة )املهنة( بينهم داللة  فإذا وحَّ

م( بمعنى )ط ل ب  العمل( أي د  خ  بينهم يف االستعمل، فيكون )استاملصدر، أال يمكن التوحيد 

  !؟ انتهى كالمه «اقل ويهرهوالعمل يقع من الع ،(عملاست)

 ...ف ِهم  من هذا هويريد أنه  ،«وُيفهم من هذا»قوله   :أولا 

. ختديش يف الرخام :فهذا كم يقال ،خسارة عىل هذا النحود. «أدل ة»إذا كانت  :ثانياا

ث عنه يف  إىل احلمد هلل أنه مل ينسب ذلكو   !(0036ص )منطق اللغة اخلاص الذي حتد 

ا عىل    :هذا أقول «اجتهاده»وقياسا

طهع الصوف) ( عند العرب يكون لق  ونه إال  لتلك ال يستعمل ،الزرعو النخلو الشعرو اجل زُّ

طهع اخلصه . واألصناف ( عند العرب لق  بُّ خسارة د. وقد يأتينا أحد املتأثرين بمنطق .ية)اجل 

االزرع و النخلو احلشيشو الشعرو جزَّ الصوف :(جزز)جاء يف التاج » :فيقول زٍّ ه ج   جيزُّ

ةا و زَّ هُ .. .بالفتح فيهم ،ج  بُّ  :بب(ج)وفيه يف مادة  .ق ط ع  طهعُ  :اجل    .الق 

طهع)اجل بَّ يلتقيان يف داللة واحدة هي و أن اجلزَّ  وُيـفهم من هذا  .(الق 

دته  فيكون اجل بُّ  ،أال يمكن التوحيد بينهم يف االستعمل ،بينهم داللة املصدر فإذا وحَّ

رالو للصوف عه ة  العربية وهائِها ويا «اجل زُّ للخصية ؟!، وشَّ يهع  إذا ساد هذا املنطق الغريب  ض 

ه للُّ    !غةاملشو 

 إن اخلدمة تكون من يهر العاقل، ودليل ذلك ما جاء »( 0040ص )قال  :دليله الثاين

 ك حرَّ يقِ ت   يل أباك خادماا ]للمذكر واملؤنث[اسأ) :وفاطمة ريض اهلل عنهم يف حديث عيلٍّ 
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أليس يعني هذا أن  ،فإذا كانت اآللة اليوم هي التي تقوم بوقاية اإلنسان وإراحته .(ما أنت فيه

  .انتهى كالمه .«؟ مع أن اآللة ليست عاقالا  ،اآللة هي خادم

فبناء عىل قاعدته  !ما يريد «إلثبات»خسارة لعجب من الطرائق التي يت بعها د.العجب كل ا :أقول

 ...وعن !وعن الغسالة اآللية خادم !ة التي خرج ها علينا يمكنه القول عن املكنسة خادمالغريبة العجيب

نجد أنه ال يصحُّ دليالا عىل ما يذهب إليه  «الدليل»إذا نظرنا يف هذا القول  ،عىل كل حال

  :وفيم ييل البيان .ال يمكن قبول االحتجاج بمثله، والبتة

 !ظهذا احلديث يهر موجود هذا اللف -0

 (3) .احلديث ضعيف ال خالف يف تضعيفهو -8

ا ،املعنى الذي ورد فيهو -3  [املؤنثو للمذكر]ثم ما معنى إدراج  .خالف ما زعمه متاما

 ضمن سيا  احلديث ؟ 

م (( ،.. فُقِدم  عىل رسول اهلل.»لفظ احلديث عند اإلمام أمحد  د  بهي أو خ  فقلت  :قال ،بس 

رَّ مافاسأليه  ()انطلقي إىل رسول اهلل  :هلا ا يقيك ح    .«...فيه أنت خادما

ألن املقصود باخلادم يف هذا  ،بالتأنيث (تقيك)صاحب التاج  هدرال كم أو (يقيك)ولفُظُه 

ا أو أنثىأسواء  ،اإلنساناحلديث هو    .وهذا واضح من السيا ، كان ذكرا

ا عخسارة مسأو ال أدري ملاذا أقحم د. ه أن ! وكيف فِهم  منىل هذا احلديثلة اآللة معتمدا

  !اخلدمة تكون من يهر العاقل ؟ ومن ثم جعله دليالا عىل ما ذهب إليه

رَّ يقيك » :قوله من م  هل فهِ   ؟!  نسان من احلر  أن املقصود هو آلة تقي اإل« فيه ما أنِت  ح 

رَّ ما » :نم املراد من قولهوإ ،السيا  واضح، وااملقصود يف احلديث قطعا  هذا هو ليس ح 

  .املشقةو التعب «فيه أنِت 

                                                           

هول ال ُيعرف من احلديث رواه اإلمام أمحد وأبو داود، وهو حديث ضعيف. راويه )عيل بن أعبد( جم (3)

 جمهول، وقد ال يسمى يف اإلسناد...«: تقريب التهذيب » هو! قال احلافظ بن حجـر يف 
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( ) النبي لو أتيِت  :مريض اهلل عنهقال لفاطمة  هأن] ويف حديث عيل  » :ابن األثهرقال 

رَّ ما أنِت  هِ تِ فسأله  ا يقيك ح   بع  التَّ [ يعني فيه ما أنِت  حارَّ ]ية اروويف  [فيه من العمل خادما

. السكونو مقرون بالراحة لّبد  كم أن ا ،ة مقرونة همارألن احلر ،من خدمة البيت ةاملشق  و

   (4)« (الشا  املتِعب :احلارُّ و

ا يقيك عنهم ] ريض اهلل ويف حديث فاطمة وعيل  » :وقال يف باب خدم اسأيل أباك خادما

رَّ ما أنت فيه رى األسمء يهر إلجرائه جُم  ،األنثىو ويقع عىل الذكر ،اخلادم واحد اخلدم [ح 

  .«قعاتو املأخوذة من األفعال كحائض

دم سنة»يف التاج:  د  ر  و  ) :(0040ص قال ): دليله الثالث ندت أي ، («هذا القميص خي  أُسه

 .اخلدمة لغهر العاقل

ا مُجع خادم و» :إذ قال يف باب خدمه خيدمه ،من عبارة التاج ع  قتط  مُ  «الدليل»هذا  :أقول أيضا

ديم خ   عكأهنم تصوروا فيه أنه مج  و ،ةهكذا تقول العامَّ  ،دمان بالضم مجع خادماخلُ و ة،ب  ت  ك  و ككاتب

 !«وهو جماز ،وثوب سخيف ال خيدم ،هذا القميص خيدم سنة ويقولون ،ثبانكُ و ككثيب

نسب التاج هذا الكالم ومل ي   ،هو عامة الناس (يقولون) ـومن املعلوم أن الفاعل املعنوي لِ 

أجاز لنفسه أن و ،خسارة اقتطاع الكالم من سياقهد. ومع ذلك استساغ !إىل أحد الفصحاء

ثم ريض أن  !ةالزبيدي نفسه عىل كونه من كالم العام   ( قوالا نصَّ ه0808)ينسب للزبيدي 

 !!القرن الثاين عرش اهلجري بكالم عوام   حيتجَّ 

م   د   !استخدمو مع مالحظة الفر  بني معنى خ 

 !استعمل( اليقول لغهر العاقل إال تاج العروس)الزبيدي يف موسوعته أن  روللفائدة أذكُ 

 : (ومثلها كثهر) ،وفيم ييل بعضها ،بّسعة اثني عرش مثاالا  وقد مجعُت 

                                                           

 البن األثهر يف باب )حرر(. «النهاية يف يريب األثر» (4)
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 .طب مؤلفاتهيف بعض ُخ  اللفظةالزخمرشي هذه  واستعمل -0

 .بعض النحويني الشوب يف احلركات واستعمل -8

 .أبو حنيفة املراتع يف النعم واستعمل  -3

ى وباع  كلُّ  وإن كان -4   .يف املعنيني ستعمليُ من َش  

يف  استعملوقد  .يف املايض يستعملوأكثر ما  ،املقدار من الدهر :الوقُت  ،ويف املحكم -8

ا  واستعمل  ،املستقبل  .الوقت يف الزمانبسيبويه لفظ الوقت يف املكان تشبيها

ع الكت  » :(0040ص) خسارةد. .. قال.«دلةاأل»بعد تلك  اب واألدباء بعد ولعل هذا ما شجَّ

إذ تكررت كلمة )استخدم( آالف  ،استخدم للعاقل ولغهرهكلمة استعمل عرص االحتجاج عىل 

م ليس عاقالا فحسب، وأُهها: ت خد   املرات يف كتب ما بعد عرص االحتجاج لتدلَّ عىل أن املُسه

 «.(فإن مل يِف استخدم املال  يف الباقي)(: 00/800املحىلَّ )قول ابن حزم يف »: أولا 

ا»خسارة هذه العبارة .د : ال أدري كيف استساغأقول عىل  -ألنه  ،عىل ما يريد «شاهدا

  !يشء واضحمنه فهم فمبناها ال يُ  ،اقتطعها من سياقها – هِ عادتِ 

إنم و، عبارة ليست كم زعم( نجد أن اله 488)وإذا رجعنا إىل كتاب املحىل البن حزم 

  !ة عليه ال لهجَّ وهي ُح  ،بخالفههي 

 ،األموال سواءو ماءيف الد   دبه الع  جناية  :وقال مالك» :قال ابن حزم يف باب اجلنايات

  هُ ي  دِ فه ن ي  بني أ هرَّ  خُم  هُ دُ ي  س  فإن مل يكن له مال ف   ،هِ ذلك يف مالِ  فإن كان للعبد مال  فكلُّ 

فإن مل يِف  ،كذلك ففي ماله رُ ـبَّ د  فإن جنى املُ  ،(8)أو بقدر املال أو يدفعه ،بأرش اجلناية

ِدم  يف البا  .(8)«قياستُخه

املوجودة يف املكتبات و وهكذا وردت يف النسخ املطبوعة ،مستقيمةو هذه العبارة واضحة

 .هو العبد اململوك ردبَّ املُ و. ةـالرقمي

                                                           

ل مه لويل  اجلناية. (8)  أي ُيس 

 م[ . 8000 – ه0488، دار إحياء الرتاث العريب، 8، حتقيق أمحد شاكر ط820/ 6]املحىلَّ البن حزم  (8)
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بكامل الغرامة  هُ مالُ  ِف ي  فإن مل  ،هِ فعليه أن يغرمها من مالِ  ،ما ر إذا ارتكب جنايةا فاملدبَّ 

  .لذي بقي يف ذمتهاجلناية بقيمة املال ا ويلُّ  هُ دم  خ  است  

( املال  ) :حم فيها لفظاا من عندهأقو ف العبارةرَّ ح   –يصل إىل مبتغاه لِ  –خسارة د. أن ونرى

 س  وعك   !صحيح معنىا  فهم منها أيُّ ولو كانت يف مجلة عجمء ال يُ  ،ه عىل االحتجاجلتساعد  

وهذا  !كم زعم (العاقليهر ال املال ) (العاقل) ستخدم العبدُ يُ  :فالذي قاله ابن حزم :الكالم  

  !األول «الشاهد» يتبني سقوط

 :مالحظة مهمة

 ،برنامج املكتبة الشاملةو مستعيناا باحلاسوب (يستخدمو استخدم)بحثاا حول  أجريُت 

رن من صدر اإلسالم إىل هناية الق ،اللغويةو األدبيةو التارخييةو كتب الرتاث الدينية ُت فوضعه 

 (استخدم) أن فعل فتبنيَّ  ،يف برنامج البحث ،اكتاب تقريبا /8600الثالث عرش اهلجري وعددها /

عليه  ها موافقة ملا نصَّ عيكانت مجو ،مرة/8038/ (وفعل )يستخدم ،مرة/0020/تكرر 

الف ذن ليس تكرار الكلمة آإفاملهم  !وهو أن استخدم ال تكون إال للعاقل ،املحققون من أهل اللغة

 . الفهم الصحيح لكالم العلمءو عمل احلاسوباستن سه نم ُح إ، واملرات يف الكتب

 «.وإذا استخدم املشرتي املبيع  ففيه روايتان(: »4/24قول ابن قدامة يف الرشح الكبهر ) :اـا ثاني

ا أخطأ ألن املقصود من املبيع يف كالم ابن  ،خسارة يف فهم املراد من الكالمد. هنا أيضا

  !د أو اجلاريةبه الع  قدامة هو 

ف إن ترص   و» :فقال ،مدة االختيارقدامة كان يتكلم عن الترصف باملبيع يف  ذلك أن ابن

ء طه وو   ،كتابته، وكإعتا  العبد ،ك  له نحوه مما خيتص املِ و يف مدة اخليار بم ذكرنا يف املبيعاملشرتي 

، أو سكنى الدار ،ة حلاجتهركوب الداب  ، وف املبيعقه وو   ،وملسها بشهوة ،مباَشْتا، واجلارية

ا باملبيعجِ م وُ ف   ،وحصاد الزرع ،هاق  ر  و   «. ...هيبطل به خيارُ ، ود من هذا فهو رضا

 ...أو الدار أو الزرع ةيقل استخدم الداب  فهو مل 
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قال أبو  ،خياره ال يبطل (إحداُها)ففيه روايتان  استخدم املشرتي املبيعإن و ...» :ثم قال

أو  ،هرأس   فانطلق ها فغسلته  ،فيها يومني خليارُ وله ا ،جاريةا اشرتى  رجل   :ألمحد قلُت  :رقه الصَّ 

حتى يبلغ منها ما ال  ،هل يستوجبها بذلك ؟ قال ال ،له أو خبزته  أو طحنته  ،هل  جه رِ  يمزته 

 ل  ط  قد ب   :قال؟ ذلكبهل استوجبها  ،هافَّ أو ح   ،هاب  ض  أو خ   ،هاط  ش  فإن م   :قلُت  .لغهره ل  ُحي  

 ،املبيع راد به جتربةيُ ، ولكاملِ  ال خيتص   االستخدامألن وذلك  .ألنه وضع يده عليها هخيارُ 

  «.سهرها م  ة ليعل  الداب   ركوب   ه  ب  فأشه 

فاستعمل فعل  ،العبيدأصناف املبيع وهو الفقيه يتحدث هنا عن صنف من  ،كم نرى

 !(االستخدام)عندما حتدث عن األصناف األخرى مل يستعمل  يف حني أنه ،ألنه للعاقل (استخدم)

 العبيد مانون استخدعه فهم ي   (االستخدام)إذا أورد الفقهاء يف كتبهم مصطلح  ،فائدةولل

اختاذ  :االستخدام» :«حمد القلعجي، مل80/معجم لغة الفقهاء»جاء يف  .!(رش  الب  )اإلماء و

 .«employment طلب اخلدمة /اخلادم

 الثاين.« الشاهد»وهذا يتبني سقوط  

هرستاين يف  :اثالثا   «.استخدم القوتني(: »0/66ل )ح  ل والن  ل  املِ قول الشَّ

 ماستعملهو استخدم القوتني :إذ األصل !ن سياقهاهكذا أوردها د.خسارة، مقطوعة ع

  .يف جانب اخلهر

 ( وجدنا كالمه عكس ما يريده846)للشهر ستاين  (النحلو امللل)إذا رجعنا إىل كتاب و

 !أي حجة عليه ،خسارةد.

...أجابت احلنفاء بأن هذه املغالطة مثل األوىل حذو النعل » :وهذا كالم الشهر ستاين

 :نيه س  طرف البرشية نفه فإن يف  ،بالنعل

 .الشهوةوقوة  ،قوة الغضب :حيوانية هلا قوتان نفس  

  .قوة علمية وقوة عملية :ونفس إنسانية هلا قوتان
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 يه ت  وبِ 
  ،تفصل األحوالو األمور تقسمأن وهاتني القوتني هلا  ،متنعو القوتني هلا أن جتمع ك  نِ

من العقائد  –الذي هو كالبرص النافذ له  -العقُل  فيختارُ األحوال عىل العقل و ثم تعرض األقسام

وخيتار ؛ اخلهر دون الرش   ومن األفعال ،دون الكذب ومن األقوال الصد    ،دون الباطل احلقَّ 

 بناجلُ و ةدون الذل   ،ةاحلميَّ و شجاعةالو شدة  ال القوة الغضبيةه العملية من لوازم توَّ [ بقالعقُل ]

ا من لوازم  ،النذالةو  املهانةو هالبذاذة دون الرشَّ  و د  التودُّ و التآلف :ةويَّ القوة الشهه وخيتار ها أيضا

 .«...،يف جانب اخلهر ماستعملهو استخدم القوتني..، وإذا بلغ هذا الكمل فقد .اخلساسةو

 القوتني الغضبية م اإلنسان صاحب العقلِ ستاين عن استخداكم نرى يتحدث الشهر

 !!قوة أرمخيدسو فهو ال يتحدث عن قوة الثقالة األرضية ،نفسه البرشيةتني يف ع  د  وه الشهوية املو

فمن  (.استعمل)ا وبني ه  بينويفر   ،إال للعاقل (ستخدامال يقول )استاين ن الشهرإ

ما يستعمل به اهلياكل العملية و ... إذ فيه من القوة العلمية»: (34/ 8النحل و يف امللل)كالمه 

 األلعى  كمأنا ربُّ  :إىل نفسه فقال [.. ودعا ]فرعونُ .يستخدم األشخاص الروحانيةو العلوية

 لكم من هلإ غريي ما علمُت  االستخدامو قوة االستعملإذ رأى يف نفسه»! 

  !الثالث «الشاهد»وهذا يتبني سقوط 

 .«هيه ـي  ـن  عه استخدم لفظ الذباب يف م  (: »0/200قول الصفدي يف الوايف بالوفيات ) :ارابعا 

ذلك أن الصفدي استعمل مصطلح  !خسارة يف مثل هذا اخلطأأتوقع أن يقع د. مل

 !م البديعله بعِ اخلاص  (االستخدام)

 ،يف االستخدامره عه ومن ِش ) :ي فقال( يرتجم أليب العالء املعر  ه284)كان الصفدي 

  :اعا ره يصف دِ  ،من التورية هو نوع أَشُف و

 ـطـا اخل  ــها للقنــمنِ ـن ض  ـرة  مــنث

 

 وِب ـُر الُكعُ ــاء ن ثه ــد اللقـــي  عن ....

ه الوليد النته وإن كاـمث   ل ويش 

 

نع مثل ويش حبيِب  ....  نت من الصُّ

يـه   تلك ماذِيَّة  وما لُذ باِب السَّ

 

 صيِب ِف والصيِف عندها من ن ....
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والثاين الذباب الطائر  ،السيف األول طرُف  :هييه ن  عه باب يف م  الذُّ  استخدم لفظ   :قلت

  .انتهى كالم الصفدي .«انبَّ املعروف وهو الذُّ 

 .[نةاللي   رعُ الد   :ةُ يَّ املاذِ ]

ا  ،اخلاص بعلم البديع  (االستخدام) فالصفدي يتكلم عن مصطلح وليس املقصود قطعا

 ونهيسم   بل إهنم مرةا  .وهذا معلوم عند أهل هذا الشأن !االستعملاالستخدام بمعنى 

 .االستخذام ونهأخرى يسم  ، واالستخدام

ت وملا أدَّ  ،ملا استقامت العبارة (استخدم)مكان  (ولو وضعنا يف عبارة الصفدي )استعمل

  !املعنى املطلوب

 . (2)«االستخدامو ةوريِ اخلتام عن التَّ  ضُّ ف  »وقال الصفدي يف كتابه 

وإن لزم يف أحد مفهوميه يف  ،فهو االستخداما يه معا إذا لزم استعمله يف مفهوم   (كاملشرت   )»

وسيأيت مزيد من البيان عند احلديث عىل  «التورية خر يف الباطن فهواآل ِح الظاهر مع مل  

 .اخلامس  «الشاهد»

 ،عني املاءو ،للبارصة نيه كالع  له أكثر من معنى  هو اللفظُ  ،هنا (كاملشرت   ) ـصود بقامل *

 ...املال، واجلاسوس، ووعني الشمس

  !الرابع «الشاهد»وهذا يتبني سقوط 

 «.استخدم اهلل سبحانه وتعاىل لفظ اجلاللة(: »3/032قول الكفوي  يف الكليات ) :اخامسا 

يف  هومل أجد !ليس له معنى إذ ،هذا النص الذي أورده د.خسارة فيه حتريف واضح

( ه0024)ثم إن الكفوي  .ولكنه موجود يف سيا  آخر !السيا و بقاء هذا اللفظكليات أيب ال

ا عن مصطلح  االستخدام» :السنيو قال يف فصل األلف .االستخدام يف البديع يتكلم هنا أيضا

 .ثم يؤتى بضمهره مراداا به املعنى اآلخر ،مراداا به أحد معانيه ؤتى بلفظ له معنيان فأكثرهو أن يُ 

                                                           

 .0/002روى ذلك عنه ابن حجة احلموي يف )خزانة األدب(  (2)
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ثم يراد بالضمهر اآلخر  ،نييه أحد املعنيأو يراد بأحد ضمهر   ،أتباعهو اكيك  ة الس  وهذه طريق

  :.. كقوله تعاىل.وىلفاألُ  .املصباح()وهذه طريقة بدر الدين بن مالك يف  ،معناه اآلخر

  ... َبًا إالي نُ ال جُ و ما تقولون واْ تعلمُ  حتى  رىى ـى ـكأنتم سُ و ةَ وى لصلٱ واْ بُ رَ قْ ال ت ََ   ... سبيل   ىرِ بِ  

حتى ) بقرينة ،ملعنيني أحدُها إقامة الصالة (الصالة)استخدم سبحانه لفظة . [43/النساء ]

بِ بً نُ وال جُ  بقرينة ،وضع الصالةاآلخر م  و )تعلموا  .ل  يْ بِ سَ  ىرِ ا إالَّ 
فإهنا استعمل أحد معنيي  ،بخالف التورية ،اي اللفظة معا ني  عه استعمل م   :االستخدامو 

 .يانتهى كالم الكفو «إُهال اآلخرو ةاللفط

  !اخلامس «الشاهد»وهذا يتبني سقوط  

استخدم كثهر من الشعراء (: »0/884) «التنصيصمعاهد »قول العبايس يف  :اسادسا 

 .«لفظة الغضا

يف  (االستخدام)نم كان يتكلم عن مصطلح ( إه283)إن عبد الرحيم العبايس  :أقول

  :فقال ،اأيضا علم البديع 

 مُ وإن هُ  فسقى الغضا والساكنيهِ »
 

 وِب ـوقلـ ـٍح ــن جـوانـوُه بيــُّـشـ ب 
 

ا.. والشاهد فيه .واحدته يضاة   ،معروف شجر   :والغضا فإنه أراد بأحد  .االستخدام أيضا

وهو أرض  لبني كالب  ،املكان   ، الساكنيهِ وهو املجرور يف ،الضمهرين الراجعني إىل الغضا

  ،أي أوقدوا يف جوانحي نار الغضا ،، النار  وهُ وهو املنصوب يف شبَّ  ،روباآلخ ،دجه بن   ووادٍ 

رُه  وخصَّ  ،يعني نار  اهلوى التي تشبه نار الغضا   .بطيء االنطفاءالغضا دون يهره ألن مج 

  .انتهى كالم العبايس .«كثهر من الشعراء لفظة الغضا استخدموقد 

 .[احلطب لِ عه أوقدها بش   :النار   بَّ ]ش  

ا من الشعراء ة العبايس األفعبار ولو  !لفظة الغضا «استعمل»خهرة ال يعني ها البتة أن كثهرا

 .يف عبارته لصارت ال فائدة منها ويهر مقبولة (استخدم)مكان  (استعمل)وضعنا 
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نم هو مصطلح وإ ،وال باالستعمل ،هنا ال عالقة له باخلدمة ال بمعناها احلقيقي( االستخدام)و

 .نات البديعيةس  حخاص بأحد املُ 

هو أن  االستخدامعلم أن ا»: 088« / البديع يف نقد الشعر» يقول أسامة بن منقذ يف كتابه

. ومعنى الكالم أن «ختُدم للمعنيني ها وحدهافتذكر   ،يكون للكلمة معنيان فتحتاج إليهم

اج إليهم فتحت»الكاتب والشاعر هو الذي خيدم املعنيني بإيراده كلمةا واحدة، بدليل قوله: 

ألن الكلمة  ،ك بعيداملعنيني فذالك الكلمة ختدم تاملقصود أن  ن  إوإذا قيل «. فتذكرها وحدها

غ كالم فيه كلمت وه  الكاتب هو الذي يمكنه ذلك بص  منوإ ،وحدها ال يمكن أن ختدم املعنيني

  .ىل تلك الكلمة فيستفاد منها املعاين املقصودةوضمئر تعود ع

 .استعمل مكان (استخدم)جيد أن العبايس ال يستعمل  «عاهد التنصيصم» ـِواملتصفح ل

أما يف كالمه اآلخر  .وحني استعملها يف موضعني كان يتكلم فيها عن أسلوب االستخدام

  :كالمه وفيم ييل يشء من !فكان يسهر عىل اجلادة

 .سيف بذل النفه  يستعمل ورد بأن لفظ الندى ال يكاد :(006صقال )

ا وقد استعمل :(842ص قال )و  .امرؤ القيس هذا املعنى يف شعره كثهرا

 .واس معنى البيت ثانيااأبو نُ  وقد استعمل :(880ص قال )و

ا استعملوله قصائد  :(344ص قال )و  ...إلخ.فيها التجنيس كثهرا

  :نقذوكذلك فعل ابن مُ 

 .من املعنىاللفظة يف يهر موضعها  أن تستعملوهو  :اظلةاملعو فقال يف باب االلتجاء -

 ،وخاص   ،عام ي :ثالثة أصناف : الكالموقالوا :اجلهامةو وقال يف باب الرشاقة -

 يستعمل اخلاص  ، وجلهامته ستعملال يُ والوحيش  ،لركاكته ستعمليُ فالعامي ال  .ووحيش

 .....إلخ.ومالحته لفصاحته

  .السادس «الشاهد»وهذا يتبني سقوط 
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 «.وقناة استخدم ُكلَّ سيٍف (: »038: 08) ألعشىبح اقول القلقشندي يف ُص  :سابعاا

 هذا أيضاا ال يصلح ُحجةا له!

قريبة  وهو يؤرخ ألحداٍث  (ه 680)القلقشندي من رجال القرن التاسع اهلجري  :أولا 

  .همن زمان

خسارة يريد االحتجاج بالقلقشندي فالنص املقتبس من كتابه ليس من د. إذا كان :ثانياا

ألن كتابه خاص  ،هلمم  اب السالطني لعُ  هو يروي ما كتبه بعض كت  نمإو !كالمه أو صيايته

 !(اإلنشا صناعةبح األعشى يف )ُص  :عنوانهو بذلك

بن نجاد يف  لقناةكتب به  (،مراء آلِ )... وهذه نسخة مرسوم َشيف بنصف إمرة : »قال

ر الشهايب بن فضل املقإنشاء  رش اآلخر )كذا( من شهر رمضان سنة ثالث وثالثني وسبعمئة منالع  

ف تسىل قَّ ث  وكل مُ  ،أناةو ، وكل رسعة قناةو سيٍف  الذي استخدم لنرصنا كلَّ  احلمد هلل :وهي ،اهلل

 «. ...وقه عن مقاصده الصاحلة يعو  وهو عبد مناةعُ ال ي   ضما وكل ،ذب جناهعه جناياته وي  

فهو  :لطيفة ويف كالمه تورية بديعية .(ه 242العمري )فالنص هو البن فضل اهلل وهو 

واملقصود .. .ةيبال القناة األداة احلر ،ه إليه الكتابج  الذي وُ  قناة بن نجاديقصد بقناة رجالا هو 

الذي ال  –أن املراد هو املعنى البعيد  ومعلوم   !أي كل مقاتل ،حامل سيف كلَّ  (كل  سيف)ـ ب

، الرجل ال إىل الرمح ،اةقن أُسندت إىل (ماستخد)فكلمة  .ال املعنى القريب –يغيب عن اللبيب 

  !إىل حاميل السيوفو

  .السابع« الشاهد»وهذا يتبني سقوط 

ل  (: »8/406يب )ح الط  فه اخلطيب يف ن  ابن قول لسان الدين  :ثامناا  «.والالط   استخدم األ س 

ري  يف نفخ الطيب كالم لسان الدين  ُه لشيخ الدولة ]هو ه 228)روى املقَّ ه  جَّ ( الذي و 

ه السلطان يوسف بن إسمعيل رياسة اجلند املغريب ،عمر بن رحوحييى بن  وهي  ،وقد وال 
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ها يف امل ،الغزاة يف األندلس وظيفة شيخ ا  ،[ه284 -240] دةـفتوال  وكان يثني عليه كثهرا

أذلَّت ، وقد استظهرته  –مجلة الكمل يا –بك   ،فيا ِعزَّ دولة.. .» :ومن كالمه .ويمدحه بشدة

ب.» :فضائله فقال دُّ عُ ثم راح ي  « ...،املعاند  وقهرته  ضَّ وعزٍّ  ،أليدي بحن اء الت ّبه ا .. وُجوٍد خ 

ماح :األسل] .«ّبمن الش   أقلَّ  بهراعٍ  والاستخدم األسل الط   بالهراع .الر  ص   .[ : الق 

ظ أن اجتزأ بذكِر مقطع ُيفهم و انتزع الكالم من سياقه، –عىل عادته –خسارةد. واملالح 

ا ما استخدم األسل الطوالمنه أن ش نم أُسند إ، وليست كذلك –يف احلقيقة –والعبارة !خصا

()إىل  (فعل )استخدم  رأيتم إىل عزٍّ يستخدم األسل ؟! أف !عزٍّ

اه (الهراع)( أنفذ أمره بالقلم !عز الدولة)املعنى املراد هو أن املمدوح  محلوا فرسان   فتلق 

 . ال يستقيم املعنى بغهر ذلكو !وهذا منتهى العز   .فأنجزوا ما أ مر به (الرماح)األسل 

 الثامن. «الشاهد»وهذا يتبني سقوط 

  ل البهاء زههر:قو: تاسعاا

تخِدُم الريح  يف محـل السـالم لكـم»  أسه
 

ـا يف عصـــــ كـــــأنم   «ري ســـــليمنُ ـأنــــ
 

  :( م طلعهاه 888)هذا بيت  من قصيدة للبهاء زههر  :أقول

 ُن أنت  احلبيب ومايل عنك ُسلوا

 

ــيلَّ اإلن  ج    عـ ك  ض   واجلـاُن  ُس وفـي

ل يل إن قـ  اس يعتبنيد قـي   بعض الـن

 

اس جم   عِ   ـــانُ ريض له دون كل   الـن   ـ

رِس    هُ ـر  خبِ ـا ليُ جـاسوسا  ـل الطيـف  وـي

  

  يل يف الليل أجفــانُ  ُض غم  إن كان يُ  

م    ا نسـي ا أنت الـرسـوُل  فـي ــه  الصـب  ل

 

ــه   ــي منـك   يعلـمُ واللـ ــرانُ  أن ــ   يـي

ل    ــيـب ــل  إىل م   ــغ سالم ــهُ ـن ال أك   مـ

 

ـــانُ   ــ   إين عـىل ذلك الغضبان يضـب

ــا رسويل  ذكره ال ي  يضبي  لـهُ  ، ال ـت

 

ــه    موي ي ـت ــذاك مــن ـــانُ  فـ ــ ــ   وبـهت

ه  ستخدم الريح  أ   ل السالم لكم يف مح 

 

ـا يف عصـرِ   ـــانُ  يكأنمـا أن ــ ــ   سليمـ
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كثهر ومشهور و وهذا واضح ،فأنزل يهر العاقل منزلة العقالء ،إىل املجازلقد جلأ الشاعر  

ا (الي  اخل  ) الطيفل ل أن حبيبه يرِس فيتخيَّ  .يف الشعر  ،رسوالا  النسيموجيعل هو من  ،جاسوسا

جعل من الريح وختم كالمه بأن  ،ينهاه عن ذكر يضبه حلبيبهو ،ويطلب منه إبالغ السالم

ر اهلل له الريح اهلل سليمن الذي سخ   فكأنه يف زمانه مثل نبي   ،ا له يستخدمه حلمل السالمخادما 

  .ال ختالف أمرهو تطيعه

 التاسع. «الشاهد»وهذا يتبني سقوط 

ا   :قول القايض الفاضل :عارشا

مهت  يف األفكـــار رِس  » د  ـــت خه  يقـــد اسه

 

ـــ   «هر  ومـــا أطلقـــت  يل بالوصـــل أُجه

 ه( يتحدث فيها عن لحبوبه ثم خياطبه828)من قصيدة للقايض الفاضل  بيت  هذا  :أقول 

  :ومطلعها .فيها

ــــــعينيــــــه عــــــىل العُ لِ  ــــــا  إِ شَّ  رة مه

 

ـــار نُ   ـــا ج ـــم إذا م ـــيس هل ـــول   هه ر  ـصه

ــأمــف  ــا اهلجه ــ ــر منــ ــه فهــ ــو إلــ ـــ   ف  ـ

 

ــا الــو أم  ــوصل منــ ــهــه فـ ـــُو نـ  درهه ـ

 ....................................

...... 

 ....................................

 ييف األفكـــار رِس   ت  اســـتخدمقـــد  ......

 

ــا أطلقــوم  ــ  رهــهـل أُجـت  يل بالوصـــ

فكأين  ،ا أفكر فيكفأنا أبدا  ،قلبيو يي إياك جعلك تعيش يف رِس  ب  معنى هذا البيت: ُح  

، عىل خدمته اخلادم يأخذ عادة أجرةا و ،ها يالزم خمدوم  ـاادم دائمواخل ،ي خادمكرِس  و بفكري

  ..بالوصل عيل   ده فجُ  ،شيئاا عليك وال تؤدي إيل   ف  وجودي وقه  كلُّ  أنا و

 !األخهرو العاَش «الشاهد»وهذا يتبني سقوط  .فعاد االستخدام هنا للعاقل ،هذا هو مراد الشاعر

الرضورة الشعرية وعن و عن الشعراء «نقده»خسارة حتدث يف بداية د. و العجيب أن

 .. .وحيمل كالم الشعراء عىل احلقيقة ،ثم نراه يتناسى كل ذلك !منطق اللغة اخلاص
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  :... ختم كالمه قائالا «الشواهدو ةاألدلَّ »وبعد أن سا  تلك 

 ،لغة ابن حزمو ى لغة أعىل من لغة القايض الفاضلفإذا كان الدكتور احلسني يتوخ  »

 .«ابقد ال يؤتاه معظم الكت   فذلك فضل  

لوا ِص كي ي  تهم وحياولوا جماراة الفصحاء غ  اب بلُ الذي أريده هو أن يرتقي الكت   :و أنا أقول

املتخصصني اب من الكت   صُّ ُخ أ  . واا صحيحا ـامهه م كالم العلمء ف  هه نون فيها من ف  يتمك  إىل مرتبة 

موا أن هذا علِ إذا و .لغهرهم دوةا وقُ  ، حيتذىفهؤالء جيب أن تكون لغتهم مثاالا  ،اللغة العربيةيف 

م باتباعهم هذا ! إهن  !فمن واجبهم أن يأخذوا بالفصيح دون يهره ،يهر فصيح فصيح وذاك

  .التي هي أمانة يف أعناقهم قبل يهرهم ،النهج حيافظون عىل سالمة اللغة

 التوعية -3

م. كلمة يل عن 8006سنة ( 8، اجلزء 63املجلد )بدمشق  اللغة العربيةنرشت جملة جممع 

، ة ال وجود هلا يف لغتنان هذه الكلمإقلت فيها  -«صفحات لغوية»أدرجتُها يف كتاب  – (التوعية)

وقلت إن  .التبرصةو ومصدره التبصهر ،«ب رصَّ  »هو  يؤدي املعنى املقصود متاماافيها فِعل   لكنه و

  [ - 6]يْب نِ مُ  د  ـعبْ  ِلّ ـكُ لِ  رىى كْ ذِ وَ  ةً ِص تبْ  :زـزيـل العـي التنزيـفف ،ةـة قرآنيـكلم« التبرصة»

ِ ابن  عم ك الوضوء  » :نهمَّ ض  ا ت  نبويًّ  احديثا  وذكرُت  ،لعهذا الف ي  ـمعان أوردُت و نَّةو ب رص   . «السُّ

 كلمةا  8000يف متوز  (، اجلزء الثالث68املجلد ) بعد سنتنيجملة جممعنا  ثم نرشته 

 ،اط لعُت عليها قبل نرشها (،ازن املبارك عن )التوعيةلصديقي الفاضل األستاذ الدكتور م

وقد استغربت ذلك  !ما كتبُت قبل سنتني عن هذه الكلمة ؟ فأجابني بالنفي هل قرأت   :هفسألتُ 

  !اـيف جممعن «جلنة املجلة»وـألنه عض ،منه

ص )باإلحالة عىل كالم الدكتور املبارك  (التوعية) عىل اعرتايض عىل د.خسارة الردَّ  بدأ

ا فرفض استعمهلا ناعتا  ،أخ كريم عن كلمة التوعية يف املعجم فلم جيدها ث  ح  ب  » :وهو( 0040
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أن العرب ، وفيها معنى التعبئةن وزاد عىل رفضها قوله إ ،يةعجمإياها بأهنا كلمة يهر م

ا ،يستعملون بمعناها كلمة التَّبهرصة عَّ  :قالوا نمإ، وتوعيةا  هوخالصة رأيه أن العرب مل يقولوا و 

ُه ت     .«قالواف عند ما فلنقِ  رصةا به ب رصَّ 

 ،نم ألنه ال حاجة بنا إليهاإ، وليس ألهنا يهر معجمية (التوعية)اعرتايض عىل  : ا أول

 علم ا بأن معجمنا ،قصود متاماا تؤدي املعنى امل (ت بهرِصة ،هرت بهص)لوجود كلمة معجمية بديلة 

ومن  .عن معاٍن مستجدة مل يعرفها أسالفناهرة مبتكرة تعّب  فهِده بكلمت كثالعريب لحتاج إىل ر  

املقرر لدى كبار اللغويني املعارصين أن العربية ليست مقصورة عىل ما جاء يف املعجمت 

ذ عنهاو ت بُُّعهابل هلا م ظ انُّ أخرى جيب ت   ،وحدها عىل الطرائق املعتمدة لتطوير  فضالا  ،األخه

مل أ ر  حاجة  -كم ذكرت -ألين  نم اعرتضُت إ. وعلم أن هذا رأييد. خسارة ي. وإينائهاو اللغة

 .إىل هذه الكلمة

ــبَّى، استعمل  ) أعرتض ال عىل كلمت معجمية مثلو ضُت رتوقد اع  ب إيلــسنل(.كم يـ

 ولكنني أخالفه الرأي فيم ذهب إليه من ختطئة» :(0038ص) حيث قال يف خسارة ظلما د.

تعمل الكلمت عرتض عىل اسأبل  «ل(بَّى، استعموعية، اآلنف الذكر، ل  داقيَّة، التصكلمت )امل

مع بيان  ([!اختىل ]بدالا من خال ،ل بَّى ،استخدم :مثل األفعال) يهر صحيح املعجمية استعمالا 

وهو يفيد  ،ن ال يريد جماراة الفصحاءن كالمي ال ُيلهِزم م  إ .االستعمل الصحيح لدى الفصحاء

  .االرتقاء بكتابتهو عبهر بلغتهتلمن يريد إحسان ا

 (،بحث أخ كريم)مع أن الدكتور املبارك صديقي وزمييل فلست أنا املقصود بقوله  :ثانياا 

م ذكره( التعبئة)ن فيها معنى إ (التوعية) ألين مل أ ُقله يف كلمتي عن  .كم جاء يف كالمه الذي ت قدَّ

فالطريقة  ،ريقة اشتقا  هذه الكلمةا عن طا أيضا ليس نامجا  (التوعية)واعرتايض عىل  -

 .قياسية ال جيهلها ُشداة العربية
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  .لننظر اآلن فيم تقوله املعاجم -

 ]ب ص ر[مادة  :أولا 

ُهم أي  :قال أبو إسحق :لسان العرب -0 ُ   .ُتبنيَّ هلمُتب رص 

 . اإليضاحو التعريف :التبصهر *  

ه ُ :متن اللغة-8 ف هُ  :ب رصَّ  رَّ  .أوضح لهو ع 

ُه األمر   :(مع القاهرةجم)املعجم الكبهر  -3 ا ب رصَّ  ةا و وبِِه تبصهرا ُه إي   :ت بهرِص  م  ُه له اهـف هَّ ح    .ووضَّ

 ]ع ي و[ مادة :اثانيا 

عُي  :لسان العرب -0   اليشء   القلِب  ظُ فه حِ  :الو 

ه :وعياا احلديث  ي ِعيههو وعى اليشء   *   .ق بِل هو حفظه وف ِهم 

ف ظ ُ :أي ،نفالن  أوعى من فال *   (منه)أ فههُم و أ حه

  (.جماز)ل ه ق بِ و حِفظ ه :وعى احلديث   :متن اللغة -8

ذه أهلو]التدبُّر و احلفظُ  :الوعُي  *    [.األم ةو حِلفظ النفسواالنتباه  ،العرص بمعنى الفهم اخت 

در بعد املجلد اخلاص بحرف الواو :املعجم الكبهر -3   !مل ي صه

 :خسارة يقولكن د.ول .التفهيمو نييبه التَّ و اإليضاحو لتعريفالتبصهر هو اكم نرى 

ف0048ص) وف رَّ  د.خسارة بني  !ومل يبني لنا من أين أتى هذا ؟!لالتعامُ و ( التبرصة للترصُّ

ف، واحلفظو التوعية للفهم» :(0048ص)بقوله  التبرصةو التوعية  «لالتعامُ و التبرصة للترصُّ

  !التفريق العجيب بشاهد واحد يؤيد هذا ومل يأت

، اللغة إدخال كلمة جديدة يف ليُقنع القارئ برضورة خسارة عىل وجود الفر د. وأ لحَّ 

ا مل - كم قلت -لكنه  وقد رأينا ما  !التعاملو التبرصة للترصف :ُيعتد به يقول يذكر لنا مرجعا

  !تقوله املعاجم
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ة استعمل التوعية بمعنى من صح ،خسارةد. وتاب ع ه عليه ،املباركد. أما ما خلص إليه

 ؟ «التوعية»إىل  فم حاجتنا !رةـالتبصـهرواين التبصـاجُم من معـفهو ما قررتهه املع ،اإلفهام

 لِلُّغوي  املعروف الشيخ إبراهيم اليازجي، نرشه  وقع بني يدي  مقال يف التعريب

 . وقد جاء يف هنايته:«الضياء»م يف جملة 0200سنة 

ر »  «!مقام التبرصةيف التعريب، وهو كاٍف يف نِقف عند هذا القده

ائي يف كتابه  ورد  بقي أن أُ     التطوير )ما قاله لغويٌّ معروف هو الدكتور إبراهيم السامر 

  :(038/ اللغوي التارخيي

ى ُيوع  » عَّ   .«كالم  مرجتل  ال أصل له :ية اي ت وعِ و 

ا  -4  اآلنف و آنفا

ا مل يتوخَّ  للدكتور  عىل بحٍث  قُت حني قال إين عل   ،مهالدقة يف كالخسارة د. هنا أيضا

البحث ليس  (.4اجلزء  ،68املجلد )اف نرِش يف جملة املجمع عبد النارص إسمعيل عس  

اف للدكتور د  » :املجلة عىل قول الكاتب ِت وقد عل ق !إنم لكاتب آخر، وعس  ر  يف  و 

املذكورين / ملتقدمنياملوضعني ا :الوجه أن يقال» :فيها اءبحاشية ج «املوضعني اآلنفني

ا ا طويـاف إىل املجلـعسد. فكتب «آنفا ( 63/3)لة ـر يف املجـِنش ،اشيةـىل احلـالا عـة تعليقا

ا)وها ـدل عىل أهنم استعملـرب يـع عن العـا مما ُسمـى إلينـرَّ فيه بأن ما انتهـأ ق    (آنفا

فا ـوصفا  (اآلنف)مل ـأن استع، ووبةـنكرةا منص ا من ـما انتهى إلين و خالفـا هـا ُمعرَّ

 . استعمل العرب

اف وهو منشور يف كتايب د. ( تعقيباا عىل تعليق63/3)فكتبُت يف املجلة  صفحات »عس 

 لذي يؤخذ عىل حاشية املجـلة إذن ؟! ا ما :سألُت فيه ،«لغوية
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ي عبارة هو ،..«.الوجه أن يقال» :لقد صيغت حاشية املجلة بالعبارة املذكورة

راء إىل أنه ينبغي أال  ُيرتك املسموع املشهور املتداول لطيفة يراد منها  ،توجيه نظر الق 

اهذا إ، ليؤخذ بمقيس ال حاجة إليه  الغرض من هذه احلاشيةو !ن كان املقيس صحيحا

ي اللغة العالو اب املجلةكت   مثيالْتا حضُّ و ائها عىل توخ  ألن من مجلة واجبات  ،يةقـر 

إذا مل . واملتخصصني يف علوم العربية بوجه خاص، واملجمع االرتقاء بلغة املواطنني

فأين يصادف القارئ هذه اللغة  ،عالية ةا جمالت املجامع اللغوية لغة متين تكن لغة

 يقتبس منها ؟!!و ليتخذها ُقدوةا 

اف يف تعليقه الطويل عىل حاشية املجلة أن يبني  د. وقد حاول  إمكان استعمل عس 

 !ولو كنا يف ينية عنه !مل ي ِرد هذا االستعمل عن العربولو  (،بمعنى )السابق (اآلنف)

فأوردُت يف تعقيبي عىل تعليقه تسعة شواهد من كالم علمء ما بعد عرص االحتجاج 

 (اجلاري اآلن ،احلايل)بمعنى  (اآلنف)استعملوا فيها  (...اـيهرُهو الزخمرشيو كالتوحيدي)

ا كان ـ ملإذ  ،لتوقف عند هذه الشواهد التسعةخسارة اد. مل يشأ !(السابق/ السالف)ى ـال بمعن

رُه ، ويرُضه الدفاع املستميت عن الشائع فقد جتاوزها وَّ  مقنعة... فأورد  «حجة»أتى بم ت ص 

ا :يقال .املايض القريب :اآلنف» :وهو (6)«املعجم الوسيط»ما انفرد بذكره  أو  ،قريباا :فعله آنفا

أقر هذا  ومل يذكر املعجُم الوسيط أن جممع القاهرة« ...أو أول وقت كن ا فيه ،أول هذه الساعة

 .(2)الكالم كم فعل يف مواضع أخرى

                                                           

ا الطبعة0280أصدره جممع القاهرة سنة  (6)  .الرابعة ، وصدرت منه أخهرا

ا بإيراده يف طبعته « الوسيط » املأمول أن يرجع  (2) عن هذا الكالم، كم رجع يف طبعته الثالثة عم انفرد أيضا

! » الثانية وهو:  ب قه ب ق  الرأي  فالرأُي ُمسه  « .أسه
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أذكر هنا و !بمعنى املايض القريب (اآلنف)ومل يورد الوسيط عبارة واحدة فيها لفظ 

وهو من مطبوعات جممع  «حرف اهلمزة :املعجم الكبهر»ما جاء يف املجلد األول من 

ا   :القاهرة أيضا

ا هذكرتُ  :يقال :نفاآل» ويف القرآن  ،ىـأقرب وقت مضأو من  ،أي من وقت قريب ،آنفا

اـأُنزلت عيل سورة  آن»ديث ـويف احل  ًفانِ ءٓا اَل اذا قَ مَ ...  :الكريم  نفااقلُت كذا آ :ويقال .«فا

  .. انتهى كالم املعجم«اـوجاؤوا آنفا  ،سالفااو

 ،«...كذا :يقال»:آنفاا()ال ـة عىل استعمـأمثل اه أن كاِل املعجمني أوردـأال يسرتعي االنتب

 بمعنى السابق ؟!  (اآلنف)ومل يورد مثاالا واحداا عىل استعمل 

 خسارة ليصل إىل يايته ؟ د. فمذا فعل

ف( ـ)استأنف وائتن د  ر  وبالعودة إىل علم الرصف، نقول: ما دام و  »(: 0043ص )قال 

ء  ـ  دأ الش  ـى ابتـبمعن بداللة جميء اسم الفاعل ، طق بهوإن مل ُينبوجـود ثـالثي لـه  ؤذن  ذا مُ ـفه ،يه

 .« فة()آنف ومؤنثه آن منه

إن مل ُينطق و فعل[ ثالثي]فهذا مؤذن بوجود » :العجيب الغريب يف هذا الكالم هو قوله

 إذن لوجد ُثالثيَّنيه  ،ليته عاد إىل املعاجم فقط !«العودة إىل علم الرصف»قال هذا بعد  !«به

  :من الواحد ـدالا ب م العربنطقت ه

  .هُ ـف  ـأصاب أ نه  :هُ ـف  ـأ ن   .اـفا ــهأن        ِ ُ        ف  ـن   أ    

هُ  :ه  ـف  ـأ نِ  .اـفا ــ نأ                   ف  ـنِ  أ  و ِره  هُ شكا  :أنِف  فالن  . وك  ف  نه  .أ 

. و ِسيق بأنهفه فهو آنف   :وأنِف  البعهر  أنِف 

اسم الفاعل هو من معنى الفعل الذي  ، ولكن معنى (فآن)واسم الفاعل من كليهم 

معناه  يصبح (نف الذكراآل)فقوهلم » :خسارة بعد عبارته السابقةد. فكيف يقول !اشتق منه

 ؟!!! (األمر املايض القريب الذي بدأ ذكره)
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نقول إن » (0048ص)خسارة هو د.  اجلواب عندو !؟ أنا واهلل ال أدري يصبحكيف 

ا،  «!وللغة منطقها اخلاص الذي تقوم عليه. وهذا بحث يطول لكل يشء منطقا

  !ال أعتقد أن هذا الكالم له عالقة بمنطق اللغة أو بأي منطٍق آخر

ا()أما كلمتا  ( فاجتزأُت بم قاله سو ُطرًّ ومل  !«ال تستعمل إال حاالا و»بويه عنهم: ي)قاطبةا

  .النادر ال يقاس عليهو القليل :ألن القاعدة املعروفة تقول ،األعراب نوادر ألتفته إىل

عساف د. خسارة كالمه يف هذه الفقرة باإلشارة إىل أن تعقيبي عىل تعليقد. وختم

نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة ). ويف كتايب األول 8006يف أيلول  ر يف جملة املجمعـنِش 

م للطبع يف ترشين ثان  (،العربية اآو اآلنف)وردته فقرة عن  ،م8006 (كذا)الذي قد   (،نفا

ٍغ ـل من مسـفه»م. 8000عام  (ةـويـات لغـصفح)اب ـة يف كتـثم نرشُت تعقيبي ثاني  و 

 ؟  «ارهلذا اإلرص

م للطبع يف ترشين ثان » :كتايب األول قال عنه د.خسارة !سبحان اهلل ( !يريد الثاين)ُقد 

سبق أن نرِشت يه ف ولكن املسائل اللغوية املعاجل  ة .هذا صحيح «م بحسب مقدمته8006

ا  التي اطلع  ،يف مقدمة الكتابوهذا مذكور  ،يف جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسيةتِباعا

او نفاآل)ومسألة  !عليها د.خسارة العدد /04نرشت يف املجلة املذكورة يف املجلد / (آنفا

ويف جملة  .من دفع املجمع للكتاب إىل الطبع قبل عرش سنواتم. أي 0226الثاين سنة 

 خالفاا ملا جاء يف تعقيبي عىل تعليق ،امعة دمشق عوجلت املسألة باختصار شديدج

والذي أراه يف كالمه هو  .خسارةد. هذا أنه ليس لدي إرصار كم زعم يتبنيَّ  .عسافد.

ا .الدفاع املستميت عن الشائع، واإلرصار عىل النزعة اهلجومية بأي سبيل من املفيد أن  ،أخهرا

  :لة عاجلهانذكر أن هذه املسأ
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ل  عن  ،42/ «قل وال تقل»( يف كتابه 0282سنة )  مصطفى جوادالدكتور  -0 ن ق  ف 

مقاييس »يف كتابه  «ابن فارس»وعن  «مفردات الرايب األصبهاين»وعن  (خمتار الصحاح)

  :وقال «اللغة

ا :الصواب»  .«الذكراآلنف »ال  ،املذكور آنفا

وقال  ،20/ «لغة العرب»( يف كتابه 0263سنة )األستاذ صالح الدين الزعبالوي  -8

 .«الذكراآلنف »بعدم صحة الرتكيب 

، 30/ «الكت اب -معجم أخطاء»( يف معجمه 8008سنة )األستاذ الزعبالوي نفسه  -3

أو املذكور  ،أو املتقدم ذكره ،يحه املذكورحالذكر، وتصاآلنف  :ون حني يقولونئطخي :وقال

ا   .ثم بنيَّ اخلطأ «آنفا

  َتْلبِيَةا  لَبَّى  -5

  :العبارة اآلتية« 80الصفحات اللغوية /»كان عنوان إحدى 

 هل نُحِسن استعمل ألفاظ ُلغتنا ؟         

 تلبية االحتياج  ،تلبيةا ل بَّى  –استجاب   –أجاب         

ا من هذا العنوان أن احلديث سيدور عن االستعمل احلسن للمفردات او ضح جدًّ

  .لعنوان خاصةورة يف ااملذك ،العربية

ه  .وهذا احلديث هيم  من يريب يف أن يكون استعمله للمفردات حسناا ُمُّ أما من ال هي 

ك اآلخرين يف سالمو ففي وسعه جتاهل احلديث ،ذلك ذكرت ُ  (تلبيةا ل بَّى )يف حديثي عن  !ت ره

عىل  نُت متن اللغة وبيَّ و «أساس البالية»، و«لسان العرب» :هذا الفعل كم وردت يف معاين  

 ق الطاعةلاستجاب هلا من منط :الدعوة ل بَّىو «ق بِلها :أجاب الدعوة» :أن معنى ،سبيل املثال

 ،ني االستعمل الصحيح هلذا الفعلتب   ،ثم أوردُت ستة شواهد من أفصح الكالم «االمتثالو
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طنني معظم ر للموانتاج الصناعي يف تلك الدولة يوف  إن اإل» :يقال مثالا  أليس الوجه أن :فقلت

. «ُيلب ي معظم احتياجات املواطنني إن اإلنتاج الصناعي يف تلك الدولة» :بدالا من «احتياجاْتم

خسارة د. فلم يعجب .أوردت أمثلة أخرى ُتبني استعمالت هذا الفعل الشائعة يهر احلسنةو

لَّق عىل كالمي بقوله ا !ملاذا؟ ألنه شائع !إشاريت إىل االستعمل يهر الفصيح ص )لعجيب وع 

ته يف » :(0048 ح الباحث ُحجَّ فية ألنه  ختطئةمل يوض  ه الفعل )ل بَّى(، ال من الناحية الرصَّ

 .«صحيح، وال من الناحية الداللية ألنه بمعنى االستجابة

لني ما مل أ ُقله د. ال أدري ملاذا ُيرص   !سبحان اهلل العظيم و  ال أدري و !خسارة عىل أن ُيق 

وما  له ؟!  ختطئة (لب ى)الت الفصيحة للفعل مإيرادي لالستع يفهل  !ككيف جُييز لنفسه ذل

 :ماييل« 82صفحات لغوية /»عالقة علم الرصف بكالمي ؟! لقد قلت يف 

ى » خَّ ال ، وال ُأحل لو مأنا يف كل ما كتبت ال أُحر  و «العالية جارى الفصحاء اللغة  م ن ت و 

 ،يف االستعمل اللغوي «الوجه اجليد»م أُبني  ن  إ، وة ظلما خسارد. كم ينسب إيل   ،أُخط ئال و أنكر

ذلك  عنأما من يريب  .حديثااو اعتقاداا مني أن هذا يساعد من يريب يف االرتقاء بلُغتِه كتابةا 

  .إذا ال يستطيع أحد أن يريمه عىل التخيل  عن موقعه ،ف لهي بهق مكانه

( 0048ص فهو يتصور ) !منه العجب خسارة عن املرتادفات فال ينقيضد. أما حديث

د( أن األفعال فَّر وسدَّ و  َف  و  وقد يطالعنا بعد مدة بأنه يرى أن !! !«)ل بَّى(تؤدي داللة  مثل )و 

()تؤدي داللة  (هنض ،وقف ،قام)األفعال  بَّ  !ه 

ا عىل هذا أُوِردُ    :«فقه اللغة»ما قاله الثعالبي يف  وتعليقا

ث ال تكاد جتد يف ألفاٍظ متقاربة املعاين لفظةا تنوب عن روحها بحيو لكل لفظة أرسارها»

 .أختها أو تقوم مقامها
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إذا زعمنا أن . والصمصام ال تقوم مقام السيف ولفظة ،فالصمصام هو السيف ال ينثني

 ؟ عن أختهاالواحدة تنوب فهل  ،هاتني اللفظتني مرتادفتان

  .«سيفهاو ريشن قبد امللك بن مروان سناكان ع» :كالم اجلاحظ جاء يف

 كان عبد امللك بن مروان صمصام قريش ؟  :فكيف يكون وقع كالمه لو قال

أفال نرى أن لفظة السيف إذا استُعملت يف موضعها فال تقوم مقامها لفظة أخرى من 

 ْتا القريبة منها مثل الصمصام ؟ اأخو

ل الّباعة يف متييز الّباعة ك. ووكذلك القول يف كثهر من األلفاظ التي زعموا أهنا مرتادفة

 .(00) (فقه اللغة)وهذا ما نسميه  ،يف املواضع املناسبة استعمهلاويف  ،األلفاظ

 

             

 

                                                           

لعضو جممعنا الراحل األستاذ شفيق جّبي. جملة املجمع العلمي العريب، املجلد « املرتادف » من مقال  (00)

 .00و 2/اجلزءان 02/
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 الدكتور عبد الكريم األشرت

 1)*(عضو رشف يف جممع اللغة العربية

 

 (**)د. مازن املبارك

 

الكالم عىل من أحب، والكالم عىل من أكره، موضوعان أفّر من احلديث 

فيهام؛ ألين ال أطيق محل ما يستوجبان. إن احلديث فيهام حديث ثقيل عىل النفس، 

 انب.حيارصها بمشاعر احلب أو الكره من كل ج

وما استجبت إىل رغبة الكتابة يف أحدمها طوال حيايت إال جمربًا مضطرًا؛ ألنني حني 

أحتدث فإنام أحتدث بلساين، وأما حديثي يف احلب أو يف الكره فليس للساين مكان فيه.. إن 

القلب هو لسان احلب وترمجان املشاعر وحبل املوّدات. وإين ألخشى أَن أتكلم وأتكلم 

 مي إال تعبريًا عن العجز عن الوفاء بحق من أحتدث عنه!فال يكون كال

لقد عرفت الدكتور عبد الكريم األشرت منذ نيّف وستني سنة، حني اجتمعنا 

أمام باب املعهد العايل للمعلمني يف املبنى القديم جلامعة دمشق مع نفر من املتقّدمني 

اهلل، وارتبطت قلوبنا منذ  إىل املعهد، وكان بينهم صديقنا األستاذ عاصم البيطار رمحه

تلك الساعة بعقد صداقة استمّرت استمرار حياتنا، وعرَفنا قسم اللغة العربية يف تلك 

األيام بالفرسان الثالثة. أربع سنوات كانت جتمعنا فيها قبل الظهر كلية اآلداب، 

                                                           

يف املجمةع،  ُأعدت هذه الكلمةة للرتحيةب بالةدكتور عبةد الكةريم األشةرت بعةد انتوابةه عضةو    )*(

 ولكن حاَل دون إلقائها انتقاُل الدكتور األشرت إىل جوار ربه.

 )**( عضو جممع اللغة العربية بدمشق.
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ليه. وجيمعنا بعد الظهر املعهد العايل للمعلمني، مل يغرّي واحد منا مقعده بجوار زمي

وجتمعنا  خارج اجلامعة دار أحدنا لسمر أو طعام أو درس ومذاكرة أو لذلك كّله، ال 

ينفرط عقدنا إال إذا سافر أحدنا ومل نسافر معه، وما أكثر ما كانت سياحتنا مشرتكة 

 داخل القطر وخارجه.

ولو كانت أشجار غوطة دمشق أو بساتني امليدان القديمة تتحدث لتحدثت عن 

هني، شبان الذين كانوا يقضون الساعات الطويلة كل يوم دارسني قارئني ومتنةّز الثالثة ال

هات مصايفها لتحدثت عن رحالت وأسفار نتولو حتدثت قرى ريف دمشق وم ةزَّ

وجلسات وأسامر، ولرّددت صدى أصوات أولئك الشبان الثالثة يلقون الشعر أو 

يعلِّقون وكانت لكل منهم ينشدونه، ويقرؤون النصوص أو يعربوهنا، أو حيّللون و

خصوصية ال يقتحمها عليه أحد منا وال يمّسها، ويعر  جّوه فال يعّكره عليه، وكانت 

فال يكون أحد أسعَد منّا حني نغتنم من الوقت ما نقضيه  ،جتمعنا رغبات كثرية مشرتكة

 سواء أكانت يف سياحة داخل القطر أو خارجه، أو يف قضاء ،معًا لتحقيق تلك الرغبات

يوم يف الغوطة، أو جلسة ساعة عىل قراءة فصول من كتاب أو قصائد من ديوان أو كانت 

 ةيف جلسة عىل طعام. لقد مجعت بيننا أخّوة وصداقة وحمّبة، ووحّدتنا صلة محيمة وغري

 صادقة عىل اللغة العربية والثقافة والرتاث.

جيّرين إىل  ولوال أين أخشى أن يطغى القلم بطغيان الذكريات لرتكت احلديث

صور عجيبة حبيبة! ولكن مسؤولية احلديث الرسمي عن الزميل املجمعي تدفعني 

 إىل تغيري مسار احلديث إىل اجتاه آخر.

يطيب يل قبل احلديث عن األستاذ األشرت وعلمه وثقافته وأدبه أن أحتدث عن 

ة موّدة خلصت من الكلف بيني وبينه رحمُ  األستاذ األشرت اإلنسان؛ لقد مجعت  
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والتكّلف، ومن الرياء والتزّلف، صفاء ال كدر فيه، وصداقة ال عتب فيها، نفرتق سنة 

فإذا اجتمعنا فكأننا تفّرقنا باألمس! وصدق من قال: )إذا صّحت لك موّدة أخيك 

فال تباِل متى يكون اللقاء.( ولطاملا قّّصت يف حّقه فإذا رأيته كانت نظرة عينه 

اعتذار كنت   ع من اعتذار،، وكانت أقوى من أّ، لقائه وحركة يده أرس2)*(وهلفة

عتذر، إنه أسبق إيّل من اعتذار، إليه! أسمح يل أو يقبل مني أن يسأقوله. إنه مل يكن 

وهللّ ما أحىل الصداقة إذا  ،فلّله ما أطيب نفسه وأصفاها، وأرقى أخالقه وأرضاها

هنا إذا صدقت املوّدة تقاسم الصديقان الثقة وتنافسا يف الزيادة منها. لقد رأيت أ

ظهرت معها املساحمة، وزالت من طرقها املضايقة واملعاتبة، ووجدت  يف قلب 

 بًا.رحيبًا تبقيه فيه أخًا وحبيبًا، وحتفظه حارضًا ومغيَّ  الصديق مكاناً 

مجعنا طلب العلم أيام الشبيبة والفتّوة، والنفوس خالية من اهلموم، واألذهان 

مّتسعة رضيّة، ال هّم وال غّم، ثم فرقتنا األيام وباعدت بيننا نرضة متطّلعة، واألخالق 

الليايل حتى رصنا ننتظر مواسم اللقاء ونوتلس ساعات املناسبات ليكون اجتامعنا 

ربيع حياتنا وصدى ذكرياتنا.. فإذا ضا ع أحدنا عن أخيه كان كمن ضا ع عن نفسه 

 وتاه عن إلفه، وشعر بالغربة ولو كان بني الناس!

م 1591لدكتور األشرت عىل اإلجازة يف اآلداب من جامعة دمشق عام حصل ا

وحصل عىل املاجسرت من معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة وحاز درجة 

م، واختاره املعهد من بني 1591الدكتوراه يف اآلداب من جامعة عني شمس عام 

سًا فيه فور ختّرجه منه.  خّرجييه ليكون مدرِّ

                                                           

 يف املعجم: اللهفة: يقال يف التحرس عىل فائت: يا هلفتاه... )*(

 االقرتاح: وتطلُُّعُه لِلِّقاء.. 
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 م مل ينقطع إالّ يف سنوات  1577و1591دمشق ما بني سنتي دّرس يف جامعة 

عري إىل اإلمارات. واختاره جممع اللغة العربية يف عري فيها إىل اجلزائر وسنوات أُ أُ 

 م.1551دمشق عضوًا مراسالً عام 

جت به أجيال أحبت األدب حلبّها أستاذ األدب، كان طالبه يشعرون معه  خترَّ

تاذ األشرت أديب فطرة وطبع قبل أن يكون أديب تعّلم بالراحة واالطمئنان، فاألس

واكتساب، وصاحب شوصية متميّزة بطبعها وطبيعتها، فهو ذو حلن إنساين عاطفي، 

يظهر يف صوته ويف أسلوبه ويف سلوكه، شديد احلساسية، ومرهف الشعور، أنيس 

لطيف، ولكنه إذا استُفّز غضوب، وإذا غضب عنيف، يعرب عن غضبه بنظرات 

حّدى، وكلامت تنفذ سهامًا إىل األعامق، وقد خيرج أشّد الغضب وأعنفه يف كلامت تت

ساخرة تستّل بحّدة وذكاء كلَّ ما تراكم يف نفسه من أمل وثورة، وإذا كتب يف ساعة 

الغضب فّصير قلمه أعىل من نربات صوته. عىل أن عفوه أرس ع من غضبه، ورضاه 

 أقرب من عتبه.

تعّددت فيه الثامر وتنّوعت فيه األزهار أطيابًا وألوانًا؛ كتب واألستاذ األشرت بستان 

اخلاطرة واملقالة والسرية، ورسد الذكريات ووضع املؤّلفات وحقق بعض كتب الرتاث.. 

وكتب يف األدب والنقد، وكانت كتاباته موّزعة بني أدب الدرس وأدب النفس، وكان 

 مل من معاين اجلّد ما حتمل!قلمه ذا نكهة متمّيزة برشاقة ال ختلو من نكتة حت

يف كتبه من األدب ما يضاهي ما يف سلوكه من أدب، فقد مّجله اهلل باألدبني. 

من كتب، وأشهد ما جتولت عيني يف  ى إيلّ ود بني احلني واحلني إىل ما أهدوأع

انتعشت نفيس بأزهار أدبه، وما استغرقت يف قراءة صفحاته، إال  صفحات كتبه، إالّ 

ُشغلت عن قراءة غريه بحالوة عباراته. ولشوصية الدكتور األشرت أثر باق يف نفوس 
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طالبه الذين قرؤوا عليه، وزمالئه الذين رافقوه، وأصدقائه الذين خالطوه، وآال  

 الذين عرفوه يف كتبه.

شوصية صاحبها فإن كتابات الدكتور األشرت تدّل وإذا كانت اآلثار تدّل عىل 

، ةعىل أنه رجل إنسان، وإنسان أديب، وأديب مرهف، وأديب طبع  ال أديب صنع

وعىل أنه ذو اطال ع واسع، وفكر يتّسع ملا يضيق به غريه، يتّسع لليمني ولليسار، 

قدة وللقديم واحلديث، ولكل االجتاهات والنةزعات، ولكنه يقرأ كل ذلك بعني نا

نافذة. لقد عاش الرجل احلياة بحلوها ومّرها، ورضاها وسوطها، جّرب ومارس، 

ودَرس ودّرس، وأقام ورحل، وانتهى إىل أن املأوى إىل عّز القناعة خرٌي من اللجوء 

إىل ذّل الرضاعة، وألَن جتمع مع احلرمان الرىض خرٌي من أن جتمع معه السوط، وهو 

فيقول مع القائلني: كفى بالقناعة ُمل كًا، ويرى الصدق مع يرى يف القناعة ماالً ال ينفد 

النفس ثم مع الناس من أرقى الفضائل اإلنسانية. أذكر أنني يوم خرجت من بعض 

مقاالته بحرصه عىل هاتني الفضيلتني اللتني مها القناعة والصدق، كتبت عىل هامش 

نت املجتمع هباتني الصفتني بسياج حيميه م ن كل رذيلة! كام أذكر مقالته: لقد حصَّ

أنني قرأت له شيئًا عن األخالق وهو يكتب يف النقد األديب، ويصّور ما تصل إليه 

 وتفكك  يف الصالت االجتامعية وُبعد  عن سالمة 
 
عالقة الناقد باملنقود من تردٍّ وسوء

 السلوك وجاّدة األدب!

لغة الكتاب ولغة  وأما يف اللغة فطاملا دافع عن العربية، ودعا إىل التقارب بني

اخلطاب، وأن يوضع كٌل يف موضعه الصحيح يف منهج تبقى للعربية الفصحى فيه 

 منةزلتها وكرامتها، وهو بذلك إنام يعرّب عن منهج جممعّي أصيل.
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ل جياًل من األدباء الذين ولعلَّ من أهم ما يتصف به الدكتور األشرت أنه يمثِّ 

، والفنّي االصطالحي الثقايف، ومل يتوّل عن مجعوا األدب بمعنييه؛ اخللقي اإلنساين

أدب املهنة ومل ينةز ع أخالق العلامء يف سبيل السبق إىل نرش كتاب أو إذاعة رأ، أو 

أو غري ذلك من األمراض التي حّلت بكثريين من جيل هذا العّص.  ،بلوغ شهرة

ين وامتاز عن أمثاله أيضًا بأنه وقف حارسًا لتلك األخالق يتصّدى للمتجاوز

–واملتطاولني ويفضح املدجلني واملدّلسني والسارقني، ومل يبق صامتًا مساملًا، لقد كان 

ض، وكان هو ُيرسق فيصيح، خريًا مني، فأنا ُأرسق وأسكت، وأهاجم فُأعر -أشهد

 ض له فيتصّدى وهياجم!وُيتعرَّ 

لقد خاض غري معركة من معارك الرأ، والعلم، ال تعصبًا لرأ، أو عىل رأ،؛ 

خللق يقف إىل جانبه، ولصدق يعرب عنه، وحلق  يعلنه. إنه يرفض الكيد واالستهتار بل 

والتجنّي واالّدعاء للفوز بالسبق، أو إلخفاء خرب علمي أو حقيقة عن نسوة خطيّة، 

أو تزوير يف حتقيق نّص عزيز.. فلطاملا عال صوته وهو اخلفيض عادة، وارتفعت نربته 

ست وهي الناعمة اللطيفة، وكانت له صيحات وهي اهلامسة، واحتدت كلمته وق

ة عرفتها بعض الصحف واملجالت يف دمشق واإلمارات. وهو يدعو إىل أن يَّ رَتِ ش  أَ 

تسود يف أعامل العلامء أخالق العلامء وإىل أن يكون اإليثار إيثارًا للعلم يف حقائقه ال 

األدب يف ذاته ال عىل تفضياًل للعلامء يف أسامئهم أو مناصبهم.. وأن يكون احلكم عىل 

 منتجه يف نزعته وصداقاته...

وُيفهم أكثر من هذا وأبعد من كتاباته املوّزعة واملنشورة التي تشهد له بالغرية 

الصادقة عىل أخالق األمة ولغة األمة وأدب األمة.. ومل يكن اختصاصه يف األدب 

احلرص عىل أصالة  احلديث الذ، استغرقه دراسة وتدريسًا وإنتاجًا وتأليفًا لينسيه



  مازن املباركد.  -  الرتحيب بالدكتور عبد الكريم األشرت 
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اللغة وسالمتها ووجوب الدفا ع عنها.. إن اجلديد املعارص الذ، عاش فيه وخاض 

مل   أمواجه وُعبابه مل ينسه األعامق واللجج وما فيها من أصول وجذور وآللئ. كام

تنسه هبارج احلياة احلديثة وزخرفها، وال أنوار اإلعالم احلديث ومبالغاته، أن يرى 

يط ويشمل ساحات حياتنا العربية.. ومنها حياتنا اللغوية التي هي اإلحباط الذ، حي

 أخطر الساحات أثرًا يف حياتنا الثقافية املستقبلية.

ولست أكتم أهيا السادة أنني إذا أعلنت قدر الدكتور األشرت الثقايف فألنني بعد 

افية امعية والثقوطول املامرسة حلياتنا االجت ،طول املنافحة يف حياتنا الفكرية والسياسية

أصبحُت أقيس وعي  ،يف ساحاهتا من رجال وأقالم ونزعات وأفكار وما ألقى

املثقف العريب بوعيه اللغو، قبل غريه، فإذا استقام وعيه وأدرك أثر اللغة يف حياة 

األمة فكرًا وموقفًا، قوالً وسلوكًا فهو عند، املواطن املثقف الذ، يرجى خريه، وال 

 كانت عقيدته أو جنسيته أو مذهبه.. اً خري يف غريه أيّ 

 أخي عبد الكريم.

لقد عشنا كادحني، وعملنا فارَسني، وعملت  فينا األيام، فوهنت منا 

األجسام، وخبت منا العيون، وركبت  فوق أكتافنا من السنني ثامنون.. فوقفنا عىل 

د أنفاًسا معدودة، ونسري ُخطًا حمدودة، ال  ندر، الرحيل شاطئ احلياة مودَِّعني  ُنصعِّ

 متى سيكون.

ألمثالنا أن يغرسوا الفسيلة.. فلنجعل رحاب املجمع موضع   وقد قال

غراسنا خلدمة لغة قومنا ولغة قرآننا.. ونحن بحمد اهلل كهول هبّمة شباب، وإننا 

 لنرمي هبّمتنا إىل أبعد مدى آمالنا. 
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ا القول والعمل. وأسال اهلل أن يديم علينا الصحة ويتم لنا النعمة، ويسّدد لن

ولك مني أصدق التهنئة بإضافة الرش  إىل رتبتك إذ يستقبلك جممع اللغة العربية 

 عضو    يعتّز املجمع بانضاممك إليه.. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

             

 



 ةوثقافَّيـ  ةمجمعَّيـ اءٌأنـبَ



 



 

 782 

 

 [1] 

 مشقبد  ةبـيَّة العراء مجمع اللـغَأعـضَ
  (م0240  -ه4133)يف مطلع اعم 

 

 ـاءاألعض –أ 

 تاريخ دخول المجمع
 6721 الدكتور حممد هيثم اخلياط
 6727 الدكتور حممد إحسان النص

 اي احملالدكتور حممد مروان 
«رئيس اجملمع»  

6727 

 6788 الدكتور عبد اهلل واثق شهيد
 6776 ذ يليمان العيسىاأليتا
 «66/2/7262صار عضًوا فخريًّا يف»

 7222 الدكتورة ليلى الصباغ
 الدكتور حممود السيد

«نائب رئيس اجملمع»  

7226 

 الدكتور حممد مكي احلس 
«أمني اجملمع»  

7226 

 7227 األيتاذ شحادة اخلوري
 7227 الدكتور موفق دعبول

 تاريخ دخول المجمع
 7222 الدكتور حممد عزيز شكري

 7221 تور مازن املباركالدك
 7228 الدكتور أنور اخلطيب
 7228 الدكتور ممدوح خسارة
 7228 األيتاذ مروان البواب
 7228 الدكتور عمر شابسيغ
 7228 الدكتور حممد حمفل

 7228 الدكتور عيسى العاكوب
 7228 الدكتورة لبانة مشوح

 7228 الدكتور عبد اإلله نبهان
 7262 الدكتور هاين رزق
 7262 الدكتور أمحد قدور
 7262 صفديالالدكتور حممد يعيد 
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 (*) األعضاء املراسلون يف البلدان العربية -ب

 

                                                           

 لرتتيب الزم .ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اهلجائيل وفًقاذكرت األقطار ( *)

 تاريخ دخول المجمع
  األردنية الهاشمية المملكة

 6717 الدكتور ناصر الدين األيد
 6722 الدكتور يامي خلف محارنة
 الدكتور  عبد الكرمي خليفة

 6781 «ئيس اجملمعر »

 6781 الدكتور حممود السمرة
 7227 الدكتور نشأت محارنة
 7227 الدكتور عدنان خبيت
 7227 الدكتور علي حمافظة

  الجمهورية التونسية
 6728 األيتاذ حممد املزايل

 6781 الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
 6781 الدكتور رشاد محزاوي

 6772 األيتاذ أبو القايم حممد كرو
 6772 الدكتور إبراهيم شبوح
 6772 الدكتور إبراهيم بن مراد

 الدكتور عبد الوهاب بوحديبة
 «رئيس بيت احلكمة»

7222 

 7227 الدكتور عبد السالم املسّدي
 7227 الدكتور عبد اللطيف عبيد

 تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية الجزائرية

 6727 الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي

 اج صاحلعبد الرمحن احل الدكتور
 «رئيس اجملمع»

6722 

 6777 الدكتور أبو القايم يعد اهلل
 7227 الدكتور عبد امللك مرتاض
 7227 الدكتور العريب ولد خليفة

 7222 الدكتور صاحل بلعيد
  المملكة العربية السعودية

 6777 ن مخيسباأليتاذ عبد اهلل 
 7222 الدكتور أمحد حممد الضبيب

 7222 حل العثيمنيالدكتور عبد اهلل صا
 7222 الدكتور عبد اهلل الغذامي
 7222 الدكتور عوض القوزي

 7222 الدكتور عبد اهلل بن الرحيم عسيالن
  جمهورية السودان

 علي أمحد بابكراأليتاذ 
«رئيس اجملمع»  

7222 
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 تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

 6777 الدكتور عمر الدقاق
 7222 الدكتور أمحد دمهان

 7222 كتور عبد السالم الرتماني الد 
 7222 الدكتور عدنان محوي
 7222 الدكتور عدنان درويش

 7222 الدكتور عمر مويى باشا
قداية البطريرك ماراغناطيوس 

 زكا األول عيواص
7222 

 7222 الدكتور حممد مرايايت
 7222 الدكتور حممود فاخوري
 7227 الدكتور رضوان الداية
 7227 زارةالدكتور صالح ك

 7227 الدكتور عبد الكرمي رافق
 7227 الدكتور علي أبو زيد

 7227 الدكتور علي عقلة عريان
 7227 الدكتورة فاتن حمجازي

 7227 الدكتور حممد حسان الطيان
 7227 الدكتور حممود الربداوي
 7227 الدكتور حيىي مري علم

 7222 الدكتور أمحد احلاج يعيد
 7222 عابدالدكتور برهان ال

 7222 الدكتور صادق فرعون
 7222 الدكتور عبد احلليم منصور

 7222 صابوينالالدكتور عماد 

 تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العراقية

 6722 الدكتور حممود اجلليلي
 6722 الدكتور يويف عز الدين
 7222 الدكتور ناجح الراوي
 الدكتور أمحد مطلوب
 «رئيس اجملمع»

7222 

 7227 محاش الدكتور حممود حياوي
 7227 الدكتور بشار عواد معروف

 7222 الدكتور داخل حسن جريو
 7222 الدكتور علي القامسي

 7222 الدكتور صالح مهدي الفرطويي
  فلسطين

 الدكتور أمحد حسن حامد
«رئيس اجملمع»  

7222 

  الكويت
 6772 الدكتور عبد اهلل غنيم

 6772 الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة
 7222 تور علي الشمالنالدك

 7222 الدكتور يليمان العسكري
 7222 الدكتور يليمان الشطي

 7227 األيتاذ عبد العزيز البابطني
  الجمهورية اللبنانية
 6727 الدكتور فريد يامي احلداد

 7222 الدكتور عز الدين البدوي النجار
 7227 الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
 7227 الدكتور جورج عبد املسيح
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 تاريخ دخول المجمع
  الجماهيرية الليبية
 6772 الدكتور حممد أمحد الشريف
  جمهورية مصر العربية

 6781 الدكتور رشدي الراشد
 6781 األيتاذ وديع فلسطني
 6777 الدكتور كمال بشر

 6772 الدكتور حممود علي مكي
 6772 األيتاذ مصطفى حجازي

 6772 األيتاذ حممود فهمي حجازي
 7222 فورالدكتور جابر عص

 7227 الدكتور حسني نصار
 7222 الدكتور عبد احلافظ حلمي

 الدكتور حممود حافظ
 7222 «رئيس اجملمع»

 تاريخ دخول المجمع
 الدكتور فاروق شوشة
 7227 «أمني اجملمع»

 7227 الدكتورة وفاء كامل فايد
 7222 نبيل عليالدكتور 

  المملكة المغربية
 6781 األيتاذ عبد العزيز بن عبد اهلل

 6781 ور عبد اهلادي التازيالدكت
 6781 الدكتور حممد بن شريفة
 6772 الدكتور عباس اجلراري

 7222 الدكتور عبد اللطيف بربيش
 7227 األيتاذ عبد القادر زمامة
 7227 الدكتور الشاهد البوشيخي

  الجمهورية العربية اليمنية
 7222 الدكتور عبد العزيز مقاحل
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 ضعاا  المراللون ف  البلاان األخر األ -ج
 

 تاريخ دخول المجمع
  جمهورية روليا االتحادية

 6781 الدكتور غريغوري شرباتوف
  زبكستانأ

 6772 الدكتور نعمة اهلل إبراهيموف
  إلبانية

 6777 الدكتور خيسوس ريو ياليدو
  ألمانية
 6777 الدكتور رودلف زهلامي

 7227 شرالدكتور فولف ديرتيش في
  إيران

 6781 الدكتور فريوز حريرجي
 6781 الدكتور حممد باقر حجيت

 6781 الدكتور مهدي حمقق
 7227 الدكتور حممد علي آذر شب
 7227 الدكتور حممد علي التسخريي
 7227 الدكتور حممد مهدي اآلصفي

  باكستان
 6772 الدكتور أمحد خان

 تاريخ دخول المجمع
  والهرلك ةالبولن

 7227 اكوفيتشالدكتور أيعد در 
 7227 الدكتور فتحي مهدي

 7227 حممد أرناؤوطالدكتور 
  تركية
 6722 الدكتور فؤاد يزكني

 6781 وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
  رومانية

 7227 انيشر يقوال دوبنالدكتور 
  الصين

 6781 األيتاذ عبد الرمحن ناجونغ
 7222 الدكتورة أمل قوه شوه هوه

  فرنسة
 6781 ندره ميكيلأيتاذ األ

 6772 األيتاذ جاك النغاد
 6772 األيتاذ جورج بوهاس
 6772 األيتاذ جريار تروبو
  اـالهن

 7227 حممد أمجل أيوب اإلصالحي الدكتور
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[2] 

 الراحلونْ مشقبد  ةبـي ة العراء مجمع اللـغ أعـض 
 رؤساء املجمع الراحلون -أ

 

ه رئاسة املجمع مدة رئيس املجمع  توِّلي

 األستاذ حممد كرد عيل
(9191 - 9191) 

 (9191 - 9191) األستاذ خليل مردم بك

 (9191 - 9191) األمري مصطىف الشهايب

 (9119 - 9191) ادلكتور حسين سبح

 (8001 - 9119) ادلكتور شاكر الفحام
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 أضعاا  مجمع اللغة العربية الراحلون -ب
 ضعاا األ -1

 

 تاريخ الوفاة 
 6772 الشيخ طاهر السمعوين اجلزائري

 6771 األيتاذ إلياس قديي
 6778 األيتاذ يليم البخاري

 6777 األيتاذ مسعود الكواكيب
 6726 األيتاذ أنيس يلوم
 6722 وريحاأليتاذ يليم عن

 6722 األيتاذ مرتي قندلفت
 6721 الشيخ يعيد الكرمي
 6721 الشيخ أمني يويد

 6721 األيتاذ عبد اهلل رعد
 6796 الشيخ عبد الرمحن يالم
 6792 األيتاذ رشيد بقدونس
 6791 األيتاذ أديب التقي

 6791 الشيخ عبد القادر املبارك
 6798 األيتاذ معروف األرناؤوط

 6716 الدكتور مجيل اخلاين
 6717 األيتاذ حمسن األمني
 األيتاذ حممد كرد علي
 «عرئيس اجملم»

6712 

 6711 األيتاذ يليم اجلندي
 6711 األيتاذ حممد البزم

 تاريخ الوفاة 
 الشيخ عبد القادر املغريب

 «نائب رئيس اجملمع»
6711 

 6711 يكندر املعلوفإاأليتاذ عيسى 
  األيتاذ خليل مردم بك
 «رئيس اجملمع»

6717 

 6716 الدكتور مرشد خاطر
 6717 األيتاذ فارس اخلوري
  نوخياأليتاذ عز الدين الت

 «نائب رئيس اجملمع»
6711 

  األيتاذ األمري مصطفى الشهايب
 «رئيس اجملمع»

6718 

  يـاألمري جعفر احلسن
 «نائب رئيس اجملمع»

6722 

 6726 الدكتور يامي الدهان
 6727 الكواكيب الدكتور حممد صالح الدين
 6721 األيتاذ عارف النكدي

 6721 البيطار ةاأليتاذ حممد هبج
 6721 ر مجيل صليباالدكتو 

 6727 الدكتور أيعد احلكيم
 6782 األيتاذ شفيق جربي
 6782 الدكتور ميشيل اخلوري
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779 

 تاريخ الوفاة 
 6786 األيتاذ حممد املبارك
 6787 الدكتور حكمة هاشم

 6781 األيتاذ عبد الكرمي زهور عدي
 الدكتور شكري فيصل
 «أمني اجملمع»

6781 

 6781 الدكتور حممد كامل عياد
 حس  يبحالدكتور 

 «رئيس اجملمع»
6781 

 6788 األيتاذ عبد اهلادي هاشم
 6777 األيتاذ أمحد راتب النفاخ

 6777 األيتاذ املهندس وجيه السمان
 الدكتور عدنان اخلطيب
 «أمني اجملمع»

6771 

 6777 الدكتور مسعود بوبو
 7222 الدكتور حممد بديع الكسم

 تاريخ الوفاة 
 7226 الدكتور أجمد الطرابلسي

 7227 خمتار هاشم الدكتور
 7227 الدكتور عبد الوهاب حومد

 7227 الدكتور عادل العوا
 7221 األيتاذ حممد عاصم بيطار
 7221 الدكتور عبد احلليم يويدان
 7222 الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

 الدكتور شاكر الفّحام
 «رئيس اجملمع»

7228 

 7228 الدكتور عبد الكرمي اليايف
 7262 صدق  األيتاذ جورج

 الدكتور حممد زهري البابا
 «7262عضو فخري يف »

7266 

 عبد الكرمي األشرت  الدكتور
 «7266عضو شرف يف »

7266 

 

          



 (7267ء جممع اللغة العربية يف مطلع عام )أعضا

 

771 

 

 (*) األضعاا  المراللون الراحلون من األقطار العربية -2
 

                                                           

 لرتتيب الزم .ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اهلجائيل وفًقاذكرت األقطار ( *)

 تاريخ الوفاة 
  المملكة األردنية الهاشمية

 6722 األيتاذ حممد الشريقي
 6777 الدكتور حممود إبراهيم

  الجمهورية التونسية
 6718 األيتاذ حسن حس  عبد الوهاب
 6722 األيتاذ حممد الفاضل ابن عاشور
 6722 األيتاذ حممد الطاهر ابن عاشور

 6721 األيتاذ عثمان الكعاك
 6771 الدكتور يعد غراب
 ... الدكتور يليم عّمار

 7222  سويسيالحممد الدكتور 
 7227 صاحل اجلابريالدكتور 

  الجمهورية الجزائرية
 6777 الشيخ حممد بن أيب شنب

 6711 األيتاذ حممد البشري اإلبراهيمي
 6727 حممد العيد حممد علي خليفة

 6777 األيتاذ مولود قايم
 6778 األيتاذ صاحل اخلريف

 تاريخ الوفاة 
  المملكة العربية السعودية

 6721 األيتاذ خري الدين الزركلي
 6772 األيتاذ عبد العزيز الرفاعي

 7222 األيتاذ محد اجلاير
 7229 األيتاذ حسن عبد اهلل القرشي
  جمهورية السودان
  الشيخ حممد نور احلسن
 7222 الدكتور حميي الدين صابر
 7222 الدكتور عبد اهلل الطيب

 7221 األيتاذ حسن فاتح قريب اهلل
 7221 األيتاذ ير اخلتم اخلليفة

  الجمهورية العربية السورية
 6771 الدكتور صاحل قنباز

 6778 األب جرجس شلحت
 6722 األب جرجس منش
 6722 األيتاذ مجيل العظم
 6722 الشيخ كامل الغزي
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771 

 تاريخ الوفاة 
 6721 األيتاذ جربائيل رباط

 6728 األيتاذ ميخائيل الصقال
 6796 األيتاذ قسطاكي احلمصي

 6797 الشيخ يلمان األمحد
 6792 شيخ بدر الدين النعساينال

 6798 األيتاذ ادوارد مرقص
 6716 األيتاذ راغب الطباخ

 6716 الشيخ عبد احلميد اجلابري
 6716 الشيخ حممد زين العابدين
 6711 الشيخ عبد احلميد الكيايل
 6711 الشيخ حممد يعيد العريف
 6712 البطريرك مار اغناطيوس افرام
 6718 املطران ميخائيل خباش
 6712 األيتاذ نظري زيتون

 6717 الدكتور عبد الرمحن الكيايل
 6786 األيتاذ حممد يليمان األمحد

  «بدوي اجلبل»
 6772 األيتاذ عمر أبو ريشة
 6772 الدكتور شاكر مصطفى
 7222 الدكتور قسطنطني زريق
 7222 الدكتور خالد املاغوط

 7221 األيتاذ عبد املعني امللوحي

 تاريخ الوفاة 
 7221 تور عبد السالم الرتماني الدك

 7221 الدكتور عبد السالم العجيلي
 7228 الدكتور عبد اهلل عبد الدامي
 7262 الدكتور صالح الدين املنجد

 7266 الدكتور عدنان تكرييت
 7266 األيتاذ مدحة عكاش

  الجمهورية العراقية
 6779 األيتاذ حممود شكري اآللويي

 6721 زهاوياأليتاذ مجيل صدقي ال
 6791 األيتاذ معروف الرصايف

 6791 األيتاذ طه الراوي
 6792 األب انستاس ماري الكرملي

 6712 الدكتور داود اجلليب املوصلي
 6716 األيتاذ طه اهلامشي

 6711 األيتاذ حممد رضا الشبييب
 6717 األيتاذ ياطع احلصري
 6717 األيتاذ منري القاضي
 6717 الدكتور مصطفى جواد
 6726 األيتاذ عباس العزاوي
 6727 األيتاذ كاظم الدجيلي
 6722 األيتاذ كمال إبراهيم

 6722 الدكتور عبد العزيز الدوري
 6722 الدكتور ناجي معروف

 6782 البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
 6782 الدكتور عبد الرزاق حميي الدين
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772 

 تاريخ الوفاة 
 6782 الدكتور إبراهيم شوكة

 6782 الطائي الدكتور فاضل
 6789 الدكتور يليم النعيمي

 6789 األيتاذ طه باقر
 6789 الدكتور صاحل مهدي حنتوش
 6781 األيتاذ أمحد حامد الصراف

 6788 الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري
 6772 الدكتور مجيل يعيد
 6777 األيتاذ كوركيس عواد

 6771 الشيخ حممد هبجة األثري
 6778 يت خطاباأليتاذ حممود ش

 6778 الدكتور فيصل دبدوب
 7226 الدكتور إبراهيم السامرائي
 7227 الدكتور حممد تقي احلكيم

 7222 صاحل أمحد العليالدكتور 
 7221 الدكتور عبد العزيز البسام
 7221 الدكتور مجيل املالئكة

 7221 الدكتور عبد اللطيف البدري
 7227 الدكتور حسني علي حمفوظ

 7266 ناجي اللأ. ه
  فلسطين

 6776 األيتاذ خنلة زريق
 6796 الشيخ خليل اخلالدي
 6792 األيتاذ عبد اهلل خملص

 6798 األيتاذ حممد إيعاف النشاشييب

 تاريخ الوفاة 
 6712 األيتاذ خليل السكاكي 

 6712 األيتاذ عادل زعيرت
 6712 األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي

 6726 األيتاذ قدري حافظ طوقان
 6771 األيتاذ أكرم زعيرت

 7222 الدكتور إحسان عباس
 7222 األيتاذ أمحد صدقي الدجاين

 7222 الدكتور إدوارد يعيد
  الجمهورية اللبنانية

 6771 األيتاذ حسن بيهم
 6772 األب لويس شيخو

 6772 األيتاذ عباس األزهري
 6777 أليتاذ عبد البايط فتح اهللا

 6722 ينالشيخ عبد اهلل البستا
 6722 األيتاذ جرب ضومط
 6792 األيتاذ أمني الرحياين
 6796 األيتاذ جرجي ي 

 6791 الشيخ مصطفى الغاليي 
 6791 األيتاذ عمر الفاخوري
 6798 األيتاذ بولس اخلويل
 6716 الشيخ إبراهيم املنذر

 6712 الشيخ أمحد رضا )العاملي(
 6711 األيتاذ فيليب طرزي

 6712 د اخلطيبالشيخ فؤا
 6718 الدكتور نقوال فياض
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 تاريخ الوفاة 
 6712 األيتاذ يليمان ظاهر
 6717 األيتاذ مارون عبود
 األيتاذ بشارة اخلوري

 «األخطل الصغري»
6718 

 6721 األيتاذ أمني خنلة
 6722 األيتاذ أنيس مقديي

 6728 األيتاذ حممد مجيل بيهم
 6781 الدكتور صبحي احملمصاين

 6782 وخالدكتور عمر فرّ 
 6771 األيتاذ عبد اهلل العاليلي

 7221 الدكتور نقوال زيادة
 7227 الدكتور حممد يويف جنم

  ة العربية الليبيةيري هااجلم
 6781 األيتاذ علي الفقيه حسن
 الدكتور علي فهمي خشيم

 «رئيس اجملمع»
7266 

  جمهورية مصر العربية
 6779 األيتاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

 6771 تاذ رفيق العظماألي
 6772 األيتاذ يعقوب صروف

 6722 األيتاذ أمحد تيمور
 6727 األيتاذ أمحد كمال

 6727 األيتاذ حافظ إبراهيم

 تاريخ الوفاة 
 6727 األيتاذ أمحد شوقي
 6722 األيتاذ داود بركات

 6729 األيتاذ أمحد زكي باشا
 6721 األيتاذ حممد رشيد رضا
 6721 األيتاذ أيعد خليل داغر

 6722 األيتاذ مصطفى صادق الرافعي
 6728 يكندرياإلاأليتاذ أمحد 

 6792 الدكتور أمني املعلوف
 6792 الشيخ عبد العزيز البشري

 6799 األمري عمر طويون
 6791 الدكتور أمحد عيسى

 6792 الشيخ مصطفى عبد الرازق
 6798 األيتاذ أنطون اجلميل
 6797 األيتاذ خليل مطران

 6797 براهيم عبد القادر املازيناأليتاذ إ
 6712 األيتاذ حممد لطفي مجعة

 6719 الدكتور أمحد أمني
 6711 األيتاذ عبد احلميد العبادي
 6718 الشيخ حممد اخلضر حسني
 6717 الدكتور عبد الوهاب عزام
 6717 الدكتور منصور فهمي

 6712 األيتاذ أمحد لطفي السيد
 6719 األيتاذ عباس حممود العقاد
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 تاريخ الوفاة 
 6719 األيتاذ خليل ثابت
 6711 األمري يويف كمال

 6718 األيتاذ أمحد حسن الزيات
 6722 الدكتور طه حسني
 6721 الدكتور أمحد زكي

 6789 األيتاذ حسن كامل الصرييف
 6781 األيتاذ حممد عبد الغ  حسن
 6772 األيتاذ حممود حممد شاكر

 7227 األيتاذ إبراهيم الرتزي
 7222 تور عبد القادر القطالدك

 7222 الدكتور أمحد خمتار عمر
 7221 الدكتور شوقي ضيف

 7222 الدكتور عز الدين إمساعيل

 تاريخ الوفاة 
  المملكة المغربية
 6711 األيتاذ حممد احلجوي

 6717 األيتاذ عبد احلي الكتاين
 6722 األيتاذ عالل الفايي
 6787 وناأليتاذ عبد اهلل كن  
 6776 فايياأليتاذ حممد ال

 6779 األيتاذ حممد املكي الناصري
 7226 األيتاذ عبد الرمحن الفايي
 7228 األيتاذ عبد الوهاب بن منصور
 7228 الدكتور أمني علي السيد
 7228 األيتاذ األخضر الغزال

  الجمهورية العربية اليمنية
 7228 األيتاذ القاضي إمساعيل بن علي األكوع
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 األعضاء املراسلون الراحلون من البلدان األخرى -3

 

  «لابقا  »االتحاد السوفييت 
)أغناطيوس( األيتاذ كراتشكوفسكي  6716 

 6712 فيتش()ايفك  ادواردو  األيتاذ برتل
  إلبانية

 6799 األيتاذ آيني بالييوس )ميكل(
 6771 األيتاذ اميليو غارييا غومز

  ألمانية
 6778 ان )مارتني(األيتاذ هارمت

 6722 دوارد(إاأليتاذ ياخاو )
 6726 األيتاذ هوروفيتز )يويف(
 6721 األيتاذ هوميل )فربيتز(
 6797 األيتاذ ميتفوخ )أوجني(
 6798 األيتاذ هرزفلد )أرنست(
 6797 األيتاذ  فيشر )أوغست(
 6711 األيتاذ بروكلمان )كارل(
 6711 األيتاذ هارمتان )ريتشارد(

 6726 دكتور ريرت )هلموت(ال
  إيران

 6792 الشيخ أبو عبد اهلل الزجناين

 6711 األيتاذ عباس إقبال
 6786 الدكتور علي أصغر حكمة
 6771 الدكتور حممد جواد مشكور

 7222 الدكتور هادي معرفت
  إيطالية

 6771 األيتاذ غريفي  )اوجينيو(
 6771 األيتاذ كايتاين )ليون(

 6721 يدي )اغنازيو(األيتاذ غو 
 6728 األيتاذ نلّينو )كارلو(

 6771 األيتاذ غربييّلي )فرنسيسكو(
  باكستان

 6722 األيتاذ حممد يويف البنوري
 6728 الراجكويت األيتاذ عبد العزيز امليم 

 6771 األيتاذ حممد صغري حسن املعصومي
 7262 األيتاذ حممود أمحد غازي الفاروقي

  البرازيل
 6719 لدكتور يعيد أبو مجرةا

 األيتاذ رشيد يليم اخلوري
القروي( الشاعر)  

6789 
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  البرتغال
 6797 األيتاذ لويس )دافيد(
  بريطانية

 6771 دوارد )براون(إاأليتاذ 
 6722 نطوين(أاأليتاذ بفن )

 6792 األيتاذ مرغليوث )د.س.(
 6712 األيتاذ كرينكو )فريتز(

 6711 يد(لفر أاأليتاذ غليوم )
 6717 األيتاذ اربري )أ.ج.(

 6726 األيتاذ جيب )هاملتون أ.ر.(
  بولونية
 6798 األيتاذ )كوفالسكي(
  تركية
  األيتاذ أمحد اتش
 6727 األيتاذ زكي مغامز

  تشكوللوفاكية
 6799 األيتاذ موزل )ألوا(

  الاانمرك
 6727 األيتاذ بوهل )فرانز(

 6728 األيتاذ ايرتوب )حيىي(
 6729 األيتاذ بدرين )جون(
  السويا

 6712 األيتاذ ييرتيتني )ك.ف.(
 6781 األيتاذ ديدرينغ يفن

  لويسرة
 6772 دوارد(إاأليتاذ مونتة )

 6797 (.األيتاذ هيس )ح.ح
  فرنسة
 6779 األيتاذ باييه )رينه(

 6771 األيتاذ ماالجنو
 6772 األيتاذ هوار )كليمان(

 6778 رثور(أ) األيتاذ غي
 6777 األيتاذ ميشو )بلري(
 6797 األيتاذ بوفا )لوييان(
 6712 األيتاذ فران )جربيل(
 6711 األيتاذ مارييه )وليم(
 6718 األيتاذ دويو )رينه(

 6717 مايينيون )لويس( األيتاذ
 6722 األيتاذ ماييه )هنري(
 6722 الدكتور بالشري )رجييس(
  األيتاذ كوالن )جورج(
 6782 األيتاذ الويت )هنري(
 6772  األيتاذ نيكيتا إيلييسف
  فنلناة

  األيتاذ كرييكو )يوحنا اهتنن(
  المجر
 6776 غناطيوس(أاأليتاذ غولدزيهر )
  دوارد(إاأليتاذ ماهلر )

 6727 األيتاذ عبد الكرمي جرمانوس
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  النروج
  األيتاذ موبرج

  النمسا
  الدكتور اشتولز )كارل(
 6777 األيتاذ جري )رودلف(
 6716 الدكتور موجيك )هانز(
  الهنا

 6772 احلكيم حممد أمجل خان
 6786 األيتاذ آصف علي أصغر فيضي
 6777 الندوي األيتاذ أبو احلسن علي احلس 
 7221 الدكتور عبد احلليم الندوي
 7262 الدكتور خمتار الدين أمحد

  هوالناة
 6721 نوك(األيتاذ هورغرونج )ي

 6792 األيتاذ هوتسما
  )مارتينوس تيودوروس(

 6792 األيتاذ اراندونك )ك. فان(
 6722 األيتاذ شخت )يويف(

  الواليات المتحاة األمريكية
 6792 الدكتور مكدونالد )ب(
 6798 األيتاذ هرزفلد )ارنست(
 6711 األيتاذ يارطون )جورج(
 6726 الدكتور ضودج )بيارد(

  
          

 






