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 ة:ـراض اجمللـأغ

ا/ -  إن أغراض املشنث مصخىدة وي أغراض املشىع الِاردة يف كاًًٍِ والحئخٍ ادلادنيث، وأةرَز
املحافظث ىلع شَّلوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيـث ةىطامـب ااداو وامػنـِم وامفٌـِن، ومَّلئىـًث حلاسـا  

وـٌُز حمـدد،  ملخطِرة، ووضع املصطنحا  امػنىيث واتللٌيـث واددةيـث واحلرـاريث، ودراشـخُا وفـقاحلياة ا
ِحيدَا يف ادكطار امػربيث اكفث.  والصيع تل

 

 ا:ـر فيهـروط النشـة وشـة اجمللـخط

 ل  أن ي رفق الاكحب حبر ٍ ةالصرية اذلاحيث وامػٌِان امربيدي واإللكرتوين، وع حػُد ةـنن ابلحـد غـري مصـخ -
ل إىل سُث أدرى.  وي أطروحث ساوػيث، وغري ونشِر وي كتل، وله ي رش 

دد اللكىـا  يف يزيد ىلع ذَّلذني صفحث وي صفحا  املشنث، وغـ َّل  أ يلل  ابلحد غي غرش صفحا  و َّل  أ -
 ل وٌُا وا يلّل غي غرش صفحا .ـلكىث. أوا امللاال  في لت   (022)يزيد غي الصفحث الِاحدة ال 

ه، وأن حيرتم  احرنيالكخّاو وابلوي أي إشاءة إىل  ابلحد  أن خينِ   -  .لنشػِو املػخلدا  ادلينيث وامفكريثأو غرَي
غنيـٍ، أو مرشـنث  ز مصـشنثوـدواال  املرشنث إىل املشنث وٌردة، وأن تشفع ةلرص ـأن حكِن ابلحِث واملل -

 ةامربيد اإللكرتوين.
 ،د حـ  ًُايخـٍوتصنصنث وي ةدايـث ابلحـ فخ ػطّ احلِايش أركاواً  اتلِذيق،أن ينزتم ابلاحد املٌُز  امػنم  يف  -

 وحذكر حِايش لك صفحث يف أشفنُا كىا ييل/
 .(( ركه الصفحث -املشنث اشه الكخاو أو  -اشه املؤمف أو الاكحب  ))

 كىا ييل/  وفق امرتحيب اهلشايئ أوا املصادر واملراسع فخكخب يف آدر ابلحد
 .(( سنة الطبـع -رقم الطبعة  - دار النرش ومكـاهنا -اسم املؤلف أو الكاتب  -املجلة  اسم الكتاب أو ))

 ِ/ـكتل ولاةنُا ادسٌيب غٌد ورودَا أول مرة، حن (أو املػربث)ِضع اللكىا  امػربيث ح   -
 .(Psychologic) ثًفصي  ، (Computer) حاشِو، (Technology) ح لاًث

 ه/ انللطث، امفاصنث، إمخ....ـةػَّلوا  امرتكي ىن الاكحبـوي الرضوري أن ي ػ -

 ّري.ـا ةػد أن خترع لنخلِيه الصي ـنرش املشنث ابلحِث وامللاال  اميت حرد إيلُح   -
 ث.ـارا  فٌيـرح ب ابلحِث وامللاال  وفق اغختح   -
ا. -  ابلحِث وامللاال  اميت ال ح نرش ال حرّد إىل أصحاةُ 
 شنث ىلع امػٌِان/حرشل ابلحِث وامللاال  إىل امل -

 E-mail: mla@net.sy/ روينـد اإللكخـامربي  .393و  / دمشق ص.ديـِان امربيـامػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (اإلًرتًج) مِكع املشىع ىلع الشاةكثح نرش املشنث يف 
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 %مجمعي   نعيُ
 

 جمهع اللغة العربية بدمشق العضَ املجهيع:ييىع 

 ÷دهيٍّشَ ثق او ÷اهلل  ÷دعبٍّ رىٍّتكدلا اذتَْس=األ

 األنني العام الصابق للهجهع
 

 ،ةمركز ادلراشات وابلحَث العلهي   للتعليم العايل، ومؤشس   وزير   أول  
 الإلشٍام الفع  خرس املجهع برحيلً شخصية علهية وإدارية مرمَكة، اكن هلا ا

 يف خدنة العلم واللغة العربية.
 1341ٌنو ذي اللعدة  1  ة يَم الصبت يفوافتً امليي  

 م5111نو آب  11  املَافق
 ،تً نو عطاءرحم اهلل الفليد رمحًة واشعًة، َشعة نا كدم ألن  

 .الصرب والصلَان وحمب يً وأهلم ذويً
 

 ((ن َي اجع  رَ  ًه وإىا إلي  ا هلله إى   ))
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  عدم جواز حذف نون الرفع
  ِيف األفعال اخلمسة بال عامل

*( ممدوح حممد خسارة. د.أ
∗

( 

 :متهيد

َّتكاثرت الد  أو لتـسهيل ,ات يف العرص احلديث لتسهيل النحو وتيـسريهَعوَ
َتعلــيم النحــو وتيــسريه وفــق عبــارة بعــضهم ْ َوقــد ألفــت كتــب هلــذا الغــرض, . َ ُ ُ ِّ ُ

ُوشــكلت جلــان وع ِّ ــؤُ ــدوات وم ِّ, ومل حتقــق تلــك الكتــب وال )١(متراتقــدت ن
ْهـو ذو بـال كبـري يف هـذا املـسعى ِّالندوات واملؤمترات للخرباء واملختـصني مـا َ .

ِّفريــق بــني النحــو التعليمــي الــذي ينبغــي لــه أن يــدرس تَّم إال الفــصل والُهــللا
ًالقواعد النحوية األكثر شيوعا وتواردا يف كل باب من أبو ُ ً م ب النحو, وبام يالئاّ

َّعامة املتكلمني وغري املختصني, وبني النحو العلمي الذي ينبغي عليه أن يتعمق  ّ َّْ ِِّ ِّ َ
بـه حاجـات َّتطلتيف بحث القواعـد واألحكـام بتفـصيالهتا وتعليالهتـا, عـىل مـا 

                                                 
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 تقرير جلنـة تيـسري قواعـد −) ١٩٣٧(طفى سنة براهيم مصإلكتاب إحياء النحو : ًينظر مثال  )١(

جتديــد النحــو للــدكتور شــوقي ضــيف ســنة   −) ١٩٣٨(النحــو يف وزارة املعــارف املــرصية 
غـة العربيـة لمؤمتر تيسري تعليم النحـو يف جممـع ال −) ١٩٨٦(سنة  وتيسري النحو ,)١٩٨١(

 )...٢٠٠٢(بدمشق سنة 



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٦١٦
ُّاملختصني والباحثني املحققني, ليتمكنوا من االعتامد عليها يف درس ما جيـد مـن  ِ َ ْ َ َّ ِّ

 أيـــامهم, للنظـــر يف إمكـــان تـــصحيح تلـــك العبـــارات تراكيـــب وأســـاليب يف
َ بام يتوافق ومنظومة اللغة العربية, لتـسل,والرتاكيب أو ختطئتها م هـذه املنظومـة ّ

َّعامة, والنظام النحوي فيها خاصة, من التخلخل أو التصدع مما ال ُّ َّ ّ ْجيعله حم َّ ًام َكَتُ
 .يف ضبط لغتنا ومحايتها واملحافظة عليها

ٌساعي التسهيل والتيسري ظهرت اجتهادات وتقريـرات حتتـاج إىل ويف إطار م
ُّنظر وإعادة نظر ومزيد من التفحص والتدقيق قبل إطالقها والرتخص فيها َ َّ ُّ. 

َسوف ينـاقش بحثنـا واحـدة مـن تلـك االجتهـادات التـي هلـج هبـا بعـض  َ َ ً
اللغويني املعارصين, وهـي جـواز حـذف نـون الرفـع يف األفعـال اخلمـسة دون 

ْ أو جزمٍامل نصبع َ. 
 :املسألة بني املظهر واجلذور −١

ُذهب بعض دعاة التيسري والتسهيل إىل جواز حذف نون الرفع يف األفعال 
ْ أو جــزم, كــأنٍاخلمــسة دون عامــل نــصب ٍ ْ ــسافروا هــذا  قــد ال (:ًقــال مــثالُ يَ ت

ُ, بـدال مـن أن يقـال)ً, وربام تغادري غـدا...اليوم , ...تـسافرون اليـوم قـد ال(: ً
ًربام تغادرين غداو ِ  .كام يقتيض القياس) ُ

ِّوقد جاء نص قول بعض هؤالء اللغوي ُحذف« :ييل ني املعارصين كامّ ْ  هـذه َ
ْالنون تو ُّسعة وتيسري عىل املتكلمني, مع االعتداد بأن األفصح ثبوهتا عنـد جتـرد ُ ِّ ٌ َ ِ

 .)٢(»الفعل من الناصب واجلازم ونون التوكيد
                                                 

العربيـة بالقـاهرة, املبنـي عـىل بحـث للعـضو هذا نـص قـرار جلنـة األصـول يف جممـع اللغـة   )٢(
لـسنة ) ٦٠(ُوقد رفـع هـذا القـرار إىل مـؤمتر جممـع القـاهرة يف الـدورة . الدكتور أمني السيد

ْ, ولكن املؤمتر أرجأ النظر فيـه إىل دورات الحقـة, إال أننـي مل أقـف عـىل أن مـؤمتر )١٩٩٤( َ
َّالقاهرة قد أقره حتى الدورة   –جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : ظـرين). ٢٠٠٢(لـسنة ) ٦٨(َ

 .٦٠٦, ٢٥٥: ٤  »يف أصول اللغة«كتاب 



{<ØÚ^Â<øe<íŠÛ¤]<Ù^ÃÊù]<»<ÄÊ†Ö]<áçÞ<Í„u<‡]çq<Ý‚Â<_J<<Jì…^Š}<|æ‚º ٦١٧
أورده سيبويه وأمجع عليه  ُحلكم يف ذلك هو ماومن املعروف أن القاعدة وا

 حـول إعـراب الفعـل املـضارع املـسند إىل واو اجلامعـة أو ألـف هالنحاة من بعـد
بتثنيـة األفعـال املـضارعة (ِّ أو ياء املؤنثة املخاطبة التي يعرب عنها سـيبويه االثنني
َفجع«: , حيـث قـال)باألمثلة اخلمسة( عنها آخرون ِّ, ويعرب)ومجعها َ ُلـوا إعرابـه َ

َّفأثبتوها يف الرفع, وحذفوها يف اجلزم, ووافـق النـ... يف الرفع ثبات النون ْ َ ْ ُصب َ ْ
ْمهـا يفعـالن, ومل يفعـال ولـن يفعـال: وذلك قولـك... َاجلزم يف احلذف ْ َْ وهـم ...َ
َيفعلون ومل يفع َ َْ ُوا, ولن يفعلُلْ ْ   .)٣(»واَ

ــا أن ثمــة مــن النحــاة املتقــدمني مــن  َمل يــصل إلين ْزاد عــىل هــذا احلكــم أو َّ ُ
 .استدرك

َّولعل جذور هذه الظاهرة تعود إىل ما ِّعـرض لـه ابـن جنـي مـن املتقـدمني  ََ ََ َ َ
ّسألت أبا عيل رمحه اهللا عن قوله«: حيث قال. هـ) ٣٩٢( ُ: 
َ أرسي وتُيـــــتِبَأ ِ ْ ـــــِبَ ــك ُلكيْدَيتـــــي ت ِوجه َ ْ ــسَ ــالعنرب وامل ْ ب َِ ْ ــذكَ  كيَّ ال

َّفخضنا فيه, واستقر األ ْ َمر فيه عىل أنه حذفُ َ َ, كام حذف )تبيتني( النون من َّ
 :احلركة للرضورة يف قوله

ــــاليوم أرشب غــــري مــــستحقب ٍف ِ ْ َْ ْ ُ ََ ْ ــــــــل َ ــــــــن اهللا وال واغ ــــــــام م ِإث ً 
ُ وجهته معه, فقالاكذ ْ َّ ُتدلكي(فكيف تصنع بقوله : َ ْ ًنجعلـه بـدال : ? قلت)ُ

ُأو حــاال, فاطمــأن األمــر عــىل هــذا) تبيتــي(مــن  ََّ ْ َّ, أي كــام ســكن املــضارع )٤(»ً َ
َأرشب( ْ ْيف البيت, وال مسوغ لذلك إال الرضورة, حذف النون من املضارعني ) َ َ َ َ َ ِّ
ُتبيتني وتدلكني( ْ  .)٥(للرضورة) َ

                                                 
 .٢٠ −١٩: ١ الكتاب -سيبويه   )٣(
 .١/٣٨٨ اخلصائص -ابن جني   )٤(
ّوقد يسكن بعضهم ويشم, وذلك قول الشاعر« :نص عبارة سيبويه يف هذا البيت  )٥( َِ ُ  =  فاليوم:  (ُِّ
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ِّتوقف ابن جني عند هذا احلد يف الظاهرة وهذا البيت فحسب َّ. 

مـسة, ثم جاء ابن مالك فقال يف رشح الكافية الشافية له, باب األفعال اخل
ذا إو«: اء املخاطبةياتصل به من الفعل ألف االثنني أو واو اجلامعة أو  إعراب ما

ْخاطبة, فعالمة رفعه املاتصل بالفعل املضارع ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء  َ
: , ومفتوحــة بعــد الــواو واليــاء نحــوِتــذهبان: ٌنــون مكــسورة بعــد األلــف نحــو

َتذهبون وتذهبني ُوحـذف هـذه . َ ْ ٌالنـون عالمـة جلزمـه نحـو مل يـذهبا, وعالمتـه َ
ًللنصب نحو لن تذهبا, فإذا اتصل هبذه النون نون الوقاية, جـاز حـذفها ختفيفـا  ُ َّ

أي دون اتصال نون الوقاية بنون [) ين(ودون . ّوإدغامها يف نون الوقاية والفك
ُ قد حكي حذفها يف النثر ما]الرفع ْ َ َُ نفس حممد والذي (: ^ي من قول النبي ِوُر ِ
ْوال تؤمنوا منوا ْؤُلوا اجلنة حتى تُخْدَت بيده ال تدخلون  ال:  واألصل)ُّحتى حتابواُ
ًتعمل يف الفعل شيئا, ومثال ذلـك   النافية ال)ال(نافية, و) ال(تؤمنون, ألن  وال

 :قول الراجز
ـــــدلكي ــ ْأبيـــــت أرسي وتبيتـــــي ت ــالعنرب وامل ــك ب ِوجه َ ْ ــذكيَ ّسك ال ْ 

ٍ, فحـذف النـون مـنهام دون ناصـب وال جـازم, )ُلكنيتبيتني تـد(واألصل 
 :ومنه قول أيب طالب

ــفــإن  َّ قــوم رسُكَي َ ٌ ْ ــاَ ُصــنعتمهــم م ْ ـــتحتلبوها الق ََ ِس َ َْ ـــلَ ـــري باه ـــا غ ِح ً 
 .)٦(»فحذف الفاء والنون للرضورة

                                                 
َأرشب غري مستحقب  = ْ ُ إن ( ويلحـظ أن سـيبويه مل يقـل .»ْ عالمـة إشـامموجعلت النقطـة...) ْ

ُقد يسكن ويشم:( , بل قال)ذلك رضورة ُِّ كام أنه مل يقل هذا يف باب إعراب املـضارع, بـل ). َ
 ).اإلشباع وغري اإلشباع واحلركة كام هي(يف باب 

 ٢٠٤: ٤ الكتاب -سيبويه : ينظر
 .٢٢− ٢١: ١ رشح الكافية الشافية -ابن مالك   )٦(
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ّوبعد ابن مالك جاء تالمذته وشارحو كتبه وأتباع مذهبه النحوي فتناقلوا 

ِّشاعت يف الرتاث النحوي املتأخرأقواله وشواهده, حتى  ّ ْ َ. 
ِّويلحظ أن ابن مالـك مل جيـوز حـذف نـون الرفـع يف األفعـال اخلمـسة َ  بـال ُ

ُ لعبـارات دون أن يـٍتنـاهى إىل سـمعه مـن روايـات َ, وإنام حكـى مـاٍعامل در ْصٍ
 .ًحكام يف ذلك

 :حتليل الشواهد ومناقشتها −٢
 ٍ لعبـاراتٍ مـن روايـاتهْمعَتنـاهى إىل سـ ًقلنا آنفا إن ابـن مالـك حكـى مـا
ِحذفت فيها نون رفع األفعال اخلمسة ً, ولكنه مل جيـوز ذلـك رصاحـة, ٍ بال عاملُ ِّ

َكام فعل بعض املحد ًثني من املجـوزين تـرصحياُ ومـع ذلـك فـسوف نـستعرض . ِّ
ِّتلك الروايات لشواهده ونناقشها لنرى إىل مدى صحة قبوهلا أو ردهـا باحلجـة  َّ ِ

 .عد علم أصول النحووالدليل, معتمدين قوا
َوالشواهد التي أوردها ابن مالك ومن بعده من النح ْ َ  :ة هياَ

 :زَجَّبيت الر •
ـــــدلكي ُأبيـــــت أرسي وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َُ ــذكي ِ ــسك ال ــالعنرب وامل ــك ب َّوجه ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ 

 :بيت أيب طالب •
ــفــإن  َّك قــوم رسهــم مــاي َ ٌ ُصــنعتمُ ْ ـــل ََ ـــري باه ـــا غ ـــتحتلبوها القح ِس ً ِ َ َْ َ 
 :من قولهملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا ُروي ع ما •

ْال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا« ُ ّ ْ ُّ, وال تؤمنوا حتى حتابوا...ََّ َّ«. 
َّكام تكونوا يوىل عليكم«: من قوله^ روي عن رسول اهللا  ما • َ ُ« 
ـــة قـــراءة يف •   | } w x zy } :الزمـــرمـــن ســـورة ٦٤ اآلي

}z  ُتأمروين(بتخفيف النون يف(  
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ْقراءة أيب عمرو يف اآليـة •  £ ¢ ¡ � }: ن سـورة القـصص مـ٤٨ َ

¤ ¥ ¦  §           z َّتظاهرا( يف بتشديد الظاء َ.( 
َرواية أثر عمر بن اخلطاب حني سمع رسول اهللا  • ِ َ َ َ ينـادي قـتىل بـدر^َ ْ َ  يـا« :ُ

َّ كيف يسمعوا وأنى جييبوااهللاَرسول  َ ْ َ«. 
َّفلنتفحص َ ََ َ  .َّام قدمنا ك وأسانيد, يف ضوء قواعد أصول النحوًمتوناالشواهد هذه  ْ

 :َّبيت الرجز −١
ـــــدلكي ُأبيـــــت أرسي وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َوجهك َُ ْ َّبـالعنرب واملـسك الـذكيَ ْ ِ ْ َ)٧( 

َ كـام يـذهب دارسـو الرجـز − أو البيتني −يف هذا البيت  َّ يقـارن الراجـز حالـه −َّ
ٍبحال زوجته أو صاحبته, فهو يرضب يف الليل لكسب ِ ْ ْ أو حـرب, يف حـني هـي َ َ

َّتتحىل وتتعط َ  .ِر وترفل يف عيشة ناعمةَّ
 :وعىل هذا الرجز مآخذ

ِ أن هذا الرجز بيت مفرد, مل يرو له سابق وال الحق, وهذا وإن كان ال:األول َ ُْ َ ُْ 
َّيقدح حتام يف صحة  ًبه, لكنه يوجه الشبهة إىل أنـه قـد يكـون مـصنوعا, االحتجاج ً ْ َِّ َّ

 .ألن معظم األبيات املفردة قد تكون كذلك
ومـن رشوط االحتجـاج بقـول أن يكـون قائلـه . جمهـول القائـل أنـه :الثاين
 .ًمعروفا

َجيــوز االحتجــاج بــشعر أو نثــر ال يعــرف  ال«:جــاء يف االقــرتاح للــسيوطي ْ ُ ٍ
                                                 

 غـري منـسوب, ٥١٥لعبد الـسالم هـارون ص العربية هذا الرجز بحسب معجم الشواهد ورد   )٧(
: ١, الترصيح بمضمون التوضيح لألزهري ٥٢٥: ٣, خزانة األدب ٢٢: ٢َوذلك يف املحتسب 

 عــىل ة ياســنييحاشــ, ٢٧: ١, الــدرر اللوامــع للــشنقيطي ٥١: ١, مهــع اهلوامــع للــسيوطي ١١
 ٢٢: ١, رشح الكافية الشافية البن مالك ٣٨٨: ١خلصائص كام ورد يف ا. ٣٣٢, ٧٦: الترصيح

  ..., وغريها كثري١٠٢: ١للبعيل احلنبيل القاهر والفاخر يف رشح مجل عبد 
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 .)٨(»َّقائله, رصح بذلك ابن األنباري يف اإلنصاف

ملا كان البحث فيه يستحق وهو ثقة يف اللغة,  جني, َ ابنمن رواتهولوال أن 
 .العناء

ِّعلل به حذف نون الرفع يف هذا الرجز هو الرضورة  أن ما:ثالثال وذلك . ُ
َواستقر األ«: يقول ابن جن  .)٩(»للـرضورة) يتنيبت( عىل أن حذف النون من ْمر فيهَّ

 .)١٠(ًوإليها أيضا ذهب ابن مالك يف رشح الكافية الشافية له
ْهو أسايس حم  ختالف ماٍوال يصح االحتجاج برضورة ُ  .عدَكم من القواّ

َف به حذفها الندرةِصُ أن مما و:الرابع ْ ُّ  :باذياسرتَأل كام ورد يف رشح الريض ا,ُ
َوندر حذفها إال لألشياء املذكورة « ] أي لوجود العامل أو التقائها بنون الوقاية[َ

ًنظام ونثرا, قال  .)١١(»...أبيت أرسي وتبيتي تدلكي: ً
ْوندر حذ«: ه ابن عقيل حيث قالَوبالندرة وصف َ َ َ ًفها مفردة مع عدم املالقاة َ ُ

 ,)١٢(»تبيتني تـدلكني:  أي;وتبيتي تدلكي: ًيف الرفع نظام نحو: مثل] بنون الوقاية[
َّبالقلة«َّأما الصبان فقد وصفه  ِ«)١٣(. 

ِ يمكن عد هذا احلذف من الشاذ :اخلامس َبحسُّ  تعريف السيوطي للشاذ بَ
ُفجعل أهل العربية ما«:حيث قال َ َ انفرد عن ذلك البـاب  ُبه, وماعليه با فارق ما َ

 .)١٤(»ًشاذا
                                                 

  .٢٧: صول النحوأ االقرتاح يف -السيوطي   )٨(
  .٣٨٨: ١ اخلصائص -ابن جني   )٩(
  .٢٢: ١ رشح الكافية الشافية له -ابن مالك   )١٠(
  .٢٤: ٤ رشح الريض عىل الكافية -ي باذاالريض األسرت  )١١(
  .٣٢: ١ املساعد عىل تسهيل الفوائد البن مالك -ابن عقيل   )١٢(
َّالصبان   )١٣( َّ حاشية الصبان عىل رشح األشمو-َّ   .١:٢١٥ عىل ألفية ابن مالك ينَّ
  .٢٠:  االقرتاح يف علم أصول النحو-السيوطي   )١٤(
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لقائل واالنفراد والـرضورة والنـدرة اًإننا نرى أن شاهدا اجتمع فيه جهالة 

َّيقعديصلح أن  والشذوذ, ال ٌ عليه حكم ماُ ْ ًخيرق حكام هـو , ُ ْ ُ ُ ْ  أحكـام سَيْقـَأمـن َ
 .اإلعراب يف النحو

 :ِالبيت املنسوب أليب طالب −٢
ــ َّفــإن يــك قــوم رسهــم م َ ٌ ُ َ ُصــنعتماْ ُ ْ ِا غــري باهــلحــِقحتلبوها التســ ََ ً)١٥( 

 :َّويتوجه عىل هذا البيت أمور
ُ مل يذكر أحد من النحاة املتقدمني حتى القرن اهلجـري الـسابع هـذا :األول

َّالبيت وال احتج به ْفهو مل يذكر إال يف مؤلفات ابن مالك ورشوحهـا لتالمذتـه . َْ ُ
 .أو املتأخرين من النحاة

 معجــم شــواهد العربيــة لعبــد الــسالم هــارون الــذي اعتمــد ثالثــني  أن:الثــاين
َعىل أنه ذكر أليب طالـب .  ومئات املراجع الثانوية, مل يذكر هذا البيتاًمصدرا أساسي َ

ّمخسة أبيات من الميته املشهورة التي استقراها من السرية النبوية البن هشام وتاريخ 
 .)١٦(مايل ابن الشجريابن األثري ودالئل اإلعجاز للجرجاين وأ

شيخ عبد مناف املعـروف  −هل من املعقول أن يرتكب أبو طالب : الثالث
َّرضورتـني شـعريتني يف بيـت  −بـن أيب طالـب ََّبالغته التي ورثهـا اإلمـام عليـا ب

سقاط فاء جواب الرشط وحذف نـون الرفـع إواحد, بل يف كلمة واحدة, ومها 
                                                 

 ويف الفاخر يف رشح مجـل عبـد القـاهر للـبعيل ٢٢: ١ينظر رشح الكافية الشافية البن مالك   )١٥(
الناقـة املرتوكـة بـال : والالقح هي الناقة التي قبلـت اللقـاح, والباهـل.... و١٠٢: ١احلنبيل 

ُواملعنى أن الشاعر حيذر قومه إن هم رضوا بام يقع لبني هاشـم. ها من يشاءمنرصار حيلب  َ. 
 أو ,)سـيحتلبوها(رفـع يف الفعـل جـواب الـرشط ونـون ال والشاهد فيه عنـدهم حـذف فـاء

  .كام يف رواية أخرى) ستحتلبوها(
  .٣٠٨:  معجم شواهد العربية-عبد السالم هارون   )١٦(
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  أو جزم?ِدون عامل نصب) ستحتلبوها(يف كلمة 

وهو األهـم أن البيـت الـذي ورد يف قـصيدة أيب طالـب يف عتـاب : والرابع
َّقوم من قريش ولومهم وتبصريهم بام يرتتب عىل تأليب قبائل العرب عىل أبنـاء 

 :عمهم بني هاشم هو
ُفــإن نــك قومــا نثئــر مــا صــنعتم ُْ َ َْ ََ ِ َّ ً ًوحتتلبوهـــا لقحـــة غـــري باهـــل ُ َْ َ)١٧( 

ًتوافق متاما وقاعدة إعراب األفعال اخلمـسة, فيكـون وهذه الرواية للبيت ت
َوحتتلبوهــا(الفعــل  َّنث(ًمعطوفــا عــىل جــواب الــرشط املجــزوم وهــو فعــل ) َ  ,)ئــرَ

ْوعليها يبطل قوهلم عن حذف فاء جواب الرشط, .  حذف النونهوعالمة جزم َ
َّنث(إذ صار جواب الرشط هو فعل  ِالـذي جـزم) رئـَ َ فـسقطت احلاجـة إىل الفـاء ,ُ

 .لرابطة للجوابا
َّشك يف أن سند  وال البيت يف سرية ابن هشام وابن كثري أقوى من سـنده هذا َ

ًيف كتب النحو, ألن سرية ابن هشام أدق ضبطا ُّ  هي مصدر أسايس من مصادر  ْ إذ,َ
 .)١٨(َ وهبذا الضبط ورد يف الديوان املحقق.احلديث النبوي الرشيف

إحدامها : ٍ روايتان لقولْتَه إذا تعارض فال خالف يف أن الروايةْتنَموأما يف 
َّتت قــول ي ,وىل األخــذ بــام يوافــق القيــاسَ, فــاألُه والقيــاس, واألخــرى تنقــضقِفــَ

ْحكامن[َإذا تعارض « :السيوطي ٌجمتمع] ُ َ َ ْ ٌ عليه وخمتلف فيه, فاألول أوىلُ َ َ ْ ُ«)١٩(. 
ِروي عن رسول اهللا ما −٣ ْال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤم«: ^ُ ُْ ُ نـوا َّ

ُّحتى حتابوا ّ...« 
                                                 

َّ, والقصيدة ثم كاملة يف ٢٩٧: ١ينظر سرية ابن هشام   )١٧( , والسرية النبوية البـن كثـري ٢٩١: ١َ
٤٩٠: ١.  

َّونث. ١٣٦: ديوان أيب طالب, تح عبد احلق العاين  )١٨( ْندرك ثأرنا: ئرَ ُ.  
  .٨١:  االقرتاح-السيوطي   )١٩(
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 :َورد هذا احلديث بثالث روايات هي

والذي نفيس بيده ال تـدخلوا : ^قال رسول اهللا : عن أيب هريرة« :األوىل
َّاجلنة حتى تؤمنوا وال  »...ُّتؤمنوا حتى حتابوا َ

َوهي رواية سنن أيب داوود, احلديث  ).٦٨(وسنن ابن ماجه, احلديث ) ٤٣٢٥( ُ
تدخلون اجلنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفيس بيده ال« :يرة عن أيب هر:الثانية

 .»...ُّوال تؤمنوا حتى حتابوا
, ورشح صـــحيح مـــسلم )٢٠(وهـــي روايـــة رشح البخـــاري البـــن بطـــال

 .)٢٢(وصحيح اجلامع الصغري وزياداته .)٢١(للنووي
ً, جــاء مرفوعــا بثبــوت )تــدخلون(ويلحــظ يف هــذه الروايــة أن الفعــل األول 

 .جاء بحذف النون عىل غري القياس) تؤمنوا(وأن الفعل الثاين النون عىل القياس, 
 :مصادرثة ال وهلا ث:الثالثة

عن يعيش بن الوليد عن موىل الزبري عن النبي ...« :يف رشح السنة للبغوي  − أ 
ُتدخلون اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنون  والذي نفس حممد بيده ال: قال^  َّ

ُّحتى حتابوا َّ...«)٢٣(. 
عـن األعمـش بـن أيب صـالح « :بني الصحيحني للحميدييف كتاب اجلمع   −ب 

َتدخلون اجلنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفس حممد بيده ال: عن أيب هريرة قال
 .)٢٤(»....ُّوال تؤمنون حتى حتابوا

                                                 
  .١٩٧,  ١٥١: ١٨ رشح البخاري -ابن بطال   )٢٠(
  .٤٦ – ٤٥: ١١ رشح مسلم -النووي   )٢١(
  .٤٩٦: ٣ صحيح اجلامع الصغري وزياداته -نارص الدين األلباين   )٢٢(
  .٢٥٩: ١٢ رشح السنة -البغوي   )٢٣(
  .٢١١: ٣صحيحني البخاري ومسلم  اجلمع بني ال-حممد بن فتوح احلميدي   )٢٤(



{<ØÚ^Â<øe<íŠÛ¤]<Ù^ÃÊù]<»<ÄÊ†Ö]<áçÞ<Í„u<‡]çq<Ý‚Â<_J<<Jì…^Š}<|æ‚º ٦٢٥
َيف كتاب املسند املست  −ج  ْ َّرج عىل صحيح اإلمام مسلم للهرخُ ْ ُ  األعمشعن «: اينَ

والذي نفس حممـد : ^ل اهللا قال رسو: قال. عن أيب صالح عن أيب هريرة
َّبيده ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا وال ُّتؤمنون حتى حتـابوا َ أي إن . )٢٥(»...ّ

 .املتن جاء وفق القياس النحوي
َنخلص مما سبق إىل أن هذا احلديث هو من الصحاح, ولكنه ورد بثالث روايات َ ِّ: 

 . النحويوهي عىل القياس) تؤمنون ال(و ) ال تدخلون(بثبوت النون يف  − 
, وحذفها يف الفعـل الثـاين )تدخلون ال(وبثبوت النون يف الفعل األول  − 
 .ول وخمالفته يف الثاين عىل القياس يف األ,)تؤمنوا وال(

يف الرفـع بخـالف ) ال تـدخلوا وال تؤمنـوا(وبحذف النون من الفعلني  − 
ّفعىل أي من متون هذه الروايات نقعد لغوي. القياس  .ا ونحوياٍّ
ْ يف أن اللغــوي يعتمــد الروايــة األقــيس يف اللغــة, ألنــه إذا وردت َّال شــك َ

َّاألوىل تتفق والقياس اللغوي النحوي, والثانية ختالفه, فاألوىل األخذ : روايتان
َّتتفق بالرواية التي  َإذا تعارض نقالن أخذ بأرجحهام,«: يقول السيوطي .والقياسَ ِ ُ 

خر املتن, فأما الرتجيح باإلسناد فبأن أحدمها اإلسناد واآل: والرتجيح يف شيئني
وأمـا الرتجـيح بـاملتن, ..يكون رواة أحدمها أكثر من اآلخـر أو أعلـم أو أحفـظ

 .)٢٦(»فبأن يكون أحد النقلني عىل وفق القياس, واآلخر عىل خالفه
ْ روايتني ينتج عنهام حكامن نحويانمكام أننا هنا أما َأحدمها جمتم: ُ َ ْ  عليه, وهو ٌعُ

َ األفعال اخلمسة يف الرفع, وثانيهام خمتلف فيه, وهو حـذف هـذه النـون ثبوت نون ْ ُ
: يف هذا ما سبق ذكره مـن قـول الـسيوطيواحلكم  أو جزم, ٍمن دون عامل نصب

                                                 
  .١٤١: ١ستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم  املسند امل- َّاهلراين األصبهاين   )٢٥(
  .٧٧: االقرتاح يف علم أصول النحو−السيوطي  )٢٦(
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ٌإذا تعــارض حكــامن جمتمــع« َُ َ ْ ُ وال ســيام أن . )٢٧(»َ عليــه وخمتلــف فيــه, فــاألول أوىلْ

ْدرة ُّباب الرضورة الشعرية أو النًاحلكم الثاين ليس خمتلفا فيه فحسب, بل  هو من 
ٍّنعلم قطعـا غـري شـك أن رسـول اهللا «أو الشذوذ, وليس من الفصيح, ونحن  َ ً ^

ــتكلم إال بأفــصح اللغــات وأحــسن الرتاكيــب  ِكــان أفــصح النــاس, فلــم يكــن ي َ ْ َ
َّوال شك يف أن أشهر اللغات وأفصحها هو إثبات عالمـة . )٢٨(»وأشهرها وأجزهلا
 .َد غياب عامل النصب أو اجلزمالرفع يف الفعل عن

 ).َّكام تكونوا يوىل عليكم (:من قوله ^ روي عن رسول اهللا ما −٤
 :وعىل هذه الرواية للحديث مآخذ

َ ليس هلذه الرواية ذكر يف الصحيحني وكتب السنن:األوىل ُّ ْ َ َّ. 
 .ته بالضعيفَ الكتب التي أوردت هذا احلديث وصف:الثانية

ع ِطَْقنُوهذا م«:  وقال,يامن للبيهقي مع سندهب اإلَعُيف شهذا احلديث ورد   − أ 
 .)٢٩(»وراويه حييى بن هشام, وهو ضعيف

 .)٣٠(»ضعيف«: جلامع الصغري للسيوطي, وقال عنهيف اوردت هذه الرواية   − ب 
َوردهاأ  −ج  ً, وذكر أنه جاء يف رواية احلاكم مرفوعـا, )فاءَكشف اخل( صاحب َْ َ

ًوأخرجه البيهقـي منقطعـا, وأخرجـه ابـن مجيـع يف ويف « : وقـال, معجمـهَ
َسنده جماهيل وجاء يف موضع آخر من الكتـاب نفـسه أن الـسيوطي . )٣١(»َ

ْعلل حذف النون  َ َ من حذفها بال ناصب أو جازمِعىل لغة«أنه بَّ ْ أو عىل أنه  َ
                                                 

  .٨١:  االقرتاح يف أصول النحو-السيوطي   )٢٧(
  .١٨:املصدر السابق  )٢٨(
  .٢٢: ٦ شعب اإليامن -البيهقي   )٢٩(
  .١٦٧: ٢جلامع الصغري  ا-السيوطي   )٣٠(
  .٢/١٢٦كشف اخلفاء ومزيل اإللباس −إسامعيل بن حممد اجلراحي العجلوين  )٣١(
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 .)٣٢(»من تغيري الرواة

 اديث كام تكونوح« :جاء يف فتاوى األزهر عىل موقع وزارة األوقاف املرصية  − د 
سحاق إورواه البيهقي عن أيب . هذا احلديث رواه الديلمي... »َّيول عليكم
ّرسال, أي سقط منه الصحايب, وهو حديث ضعيفُالسبيعي م َ ً َ«)٣٣(. 

َبــني مرسـل ومنقطـع ومرفــوع,  وهكـذا ختتلـف األقــوال يف سـنده مـا ْ ُ َ ْ ُ
 .ًولكنها تتفق مجيعا عىل أنه ضعيف

 : وهـي,جلـامع الـصغري جاءت يف كتاب التيـسري بـرشح اٌة ثمة روايْولكن −
َّكام تكونوا يول عليكم« َ ّ لفظ رواية الديلمي.ُ ِ ُ ْ َّ كام تكونون يول عليكم أو :َ َ ُ

ْيؤمر عليكم َّ«)٣٤(. 
 ,إحدامها خمالفة للقياس شاذة عنه: إذن نحن أمام روايتني حلديث ضعيف

َّشـك يف أن اللغـوي يف مثـل هـذه احلالـة يعتمـد الروايـة  وال. والثانية موافقة له
رشط املقيس عليه أال يكون «َّاملوافقة للقياس النحوي دون املخالفة له, ألن من 

 .)٣٥(»جيوز القياس عليه ًأو خارجا عن سنن القياس, فام كان كذلك الا شاذ
 َ الـدليلإذا دخـل« ذلـك أنـه ; احلذف االحتجـاج بـروايتهمِّملجوزيُّوال حيق 
َاالحتامل سقط  .)٣٦(» به االستداللُ

َّكيف يسمعوا وأن (:ّروي عن عمر بن اخلطاباألثر امل −٥ ُ  ):ُى جييبواَْ
ْينـادي قـتىل بـدر ^  ُفقد روي عن عمر بن اخلطاب أنه حني سمع رسول اهللا  َ

                                                 
  .١٢٧: ٢املصدر السابق   )٣٢(
  .املكتبة الشاملة− فتاوى األزهر عىل موقع وزارة األوقاف املرصية  )٣٣(
  .٤٣٤: ٢التيسري برشح اجلامع الصغري − احلافظ زين الدين املناوي  )٣٤(
  .٤١:  االقرتاح يف علم أصول النحو-  السيوطي  )٣٥(
  ., والقول أليب حيان األندليس٢٩:  االقرتاح- السيوطي   )٣٦(
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ُيا رسول اهللا كيف يسمعوا وأنى جييبوا«: من املرشكني قال َّ ْ ُوقد جيفوا? قال َ َّ والذي : َ

 .)٣٧(»يقدرون أن جييبوا َأنتم بأسمع ملا أقول منهم ولكنهم ال نفيس بيده ما
 صـحيح  يفورد هذا احلديث يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك, ومل يرد

ْام ذكره العيني شارح صحيح البخاري يف معرض رشنالبخاري, وإ ه حلـديث حَ
 .)٣٨(ًآخر نقال عن مسلم

ْ أخـرى عديـدة جتـري وفـق القيـاس النحـوي ٍ هلذا احلديث روايـاتَّولكن َ
. فعال اخلمسة إذا جتردت من عوامل النـصب أو اجلـزمبإثبات نون الرفع يف األ

 :وهذه الروايات هي
ُجــاء يف مــسند أنــس بــن مالــك وهــو الــصحايب الــذي روي عنــه احلــديث  − أ  ْ ُ: 

ِفــسمع عمــر بــن اخلطــاب قــول النبــي« َ ــا: , فقــال^َ كيــف : رســول اهللا ي
َّيسمعون وأنى جييبون وقد جيفوا? قال َ َسـمع أأنـتم ب والذي نفيس بيده ما: َّ

 .)٣٩(»يقدرون أن جييبوا ِملا أقول منهم, ولكنهم ال
َوهذه الرواية هامة ألهنا مسندة ألنس بن مالك الـذي ذكـر مـسلم أن 

 .^ ُاحلديث روي عنه كام سمعه من النبي
َّجاء يف صحيح ابن حبان وبسند مسلم نفـسه  − ب  رسـول اهللا  قـال يـا... « :ِ

ُكيف يسمعون قولك أو جييبون وقد جيفوا? فقال َّ  والـذي نفـيس بيـده مـا: َ
ُأنــتم بأســمع ملــا أقــول مــنهم, ولكــنهم ال : وقــال .)٤٠(»يقــدرون أن جييبــوا َ

 .صحيح عىل رشط مسلم
                                                 

ُوجيفوا. ١٦٣: ٨ اجلامع الصحيح - َّمسلم بن احلجاج النيسابوري   )٣٧( َّ ُأنتنوا  بعد أن ماتوا: َ َ ْ َ.  
  .١٠٤: ١٣ عمدة القاري رشح صحيح البخاري - بدر الدين العيني   )٣٨(
  .١٦٠٦: ١ جامع األصول من أحاديث الرسول - ثري ابن األ  )٣٩(
َّحباابن   )٤٠( َّحبان صحيح ابن -ن ِ   .٤٢٣: ١٤ برتتيب ابن بلبان ِ
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^  فــسمع عمــر قــول الرســول... « :جــاء يف اجلــامع ألحكــام القــرآن  −ج 

َّرسول اهللا كيف يسمعون وأنى جييبون وقد جيفوا يا: فقال َ َُ َّ َ ْ َ...«)٤١(. 
ت يف الـصحيحني عـن َكـام ثبـ«: َّى البن تيميـةَجاء يف كتاب الفتاوى الكرب  −د 

ِفسمع عمر, فقال يا... النبي َّرسول اهللا كيف يسمعون وأنـى جييبـون وقـد  َ
ُجيفوا َّ َ...«)٤٢(. 

ْوجاء يف اجلمع بني الصحيحني  − : , فقـال^ فسمع عمر قول الرسول... «َ
َّكيف يسمعون وأنى جييبون وقد جيفوا َ َُ ْ...«)٤٣(. 

 )٤٥( ويف البـدر املنـري)٤٤(صول من أحاديث الرسـولجامع األَوكذا جاء يف  −و
 .)٤٧(واألحكام الرشعية الكربى )٤٦(ويف إحياء علوم الدين

ٍينقــيض مــن أن يــصح بنــاء حكــم نحــوي اعــتامدا عــىل روايــة ب الَجــَوالع ً 
ًحلديث نبوي جاءت معظم الروايات خمالفة هلا يف متنه  ًومتفقـةٍ َّ  . معهـا يف سـندهُ

َ اللغوي يف تلك الرواية التـي وردتَوالذي نراه أن الدليل َ بحـذف نـون الرفـع يف  ِّ
ٌفة للقياس, هو دليلِاألفعال اخلمسة دون عامل نصب أو جزم خمال  , غري صـحيحً

 .ًها, متوافقة والقياس النحويِت الروايات عىل خالفَدامت قد توارد ما
 تـشديدب z £ ¢ ¡ }: من سـورة القـصص) ٤٨( اآلية قراءة − ٦

َّتظاهرا(الظاء أي   k l m n o p    q r} :مـن قولـه ) َ
                                                 

  .٤٢٣: ١٥ اجلامع ألحكام القرآن -القرطبي   )٤١(
  .َّ وكذا يف خمتلف كتب ابن تيمية٦٠: ٣ الفتاوى الكربى -ّابن تيمية   )٤٢(
  .٤٩٢: ٢َّلصحيحني  اجلمع بني ا- حممد بن فتوح احلميدي   )٤٣(
  .٢٠٤: ٨ جامع األصول من أحاديث الرسول - ابن األثري   )٤٤(
  .٢٤٠: ٥ البدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة يف الرشح الكبري -ابن امللقن الشافعي   )٤٥(
  .٣٠٢: ١ إحياء علوم الدين -الغزايل   )٤٦(
  .٥٤١: ٢ األحكام الرشعية الكربى -ابن اخلراط األندليس   )٤٧(
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¤ ¥ ¦  §z َويف تلك القراءة نظر َّتظـاهرا(ِمل أجد قراءة ذلك أنني . َ َ (
 : إال يف موضعني)٤٨(ُبتشديد الظاء, التي احتج هبا بعضهم

َوصفها بالشذوذ: األول قالوا (َّويف قراءة شاذة « :دليس قال أبو حيان األن;َ
َّساحران تظاهران, فأدغم التاء يف الظاء: , أي)َّساحران تظاهرا َ«)٤٩(. 

َوصــفها بالــسهو والغلــط: الثــاين َ جــاء يف مقدمــة كتــاب النــرش يف القــراءات : َّ
َنقله  ومثال ما«: العرش ٌثقة َ َ َّحجة له يف العربية, وال الِ ْل هذا إال عىل وجه ثيصدر م ُ َ

َّسهو والغلط وعدم الضبط ومعرفة األئمة واحلفاظ الضابطال ُ ََّ , دا, وهو قليل جـنيَ
رواه أبو عـيل العطـار عـن العبـاس  ما... يكاد يوجد, وقد جعل بعضهم منه بل ال

َّساحران تظاهرا: (عن أيب عمرو َ ْ, بتشديد الظاء, والنظر يف ذلك ال خيفى)ِ َ«)٥٠(. 
 : يصح, العتباريناالحتجاج هبذه القراءة الونرى أن 

ِّ أن القــراءة املحــتج هبــا هــي قــراءة شــاذة عــىل حــد تعبــري :األول  حيــان أيبّ
ِّسهو وغلط, عىل حد هي وأاألندليس,  َ َ ٌ ع كتاب النـرش يف القـراءات ِراجُ تعبري مَ

ْيعتمد عليها يف تقريـر اجتهـاد يتعـارض والقيـاس,   كذلك التكان وما. العرش ُ
 النحو العريب, ومها قاعدة عالمات اإلعراب الفرعية ليخرق قاعدتني ثابتتني يف

ِيف األفعال اخلمسة, وقاعدة عمل النواصب واجلوازم ِ. 
ٌيبعد أن يكون قد وقع تداخل يف قراءة اآليتني اللتني وردت فيهام   ال:الثاين

                                                 
  .٥٥٢: ٤ يف أصول اللغة - ة بالقاهرة َّجممع اللغة العربي  )٤٨(
  .٨٤٥:  أو كشاف الرضب من كالم العرب-أبو حيان األندليس   )٤٩(
  .٢٧: ١ املقدمة -َّ تح حممد الضباع - النرش يف القراءات العرش -ابن اجلزري   )٥٠(
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 ¢ ¡ }: )٥١()٤٨القـصص ( سـورة , ومها قوله تعـاىل يف)تظاهرا(كلمة 

£ zيف ســورة وجــه لتــشديد ظائــه, وقولــه تعــاىل ٍ, والفعــل هنــا مــاض ال 
, والفعل هنا مضارع أصله h i j  k l m n z } :) ٤التحريم (
َإن ت( َّتظاهرا(أرادوا «, )ظاهراَتْ َ, فأدغموا التاء يف الظاء)َ ْ«)٥٢( 

  | } w x y z} :من سـورة الزمـر) ٦٤ (قراءة اآلية −٧
}z. 

ُواختلفوا«: جاء يف كتاب السبعة يف القراءات  َ َ ُتأمروين أعبد( يف قوله ْ ْ َ ُ ُ: ( 
ُتأمروين(فقرأ نافع وابن عامر  −  ْ قال عبد اهللا بـن أمحـد بـن  .بتخفيف النون) َ

َتأمرونني( كذلك وجدهتا يف كتايب عن أيوب, ويف حفظي :ذكوان  .بنونني) ُ
َأي تأمرونني[وقرأ ابن هشام عن ابن عامر بنونني  −  ُ ُ.[ 
َتأمروين (:وقرأ ابن كثري −  ِّ  . الياءحة النون ومفتوَّ مشددة)ُ
ْتأمروين: (وقرأ الباقون −  ِّ  .)٥٣(»ن ساكنة الياءَّمشددة النو) ُ

 : ثالث قراءاتمإذن نحن أما
ِّتأمروين(قراءة  • ُ بتـشديد النـون, أي بإثبـات نـون الرفـع وإدغامهـا بنـون ) ُ

ــة ــراءة األكثري ــة وهــي ق ــة . الوقاي ــصاحفنا وهــي متفق ــت يف م ــا كتب ِوهب
 .والقياس النحوي

َتأمرونني (قراءة • ُ ثبات نون رفـع األفعـال اخلمـسة وبعـدها نـون وقايـة إب) ُ
 .ًة والقياس النحوي أيضاقفَّتُوهي م

                                                 
ــراءة أخــرى لكلمــة   )٥١( ْســحران(ثمــة ق ــ: ينظــر). ســاحران(وهــي ) ِ  احلجــة يف -ه ابــن خالوي

 .٢٠٢: ١القراءات السبع 
َّ احلجة يف القراءات السبع −ابن خالويه   )٥٢( ُ٢٦٨: ٢. 
 .٥٦٣: ١السبعة يف القراءات  −ابن جماهد   )٥٣(
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 .ًبنون واحدة, أي إن ثمة نونا حمذوفة) ُتأمروين( قراءة  •

َّوقد قدر بعض النحاة أن النون املحذوفة هي نون الرفع, وقدر آخرون أن  َّ
واملختـار أهنـا نـون «: اف فـضالء البـرشجـاء يف إحتـ. املحذوفة هي نون الوقايـة
 .)٥٤(»الرفع, وقيل نون الوقاية

َإذا كانت املحذوفة نون الوقاية عىل أحد القولني, فال خرق ْ  لقاعدة إعراب َ
ْاألفعال اخلمسة, إذ ثبتت نون الرفع لعدم الناصب واجلازم َ َ ْ. 

َّأما إذا قدر أن ُدئـذ ختـرق  املحذوفة هي نون الرفـع عـىل القـول اآلخـر, فعنُِّ ٍ
 .قاعدة إعراب األفعال اخلمسة

 :ولكننا نذهب إىل أن املحذوف من هذا الفعل هو نون الوقاية وذلك ألمور
ــن :األول ــراب خاصــية أصــيلة م ــة, واإلع ــة إعرابي ــع عالم ــون الرف َّ أن ن

َّوحذف عالماته دون عامل خيـل هبـذه اخلاصـية الثابتـة, خصائص العربية ُّ ِ يف و ,ُ
ٌإثباهتا صون هل ْ  .َّذه اخلاصيةَ

 أن الغرض من نون الوقاية هو محاية احلرف األخري مـن الفعـل مـن :الثاين
ــتكلم, ألن الفعــل ال ــاء امل ــه بي ــد التقائ ــل ِّالكــرس عن ــل الكــرس مث ــرين : (يقب َأم َ

, فـإن )تـأمروين(ولكن, ويف حالة الفعل الذي نبحث فيه وهو فعـل ). ُويأمرين
ًرفا من الفعل, بـل هـي عالمـة إعـراب ليست ح) تأمرون(النون يف آخر الفعل 

واملعـروف أن عالمــة . َّة تنـوب عـن عالمـة الرفــع األصـلية وهـي الـضمةَّعيـفر
َّحتـذف عنـد التقائهـا بيـاء املـتكلم, بـل تقـدر وتبـدل هبـا  اإلعراب يف األسامء ال َّ َُ

ِّغـريت حركـة أو عالمـة ) ِهـذا كتـايب(اء, ففي قولنـا يٌحركة أو عالمة تناسب ال ُ
وبـالنظر .  إىل كـرسة لتناسـب يـاء املـتكلم− َّوهـي الـضمة − اب عىل الباءاإلعر

                                                 
  .٦٧٤ :١ إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربع عرش -ّالدمياطي   )٥٤(
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ْحلرمة عالمة اإلعراب فإن بعض املعربني ِّ يقـدرون نيابـة الكـرسة األصـلية عـن ُ

اسـم جمـرور : كتاب) :  كتايبمن(بة ملناسبة الياء, فيقولون يف مثل َالكرسة املجتل
 آخـره الشـتغال املحـل باحلركـة قبـل َّ وعالمة جره الكرسة املقـدرة عـىل مـامنب

ْ أي إهنم قدروا كرسة بـدل كـرسة,املناسبة للياء َ َّ  خيرقـوا قاعـدة نحويـة  لكـي ال,َ
ُإن اإلعراب أثر جيلبه العامل عىل آخر الكلمة: تقول ٌ َ َ. 

ً أن نــون الوقايــة قــد حــذفت جــوازا يف بعــض أســامء األفعــال أو :الثالــث ُ
َّ من لعلني,)ِّعيلل(و , من ليتني)ليتي(احلروف, كام يف  كـام . ينْدَ مـن قـ)َقـدي( وََ

ّسمع حذفها مما اتصلت به مـن حـريف اجلـر  َُّ ْمـن وعـن(ِ َْ  إن −: يف قـول الراجـز) ِ
 −َّصحت الرواية 

ـــــ ـــــنهم وعن ـــــسائل ع ـــــا ال ِأهي َ َْ ــ يُّ ــن ق ــست م ــ والٍسْيَل ــيس من ِق ِ  يٌ
َاملتعاملـوغـري وعىل هذا فاالحتجاج هبذه القـراءة غـري املـشهورة  يـصح  ة الَُ

وهـي  −  دامت القراءات األخرى َّعىل قاعدة قياسية مااالعتامد  عليها يف اخلروج 
ْ هـذه القـراءة عـىل وجـه موافـق وما دام يمكن ختـريج تتوافق والقياس, −  ةبالغال َ

 .نون الرفع هو نون الوقاية ال) تأمروين(ف من ِذُح  بأن ما,للقياس
ِّنخلص من كل ما ِّاألدلة التي احتج هبا جموزو حذف نـون َّأن كل إىل َّتقدم  ُ َّ َّ

َّرفع األفعال اخلمسة بال عامل نـصب أو جـزم هـي أدلـة مل تثبـت أمـام املناقـشة 
عليـه القيـاس  جيـوز أن يـؤدي قيـاس جديـد إىل خـالف مـا واملحاكمة, ألنـه ال

َ ثـم سـمعت العـرب قـد ,َّإذا أداك القياس إىل يشء ما«: الثابت; يقول ابن جني َْ َّ
 وهـذا )٥٥(»هم عليـه امَكنت عليه إىل   ماَفدعْت بيشء آخر عىل قياس غريه, َنطق

ُّيف علم أصول الفقه, من نقض االجتهاد إذا بان النص بخالفه ُيشبه ما ْ َ. 
                                                 

  .١٢٥: ١ اخلصائص -ابن جني   )٥٥(
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» َّعقل النحـو«الذي وصف بأنه ) ٣١٦(َّوإىل مثل هذا ذهب ابن الرساج 

ُواعلم أنه ربام شـذ الـيشء عـن بابـه, فين«: يف قوله َّ َ َ بغـي أن تعلـم أن القيـاس إذا ْ
ُّ يف مجيع الباب مل يعن باحلرف الذي يشذَدَرَّطا َ ْ َّ منـه فـال يطـُ د يف نظـائره, وهـذا ِرَ

َيستعمل يف كثري من العلوم, ولو اعرتض بالشاذ عىل القياس املطرد لبطل أكثـر  َ َّ َِ ُ ْ
ًفمتى وجدت حرفا خمالفا ال .الصناعات والعلوم ً َ ْ َّشك يف خالفه هلذه َ  األصول َ

َّفاعلم أنه شاذ, فإذا سمع ممن ترىض عربيته فال بد مـن أن يكـون قـد حـاول بـه  ُُ َّ َّ ُ ّْ
َا وجها من الوجوه أو استهواه أحًمذهبا ون َّر غلطهْمً َ ٌ«)٥٦(. 

َّوإذا ما عد بعض ما مر  َ ُ ُْ َ ًن األدلـة والـشواهد رضورة, فقـد ذهـب معظـم مَّ
 نـذكر مـنهم الـسيوطي الـذي قـال ,العلامء إىل عدم جواز القياس عىل الرضورة

 :»وتبيتي تدلكي... «: ًمعلقا عىل البيت
ٍيقاس عىل يشء من ذلك يف االختيار وال«  ولعله يريـد أنـه إذا أجلـأت )٥٧(»ُ

ِالرضورة إىل مثل ذلك فال يصح القياس عليها يف السعة وعدم الرضورة َ َ. 
َحسن, فبعد أن ثني, فهذا ما ذهب إليه النحوي الكبري عباس َأما من املحد

ُذكر هذه اللغة التي روي هبا احلديث  : قـال»...ال تدخلوا اجلنة حتـى تؤمنـوا«: َ
ُباع هذه اللغة يف عرصنا وال حماكاهتا, وإنام ذكرناهـا لـنفهم  ِّوليس من السائغ ات«
 .)٥٨(»ورد يف بعض النصوص القديمة ما

ُويف اخلتام, فإن ما أدى إليه البحث, وقادت إليـه املنا ال جيـوز ة هـو أنـه شقـَّ
 .به نقولو ,حذف نون الرفع يف األفعال اخلمسة من دون عامل نصب أو جزم

َاللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بام علمتنا ْْ َّ َِّ ََ 
                                                 

  .٥٧ - ٥٦: ١حو األصول يف الن −ابن الرساج   )٥٦(
  .١٢٩: ١مهع اهلوامع  −السيوطي   )٥٧(
  .١٨٠: ١النحو الوايف  −عباس حسن   )٥٨(
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 ).٢٠٠٢( دمشق − جممع اللغة بدمشق −أبحاث مؤمتر تيسري النحو  −
 تح أنس مهـرة − دمياطي ال− حتاف فضالء البرش يف القراءات األربع عرشإ −

 ).١٩٩٨( لبنان −دار الكتب العلمية 
 تح أبو عبد اهللا حـسني −ابن اخلراط األندليس  − األحكام الرشعية الكربى −

 ).٢٠٠١ (١ ط− الرياض − مكتبة الرشد −بن عكاشة ا
 ].ت.د[ بريوت − دار املعرفة −أبو حامد الغزايل  −إحياء علوم الدين  −
رجـب .  تـح د−أبـو حيـان األندلـيس  −لعرب ارتشاف الرضب من لسان ا −

مكتبـة اخلـانجي :  النـارش−رمـضان عبـد التـواب .  مراجعة د−عثامن حممد 
 ).١٩٩٨(١بالقاهرة ط

 مؤسـسة −عبـد احلـسني الفـتيل .  تـح د−َّابـن الـرساج  −األصول يف النحو  −
 ).١٩٨٨ (٣الرسالة بريوت ط

 − ســورية −عــارف  دار امل− الــسيوطي − االقــرتاح يف علــم أصــول النحــو −
 ).ت.د(حلب 

 تـح مـصطفى أبـو الغـيط وعبـد اهللا بـن −ِّابن امللقن الـشافعي  −البدر املنري  −
 ).٢٠٠٤ (١ ط− دار اهلجرة للنرش والتوزيع −بن كامل  سليامن ويارس

 دار النرش مكتبة اإلمام − املناوي زين الدين −التيسري برشح اجلامع الصغري  −
 .)١٩٨٨(٣ الرياض ط−الشافعي  

ــن األثــري  − جــامع األصــول مــن أحاديــث الرســول − ــادر −اب ــد الق  تــح عب



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٦٣٦
 ١ ط−مكتبة احللواين ومطبعة املالح ومكتبة دار البيان : النارش .األرناؤوط

)١٩٧٢ −١٩٦٩.( 
َّاجلامع الصحيح املسمى صحيح مـسلم − َ  دار اجليـل − مـسلم بـن احلجـاج − ُ

 ).ت.د( بريوت −اجلديد ودار اآلفاق اجلديدة 
ــام − ــصغرياجل ــسيوطي − ع ال ــع − ال ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع  − دار الفك

 ).ت.د(بريوت 
 عــامل − تــح هــشام ســمري البخــاري −القرطبــي  −اجلــامع ألحكــام القــرآن  −

 ).٢٠٠٢ (٢ الرياض ط−الكتب 
 −احلميــدي حممــد بــن فتــوح  −اجلمــع بــني الــصحيحني البخــاري ومــسلم  −

 ).٢٠٠٢ (٢ ط−وت  بري− دار ابن حزم −عيل حسني البواب . د.تح
َّحاشية الصبان عىل رشح األشموين − َّ الصبان– َّ  دار إحيـاء الكتـب العربيـة − َّ

 ).عن املكتبة الشاملة( مرص −
ْاحلجة يف القراءات السبع −  ).عن موقع مكتبة مشكاة( −ابن خالويه  َّّ
 ).ت.د( بريوت −  عامل الكتب −  تح حممد عيل النجار −  يِّ ابن جن−  اخلصائص −
 –كوفــان للنــرش − تــح عبــد احلــق العــاين−طالــب  أبــو −  طالــبأيبديــوان  −

 ].١٩٩١[ لندن –اململكة املتحدة 
 − دار املعـارف −شـوقي ضـيف .  تـح د−  ابن جماهد− السبعة يف القراءات −

 .هـ)١٤٠٠(القاهرة 
 ).عن موقع يعسوب ( − ابن كثري − السرية النبوية −
ــة  − ــسرية النبوي ــن هــشام  −ال ــسقا واأل−اب ــح ال ــشبيل َّ ت ــاري وال ــة −بي  مطبع

 ).١٩٣٦(مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص 
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َالريض األسرت −رشح الريض عىل الكافية  −  ).عن موقع يعسوب (−باذي اَّ
, ش تـح شـعيب األرنـاؤوط وحممـد زهـري الـشاوي−البغـوي  −َّرشح السنة  −

 ).١٩٨٣ (٢ ط− دمشق, بريوت −املكتب اإلسالمي 
 دار صـادر − تح أمحد يوسف القـادري − ن مالك اب− رشح الكافية الشافية −

 ).٢٠٠٦ (١بريوت ط
َّابن بطال  −رشح صحيح البخاري  −  مكتبـة −بـراهيم إ تـح متـيم يـارس بـن −َ

 ).٢٠٠٣ (٢ الرياض ط− السعودية −الرشد 
 ).١٩٨٧( لبنان − بريوت −دار الكتاب العريب −َّالنووي  −رشح مسلم  −
َشعب اإليامن  −  دار الكتـب العلميـة − السيد البـسيوين  تح حممد−البيهقي  −ُ

 ).هـ١٤١٠ (١ ط−بريوت 
َّصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان − َّابن حبان  − ِ  − تح شعيب األرناؤوط −ِ

 ).١٩٩٣ (٢ ط− بريوت −مؤسسة الرسالة 
املكتـب :  النـارش −األلباين نارص الـدين  −صحيح اجلامع الصغري وزياداته  −

 .المسإل إعداد موقع روح ا,اإلسالمي
ْ موقـع ملتقـى −العيني بـدر الـدين  −عمدة القاري رشح صحيح البخاري  − ُ

 .أهل احلديث
ممـدوح حممـد .  تـح د−  البعيل حممد بن أيب الفتح − الفاخر يف رشح مجل النارص  −

 ).٢٠٠٢ (١ الكويت ط−  املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب − خسارة 
 ).١٩٨٦ (١ بريوت ط−ملعرفة  دار ا−َّابن تيمية  −الفتاوى الكربى  −
 .جممع اللغة العربية بالقاهرة − يف أصول اللغة −
 ).ت.د( بريوت −  عامل الكتب −  تح عبد السالم هارون − سيبويه  − الكتاب  −
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 دار إحيـاء الـرتاث −اجلراحـي العجلـوين  −كشف اخلفاء ومزيـل اإللبـاس  −

 ).ت.د(العريب 
 مركـز − حممد كامـل بركـات . د تح − ابن عقيل  −  املساعد عىل تسهيل الفوائد −

 ).٢٠٠١ (٢ ط− َّ مكة املكرمة − إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى 
 تح حممد حـسن − اهلراين األصبهاين −املسند املستخرج عىل صحيح مسلم  −

 .)١٩٩٦( بريوت − دار الكتب العلمية −الشافعي 
 ).ت.د( دار املعارف بمرص − عباس حسن −النحو الوايف  −
ّ يف القــراءات العــرش ابــن اجلــزري النــرش − َ  تــصحيح ومراجعــة حممــد عــيل −َ

 ).عن موقع مشكاة اإلسالمية(َّالضباع 
 – )عـن موقـع مكتبـة مـشكاة اإلسـالمية(َْمهع اهلوامـع رشح مجـع اجلوامـع  −

 .السيوطي

*   *   * 



− ٦٣٩ −  

  
  
  

  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية
  حىت ظهور اإلسالم

אא
א−٢

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

ًيعد وادي اجلوف الذي يبعد زهاء مئة كم إىل الشامل الرشقي من صـنعاء واحـدا  ُّ ُ
ًمن األودية الكربى التي ازدهرت فيها حضارة اليمن القديم زمنـا طـويال إذ حيتـضن , ً

 »نــشن« و)اخربــة البيــضاء حاليــ( »نــشق «:ومنهــا, ًجمموعــة مــن املــدن األثريــة اهلامــة
 عاصـمة الدولـة »قرنـو« و)خربة مهـدان( »هرم«و) كمنا (»كمنهو« و)خربة السوداء(

 وهي مـصدر – »خربة السوداء « وتقع.)١()خربة براقش (»يثل«و )خربة معني(املعينية 
ْاحلــزم«  كــم إىل الغــرب مــن)١٥( عــىل بعــد –الزبــور  كتابــات معظــم  مركــز حمافظــة »َ
يرجــع إىل الــذي  −  (RES 3945) ة يف نقـش النــرصّرا أول مــوقــد ورد ذكرهـ, اجلـوف

 حـاكم سـبأ يف إحـدى » كـرب إل وتـر «ّ ضمن املدن التي دمرهـا–م .القرن السابع ق
 .)٢(ثم ورد ذكرها غري مرة فيام بعد يف عدد من نقوش املسند, محالته

                                                           
ّسابقا, ورئـيس قـسم اللغـة العربيـة ) األردن(ّرئيس قسم اللغات الرشقية بجامعة الريموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن( بجامعة تعـز
 .يف هناية البحثانظر هذه املواقع يف اخلريطة املوضحة   )١(
 .Ja 555, Ja 642, Ja 665: ًانظر مثال النقوش  )٢(
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٦٤٠
:א−

ّيبدو أن كثرة املواقع األثرية يف ذلـك الـوادي وعـدم سـيطرة الدولـة عـىل و ّ
ّتلت قيام الثورة اليمنية جعال املغامرين ينشطون يف البحث  التي املدةاملنطقة يف  ْ

ّعن حتف أثرية مدفونة ليبيعوها للراغبني يف اقتنائها هناك  م ١٩٧٠عام فعثروا , ٍ
َعـىل حجـر مـدفون يف الـرتاب نحـت عـىل  »الـسوداء « يف قـديم معبـديف أطالل ُ ٍ ٍ

ّفلـام حفـروا ليـصلوا إىل القـاع وجـدوا بعـض , سطحه شـكل ثعبـانني ملتـويني
ّ ثـم عثـر احلفـارون عـىل .ّالقطع اخلـشبية التـي حتولـت فـور التقاطهـا إىل هـشيم

ْعودين خشبيني سليمني يشبهان سـيجار ,  سـم)١٦( طـول أحـدمها ; التـدخنيَ
ِّوقد غط,  سم)٣(زهاء  ٍ كل منهاموقطر,  سم)١٢(وطول اآلخر  ٍ كالمها بكتابة يُ

ٍبخط أبجدي غري معروف حفرت حروفه عىل اخلشب بأداة خاصة ٍْ ُ ّ ويظهـر أن .ٍ
ٍأن يكون ذلك عالمة عىل وجـود كنـز  −عندما رأوا ما رأوا  –أويل األمر توقعوا  ً ْ

لرموز والكتابات ٍ مستندين يف ذلك إىل اعتقاد شائع يربط تلك ا,ٍدفني يف املوقع
ُ وال يرجع هذا االعتقاد إىل عهود اجلهل التـي سـبقت .بالكنوز الدفينة املزعومة
ًبل هو قديم يتناقله الناس جيال بعد جيل, عرص النهضة احلديثة والدليل عـىل , ُ

 » اإلكليل «ي يف كتابهّذلك أن اهلمداين الذي عاش يف القرن الرابع اهلجري يرو
ًأناساّأن  ًيتا قديام مهجورا بوا دخلُ وإذا عليه ثياب , ٌ فإذا رسير عليه رجل ميت« ًً
, ويف يـده حمجـن مـن ذهـب, نة بالـذهبّوإذا هو عىل طنفسة ديباج مزي, بةّمذه

 :ٍوإذا لوح من ذهـب مكتـوب فيـه, ويف رأسه ياقوتة محراء تساوي خراج الدنيا
ْبسم اهللا رب محري ِ ْأنا حسان بن عمرو القيل, ِّ َ ّ...«)٣(. 

                                                           
مـشاهبة يف , وفيـه روايـات كثـرية ١٢٦ص بتحقيق نبيه أمني فـارس, ٨اإلكليل جاهلمداين,   )٣(

 .»القبورياتباب «
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م عىل الكنز املسحور سوى أستاذ َن من يثقون به ليدهلْيَمل جيد مكتشفو العودو

ّ ورسعان مـا أدرك الرجـل أن .فدفعوا هبام إليه,  حممود الغولنقوش اليمن القديم ُ
ومل يلبـث أن , ًالكنز احلقيقي هو تلك الكتابة الغريبة التـي مل يـر هلـا مثـيال مـن قبـل

 Seminar for Arabian اجلزيرة العربية السادس فاجأ املشاركني يف ملتقى دراسات

Studiesبإطالعهم عىل تفاصيل)١٩٧٢(سبتمرب عام /ُ الذي عقد يف لندن يف أيلول  
وأبلغهم أنه يبذل قصارى جهده لفك , ٍاالكتشاف الذي مل خيطر عىل بال أحد منهم

 .ًرموز اخلط والوصول إىل قراءة النصوص قراءة صحيحة
א− :אא

ٍللمشاركني يف ندوة عقدهتا جامعة الريموك  )A.F.Beestonبيستون (ثم روى 
عـام عـىل وفـاة   بمناسـبة مـرور)١٩٨٤(ديـسمرب عـام /يف كانون األولّاألردنية 

ّفقـال إن الغـول ظـن أول , الراحـلاألسـتاذ ل خالصة ما وجـده يف ملفـات الغو ّ
ّاألمر أن تلك الكتابة هندي , بكتابة هندية منقوشة عىل سعف النخـلة ألهنا شبيهة ّ

ّعربية جنوبية كتبـت بـام سـامهولكنه رسعان ما أدرك أهنا  ْ اخلـط املعينـي اليـدوي  «ُ
cursive Minaean « , ٍّة مدونـة بخـطّ إىل أهنـا كتابـة سـبئي−  قبيـل وفاتـه –ثم انتهى ّ 
ي  املـشاركني عـىل املـشكالت املختلفـة التـ)بيـستون( وأطلع .ٍجديد غري معروف

ّثــم بــني هلــم أن النــصني املكتــوبني عــىل , يواجههــا املتخصــصون يف هــذا الــشأن ّ
ً سطرا, وقدم نقحرة )١٤(العودين مها رسالتان تتألف كل منهام من  ّ ً)transliteration( 

ًواصفا النقحرة والرتمجـة بـأهنام غـري ,  لبعض األلفاظ والعبارات فيهامًهلام وترمجة
 .)٤(ون بتوفر مزيد من النصوص املامثلةّدتني ألن تأكيدمها مرهّمؤك

                                                           
 ,Beeston, A.F., Arabian Studies in Honour of Mahmoud Ghul (:انظــر  )٤(

Wiesbaden pp.15-19(. 
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 قطعـة )٢٥( إىل العـودين املـذكورين )١٩٨٤(ُوقد أضيف يف ذلك العـام 

 ١٨وصـل ,  أي يف خربـة الـسوداء;ُخشبية منقوشة عثـر عليهـا يف املوقـع نفـسه
 يف –ووصف يوسف عبد اهللا . قطعة منها إىل متحف قسم اآلثار بجامعة صنعاء

 هذه القطع التي يغلب عليهـا الـشكل األسـطواين – )١٩٨٦(ٍمقالة نرشها عام 
ٌوذكر أن بعضها أصـابه تلـف , بأهنا متفاوتة يف أحجامها وأشكاهلا ونوع خشبها ّ

ٍّوضمن مقالته قراءة وحتليال لنص, َّسبب ضياع أجزاء من الكتابة ً ٍ منقوش عـىل ّ
نـز ريكام(كـام نـرش , )٥( سم)٥,٢( سم وقطره )١٦(ٍعود من جريد النخل طوله 

J. Ryckmans( دراسة باليوغرافية لـبعض تلـك النقـوشّأول  يف العام نفسه)٦(. 
ٍأما أول بحث شامل ملا توفر من نصوص هذا الرضب اجلديد من الكتابات عىل  ٍ ّ

 ; سم)٢٣(و سم )٥( طوهلا بني يتفاوت وعددها آنذاك أربعون –عسب النخل 
حثـان املـذكوران مـع فقـد تعـاون البا − سـم )٧,٢( سـم و)٥,٢(وعرضها بـني 

ّفــصدر يف كتــاب يتــضمن دراســة ,  عــىل إنجــازه)Walter Müllerوالــرت مــولر ( ٍ
اىل اكتـشاف املزيـد مـن ثـم تتـ. )٧()١٩٩٤(ً نقشا بالفرنسية والعربية عـام )١٦(

 )٦٠٠٠(منهـا ,  سـبعة آالفعـىلعددها اليوم  زادالقطع اخلشبية املكتوبة حتى 
 يف )بافاريــا( يف مكتبــة واليــة )٨٠٠(و, اءبــصنعواحلــريب  الــوطني نييف املتحفــ

بدراسـة جمموعتـه  َ الذي عهـد)اليدن( يف معهد املرشق يف )٣٠٠(و, )ميونيخ(
ً عربــا – ذوو االختــصاص ّظــلو .)A.J. Drewesدروز وريكامنــز (ونــرشها إىل 

                                                           
ئش والكتابات القديمـة يف النقا: خط املسند والنقوش اليمنية القديمة, يف: عبد اهللا, يوسف  )٥(

 .١٠٥−٩٣, ص١٩٨٨تونس . الوطن العريب
 .,pp.185-199 Ryckmans :انظر  )٦(
نقـوش خـشبية قديمـة مـن الـيمن, وخمتـرص عنوانـه : عنوان القسم العريب مـن الكتـاب هـو  )٧(

 .TYA: بالفرنسية
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ّ ما يصل إىل أيدهيم من تلك الكتابات يف أبحاث متفرقـة  ينرشون−ومسترشقني

 – يف حجمـه وحمتـواه –فـاق ٍ ببحـث )٢٠١٠(عـام  )P. Stein(حتى طلع علينا 
ًتضمن دراسة إذ , سبقه ّكل ما  ملجموعـة مـن كتابـات ا)٢٠٥(لــشاملة ّمفصلة ّ

غـدونا اآلن قـادرين عـىل تقـديم إجابـات هكذا و. ّاملحفوظة يف املكتبة البافارية
ومـا  ?ْسندُمل فام صلتها بنقوش ا:مقبولة عن شتى األسئلة املتصلة هبذه الكتابات

ْ قلم كتبتِّ? وبأي لكتابتهاعملنوع اخلط املست ُ  اوما مـضموهن ?? ومن كان يكتبهاٍ
ْ? وما زمنها? وبأي لغة أو هلجة صيغت? وكيف يبدو معجمهاوموضوعاهتا ٍ ٍ ِّ? 

א− א :)*()٨(א
َزبر« zbrلقد أسهم ورود الفعل  َ َوقع, َكتب« بمعنى »َ  من هذه ٍعدد يف هناية »ّ

ذلك أن , يف إرشاد الباحثني إىل الرابط بينها و بني نقوش املسند املعروفة شوالنق
َزبر« َ ِومشتقاته يقرتن ذكره غالبا باليمن أو بح »َ , ري يف املصادر اللغوية واألدبيةْمً

َّفمن شواهده هذا البيت الذي رواه اهلمداين منسوبا إىل عمرو بن تبع ً: 
ُرنـــــا يف ظفـــــار زبـــــَبَز ـــــــروم القـــــــريتني ٍر جمـــــدوَ ُفيقـــــــرؤه ق ُ)٩( 

 :وقول أيب ذؤيب اهلذيل
ــــدواة ــــرقم ال ــــديار ك ــــت ال  )١٠(ُيــــذبرها الكاتــــب احلمــــريي ُعرف

ّوقال اهلمداين وهو يذكر نساب الشام والعراق ُوامتنعت عليهم أنساب « :ُ ْ
                                                           

 الـذي هـو أحـد )الزبـور(واضح أن املقصود هنا خـط الكتابـة عنـد اليمنيـني ولـيس كتـاب   )٨(
 ](*).املجلة. [الكتب الساموية

 .٨/٢٩اإلكليل   )٩(
-Al: وانظـر. , والروايـة فيـه بالـذال وبـالزاي١/٢٥٠: ابـن دريـد, مجهـرة اللغـة: البيت يف  )١٠(

Selwi, p.91 ,ًبــالوجهني أيــضا, انظــر. ويالحــظ أن هــذا الفعــل ورد يف كتابــات الزبــور :
Stein, Band 1 p.722. 
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ًولد اهلميسع إذ كانت مزبرة يف خزائن محري َّ كام أشار يف موضع آخر إىل , )١١(»ْ

ُص زبر مهدان القديمةبع« وقد استنتج الباحثون من هذه الشواهد . )١٢(»ُ
 :وغريها أنه كان للخط العريب اجلنويب الذي عرفه اليمنيون قبل امليالد رضبان

ْ املسند:أحدمها« ُ يكتب به عىل احلجارة )Monumental( وهو خط تذكاري ;ُ ُ
, )cursive(ط رسيع  وهو خ;َّ الزبور: واآلخر;ُجالئل األشياء ونذور املعابد

ُحتريره فيه خفة وتكتب به املراسالت واملعامالت عىل عيدان اخلشب وما شابه  ُ ُ ّ
ّوال شك أن قول امر. )١٣(»ذلك  : القيسئّ

ُملـــــن طلـــــل أبـــــرصته فـــــشجاين ٌْ ــيامين ِ ــسيب ال ــور يف الع  َّكخــط الزب
 :َّوقول لبيد يف معلقته

ّوجــال الــسيول عــن الطلــول كأهنــا ِّ ّ ُ ــــــر َ ٌزب ُ ُجتــــــد متوهنــــــا أقالمهــــــاُ َ ُّ ِ ُ 
 :وقول الشاعر اجلاهيل عبد اهللا بن العجالن

ـــصبها وغــــرورها ـــي ن ُعــــاود عين ُ ـــا َ ـــذاها يعوره ـــا أم ق ـــم عناه ُأه ْ ٌَّ? 
ْأم الــدار أمــست قــد تع ُ ــّ ــطورها? ْـَت كأهنــاَّف ــشته س ــامن رق ــور ي ُزب ٍُ)١٤( 

ًأصبت قربا باليمن في« :ورواية اهلمداين عن أحدهم قوله  ;ٌه حجر منقوشُ
                                                           

 .تحقيق حمب الدين اخلطيب,ب ٣٠ ص ١٠جللهمداين, اإلكليل   )١١(
-Al :, وانظر شواهد أخرى يف٢٠ص بتحقيق حممد بن عيل األكوع احلوايل, ٢اإلكليل ج  )١٢(

Selwi, p.103 ,و :W.W.Müller, in: TYA, pp.35-39 ,َّخط الزبور اليامين : و
 جاك :تأليف, نقوش خشبية قديمة من اليمن: اهللا, يف عبد يوسفلوالنقوش اخلشبية 

 ١٠−٦, ص١٩٩٤ريكمنز ووالرت مولر ويوسف عبد اهللا, لوفان اجلديدة 
 .٧, ص ١٩٩٤َّخط الزبور : عبد اهللا  )١٣(
األصفهاين, األغاين, : , وبيتا ابن عجالن يف٢٠٧َّالزوزين, رشح املعلقات, ص : بيت لبيد يف  )١٤(

 .٢٤٠, ص ٢٢طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب بإرشاف حممد أبو الفضل إبراهيم, ج 
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ُفزبرت كتابه يف جريدة من النخل ظم ّألن مع, هذا الرضب الثاينُيراد هبا  )١٥(»َ

ّ ولذا فإن . عىل عسب النخل–كام ذكرنا  −  النقوش املكتشفة منه مكتوبة
ُكتب  ملا »ُنقوش املسند« :املصطلحني العربيني الدقيقني يف هذا الشأن مها

ُ ملا كتب بالرضب الثاين, فيكونان »َّلزبور اكتابات« و;بالرضب األول من اخلط
 :كقول أحدهم, بذلك موافقني التقسيم الثنائي الذي ذكره املتقدمون

ــسند احلــي محــري ــن م ــو ع ٍوأغنيتم ِّ ْ ْوما زبرت يف الصحف أقيال مح ُ َِ ُ  )١٦(رياْ
 :وقول اآلخر

ـــــار ـــــساندا يف ظف ـــــا م ـــــد كتبن ٍق ــــــور ً ــــــا يف الزب ــــــا أيامن  )١٧(َّوكتبن
ُزبر محري القديمة« :يث اهلمداين عن هذين الرضبني بقولهوكذلك حد ُ ,
 .)١٨(»ومساندها الدهرية

א− :א
ٍّاملـستعملة يف كـلالكتابة ُوختتلف أدوات  فأمـا نقـوش املـسند فإهنـا ,  مـنهامُ

ًحتفر عـىل احلجـر أو املعـدن بـأداة معدنيـة حـادة الطـرف كاإلزميـل مـثال ّ ٍ ُ  وأمـا ;ُ
ُفإهنا تنقش عىل عسب النخل َّ الزبور كتابات شب من خأو عىل أعواد  −ً غالبا –ُ
ُبقلم معدين مالعرعر  ٌبب الطرف أو بقلم خشبي يثبت عىل طرفه قطعة معدنية َذٍ ُ ّ ُ ٍ

                                                           
 .٨/١٤٧اإلكليل   )١٥(
 .»دومة اجلندل«ٍ, وهو من أبيات لرجل من ٣٤٧− ٢/٣٤٦: املزهر: رواه السيوطي يف  )١٦(
القصيدة احلمريية (وأقيال اليمن  ملوك محري: , انظر»أسعد الكامل«سبه نشوان احلمريي إىل ن  )١٧(

 .١٢٨جلرايف, ص ّتحقيق عيل املؤيد وإسامعيل ابنشوان بن سعيد احلمريي, ل) ورشحها
وينبغي . ١٣, ص ١٩٦٧, القاهرة َّتحقيق حممد بن عيل األكوع ب١جلهمداين,  لاإلكليل  )١٨(

ّهنا التنبيه إىل أوجه االختالف البينة من حيث اللغة واملضمون واألسلوب بني نقوش 
 .كام سنرى» ّاحلمريية«أو » لسان محري«َّالزبور والنصوص املكتوبة بـ
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َّذبُم ٌبة فيشبه بذلك القلم الذي يوصف يف كتب الرتاث بأنه أنبوب من القـصب َ ُ َ

ِيربى أحد طرفيه ويشق شقا خفيفا ليكون له س َ ً ً ُّ ُ ُنان يدخل احلرب بينهامُُ ُويكتـب , َّ ُ
ُ بعد أن يغمس يف احلرب –به  َعـد أن يـدهن ّ عـىل الـرق أو عـىل عـسيب النخـل ب–ْ ُ ْ

َ غري أن قلم .بالزيت أو بالشمع ُ الزبور يغمس طرفه املكتاباتّ ُ ُ ُ َّبب بـامدة لزجـة َذَّ
ثـر ُ وقـد ع.ّأو شحمية ملونة لتثبيت احلروف الغائرة يف العـسيب أو يف اخلـشب

ُ اثنان منها من العاج طول أحدمها ;ٍعىل مخسة من تلك األقالم يف منطقة اجلوف
 ; سـم)٥,٨(ٌ وثالث من الربونـز طولـه ; سم)٧,٧( وطول اآلخر ; سم)٥,١٤(

 سـم )٧,٧(ُ واخلامس من اخلـشب طولـه ; سم)٢,١١(ورابع من احلديد طوله 
ٌاسـم هلـذا القلـم يف نقـوش ْ أنـه مل يـرد ومـع .)١٩(بـةَّبذُويف طرفه قطعـة معدنيـة م

ّاملــسند أو الزبــور فــإن املــرجح أنــه كــان يــسمى  ُ ّ َاملزبــر«َّ ْ  عــىل وزن اســم اآللــة »ِ
َمفعل« ْ ٍويشهد لذلك رواية فحواها أن أبا بكـر الـصديق ريض اهللا عنـه , »ِ ّ ٌ دعـا «َ

َيف مرضه بدواة ومزبر ْ ِ َ فكتب اسم اخلليفة بعده;ٍ ُواملزبر, َ ْ  .)٢٠(» القلم:ِ
َ كتبة متخصصني هم الـذين كـانوا يزبـرون النقـوش بـذلك املزبـرّويظهر أن َ َْ ِْ َ َ ,

 ضـمن »التدريبات الكتابية«ّأن وجود جمموعة من منها , ّمتعددة عىل ذلك ّألدلةوا
ٍهذه النقوش يشري إىل أسلوب لتعليم الكتابة  ّأن النقوش املصوغة عـىل ومنها , )٢١(ُ

َشــكل رســائل خياطــ َب فيهــا اآلخــرون تــُ ضــمري  − ّ يف األعــم األغلــب – ستعملُ
ً فيقال مثال;ًإال نادراالغائب وال تستعمل ضمري املتكلم  ُ َفالن حيييك« :ُ ّ ُ ُمما يـشري , »ٌ

ُإىل أن الكاتب يصوغ ما يمليه عليه صاحب الرسالة ُ َ ّعىل أن وجود أخطاء كتابيـة , ّ
                                                           

 . وأخرى ألحد النقوش يف هناية البحثقالم اخلمسة ألل ةانظر صور  )١٩(
 .زبر: لسان العرب  )٢٠(
 .Ryckmans 1994 a, in: TYA , p.14: انظر  )٢١(
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ٌأحيانا يدل عىل أن بعض النقوش كتبها أناس  ّ  .)٢٢(تخصصنياملغري من ًّ

:א−
 عـن تلـك املألوفـة َّ الزبور فإهنا ختتلفكتاباتُوأما موضوعات ما نرش من 

ْإذ يندر , كتاباتهذه ال ذلك إىل اختالف هوية أصحاب ُّدَرَ; وميف نقوش املسند
ٍأن جيد املرء بينهم ملكا أو مكربا أو قيال أو ذا لقب أو رتبة ً ً ً ّولذا فإن هؤالء , )٢٣(ِّْ

 يتحـدثون يف هـذه النقـوش عـن شـؤوهنم –هم من عامة الناس  و–األشخاص 
ــامالهتم  ــم وعــن مع ــي هتمه ــة والت ــّالقانوني ــّالتجاري ــع اآلخــرينّة أو املالي  ;ة م

ٍصـكوك ٍنـصوص بـشكل أو يف  ّ شخـصيةيف رسائل −ً غالبا –ويصوغون ذلك 
ً مذيلـة غالبـا بتـوقيعهم − وسـنداتوحـسابات ات التزامو هلـم ومـا  ّ تبـني مـا–َّ
ًوإليك عرضا موجزا ملضمون كال النوعني , يهمعل ً)٢٤(: 

ٍ وهي من أخ إىل أخيه يطلب منه ضـامن إطـالق ناقـة مرهونـة : الرسائل−أ ٍ
ًومـن شـخص يرسـل مـوىل لـه إىل آخـر طالبـا ضـامن , )٥الـنقش( لدى أحدهم ُ ٍ

َ ومـن آخـر يطلـب مـن املرسـل إليـه أن يعـود بـبعض الـسلع ,)٦النقش(محايته 
ٍومن رجل يطلب ممن خياطبـه , )٧النقش( وامللح والعدس كالسمسم والطحني

ًومـن مالـك أرض يثبـت ملـن اشـرتى قـسام , )٩النقش(مراجعة كشف حساب  ُ ُ ٍ
ِّومـن مجاعـة يطلبـون ممـن يراسـلونه أن يقـدم ذبـائح , )١٤النقش (منها حقوقه  ْ ٍ

                                                           
)٢٢(  Stein 2010, Band 10, p.38. 
 :, انظـر»ملك نشان«و» ملك هرم«و» ملك سبأ«ٍورد يف نقوش مصوغة بشكل رسائل ذكر   )٢٣(

Stein pp.486, 380 2010 , ,حوليـات : رقطن, النقـوش اخلـشبية القديمـة, يفمد املـحم :و
 .٣٧, ص ٢٠٠٣صنعاء  لآلثار, ّيمنية, املعهد الفرنيس

ّنقـوش خـشبية قديمـة مـن : النقوش املـشار إليهـا هنـا ويف الفقـرات التاليـة هـي مـن كتـاب  )٢٤(
 ., إال إذا ورد خالف ذلك)TYA(اليمن
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 .)١٥النقش(ًلإلله وأن يتبادل معهم سلعا باملقايضة 

ً وتـشمل واحـدا بإيـداع كميـة مـن :ّاالقتـصاديةّالنصوص القانونيـة و –ب 
ّوآخر بتبادل حـصة ميـاه , )١٠النقش (القمح لدى أحدهم لدرسها ثم إعادهتا 

ٍّوثالثا بضامن نقدي, )١١النقش(السقاية بني فريقني يف أوقات خمتلفة من السنة  ً 
ٍللمعبد يف دين مستحق  ْ ًل مبلغ من املال ثمنا ًورابعا بتحوي, )١٢النقش (َ لسلعة ٍ

ٍوخامـسا بتـسليم كـراء أجـرة مجـل , )١٣النقش ( َ َ َ ٍ ِ ًسـا سادو, )١٩٨٨عبـد اهللا (ً
ٌّبرشوط مشاركة بني رجل وامرأة لرعاية ثالث شـياه مرضـعات ومـا ينالـه كـل ٍ ٍ 

 .)١٩٩٤عبد اهللا (منهام من صوفها وصغارها 

 اللذين هييمنـان يندرج ضمن النوعني املذكورين ّغري أن بعض النقوش ال
ٍ إىل نــوع ثالــث – فــيام ســبق –فقــد أرشنــا , )٢٥(معظــم الكتابــات املنــشورة عــىل 
ال حتــوي ســوى قــوائم  جمموعــة مـن النقــوشثمــة و, »التــدريبات الكتابيــة«هـو

ــون ــل وبط ــامء أشــخاص أو قبائ ــدد , )٢٦(بأس ــد ع ــا حتدي ــراد هب ــون امل ــد يك وق
ٍاألشخاص الذين يكلفون بأعامل السخرة مـن فئـات اجتامعيـة خمتلفـة َّ أمـا , )٢٧( ُ

 .)٢٨(ً فام يزال عدده قليال–ّهو الكتابات الدينية  و− امسالنوع اخل
                                                           

  %.٨٠ْ; أي نحو ١٦٠مكتبة بافاريا هو عدد نقوش هذين النوعني يف املجموعة املنشورة من   )٢٥(

يتـضمن أعـداد األشـخاص مـن كـل ) ٤الـنقش (أحدها , وTYAيف ) ٤+٣+٢(ثالثة منها   )٢٦(
 .Stein, p.36:  نقوش, انظر٩ّ أما عددها يف املجموعة البافارية فهو قبيلة وبطن, 

)٢٧(  Ryckmans 1994 a, p.11 ,  ن بمهمـة كـانوا يقومـو«ّويرى بعضهم أن هؤالء األشخاص
 .٣٥, النقوش اخلشبية للمرقطن ص»ّمعينة يف الدولة أو املعبد أو اجليش أو أعامل السخرة

 نقـوش يف ٧, و TYAيف جمموعـة ) ١٦الـنقش (»املقـه« لإللـه ٌ اسـتعطافوفيـه واحـدنقش   )٢٨(
 .Stein 2010, p.40املجموعة البافارية 
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−:

ًفيجـد املـرء هنـا ألفاظـا ال, ّوقد أثر مضمون النقوش يف معجمها اللغـوي ُ 
ومهــا مقياســان ) ١١/٥ (qdmtو) ١١/١( ‘mfr: نحــو, ُتعرفهــا نقــوش املــسند

ــاه ــار«) ٩/١ (ṭbytو, لتوزيــع املي , »صــمغ, ٌّلــك«) ١٤/٤ (lkو, »ٌإعــالم, ٌإخب
َّ وهــي العــري حتمــل الطيــب وبــز التجــارة»لطيمــة«مجــع ) ٩/٥ (lṭm’و  mb‘lو, ِّ
َزود «ḍrwو »ّحقل زراعي« qrf و»مكيال« hbdو, »َحمرتم, ّسيد«) ١٥/٧( َورد , ّ ّ

ّوقد تكون األلفاظ معروفـة ولكـن دالالهتـا . (Stein,pp.722, 729, 730) »ًسلعة
ّاسمني ملكيالني يف حـني أن ) ١٥/٦ (‘slو) ١٠/١٠ (qntكاستعامل , هنا خمتلفة

 »َحـرث« flg و»غرامـة« kršو ;األول مقياس وزن والثاين وحدة نقد يف السبئية
(Stein,pp.731, 723) ,كاشتقاق ;ًأو جيد ألفاظا جديدة مشتقة من ألفاظ معروفة 

sb‘t) ٧/٧(و m‘šr) مــن– ومهــا اســامن ملكيــالني –) ٧/٥ : sb‘t »العــدد ســبعة« 
) ٦, ١٢/١ (syt مــع مــصدره ytsyn واشــتقاق املــضارع, »العــدد عــرشة«šrt‘و
ــضمن ضــامنا« ــن »ًي ٌإذن« )mrhm )527.p,Steinو, wsy م ــويض, ْ ــن »تف , mrh م
 .»توثيق« )qttw )437.p,Steinو

فإذا كانت نقوش املسند تكاد ختلـو مـن صـيغ , كام أثر املضمون يف أسلوهبا
 كـام – الزبـور جـاءت كتابـاتّصوغة بضمري الغائب فإن بعـض اخلطاب ألهنا م

ففيهـا ضـامئر اخلطـاب , ّولذا فهي غنيـة هبـذه الـصيغ,  عىل شكل رسائل–رأينا 
; »أنـــتم«) ٨/٣( ntmw’ و»َأنـــت«) ١٤/٣ و٦/٢ (nt’و) ٥/٣ (t’: املنفـــصلة

 »َأخوك«) ٥/٢ (’kh:فمن شواهد اتصاهلا باألسامء, وفيها ضامئر اخلطاب املتصلة
 »َشخــصك«) ٨/٤ (grmk و»َغــريك«) ١٤/٤ (ġyrk و»َابنــك«) ٩/٤ (bnkو
 :; وباحلروف والظـروف»بيتكم«) ٩/٣ (bytkm و»َحرضتك«) ١٥/٧ (mb‘lkو
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٦٥٠
lk )١٥/٤ و١٤/١,٣ (»و»َلك ‘lyk) ١٣/٢ (»و»َعليـك lkmw) ٨/٢ و٧/٣ (
 »َيباركك«) ١٥/٢ (ykrbnk :; وباألفعال»نحوكم«) ٧/٣ (brnkmw‘ و»لكم«
ْأضــف إىل . »يرعــاكم«) ٩/٣ (yḥmdnkmw و»بــارككم«) ٩/٢ (krbnkmwو
 wdn‘ و»ْاضـمن«) ٥/٣ (lnhs: لك أسلوب اخلطاب بفعل األمر نفـسه; نحـوذ
ْعود«) ٧/٦( ْ عد;ِّ ّيف حني أن استعامل فعل األمـر يف نقـوش املـسند مـا يـزال , »ُ

 .َّحيتاج إىل شواهد مؤكدة
ّفإذا استثنينا هذه السامت املميـزة ل ّ الزبـور فـإن الظـواهر الـرصفية تابـاتكِّ َّ

ا فلـدينا هنـ, والنحوية ال تكاد ختتلف عن تلك التـي عرفناهـا يف نقـوش املـسند
َفعل وفعل وفاعل وهفعل وتفعـل وافتعـل : وتشمل(شواهد عىل أوزان الفعل  َ َ َ َ ََ َّ َ َ

وعىل املضارع املنتهـي , وعىل املبني للمجهول, وعىل صيغة املصدر, )َواستفعل
 .وسواها,  وعىل أسلوب الطلب بالم األمر;ونبالن
−:

 دراسة اخلـط ّابات فإنه اعتمد يف البداية عىلّ الزمنية هلذه الكتاحلقبةأما حتديد 
 )J. Ryckmansريكامنز ( ّوهكذا متكن, املستعمل يف كتابتها مع املقارنة بخط املسند

 مـن − الوصـول إليـه مـن جمموعـة اليـدنطاع استام ـِل دراسة باليوغرافيةبعد  −
ثـم اسـتعان البـاحثون بطريقـة أخـرى . )٢٩(م.إرجاع أقدمها إىل القرن السابع ق

يف حتليـل بعـض القطـع  )carbon 14( ّ الكربـون املـشعض هـي اسـتعاملالغـرهلذا 
ٍّ وآخرون حتليال لست)M.Macdonald( حيث أجرى, املكتوبةّاخلشبية   من قطع ً

 لثالثـني قطعـة مـن املجموعـة نفـسها − بعد بـضع سـنوات–جمموعة اليدن ثم 
                                                           

)٢٩(  Ryckmans, 2001, p.224. 
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 ًوفقا لتقويمالدقيق التاريخ  ولكن. )٣٠( ريكامنزًأكيدا ملا انتهى إليه فكانت النتيجة ت

ْزمني معروف مل يرد إال يف  ّستة نقوش من املجموعة البافارية ونقش واحد مـن ٍّ
 يف األسـلوب الـشائع ّألن, )٣١(التقويم احلمـرييبَّمؤرخ وكلها , جمموعة اليدن
 − )System of Eponyms(ًهو التاريخ وفقـا لتقـويم األشـخاص كتابات الزبور 

ً فيقال مثال–ًاملألوف يف نقوش املسند أيضا  يف شهر كذا من سنة فـالن مـن آل «: ُ
ُ وإذا كــان هــذا الــرضب مــن التــاريخ يفيــد يف .»أو مــن القبيلــة الفالنيــة/فــالن

فإنه ال جيعل حتديـد زمـن , الواردة يف نقوش املسنداستكامل السالالت احلاكمة 
ًالنقوش ممكنا إال إذا كان زمن األشخاص املذكورين فيها معروفـا مـن املـصادر  ً

 :وأمهها ثالث, ُولذا يلجأ املرء إىل االستعانة بوسائل مساعدة, األخرى
ــامء –أ ــن أس ــتفادة م ــسند لالس ــوش امل ــويم األشــخاص يف نق ــة بتق  املقارن

ُرخ أحد النقوش بعام ُ فقد أ:ًيها إذا كان زمنهم معروفااألشخاص ف َ تبع كـرب «ِّ
, الـذي يـرد اسـمه يف أحـد نقـوش املـسند) ١٩٨٨عبـد اهللا  (»بن معدي كـربا

ّويقدر تارخيه هناك ب ًفيكـون تـاريخ نقـش الزبـور اسـتنادا إىل , م١٧٢ عـام نحـوُ
ّ أن الــشخص إذا افرتضــنا, ذلــك هــو الثلــث األخــري مــن القــرن الثــاين للمــيالد

 .)٣٢(املذكور يف كال النقشني هو نفسه
 فثمـة ظـواهر ختـتص هبـا مرحلـة : الدراسة اللغوية والنحوية للنقوش–ب

, tlt: أو بالثـاء tlš:  بالـشني)٣(ًزمنية دون سواها, فمن ذلك مـثال كتابـة العـدد 
                                                           

 .Stein 2010, p.45−46: انظر  )٣٠(
, أمـا مـن التقـويم احلمـريي ٦٣٢ وأحـدثها بعـام ٤٨٠ّأقدم نقوش املكتبة البافارية مؤرخ بعـام   )٣١(

ٍ مؤرخ بعام مكتبة  اليدن فهونقش   .Ryckmans  2001, p.224 :من التقويم نفسه, انظر ٤٩٥َّ
من  ٣٢, وورد التأريخ نفسه يف النقش ١٠١−١٠٠خط املسند ليوسف عبد اهللا, ص : انظر  )٣٢(

 .Stein, p.146: جمموعة املكتبة البافارية فأرجعه النارش إىل هناية القرن الثاين للميالد, انظر
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 .; والثانية يف املراحل التاليةة األوىل ترد يف املرحلة املبكرةفالصيغ
 يف − كـام ذكرنـا  −  َألن نوع اخلـط يـساعد: )*()٣٣()الباليوغرافية( الدراسة –ج

ُكلام اكتـشف املزيـد  َّتصنيف النقش ضمن مرحلة زمنية حمددة, وتزداد أمهية اخلط
 .ّ ألن ذلك جيعل نتيجة البحث يف هذا املجال أقرب إىل الصحة;َّ الزبوركتاباتمن 
 −  وهـي غـري منـشورة–اليـدن موعـة جمُاختار ريكامنز صاحب الدراسـة مـن قد و

ّوســوامها ســبعني نقــشا فقــط ألن ) TYA(١٩٩٤ومــن املجموعــة املنــشورة عــام  ً
ًصورها ونسخها هي األكثر وضوحا ليعقد مقارنة بني عرشين من احلـروف التـي  ًَ

ًتتغري أشـكاهلا يف نـصوصها املختلفـة تغـريا واضـحا ً ً اسـتنادا إىل املعيـار –فـانتهى , َّ
َّثل تطور خط الزبور كام ييلٍ إىل توزيعها عىل أربعة أدوار مت−  وحده)الباليوغرايف( َّ ِّ: 

ْ الدور األول أو دور املسند−١ ُ ّ ٌ ألن اخلط فيه قريب ج:َّ  مـن خـط املـسند داّ
والوضــع , ّ, ولــذا فــإن احلــروف هنــا تفتقــر إىل االنتظــامبكــرةيف مرحلتــه امل

 النحو الذي نجده فيام بعد يف عىل, وثبات الشكل, والتناسق الدقيق, العمودي
ً وهذا يعني أن خط الزبور نشأ متأثرا بخط املـسند.خط املسند الكالسيكي ثـم , ّ

ًسلك كل منهام سبيله اخلاص به ليتطور مستقال عن اآلخر طوال ألف عام ٌ. 
َّ الدور الثاين أو الدور االنتقايل من اخلـط القريـب مـن املـسند إىل خـط – ٢ َّ
ْأشكال احلروف ظلت يف هذا الدور قريبة من نظائرهـا يف خـط ّ أن ومع :الزبور َّ

ّاملسند فإهنا حتولت تدرجيي ِّ يف مراحـل أربـع متتاليـة إىل أشـكال مـستقلة سـتميز اّ ُ ٍ ٍ
 .َّخط الزبور يف الدورين التاليني

والـصفة , ُ ويمثل بدايـة الظهـور الواضـح خلـط الزبـور:َّ الدور الثالث– ٣
ً هذا الدور هي أهنا أصغر حجام من نظائرها يف الدورين الغالبة عىل احلروف يف

                                                           
 ](*).املجلة[دارسة الكتابات والنقوش القديمة : الباليوغرافية  )٣٣(
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 .وذات زوايا تصل بني أجزائها, السابقني
 ويعود معظم النقوش السبعني موضـع البحـث إىل هـذا :َّ الدور الرابع– ٤
 .)٣٤(حيث تغدو فيه احلروف ثابتة واضحة املعامل, َّالدور

ُوأهــم مــا يالحظــه املــرء يف هــذا التقــسيم الزمنــي القــائ م عــىل املعيــار ّ
 الزمنيـــة لـــألدوار احلقـــبّ هـــو أن الباحـــث مل يـــستطع حتديـــد )البـــاليوغرايف(

دد الزمنيـة ُاملـ عـدم معرفتنـا : أحدمها; إىل أمرين– عنده –ّ ومرد ذلك .واملراحل
لعهــود احلكــام الــواردة أســامؤهم يف النقــوش أو ألولئــك املــذكورين يف تقــويم 

ًتطورا مستقال عن خط املسندّ تطور خط الزبور : واآلخر;األشخاص ً ّ)٣٥(.  
:א−

هـي عنـد َّ الزبور كتاباتّفإذا انتقلنا إىل التصنيف اللغوي فإننا نجد أن معظم 
 ;)TYA( ١٩٩٤َّسبئية, ويشمل ذلك النقوش الستة عـرش املنـشورة عـام الباحثني 

ْونقيش حممود الغول ْ ونقيش يوسف عبد اهللا ;َ , )Abdallah 1994 و١٩٨٨اهللا  عبد(َ
يف حـني , )٣٧(ًونقوشـا أخـرى متفرقـة, )٣٦(ومعظم النقوش يف املجموعـة البافاريـة

 أمــا النقــوش غــري .)٣٨(ًاّاكتــشف يف ريبــون حــرضمي  البعثــة الــسوفييتية مــاتجعلــ
 ;ةّ معينيـ نقـوش جمموعـة اليـدنّ بالقول إن ستة مـن)ريكامنز(املنشورة فقد اكتفى 

                                                           
 .Ryckmans 2001: انظر التفصيل يف  )٣٤(
)٣٥(  Ibid, p. 226. 
 .ّ سبئية اللغة− ٢٠٥ددها   وع−ّ أن مجيع النقوش املنشورة منها  Steinذكر  )٣٦(
 .Stein, p.9: و , Weninger  , in: PSAS 2002, p.217−223: انظر  )٣٧(
حتـى عـام » ريبـون«ّبلغ عدد النقوش احلرضمية التي اكتشفتها البعثة األثريـة الـسوفييتية يف   )٣٨(

 Frantsouzoff, in :م, انظـر. ق٣ − ٥ً نقشا تعود إىل الفـرتة بـني القـرنني ٢٢  زهاء١٩٩١

PSAS, 1999, p.55−65و ,  :Ryckmans 2001, p.231و , :Stein, p.24 
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نـارش جمموعـة  Stein وعـد عـىل حـني, )٣٩(ن آخـرانَّورجح أن يضاف إليهـا نقـشا

ّدون أن حيدد عددها  – بافاريا بنرش الكثري من النقوش املعينية الثاين من اجلزء  يف − ُ
. )٤٠(ُومل يرش إىل وجود نقوش قتبانية يف هذه املجموعة أو يف سواها البتـة , دراسته

ّومن املسلم به أن املعيار اللغوي هو األصل يف التصنيف ِّ برشط أن تكون الـسامت َّ ْ
 أهـي :ًاللغوية والنحوية يف النقش واضحة إىل الدرجة التـي تـسمح بتحديـد لغتـه

 : منها;سبئية أم غري ذلك ? وإال جلأنا إىل معايري أخرى
ٌّ مثال يف النقش يدل عىل أنه سبئي»املقه« فورود اسم اإلله : أسامء اآلهلة–أ ّ ُّ ً ,
 .سبئيةه ال يرد إال يف النقوش الّألن

ٌ إذا حددت مصادر أو نقـوش : أسامء احلكام أو األشخاص أو القبائل–ب ُ ْ ّ
 .ّأخرى هويتهم وانتامءهم إىل سبأ أو إىل سواها

ْ فالغالب أن تكون لغة الـنقش هـي لغـة الدولـة : موقع اكتشاف النقش–ج
, التي ينتمي إليها ذلك املوقـع إال إذا كـان يف الـنقش نفـسه مـا يـشري إىل سـواها

 .حرضمية–ً مثال –ذا كانت النقوش املكتشفة يف موقع ريبون احلرضمي ول
−:

ــام البحــث–ُويستحــسن  ــل اختت ــدم نمــوذج–  قب ِّ أن نق ــوعني ّمــثي نيْ ّالن الن
ّ الرسائل والنصوص القانونيـة :ْأي,  هلذه الكتابات يف أسلوهبا ومضموهناالغالبني

وهي , )TYAمن جمموعة  ٥النقش(ّية  الرسالة اإلخوان هذه:وأحدمها, ّاالقتصادية
 :transliteration )*()٤١( بطريقة النقحرةُّوهذا نصها, يف سبعة أسطر قصار

1) ‘br drḥm dṣ- 2) ḥbm ‘mn ’hk 3) ‘hl w’t shln 4) l fr‘n nq- 5) thw 

                                                           
 . Ryckmans, 2001, p.231:و, Ryckmans.1994 b, in: Arabia Felix, p.252: انظر  )٣٩(
)٤٠(  Stein 2010, p.54. 
 ](*).املجلة[النقحرة هي نقل حروف لغة إىل لغة أخرى بأصواهتا   )٤١(
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dbrhn ḍh- 6) rn b‘lhw wzb- 7) r]. 

ْوأنت تكفل ب, »عهل«ِذي صاحب من أخيك  من عشرية »ذرح«إىل [ َّ املال َ
ــة لــدى ســيده »فــرعن« عــىل الواجــب ــه املرهون ــر .»نضــهر«ِّ يف ناقت َ زب َ هــذه (َ
 .] فالن )الرسالة

من  ٥٧ النقش(ّ هذا النص ذو املحتوى القانوين االقتصادي :واآلخر
 :)املجموعة البافارية

1) ‘šr blṭm rḍym dyts- 2) yn hḥy‘tt dḥḍrn lrtd- 3) 'l dqšbn bn mdly 

b‘ly- 4) hw lmr'hw mlkn bhrf 5) 'bkrb bn ḥywm bn ḥzfr- 6) m tnyn wmyr 

bdn wrqm 7) ‘krm ldḥḍrn hḥy‘tt. 

ًعرش قطع من النقود الصحيحة يقدمها ضامنا [ ّ ٍ   مـن عـشرية»هحي عثت«ُ

يف , ّ من املبلـغ املـدين بـه لـسيده امللـك»قشبن« من عشرية »رثد إل«ـ ل»حرضن«
ّفلبـى هبـذا املـال , »حزفـرن« من »حيوم« بن »أب كرب«السنة الثانية من تقويم 
 .]»هحي عثت«التوقيع . »حرضن«ٍرغبة رجل من عشرية 

:א−
 :نتائج هامة َّ الزبورلكتاباتالعرض املوجز هذا  ونستطيع أن نستنبط من

ّ أن اخلـط املـستعمل يف كتابتهـا يـشرتك مـع خـط نقـوش املـسند يف :أوالها
ً فـيهام تباعـدت قلـيال أو كثـريا لـسببنيولكن أشكال احلروف ,األصل واملنشأ ً; 

ٍّ تطور كل: واآلخر; اختالف مواد الكتابة وأدواهتا:أحدمها ً مـنهام مـستقال عـن ّ
 .صاحبه طوال ألف عام

ًبة بالسبئية غالبا أو فهي مكتو, ّ أن لغتها هي لغة نقوش املسند نفسها:والثانية
أمــا , نــا وهنـاك واحــدواملعجــم اللغـوي ه,  املعروفــة اللهجــات األخـرىبإحـدى

ّالسامت اللغوية والنحوية املميزة هلا فمردها إىل مضمون النقوش وموضوعاهتا ّ ِّ. 
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ّ أن مضموهنا ليس جديدا كل اجلدة:والثالثة ً فقد وردت بعض املوضوعات , ّ

ًغري أهنا هنا أعم وأغنى وأكثر تفصيال, بإجياز يف بعض نقوش املسند ُّ. 
 )٤٢( فأسـلوب الرسـائل;ً الزبور جديد متامااباتكتّ أن األسلوب يف :والرابعة

مهـا شـكالن جديـدان مل القانونيـة والتجاريـة وأسلوب الـصكوك واملـستندات 
 .يكونا معروفني يف نقوش اليمن القديم من قبل

 مـن – كـام سـنرى – ختتلـف »ّاحلمرييـة«ّ أن النصوص املكتوبـة بــ:واخلامسة
َّولذا يفضل عدم اسـتعامل , لزبورحيث اللغة واألسلوب واملضمون عن كتابات ا ُ

َزبر محري«مصطلح  ْ ُِ  . الذي وضعه القدامى لئال يقع اخللط بني هذين الرضبني»ُ
 مـن حيـث اخلـط واللغـة –َّ الزبور ونقـوش املـسند مهـا كتاباتّوباجلملة فإن 

ٍ فرعان ألصل واحد هو –واملحتوى   ,»Old south Arabic القديمـة العربية اجلنوبية«ٍ
أصلني متباعـدين أو لغتـني خمتلفتـني إال إذا قـام الـدليل عـىل  مهاَّكن أن نعدوال يم

, ألن بحثنـا هـذا يـستند إىل )٤٣(َّالزبـور كتابـات  اآلالف الـسبعة مـنذلك بعد نرش
 !فحسب  ٢٥٠املنشور منها وهو ال يتجاوز 

ّ الـذي يـنص عـىل أن RES 3566ّبد يف اخلتام من اإلشارة إىل نقش املسند  وال ُّ
َك قتبان أمر بكتابته عىل احلجر وعىل اخلـشب أيـضا ومهـره بتوقيعـهمل َ  ممـا جعـل ;ً

ٍّ الزبور كانت حتفظ يف أرشيف رسميكتاباتّبعضهم يفرتض أن  ّولعل كثرة , )٤٤(َّ
ِّ زمنية تتجاوز ألف عام يعزحقبةّهذه النقوش وتوزعها عىل   .زان هذا االفرتاضّ

 )للبحث صلة(
                                                           

 .٣٩−٣٦النقوش اخلشبية للمرقطن,  ص: مضموهنا يفًانظر عرضا ألسلوب الرسائل و  )٤٢(
ّإن الكثري منها مزيـف; انظـر: قيل  )٤٣(  ,Stein: , و٣٢−٣١النقـوش اخلـشبية للمـرقطن, ص:  ّ

p.52. 
 .Ryckmans 1994 a, p.7: انظر  )٤٤(
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 ,)مهدان(هرم ) ٢  ,)خربة معني(قرنو ) ١
 ,)السوداء(نشن ) ٤  ,)كمنا(كمنهو ) ٣
 ,)براقش(يثل ) ٦  ,)البيضاء (قنش) ٥
 ,)األساحل(عررتم ) ٨  ,)سعود(كتل ) ٧

 مأرب) ٩
< <

Íç¢]<ë]æ< <

< <

)Ch.Robin: Inventaire des Inscriptions sudarabiques, Tome 1, 1992( 



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( 

  

٦٥٨

  
  

  جـدول الرموز املستعملة
  transliterationالنقحرة  يف

 
 ص ṣ أ  ,
t ث ḍ ض 
ḥ ح ṭ ط 
h خ ẓ ظ 
d ع , ذ 
š ش ġ غ 
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 :أدوات الكتابة

 مقبض خشبي برأس رصايص خمروطي الشكل, يف طرفه الثاين ثقب − ١
 . سم)٨,٠(:  سم, قطره)٧,٧(: نافذ, طوله

َّ قلم من العاج مذبب أحد طرفيه, طوله − ٢ َ  . سم)٥,١٤(ُ
َّ قلم من الربونز مذبب أحد ط− ٣ َ  .سم) ٥,٨(رفيه, طوله ُ
َّ قلم من احلديد مذبب أحد طرفيه, طوله − ٤ َ  . سم)٢,١١(ُ
َّ قلم من العاج مذبب أحد طرفيه, طوله − ٢ َ  . سم)٧,٧(ُ

 ٨٢نقوش خشبية ص: املصدر
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 

 : بالعربيةً−أوال

 .١٩٧٠القاهرة ,  اجلمهرة يف اللغة:َّأبو بكر حممد بن احلسن, ابن دريد −
 ١٩٦٦بريوت ,  لسان العرب:َّحممد بن مكرم, منظورابن  −
طبعــة اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ,  األغــاين:أبــو الفــرج, األصــفهاين −

 .١٩٧٤ – ١٩٧٠ القاهرة, بإرشاف حممد أبو الفضل إبراهيم
َّ رشح املعلقـات الـسبع:أبو عبد اهللا احلسني, َّالزوزين − ّبتحقيـق حممـد عـيل , َّ

  ١٩٦٣دمشق , محد اهللا
بتحقيـق حممـد ,  املزهر يف علوم اللغة:عبد الرمحن جالل الدين, السيوطي −

 ١٩٥٨القاهرة , جاد املوىل ورفيقيه
 ; خط املـسند والنقـوش اليمنيـة القديمـة: يوسف عبد اهللا:١٩٨٨عبد اهللا  −

 النقـائش والكتابـات :يف(يمنية قديمة منقوشة عـىل اخلـشب  دراسة لكتابة
ــة يف ــريب القديم ــوطن الع ــ ,ال ــة  إرشافب ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي املنظم

 .)١٩٨٨ تونس والعلوم,
َّ خـط الزبـور الـيامين والنقـوش اخلـشبية : يوسـف عبـد اهللا:١٩٩٤عبد اهللا  −

 جـاك ريكمنـز ووالـرت مـولر :تـأليف, خشبية قديمة من اليمن  نقوش:يف(
 .)١٩٩٤لوفان اجلديدة , ويوسف عبد اهللا

املعهــد , ّ حوليــات يمنيــة:يف( القديمــة  النقــوش اخلــشبية:َّحممــد, املــرقطن −
 .)٢٠٠٣صنعاء , الفرنيس لآلثار



<íée†ÃÖ]<ì†èˆ¢]<hçßq<»<íée†ÃÖ])NI<…çeˆÖ]<l^e^jÒ(_<{<J<JÜèˆâ<kÃÊ… ٦٦١
القـصيدة احلمرييـة ( ملوك محـري وأقيـال الـيمن :نشوان بن سعيد احلمريي −

 .هـ١٣٧٨صنعاء , ّبتحقيق عيل املؤيد وإسامعيل اجلرايف, )ورشحها
 بتحقيـق ٢ ج: اإلكليـل:أبو حممـد احلـسن بـن أمحـد بـن يعقـوب, اهلمداين −

 بتحقيــق نبيــه أمــني ٨ج, ١٩٦٧القــاهرة  بــن عــيل األكــوع احلــوايل,حممــد 
 بتحقيـق حمـب ١٠ج,)١٩٤٠َّمـصورة عـن طبعـة (ت .د, بـريوت, فارس

  ١٩٤٨القاهرة , الدين اخلطيب
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)تتمة (فوات الدواوين  

*(عباس هاين اجلراخ. د.أ
∗

(  

ديوان إسحاق املوصلي -٦
ّ

  

ّأبو حممد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي املوصيل  باللغة ًِا كان عامل,ّ
ّ تويف,ًاِّ ومصنفًا للخلفاء وشاعرًواملوسيقا ونديام  .٢٣٥ سنة ُ
ّه ماجد أمحد العزيَصنع ديوان  بمساعدة املجمع ,م١٩٧٠ وصدر ببغداد ,ُ
 .ُ قطعة من املنسوب له ولغريه١٣و ُ قطعة له ٤٤١َّ وضم ,ّالعلمي العراقي

ٍوعثرت عىل قطع قليلة مل ترد يف هذا الديوان ُ:  
]١[ 

 )الطويل(  :ّكتب إسحاق املوصيل إىل عريب املأمونية
ْمنيِ اهللاَ فـــيَتقـــ ُ تبلـــت فـــؤ قـــدَ ُدهاِ ّوغيبتــــه حتــــ َ ِ ِ ْ َّ ِ كــــأن بــــه ســــىَ ِ ِ َّ  اْحرَ
َ النجد ال أسـمع بيومـكىَرع ْسألتك شيئ َّ إنـام,ّ َ ِ ُ ْ ُ ليس يعرًاَ ْ لكم ظهـريَ َ ْ  اُ

 .١١٣ – ١١٢ :َّ أخبار أيب القاسم الزجاجي:التخريج
                                                 

 .من املجلةالسابق ُ وقد نرش القسم األول من هذا البحث يف اجلزء .باحث من العراق  )∗(
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ُيضاف اىل القطعة الواردة يف الصحيفة   )الوافر(  :١٤١ُ

ْفجئـــت بمديـــة فحـــززت حــــبيل َُ َْ َ َْ ٍ ُ ِ ـــــ ِ ـــــوديت,اِهب َّ وم َ ـــــ بَ ـــــَي َديك ح َْ  اّزَ
ـــــــرتك إىل ْومل ت ُ ْ َ ْ َ صـــــــلح جمـــــــَ ٍ ْ ـــــــــوال ف ًازاُ ـــــــــزي ـــــــــب مه ّه ملطل َ َ ٍ َّ ُِ  اِ
 وفيهام ورد البيتان ,٣٤٨ /٣ : الدر الفريد,٢/٥٦٤ : املنتخل:التخريج

 .ِ ومها ضمن قصيدة يف ديوان الشاعر,عزوغري  من
]٣[ 

ِّ من كلمة طويلة يمدح املتوكل عىل اهللاقال  )الكامل(  :ُ
َ خري من ورثاي َ ْ َ َ الرسولَ ُ ِ ومـن بـه,َّ ِ ْ َبـــسقت فـــروع خالفـــة ومغـــ َ ُ ٍَ َِ ُ َُ ُرساَْ ِ 

ــ ــن آب ــت اب ُأن ْ ــنهماَ ــك م ُء ســمت ب َ َُ ْ ِ َ ِ ْ َخلفــــ ٍ َء أربعــــة وأنــــت اخلــــاُ ٌ ٌمساُ ِ 
ـــــُ دعاَوإذ ـــــَت إىلْي ـــــداِ اجلن َّن خمل َ ُ ِمع رفقة الفـردوس ف ًاِ َ َِ ِ َ ْ ُ َبنـك سـاَ ُ ُدساْ ِ 

ْ قسم من أخبار املقتدر باهللا:التخريج  .٥٠ : العبايس من كتاب األوراقٌ

ديوان البحرتي -٧
ّ ُ

  
 لشعره يقال ,كبري شاعر ,الطائي حييى بن عبيدالوليد بن  عبادة أبو

َ تويف,»الذهب سالسل« ّ ُ  .٢٨٤ سنة ُ
ّنرش ديوانه أكثر من مرة ِ  عن دار ,ّها بتحقيق حسن كامل الصرييفُّ وأمه,ُ

 عنها سنة ًاّوطبع ثانية مصور , بأربعة أجزاء,م١٩٦٢ ,املعارف بالقاهرة
ُصدرت بعدهو .م١٩٧٢  .َّ غري علميةٌ نرشاتْ

ُنثبت وفيام ييل   : عىل الديوانامِهُ مًاتدركْسُمُ
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  )الوافر(  :قال البحرتي
ــــــقون إذا أحبــــــ ــــــالم العاش ُّي َ ـــل ذي واُ ـــف ســـوائيُّويلحـــى ك ِكل ٍ َ َ 

ًوذاك ألننــــــي أحببــــــت بــــــدرا ُ ّه النــــــاس كلايــــــر َ ُ  هــــــم برائــــــيُ
 .١٩٠ : املذاكرة يف ألقاب الشعراء:التخريج

]٢[ 
 )الكامل(  :قال البحرتي

ًحـــت مـــرشقةار َ ِّ َ ُ ـــ,ْ ِّ ورحـــت مغرب َُ َومتــــ ًاُ ِ التقــــاء مــــرشق ومغــــربىَ ِّ ُ َُ ٍ ِّ َ 
 .٣/٢٩٦الدر الفريد  :التخريج

 .»ى التقىفمت« : وفيه,٢/٧٧٩ : املنتخل:عزو يف غري  من− 
]٣[ 

 )البسيط(  :قال البحرتي
ُنة طبقـت يف حـسنهاْرحي ْ ْ فحكـت,اٌ َ َ ِمــن حــسنه َ ُِ ِ مقلــة ترنــو إىل الرتــباْ َ ُ َُّ ًُ َْ 

ــس ّبال ــضاِ ــا ق ِق منه َ ــردةيِ ــن زم ٍب م ِّ ُ ُ ْ ٍواجلفن من فضة ٌ ِ َِّ ْ ِ والعني من ذهب,ُ َ َ ْ ِ ُ 
َّكأن رشح الند َ ْ ََ ِ مـن فـوق نىَّ ْ ِظرهـاِ ْدمـــع حتـــري مـــن أجفـــ اِ ٌ َِ َ َّ َ ِن منتحـــباَ ِ َ ْ ُ ِ 
 .١٨٣ :دائق األنوار وبدائع األشعار ح:التخريج

]٤[ 
 )البسيط(  :ًاِقال يستهدي مسك

ــِّالط ــدي ــستهدىُب هي ــهى وي ُ طرائق ُ ّوأرشف الن َِ ْس هيداُ ُ ِّ أرشف الطىِ  ِبيُ
ْواملسك أشبه يشء بالشباب, فهـب َ ُ ََ ِ َّ ِْ ٍ ْ َ ُ ْ ِّشبه الشباب لبعض العصبة الش ِ َِّ ِ ُِ َ ِْ  ِبيِ

 .٢١٦ :حماسن األشعار نزهة األبصار يف :التخريج
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]٥[ 

 )املنرسح(  :قال البحرتي
ــ ــيُيغن ـــاَ غن ــوش يف طلــب ال ِء اجلي ِ ْــــــفيء إذا مـــــا تنـــــارصت كتبـــــه ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ َ 

 .٤٦٢ :ريدالدر الفكتاب  مقدمة :التخريج
]٦[ 

 )الكامل(  :قال البحرتي
ــد جمــرب ــل عــام اخلــصب عن ٍودلي ِِّ َ ُ َ ِ ِ ِ ـــــــ ُ ـــــــهُريَتبك ـــــــره وثواب ِ أول زه ِِ ِ ْ َ َّ 

 .١/٢٩٦ : املنتخل:تخريجال
]٧[ 

 )البسيط(  :قال
َى الورد حيكَ تراَأم َ ْ خجلة ظهرتيَ َ َ َ ً َ  ِاملعشوق منعوتٍّيف صحن خد من َ

ـــدة ـــن زبرج ـــوق ســـاق م ـــه ف ٍكأن ِ ٍ َ ـــ َّ ـــر ي ـــرب يف حمم ـــن الت ـــر م ِّنث َ ِقوتاٌُ ُ 
 .٤١٩ : التبيان,٢٤٧ : التذكرة الفخرية:التخريج

]٨[ 
 )البسيط(  :قال

ِرش لـــاُمبـــ ٌت األمـــر ال ســـلساِصفٌِ ِ َ ِْ َ ِســـهل, وال عـــرس التنف ِ َِّ ُ َ ٌ ْ ُذ معقـــوديـــَ ُ ِ 
 .١/٢٨٤ : املنتخل:التخريج

]٩[ 
 )البسيط(  :قال

ٍإذا اعتللت وصمنا العيش وهو نـد َ َ ََ ــب ضــ ْ ــق اجلوان ِطل َ ــداْ ــه رغ ُف ظل َ َ ُ ُّ ِ ٍ 
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َّلو أن أنفـ ِعت وقتـك هبـاْ اسـطانَسَ َ ِ يكون هبىّحت اْ ُ جتـدى التـيَّ الـشكواَ ِ َ 

 .٣٨٢ : أحاسن املحاسن:التخريج
]١٠[ 

 )اخلفيف(  :قال البحرتي
ــــوقَيل ــــرك امل ــــر وف ّف َْ َُ َ ُ ْ ـــــ,ىِ ْ وإن أع َ ْ َّـــــوز أن جيمــــع النــــد ِ َ ََ ُ َْ ُى ووفــــودهَ ُ 

 .٤٦٥ :الدر الفريدكتاب  مقدمة :التخريج
]١١[ 

  )الوافر(  :قال البحرتي
َل معتــــــداْ إن زاَومــــــ ُ ُيطلقهـــــــــ ا عليهــــــًايَ َِّ ُيمـــــــــسكه واُ  اراِ رضاِ

  جملة معهد املخطوطات,ُ ما يكتب بالضاد والظاء واملعنى خمتلف:التخريج
 .٨٦ :م٢٠٠٤ ,٢ ,١ ج ,العربية

]١٢[ 
 )البسيط(  :قال البحرتي

ٍدر بعـرفابـ ُِ ِ ِ مــا كنـت مقتــدراإذ)١(ْ َ ُ َ ْ ــدر ًاُ ــت مقت ــت أن ــل وق ــيس يف ك ُفل ُِ ٍَ َ ِّ َُ َ ْ 
 .٩٦ :ألشعار نزهة األبصار يف حماسن ا:التخريج

]١٣[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي

َّد قرتــــيَ ســــعاَســــعيد ُ ٍ عــــني قــــرةاٍ َّ ُ ٍ هـــالل عـــامرِهـــالال َ  ِ بيـــت عـــامراِ
 .١١٨ :الدر الفريدكتاب  مقدمة :التخريج

                                                 
 .ُ أثبتناهّ, والوزن ال يستقيم, والصواب ما»بمعروف«: يف األصل  )١(
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]١٤[ 

 )الطويل(  :قال البحرتي
ّســـــن أيـــــاَحم ُ ُم حتـــــول وترجـــــعاِ َ ُ ِوللمـــزن تـــ ُ ْ ُ ْ ِرات تعاِ َ ُث ويقلـــعيـــٌ ُِ ْ ُ 

ـــت ـــد هب ِوق َّ ـــوَ ـــورااألن َء ن ـــهًاُ ُ كأن َّ َ ُ فتقتــــه الــــشمس بــــرد مــــضلعاإذ َ ُ ُ َُّ ُ َّ ْ ََ َ 
ِ حــــل الرباٌض إذيـــار َّ َّ ُع متوهنــــيــــَ ــدمع اُ ــدر ت ــنجم بال ــروع ال ــت ف ُرأي ََ ُِ ُّ ِ ِ َّ ُ َ 

ـــ ـــة أفنـــت قرون ُومكنون َُ ْ َ ُ وأعـــرصًاٍُ ــــ ًاَ ــــعاَهل ــــار ورأس مقن ــــرنس ع ُ ب ٌ ٌَّ َ ُ ْ ٍ ُ 
ــ َظفرن ــاَ ــراِ هب ــدن بك ِ يف ال ِّ ــ, وبًاّ ـــني قطـــ اَينه ِوب ـــعاَ ُف الكـــرم عـــاد وتب َّ ٌُ ِ َ ِ 
ّفلــام َ َ اســتقرت يف الزجــاج حــسبتهَ َْ َِ ِ ُّ ْ َّ ِ الـربق يف داَسن اَ ُج مـن الليـل يلمـعاَ َ َْ ْ ِ ٍ 
ُق لــــه ســــبع وســــبع كأنــــهاوســــ ٌ ْ ٌ ْ َُّ َ َ َ ـــع ٍ ـــه مخـــس ومخـــس وأرب ُهـــالل ل َ ٌ ٌ ُْ َْ َ َ ٌ ِ 
ٌ صبها يف الكأس, والليل دامـساإذ َّ َُ ِ ْتبينــ ْ َّ َ ُت أن الكــأس للــشمس مطلــعَ ََ ْ ََّ ِ َّ ْ َ 

ُيناقلنـــــ ِ ُ منهـــــا كؤواُ َّ, كأهنـــــًاســـــُ َ ْنجــوم عــىل أيــد اَ ٌُ ِ املــديُ ُن وقــعيِريُ ُ ََّ 
َّ كرروهـــــاإذ ْ بـــــاألكف رأيتهـــــاَ َ ِّ ُ َ ــــيهن أحي اِ َّعل ْ َ ــــاَ ــــَ تغًان ــــعْي ُب وتطل َُ 

ْفبتنـــــ ِ ْيتنـــــا وباَ ِبـــــهياى يف ثَ اهلـــــواَ ُط مقـــيَخلـــ ِ َم, ال خلـــيٌ ُط مـــويٌ ُدعٌ ّ 
 .٢٤١ − ٢٤٠ :َّ التذكرة السعدية:التخريج

]١٥[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي

ـــ ـــت وم ُكتب َ ٌ يف هنـــاري مـــؤنس يلاَ ِ ــ ُ ــل والن ــكن باللي ّوال س ِ ْ ٌ َ ــعاَ ُس هج َّ ُ 
ــت رقِبَأ ِي َ ــُ ــي ــصبح حت ّب ال ِ ْ ـــَّامىُّ َ كأن ّأرج َ َ ُن الصبح وجهـك يطلـعاَ مكيُ َ ْ َُّ َ ِ َ 

ـــاُأصـــ َعد أنف ُ َ وأحـــدر عـــيساِ ُ ِ ـــر َْربيتُ َبحيـــث ي ُْ ـــسمعا ذىِ ـــه وي ُك اإلل َ َ َُ َ 
ـــت ود ـــك ســـالم اهللاِ أن َعلي ُ َ َ ـــيْ ِلديـــــه ومـــــ يَعت ْ َ ُ يـــــستودع اهللا أودعاَ َ ََ ِ َ 
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ـــك شـــك َإلي َ ـــيتاْ ـــاماّ ال إىل الن َّس إن َّن الــشكاَمكــ ِ ُ مــن يــرض وينفــعاياُ َ َْ ُّ ُ َ 
 .٤٣٤ − ٤٣٣ :َّ التذكرة السعدية:التخريج

]١٦[ 
 )البسيط(  :قال

ــ ِمفروضــة يف رق ٌ ــاَ ّب الن ــهاِ ُس طاعت ُ َ ُه مــن ربقــة اإلســالم منخلــعيِعاصــ ِ ِ ُ ِ ِ َِ 
 .١/٣٢٧ : حمارضات األدباء:التخريج

]١٧[ 
 )ّجمزوء الرمل(  :قال البحرتي

َمـــن عـــذ ْ ِري مـــن وزيَ َ ْ ـــه ٍريـــِ ـــت موصـــوال بعطف ْكن َ ُِ ْ ِ ً َ ُ ْ ُ 
ّبلــــغ الــــشمس فنحــــ َ ََ َ ْ َّ َ َضـــــوءه ىَ ّ عنـــــاَ ْ بكفـــــهيَ ِّ َ ِ 

 .٢/٨٨٤ : املنتخل:ريجالتخ
]١٨[ 

 )البسيط(  :قال البحرتي
ــ ّللن ــدراِ َس ب ــاِ ــوعىِن ال خيف ُ طل َّبدر السام هامُ ُ ِء, وبـدر األرض إسـحَ ُ َ  ُقاِ

َأغــــر تفــــتح أبــــو ُ َ ُ َّب الــــساماُّ ِء بــــهُ ِ َوللمن ِ ْ ـــــاِ ـــــالقاي ـــــتح وإغ ـــــه ف ُ ب ٌَ ْ ِ ِ 
ْكلتـــ ِ يـــديك يمـــاِ َ ْ ََ ِ يمويف َ, ال شـــامل هلـــاٌنيَ ــــــــك آجــــــــيِ َني ْ  ُقاٌل وأرزاَ

 .٣٤٢ :َّ التذكرة السعدية:التخريج
]١٩[ 

  )الوافر(  :قال البحرتي
ٍســـــالم اهللاِ منـــــك عـــــىل جـــــواد َ ــار ُ ــوىإذا ج ــسباقىَ ح ــصب ال ِ ق َ َ 
ــــادي ــــيض األي ّســــام للمجــــد مب  ِقاّفــــسيح الظــــل ممــــدود الــــرو ِ
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 .٢٧٨ : التذكرة الفخرية:التخريج

]٢٠[ 
 )اخلفيف(  :قال البحرتي
َبـــــأيب أنـــــت َ ألـــــذ وأحـــــىلامـــــِ ََ َّ ِذكـــرك العـــذب يف لـــس َ ْ ِ وريناَ  يقـــيَ
 .١٥٠ : نزهة األبصار يف حماسن األشعار:التخريج

]٢١[ 
 )الكامل(  :قال البحرتي

ــــربز ــــاز م ــــات ف ِّهيه َ ُ َ َ ْ ــــتًاَ ْ وختلف َ َّ َ ــــ َ ــــه مق ُعن ِّف الرجــــيِراَ ــــوالاُ ُل فل ُ ِ 
 .١/٢٢٩ : املنتخل:التخريج

]٢٢[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي

َفمــ ُن مل يكــن أهــال لــنعامَ ِ ً ْ ْ َ ُْ ْ ْك مــنهمَ ُ ْ ِ ــ َ ــت مل ِفأن َ ــلاَ ــم أه ــن نع ُ أســديت م ْ ٍ َ ْ ِْ ِ َ َ ْ 
 .١/٢١٧ : املنتخل:التخريج

]٢٣[ 
 )اخلفيف(  :قال البحرتي

ْمل يــــــدعن َ َ ْ ِ ويف يميَ ٌنــــــي فــــــضليَ ْ َ ـــــــدى غـــــــريه وال يف شـــــــاميل َ ِلن ِِ ْ َ 
 .١/٣٦٦ : املنتخل:التخريج

]٢٤[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي

َظعنــت فلــم أصــبح لظعنــك ن ِ َِ َ َْ َِ ُ ْ َ َ ــ ًاِدمــاْ ــأيَرض ــأن تن َت ب ْ ِ ــىُ  ِاملاَ وترجــع س
ــــا ذاك إال َّوم ِ العتنَ ــــاْ ــــك ظاعن ِق ِ انتظــىُوأخــر ًاَِ ِ العتنًاراْ َقــك قاْ ــاِ  اِدم
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ِرضــــ َت بتــــسلييَ ِ ٍ وغيبــــة أشــــهرٍمُ ُ َ ْْ ِ ــــن يلاإذ َ ْ مل تك ُ ْ ــــك راَ يف مقَ َم ــــاِ  اِمح

 .٢٦٦ :ّ رحلة العبدري:التخريج
]٢٥[ 

 )الطويل(  :قال البحرتي
ُخلوف زمان الـسوء مل يرثـوا العـال َُ ِ ْ َ ِ ُّ ِ ُ ُ ــوا للمكرمــات عــىل حكــم ُ ِومل ينزل ْ ُ ِ ُ ْ َ 
َّوقد رفعت عن بحـرهم آيـة النـد ُ ْ ِ ِ َ ْ ـــام ىَْ ـــسَك ـــت من ْ رفع َ ِ ـــرجمَّيُ ـــة ال ِة آي ْ َّ ُ ً 

ــــاـّبَتأ ــــيسـُه ْم نف َ ــــيهمُ ــــبح ف ْ وتق ُظنوين ُ َ, ويعلو عـن مقـُ ْ ِرهْيداُ ّ مهـُمِ  يَ
 .٤٢٢ :َّ التذكرة السعدية:التخريج

]٢٦[ 
  )الوافر(  :قال البحرتي

ً أحــــرض بــــاب إبــــراهيم جهــــالَأ َ ُ ُ ـــــام َ ـــــه وأرشـــــو احلـــــاجبني?ِب ِ في ْ َ ِ ُ ِ 
ٍفــــأخرج إن خرجــــت بغــــري يشء ْ َ ِ ْ َ َُ ِ ُ ْ َُ ْ ـــــدرمهني ََ ِوأدخـــــل إن دخلـــــت ب ْ َ َ ِ ِ ُ ْ َُ َُ ْ َ 

 .٢٩٥ : األنس والعرس:التخريج
]٢٧[ 

 )الطويل(  :ال البحرتيق
َإذا نلت يف ْ ْ, وإن نـأتًاٍ أرض معاشِ َ َ ْفــال تكثــرن فيهــ ْ ََ ِ ْ إىل الــوطنًا نزاعــاُ َ 

ــــام ــــي إالَف ــــدةّ ه ــــل بل ــــدة مث ٍ بل ِْ ٌْ ُوخريمه َ ُ ْ عـىل الـزمنًاَن عونـا كـا مـاَ َ َّ 
 .٢٣٧ :اريّ املنازل والد:التخريج

]٢٨[ 
 )الكامل(  :قال البحرتي

ُأمـــا الريـــاض فقـــد بـــ ُدت ألواهنـــاّ ُغت حــــيل فنوهنــــا أفناهنــــااصــــ ْ َّ ُ ْ 
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ُدقـــــت معانيهـــــا ورق نـــــسيمها َّ ـــدت حماســـنه َّ ُوب ْ َ َ ـــااَ وطـــاب زماَ  ُهن

 .٢٤٠ : التذكرة الفخرية:التخريج
]٢٩[ 

 )الكامل(  :قال البحرتي
ـــــربام َّول َُ ِن البلا صـــــَ َ ـــــَ ـــــسي ِغ ل َحــــذر اجلــــو ُنهاُ َ َ ــــهاَ ُب, وإن َّ ــــوه )٢(ِ ُملف َّ َ َُ 
َّولــربام ُ َ ابتــسم اللبيــب عــن األذَ ِ َ ُ َْ َ ــــــؤ ىَ ــــــأوهاُوف ــــــره يت ــــــن ح ُده ع َّ َ َ ْ ُ َُ َ ِ ِّ َ 

 .٢٩١ : نزهة األبصار يف حماسن األشعار:التخريج
]٣٠[ 

 )اخلفيف(  :قال البحرتي
ـــل شـــهر ـــن حتـــب يف ك ـــزر م ٍال ت ْ ُّ َْ ُِّ ُ َ ْ ـــــه َ ـــــزدن علي ـــــوم, وال ت ـــــري ي ِغ ْ ََ َ ِ ُ ٍ َ ْ َ 

ـــ ـــوماف ـــشهر ي ـــالل يف ال ٌجتالء اهل ُِ ْ َّْ ِ ــــــه ِ ــــــون إلي ــــــم ال تنظــــــر العي ِث ِ ُ ُ ُُ ُ ُ ََّ 
 .٢٢١ : نزهة األبصار يف حماسن األشعار:التخريج

א
]١[ 

 )اخلفيف(  :قال البحرتي
ٍكـــــل يـــــوم بـــــأقحوان جديـــــد ْ ٍ ُ ِ ٍ ُّ َّتــضحك األرض مــن بكــاء الــسام ُ ِ ُ ْ ِ ُ  ِءُ

َوســـطه ْ ْ مجـــة مـــن الـــشذر حفـــتاَ َّ ْ ٌُ َِ َّ ِ َّ ــــــض ُ ــــــضة بي ــــــن ف ــــــور م َبثغ ٍْ ِ َِّ ٍ ُ ُ  ِءاِ
ــ َّطله ــراَ ُ القط ــض,َ ــي تن ْ فه َ َ ْ ــرشاَ َع ن َعنربيـــــــ ًاُ َه يف الفـــــــضُريُ تثـــــــاـَ  ِءاُ

 .٢٧١ : حدائق األنوار وبدائع األشعار:التخريج
  .٣١ : شعره, األول والثاين للحسني بن مطري األسدي− 

                                                 
ُ, من دون حرف الواو, والصواب ما أثبتناه»إنه«: يف األصل  )٢( َّ. 
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]٢[ 

  )الوافر(  :قال
ّأعـــــاذل إن رشب الـــــر َ ُ َّ ُ ِ ٌح رشـــــداَ ْ ـــــــر ِ ّألن ال ـــــــأمر باَّ ُح ت ُ ْ َ ـــــــساَ  ِحامَّل

َّ شــــــح أنفـــــسنانـــــْيتق ْ وذاكــــــماُ ــــالحاإذ ُ ــــن الف ــــالح م ــــر الف ِ ذك َ ُِ َِ ُ 
 .٥٩ : أحاسن املحاسن:التخريج

ّالبيتان البن الرومي يف ديوانه و−  ُّ: ٢/٥١٢. 

]٣[ 
 )الطويل(  :قال

ِهنــك إذ أصــبحت جمتمــع احلمــدَيل ِْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ِرم واملجـــدا واملكـــين املعـــايلاوبـــ َ َ ِ 
ُفــال حتــسب احلــ َِ َ ــنامُداّسَ ً عزلــك مغ َ ْ َ َ َ ْ ــإن إىل اإلصــد َ َّف ــاَ ــوردا غاِر م ــة ال ِي ْ ِ ُ 

َّوما كنت إال َ َ الـسيف جـرد للـوغُ َ ُ ْْ ِ ِّ َفأمحــــد في ىََّ ِ ْ ُ ِ, ثــــم رد إىل الغمــــداهــــَ ِْ ُ ََّّ ُ 
 .٦١ : حتسني القبيح وتقبيح احلسن:التخريج

ُ وأخل به ديوانه أيض,٢/٢٣١ : ديوان املعاين:ّيب متام يفأل ِ  .ًاَّ
]٤[ 

 )الكامل(  :قال البحرتي
َإن الـــــــوزي ٍر آل حممـــــــديـــــــَر وزَّ َّ ََ ُ ِ فمـــن يـــشناك كـــان وز,ْأودى ِ َ َْ ََ ْ ـــَ  اري
 .٢/٣٤٩ : الدر الفريد:التخريج

 .١٤٤ : لسليامن بن مهاجر يف التمثيل واملحارضة− 
]٥[ 

 )البسيط(  :قال البحرتي
ــــم إال ــــيس لله ّول ِ ِّ ِ ــــَ ــــل ص ُّ ك ــــة يف ٍةَيفاُ ــــا دمع ٌكأهن ــــورَّ ــــني مهج ِع ِ 
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 .٢١٤ : التذكرة الفخرية:التخريج

 :التشبيهات ,١٦٧ :يف من غاب عنه املطربالبيت أليب نواس  − 
 .وليس يف ديوانه ,١٧٥

]٦[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي
ــ ــييل إن ك ْخل َّ َ ْ ــاَ َّن الزم ــساَ ُن م ُوآذيــتام يِعداُ ْ ُ مل يــضق مــنكامينَ ْ ِ ْ ِ َ ْ  يَ صــدرَ
ْولكـــن إذ َّن الزمـــا كـــاِ ــــَفإ يِنـــداُ معُناَ ْ أن تؤذُكاماّي ُ ِ مــــع الــــدهرينيــــاْ ْ َّ َ َ 

 .٦٣/١٩٧ : تاريخ دمشق:التخريج
  .١/٧٢٩ :ُلعبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر يف هبجة املجالس − 

]٧[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي

ـــوة ٍأرقـــت وأصـــحايب هجـــود برب ْ ٌ ُِ ُ ـــــالال يف هتامـــــة ال ْ ـــــربق ت َل َ َِ َ ٍ ِمـــــعِ ِ 
َفأب ُ من هًاومـُمـُ هىدـَْ ْ ُوم أـُمـِ ُوأكـــرب منهـــ اهـُّنــِجٍ َ َ َ جتـــن أضـــامـــ)٣(اَ ُّ ِ  يِلعاُ

 .٢٥٣ :ِفس بمدارك احلواس اخلمسَّ رسور الن:التخريج
 ,ديوانهَّ وأخل هبام ,١/٣١٥ :يف الزهرة , للنابغة الذبياين− 

ِوالقافية فيه بالرفع َّ. 
]٨[ 

  )الوافر(  :قال البحرتي
ــــ ــــاق ع ــــوقهن حق ُصــــدور ف ََّ ٌّودر ز ٍجاٌُ ُ ـــــــه حــــــــسن اتـــــــساَ ِّن َُ ُ  ِقاُْ

ُيــــــــــقول النـــــــــاظرون إذا رأوه ْ َ َ َ ْ احلـــيل مـــن هـــذاَهـــذأ ُ ِ  ?ِقا احلقـــيُ
                                                 

 .»ُوأكثر منها... ُّأجلها«: الزهرة  )٣(
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 .١٥٢ :فض اخلتام :التخريج

ّالبن الرومي−   .٤/١٦٥٢ : يف ديوانه,ُّ
]٩[ 

 )املنرسح(  :قال البحرتي
ِئــــــم هــــــن فــــــوق أرؤســــــنَعام ُِ َ َّ ُ ِئــــــــم مل يــــــــزلن بــــــــاخلرقَغام اٌ َ ٌِ ِِ َ َْ َ ْ َ 
 .٤٨ : أجناس التجنيس:لتخريجا

ُ ومل يرش حمقق ,٢٥٥ : ديوانه;داّ للصاحب بن عب−  ِ أجناس (ُ
 .ِإىل هذه النسبة اجلديدة) التجنيس

]١٠[ 
 )الطويل(  :قال البحرتي
ِأجلك قـوم حـ ٌ ْ ََ َ ِ رصت إىل الغنـَنيَّ ــــ ىَِ ــــل غن َوك ُّ ُ ــــون جلٍّيَ ِ يف العي َ ُ ــــُِ  ُلي

ـــدنيا ماإذ ـــت ال ُّل ـــرء رغاِ َ إىل امل ِ ـــةَ ّل النــاِإليــه, ومــ ًب ِس حيــث يماَ ُ  ُليــُ
 .٣١١ −  ٣١٠ : املناقب واملثالب:التخريج

 .٣١٨ :أشعاره وأخباره أليب العتاهية يف − 
]١١[ 

 )الطويل(  :ُّقال البحرتي
ِّبــدأت بمعــروف وثنيــت بالرضــ َِ َِ َْ ََّ َ ٍ ْ ُوثلثــت باحلــسن اَ ِ َ ْ ــالكرمىََّ ْ وربعــت ب َ َ ِ َ َّ 

َوبارشت ْ واعتنيـي أمرَ َ ِت بحـَ َوأخرت يَجتاَ ّعن)ال(َّ َ, وقدمت يليَ ْ َّ ْنعم (َ َ َ( 
َوصدقت يل ْ َّ ّ ظنَ ِ, وأنجزت موعديَ ْ ََ َ ْ ْوطبــت بــه نفــس يَ َ ِ ِِ َ ْ ُ, ومل تًاَ ْ ْبــع النــدمْتَ َ َّ 

َوأوليتنــ ْ َْ ْ خــرييَ َ, وأنلتنــًاَ َْ ُّبعت بالنعماوت ًاَ يــد(*))٤(يَ ِ َ َ زلت ذا, ومىَ ْ ْ نعـماِ َ ِ 
                                                 

 .(*)كذا وردت يف األصل  )٤(
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ُفــإن نحــن ك ْ ْفأاَ ِ فأهــل لــشكرنانــَ ُ ِ ٌ ْ َ ــرصن اَ َّوإن نحــن ق َ ُْ ــاماََ ــتهمَ ف ــود م ْ ال َُ َُّّ 
 .٩٧ : نزهة األبصار يف حماسن األشعار,١/٣٧١ : املنتخل:التخريج

يف القسم ) ٥ ,٢ ,١األبيات  (:٢٤٧ : شعره, لدعبل اخلزاعي− 
 !الثابت له

شعر الوزير املهلبي -٧
ّ َّ ُ

  
ّرة للمطيع العبايسَ ويل الوزا,احلسن بن حممد بن هارون ّ, والسلطان معز ّ

َالدولة بن بو َ ولقب بذي الوزارتني,ْيهُ ِّ َ تويف,ُ ّ  .٣٥٢ سنة ُ
 .)م١٩٧٣( , العدد الثاين,)املورد(ُمجع شعره جابر اخلاقاين يف جملة 

 :َّ أخل هبا شعره املجموعًا للشاعر يف ستة وعرشين بيتًاِقطع − هنا  − ُونذكر 
]١[ 

 )اخلفيف(  :قال املهلبي الوزير
ـــ ـــْيَ حباي ـــيب ـــيَ طبا وي ـــ طابـــي وي ِ منيــة الغراـــبي, ويــ ـْي َ َ َ ْ ِب الكئيــُ َ  ِبيــِ
َّء الرشقيا ضاي َ نـور بـا, يـِّيَ َّب الطــاُ ِّــاق, والـصف, يـ ِ َّ ِ هـالل الــسيباِ ْ َّ َ ِ)٥( 

ُمل تعـــــدين َ ْ ـــــة يبَ ـــــن عل ْ م ٍْ ِ ــــــَِّ َ وتعت َـــد ســق َ َ مــن اهلــويماُّ َ ُ يف ذنــويبىِ ُ 
َوابق وا ّسـلم حتـْ ْ ّ تـوقىَْ َ ْ بجـسمىُ ِ َّمن رصوف الرد يِ ُِ ُِ ْ, ويبقىْ   يبي الـذىَ

 .٤٤٦ : األنس والعرس:التخريج
]٢[ 

 )الطويل(  :قال املهلبي الوزير
َن ال تــــاِا اإلنــــسُّهيــــَأال أ ِك آيــــسـُ َمن الدهر أن يصفو عليـك مـش ًاُ َ ْ ْ َ َُ ْ َ ِ ْ َّ ْربهاِ ُ ِ 

                                                 
ّالباب الرشقي والصف وهالل السيب: يف البيت ثالثة مواضع يف بغداد, وهي  )٥( َّ َّ. 



<{<àèæ]æ‚Ö]<l]çÊ<J]†¢]<êÞ^â<Œ^fÂ ٦٧٧
ْفإن لـك حتم َ َ َ ْ َ مـن(*))٦(ايـَ ِّالـرش وِ ًوحـــتام ًاِجبـاَّ ْ ـــَ َ مـــن اخلـــري اهلن ِ ْ َ َ ـــهِّيِ ْ عواقب ُ ِ َ 

ِفإن تلق من حتميـه مـ ِْ َ َْ ْ ََ ْ ْ َّ كنـت تتقـاَ َ َ ْفأوىل يُ َ َ بـك احلـَ َ ُتمِ ْلبـهاَ أنـت طي الـذْ ُ ِ 
ُستكسب م ِ َ ِ ترجو, ولو كنت كارهـاَ َ ْ َُ َككــسبك مــ ًاَ ِ َ ْ, وأنــت جمانبــهىَ ختــشاَ ُ ِ ُ َ َ 
 .١٥٨ : أحاسن املحاسن:التخريج

]٣[ 
 )املتقارب(  :قال الوزير املهلبي

ـــاتلت َأق ـــسيِ ِ بانك ـــوناِ ِر اجلف ُ ُ ِومــــستوفزين عــــىل معــــرص ِ ِ َ ُ 
ِّكحقــــني يف لــــب كــــ ُِ ْ َّ ٍفورةاَ ِبرأســــــيهام ُ ْ َ َْ َ نقطتــــــِ ْ ِ عنــــــرباُ َ َ 

 .٢٤٦ −  ٢٤٥ : أحاسن املحاسن:التخريج
]٤[ 

ِ ويروى لغريه,املهلبي الوزيرقال   )زوء الكاملجم(  :ِ
ــظ غر ِأيق َ ْ ِ ْ ْمــك واصــطربيَ ِ َ ِّ قلــب للخطــب امللــمايــ َ ِ ُ ِ َ ْ ِ ُ َ 

ـــــام ـــــب أمل, ف َخط َّْ َ َ ٌ ـــــَ ــــن عــــم اَ أع ــــه واب ِّن أخ علي َ ُ ْ ِ ٌ َ َ 
ـــــر ُأت ـــــاَ َّك حتـــــسب أنن َ ُ ــ يَ ِّ دهــر مــن حجــر أصــماي َُ َ َ ْ ََ ٍ ِ ْ 

ّوعـــــصيتي تف ُ َ ْ َ ِنـــــت لتقباك (*))٧(ٌحـــــةاََ ْ َ َِ ِّل وشـــــميـــــْ َ ٍ 
َفوحـــق مـــ ِّ َ َ َّن عقـــد النبـــَ َ ــــــــد ُّيْ ِوالءه بغ َ ِ ُ ــــــــميََ ِّر خ ُ ِ 

ِال زلــــت بعــــد فر َ َ ُ ْ ِمستحـــسن اِقهــــاِ َ ـــل ذمًاُ ـــك ك ِّ ل َ ّ َُ َ 
ِ ووردت القوايف فيه ساكنة,٤٢٦ : أحاسن املحاسن:التخريج ِ. 

                                                 
  (*).كذا وردت يف األصل  )٦(
  (*).كذا وردت  )٧(
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]٥[ 

 )اخلفيف(  :قال الوزير املهلبي
ُنفــس ْ صــربَ ّخلــــــق مــــــن خالئــــــق األيــــــ اَّ, إن هــذى عــىل األذًاَ ِْ ِ َِ ٌُ  ِماُ

 .٥/١٨٠ :لفريد الدر ا:التخريج
]٦[ 

 )اخلفيف(  :قال املهلبي الوزير
ــــــــــ ــــــــــه فجن َأي يشء جنيت ُ ْ َ َُّ ُ َ ٍ ْ ِثمـــر الـــشوك يف ر ِ يلىَ ْ َّ َ َ ـــاَ ـــي ِض اجلن  ِن?اِ

َمل تن ْ َســـــيت واِ ْ ـــــك خـــــالًاِثقـــــاَ ِ ب َ ــــ ِ ْك عبــــدَل َ ِ يف الــــرس واإلعــــالنًاَ ِ ِّ ِّ 
ْبعـــد ود الزمـــان مـــن ر ِّ ُ َِ ِ َّ ْئـــق اخلمــــاَ َ ِ ـــر, وشـــدو احلـــ ِ ِـ ِ َ ِن باإلحـــساسِ  ِناِ

ِأعطنــــــ ِ َك التفــــــضلا ذيَ ُّ َ َّ ْ, أو إذ)٨(َ ْ ــ َ ــدَك يلَن ــن بغ ــشخوص ع ْ يف ال َ ْ َ ِ ُ  ِناُّ
 .١١٩ : األنس والعرس:التخريج

]٧[ 
 )جمزوء الكامل(  :قال املهلبي الوزير
ــــــدهر خــــــو ّال َ ُ ْن ولكــــــناَّ ُكــــــــم ســــــــعيد مل خينــــــــه ٌ ْ ُ َ ْ َ ٍ َ ْ 

ـــــب َوس ـــــرُّيَ ـــــد حت ـــــر ق َّ ح ٍَّ َ َ ـــــــــ ُ َّز بالت ِ ـــــــــصنهَ ُصون مل ي ُ َ ِّ َْ ْ َ 
ِحــــــذر مــــــراف ْ ُ أن خيــــــوًاراَ َ ْ َن, ومـــــرة لـــــك ف َ َ ً َّ َ ُئتمنـــــهاَ ْ ِ َ ْ 
َســــترب حظــــك يف املطــــاو َ َّ َ ِ ْ ِلـــــــــــب اَْ ُوامتحنـــــــــــه...ِ ْ ِ َ ْ 

َوابـــــسط رجـــــ ْ ًءك قبـــــضةاِ ََ ْ َ ـــــتعنه َ ـــــك واس ـــــن برب ُوثق ِّ ْْ ِ َِ ْ ََ ِ َ 
بع ساقط , ومكان النقاط يف البيت الرا١٥٨ : أحاسن املحاسن:التخريج
 .من األصل

                                                 
ُ, وهو خطأ, والصواب ما أثبتناه»ُّأعطاين ذاك التفضل«: ألصليف ا  )٨( َّ ٌ. 
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @
ّ العبِالطَ الب يفىمقَ احلُأبو العرب اهلاشمي نقيب -  , العامل عادل, حياته وشعره;ّيساَ

 .م٢٠٠٤ ,ِ دمشق,وزارة الثقافة

َعني بتحقيقها  ,أشعاره وأخباره. .أبو العتاهية - ح للطباعة ّدار املال ,شكري فيصل. دُ
 .م١٣٨٤/١٩٦٥ ,دمشق ,والنرش

.  حتقيق د,)٤٢٩ت (َّ عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي ,ُجناس التجنيسأ -
 .م١٤١٧/١٩٩٧ , بريوت, عامل الكتب,حممود عبد اهللا اجلادر

 حتقيق يارس أمحد ,)٤٢٩ت ( عبد امللك بن حممد الثعالبي ,ُأحاسن املحاسن -
 .م٢٠٠١ , جامعة األنبار, أطروحة دكتوراه,الفهداوي

عبد .  حتقيق د,)٣٣٧ت ( عبد الرمحن بن إسحاق ,لزجاجيالقاسم اأخبار أيب  -
 .م١٩٨٠ , بغداد, دار الرشيد للنرش,احلسني املبارك

ِأخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه - َّ ّس الفاكهي املكاّ حممد بن إسحاق بن العب,َّ  ,يّ
 دار خرض للطباعة والنرش ,عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش. دراسة وحتقيق د

 .م١٤١٤/١٩٩٤ , بريوت,والتوزيع

 حتقيق ,)٦٢٥ت بعد (ّ عيسى بن البحرتي احللبي ,أنس املسجون وراحة املحزون -
 .م١٩٩٧ , بريوت, دار صادر,ادرحممد أديب اجل

 إعداد وحتقيق ,)٤٢١ت ( أبو سعد منصور بن احلسني اآليب ,األنس والعرس -
  .م١٩٩٩ دمشق, مري, دار الن,يفلني فريد ياردإ

 .م٢٠٠٤ , دمشق, دار املدى,ّ األعرجيحممد حسني.  د,هام املحققنيأو -
 , بريوت, دار صادر,وداد القايض.  حتقيق د,ن التوحيدياّ أبو حي,البصائر والذخائر -

 .م١٤١٩/١٩٩٩ ,٤ط 
ُهبجة املجالس وأنس املجالس - ّ يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطبي ,ُ ت (ّ
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ّحممد مريس. ق ديَ حتق,)٤٦٣ َّ َهرةا الق,ّ اخلويلُ   .م١٩٦٢ ,ِ

ق ورشح عبد السالم يَ حتق,)٢٥٥ت ( عمرو بن بحر اجلاحظ ,البيان والتبيني -
َهرةا الق, مكتبة اخلانجي,هارون   .م١٩٤٨ ,ِ

ت (َّق الزبيدي اّد بن عبد الرزَّد بن حممَّ حمم,تاج العروس من جواهر القاموس -
 . الكويت,)١٢٠٥

ق وتعليق وختريج يَ حتق,)٥٧١ت ( احلسن ابن عساكر ّ عيل بن,ِتاريخ مدينة دمشق -
ّأبو عبد اهللا عيل بن عاشور اجلنويب  . م١٤٢١/٢٠٠١ , بريوت, دار إحياء الرتاث,ّ

ّ ابن أيب األصبع املرصي ,حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -
َّحفني حممد رشف. ق ديَ حتق,)٦٥٤ت ( َهرةا الق,ُ  .م١٣٨٣/١٩٦٣ ,ِ

 شاكر  حتقيق,)٤٢٩ت (ّ عبد امللك بن حممد الثعالبي ,حتسني القبيح وتقبيح احلسن -
 .م٢٠٠٦ , دمشق, دار الينابيع,العاشور

عبد اهللا .  حتقيق د,)٨ت ق ( العبيدي ,التذكرة السعدية يف األشعار العربية -
 .م٢٠٠١ , بريوت, دار الكتب العلمية,اجلبوري

. نوري القييس و د.  حتقيق د,)٦٩٢ت  (ّربيل األلدين املنيش اهباء ,التذكرة الفخرية -
 .م١٩٨٧ , بريوت,عامل الكتب ,حاتم الضامن

 جامعة ,َّ بتحقيقه حممد عبد املعني خانَيُ عن,)٣٢٢ت ( ابن أيب عون ,التشبيهات -
 .م١٩٥٠ ,كمربدج

لفتاح , حتقيق عبد ا)٤٢٩ت  (الثعالبيعبد امللك بن حممد  ,التمثيل واملحارضة -
 .م١٤٠١/١٩٨١ , الدار العربية للكتاب,حممد احللو

 , حتقيق جمموعة من األساتذة,)٣٧٠ت ( حممد بن أمحد األزهري ,هتذيب اللغة -
 .م١٣٨٧/١٩٦٧ , القاهرة,الدار املرصية للتأليف والرتمجة

, حتقيق )٧٩٠ت بعد (ُ جنيد بن حممود بن حممد ,حدائق األنوار وبدائع األشعار -
 .م١٩٩٥اجي, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, هالل ن
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ت (سعيد بن هاشم اخلالدي و ,)٣٨٠ت ( حممد بن هاشم ,محاسة اخلالديني -

 .م١٩٩٥ ,حممد عيل دقة.  حتقيق د,)٣٧١

ّ هبة اهللا بن عيل ابن الشجري ,ّجريةَّاحلامسة الش - ّ  حتقيق عبد املعني ,)٥٤٢ت (ّ
 .م١٩٧٠ , دمشق, وزارة الثقافة,ّامللوحي وأسامء احلميص

 أبو حممد عبد اهللا بن حممد العبدلكاين ,اء من أشعار املحدثني والقدماءمحاسة الظرف -
  .١٩٧٨ , بغداد,حممد جبار املعيبد. , حتقيق د)٤٣١ت (

َّحممد . ق ديَ, حتق)٦٠٩ت (ّ أمحد بن عبد السالم اجلراوي التاديل ,ّاحلامسة املغربية - ُ
 .م١٩٩١ , بريوت,ارص دار الفكر املع,رضوان الداية

 , دار الرشيد للنرش,جعفر الكتاين. , حتقيق د)٣٨٨ت ( احلامتي ,حلية املحارضة -
 .م١٩٧٩ ,بغداد

ُالدر الفريد وبيت القصيد - ُّ َّ حممد بن أيدمر ,ُّ  أرشف عىل تصويره فؤاد ,)٧١٠ت (ُ
  .م١٩٨٨ , أملانيا, فرانكفورت,سالمية معهد تاريخ العلوم العربية واإل,سزكني

 , الرشكة التونسية للتوزيع, حتقيق الشيخ حممد الطاهر بن عاشور,ُر بن برداّديوان بش -
 .م١٩٧٦

ّ جلنة التأليف والرتمجة والنرش,ّ حتقيق حممد بدر الدين العلوي,ُديوان ابن دريد - ّ, 
  .م١٩٤٦ ,القاهرة

ُديوان متيم بن أيب بن مقبل -  .م١٩٦٢ , دمشق, وزارة الثقافة,ّعزة حسن.  حتقيق د,ُ
ُ مجعه وحققه شاكر العاشور,)٦٠ت نحو (ديوان سويد بن أيب كاهل  -  , دار متوز,َُّ

 .م٢٠١٢ ,دمشق
 , بريوت, دار القلم,ديوان الصاحب بن عباد, حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني -

 .م١٣٩٤/١٩٧٤
ِ عني بجمعه وحتقيقه ودراسته ,ديوان عبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي - َ عباس . دُ

 .م٢٠١٤ , بريوت, دار صادر,خاّر اجلهاين
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 , بريوت, دار صادر,حممد نبيل الطريفي.  حتقيق د,ديوان الكميت بن زيد األسدي -

 .م٢٠٠٠
 مكتبة ,)٣٩٥ت نحو (ّ أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري ,ديوان املعاين -

َهرةا الق,ّالقديس ِ,١٣٥٠. 

ُ حققه وضبطه ورشحه,ديوان أيب نواس - َ ُ َ ُ ََ َ َ َ  دار الكتاب ,ُ أمحد عبد املجيد الغزايلََّ
 .م١٩٨٢ , بريوت,العريب

 ,)٥٣٨ت ( جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي ,ربيع األبرار ونصوص األخيار -
 .١٤١٢ ,مؤسسة األعلمي, بريوت

 حققها ,)٧٠٠ت بعد ( العبدري أمحدّ حممد بن حممد بن عيل بن ,ّريَبدَ العُرحلة -
 .م١٤١٩/١٩٩٩ , دمشق, دار سعد الدين,م كرديعيل إبراهي. وقدم هلا د

إبراهيم السامرائي . , حتقيق د)٢٩٧ت (ّاألصفهاين أبو بكر حممد بن داود  ,ُةَهرَّالز -
 .م١٩٨٥ ,, األردنودي القييس, الزرقاءنوري مح. دو

 ,)٤٨٧ت (ّ أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز البكري ,يلا الآليل يف رشح أمايل القُسمط - 
َهرةا الق, جلنة التأليف والرتمجة والنرش,ّق عبد العزيز امليمنييقَحت  .م١٩٣٦ /١٣٥٤ ,ِ

 , دار اآلفاق اجلديدة,فخر الدين قباوة.  حتقيق د, صنعة السكري, األخطلُشعر -
 .م١٩٧٩ ,٢ط ,بريوت

ُ مجعه وحققه د,ّ احلسني بن مطري األسديُشعر -  دار الشؤون الثقافية ,ضاّحمسن غي. َُّ
 .م١٩٨٩ , بغداد,العامة

 العربية ة جممع اللغ,عبد الكريم األشرت.  دة صنع, اخلزاعيّدعبل بن عيل ُشعر -
 .م١٤٠٣/١٩٨٣ ,بدمشق

 ,املوصلجامعة  , مطبعة دار احلكمة,حاتم صالح الضامن.  صنعة د,ونُّقلُشعراء م -
 .م١٤١١/١٩٩١

 دار , تأليف ومجع وحتقيق عبد اهللا اخلطيب,ّصالح بن عبد القدوس البرصي -
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 .م١٩٦٧ , بغداد,البرصي

ّ أبو بكر الزبيدي ,طبقات النحويني واللغويني -  حتقيق حممد أبو الفضل ,)٣٧٩ت (ّ
 .م١٩٧٣ , القاهرة,رفا دار املع,إبراهيم

 محزة بن عيل بن  حييى بن,ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازِّاملتضمن الطراز  -
 .١٤٢٣,  بريوت,يةرصاملكتبة الع ,)٧٤٥ ت(ّ العلوي إبراهيم

 ,)٤٥٦ت ( احلسن بن رشيق القريواين ,العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده -
 .م١٩٧٢بريوت  , دار اجليل,حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد

.  و دمهدي املخزومي.  د حتقيق,)١٧٥ت (محد الفراهيدي  اخلليل بن أ,العني -
 . م١٩٨٠ ,بغداد ,موزارة الثقافة واإلعال ,ّإبراهيم السامرائي

حتقيق منذر حممد سعيد أبو  ,)٢٧٦ت  (بن قتيبةعبد اهللا بن مسلم  ,عيون األخبار -
 .م١٤٢٩/٢٠٠٨ , بريوت,ّ املكتب اإلسالمي,شعر

ّ صاعد بن احلسن الربعي البغدادي ,ُالفصوص - عبد الوهاب .  حتقيق د,)٤٦٢ت (ّ
 .م١٩٩٦/ ١٤١٦ ,ملغرب ا,ّ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية,التازي سعود

جورج .  حتقيق د,)٢٩٦ت (  عبد اهللا بن املعتز,فصول التامثيل يف تباشري الرسور -
 .م١٤١٠/١٩٨٩ , جممع اللغة العربية بدمشق,فهد أبو خرضة. قنازع ود

 , بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة,١ ط , عباس هاين اجلراخ,يف نقد التحقيق -
 .م٢٠٠٦ , دمشق,ع دار الينابي,٢ ط ,م٢٠٠٢

 ,ّو تاريخ الدولة العباسية من كتاب األوراقأ ; أخبار املقتدر باهللا العبايسٌقسم من -
 ,خلف رشيد نعامن.  دراسة وحتقيق د,)٣٣٥ت (ُّ الصويل ىأبو بكر حممد بن حيي

 .م٢٠٠٠ , بغداد,دار الشؤون الثقافية العامة
ُّقطب الرس -  ت بعد (ّيم بن القاسم الرقيق القريواين  إبراه,ُاخلموراألنبذة وور يف أوصاف ُ

 . م٢٠١٠ , أملانيا, منشورات اجلمل,ىّسارة الرببويش بن حيي.  حتقيق وتقديم د,)٤١٧
ّ حتقيق أمحد راتب النف, األخفش األوسط,القوايف -  , بريوت, دار القلم,خاَّ
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 .م١٣٩٤/١٩٧٤

ّ حممد بن يزيد املربد ,الكامل يف اللغة واألدب - َّ َّحممد أمحد . ق ديَ حتق,)٢٨٥ت (ُ ُ
 .م١٤٢٥/٢٠٠٤ , بريوت, مؤسسة الرسالة,ّالدايل

 حققه ,)٧٦٤ت ( خليل بن أيبك الصفدي ,التشبيهالكشف والتنبيه عىل الوصف و - 
 .م١٩٩٩ بريطانيا, , ليدز,هالل ناجي ووليد بن أمحد بن احلسني الزبريي. وعلق عليه د

.  حتقيق د,)٤٨٢ت ( حممد اجلرجاين  أمحد بن,كنايات األدباء وإشارات البلغاء -
  .م٢٠٠٣ , القاهرة, اهليئة املرصية العامة للكتاب,حممود شاكر القطان

 .ت.  د, بريوت, دار صادر,)٧١١ت (فريقي  ابن منظور اإل,لسان العرب -
 ,)٨٨٥ت (ّ حييى بن عمر بن فهد املكي ,ُما يكتب بالضاد والظاء واملعنى خمتلف -

 .م٢٠٠٤ ,٢− ١ ج ,جملة معهد املخطوطات العربية ,ني مفتاحرباح اليم. حتقيق د

احلسني بن حممد بن املفضل املعروف  ,حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء -
 , دار صادر,رياض عبد احلميد مراد.  حتقيق د,)٥٠٢ت (هاين فاألصبالراغب 
 .م١٤٢٥/٢٠٠٤ ,بريوت

حتقيق ماجد  ,)٣٦٠ت (لرسي الرفاء  ا,رشوب واملحبوب واملشموم واملُّاملحب -
 .م١٩٨٦ – ١٩٨٢ دمشق ,باح غالونجيالذهبي ومص

 حتقيق شاكر ,)٦٥٧ت (ّ النشايب  أسعد بن إبراهيم,املذاكرة يف ألقاب الشعراء -
 . م٢٠٠٦ , دمشق,م١٩٨٩ بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة,العاشور

 .م١٩٩٧ , دمشق, حاتم صالح الضامن. حتقيق د,)٢٥٥ت ( السجستاين ,املذكر واملؤنث - 
ّاملستدرك عىل صن - ِنوري محودي القييس وهالل ناج.  د,ويناَّع الدواُ ّ  , عامل الكتب,يُّ

 .م١٩٩٨ ,بريوت

ُن مَ فِّلُاملستطرف يف ك -  حتقيق ,)٨٥٠ت (ّ حممد بن أمحد األبشيهي ,ستظرفٍّ
 .م١٤٢٠/١٩٩٩ , دار صادر, بريوت,م صالحإبراهي

 .م١٩٨٠ , النادي األديب يف بريدة,جلارس محد ا,تارات ومطالعاتمع الشعراء خم -
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ِمعجم األدباء - َ ُ ّإحسان عب. ق ديَ حتق,)٦٢٦ت (ّ ياقوت احلموي ,ُ  دار الغرب ,ساَ

 .م١٩٩٣ , بريوت,ّاإلسالمي

 ,مد هارون حتقيق عبد السالم حم,)٣٩٥ ت( أمحد بن فارس ,م مقاييس اللغةمعج -
  .م١٣٨٩/١٩٦٩ ,٢ط ,, القاهرةمكتبة اخلانجي

ّمقدمة كتاب الدر الفريد وبيت القصيد ملحمد بن أيدمر  -  َ عني بتحقيقها ,)٧١٠ت (ُّ ُ
 .م٢٠١٣ , األردن−  إربد , عامل الكتب احلديث,مصطفى حسني عناية. والتعليق عليها د

ّ أبو عيل القايل ,املقصور واملمدود - أمحد عبد املجيد .  حتقيق ودراسة د,)٣٥٦ت (ّ
 .م١٤١٩/١٩٩٩ , القاهرة,مكتبة اخلانجي ,هريدي

 , حجازيى حتقيق مصطف,)٥٨٤ت  (سامة بن منقذ الكناينُ أ,املنازل والديار -
 .م١٩٦٥ ,القاهرة

ُ عني ,)٤٣٠ت نحو ( رحيان بن عبد الواحد بن حممد اخلوارزمي ,املناقب واملثالب -
 .م١٩٩٩ , دار البشائر, دمشق,بتحقيقه إبراهيم صالح

ّهلنائي املعروف بكراع النمل ّ عيل بن احلسن ا,غريب كالم العرباملنتخب من  -  ّ ُ
 ,َّ مكة املكرمة,ىُ جامعة أم القر,ّحممد بن أمحد العمري.  حتقيق د,)٣١٠ت (

 .م١٤١٩/١٩٨٩
  دار,حييى اجلبوري.  حتقيق د,)٤٣٦ت ( عبيد اهللا بن أمحد بن عيل امليكايل ,املنتخل -

 .م٢٠٠٠ ,الغرب اإلسالمي, بريوت
ّ عيل بن حممد بن خلف النريماين ,ياملنثور البهائ -  حتقيق عبد الرمحن بن ,)٤١٤ت (َّّ

 , الرياض,ّ مركز سعود البابطني اخلريي للرتاث والثقافة,لِّعثامن بن عبد العزيز اهللي
 .م١٤٢٢/٢٠٠١

ُمن غاب عنه املطرب - ُ َ ْ النبوي .  حتقيق د,)٤٢٩ت (ّعبد امللك بن حممد الثعالبي  ,َ
 .م١٤٠٤/١٩٨٤ , القاهرة, مكتبة اخلانجي,بد الواحد شعالنع

 ,حاتم صالح الضامن.  حتقيق د,)٤٣٧ت بعد ( بن خلف الكاتب ّ عيل,مواد البيان -
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 .م١٤٢٤/٢٠٠٣ , دمشق,دار البشائر

ّ حييى بن عيل التربيزي ,املوضح يف رشح شعر أيب الطيب املتنبي -  دراسة ,)٥٠٢ت (ّ
  .م١٩٨٩ , بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة,امنخلف رشيد نع. وحتقيق د

ت (ّيب ّا شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد العن,نزهة األبصار يف حماسن األشعار -
 ,القلم  دار,ّ السنويس وعبد اللطيف أمحد لطف اهللاى حتقيق السيد مصطف,)٧٧٦

 .م١٤٠٧/١٩٨٦ ,الكويت ,١ط 

 دار الكتب ,)٧٣٣ت (ّ عبد الوهاب النويري  أمحد بن,هناية األرب يف فنون األدب -
 .م١٩٧٣ , القاهرة,َّاملرصية واهليئة املرصية العامة للكتاب

 اعتناء حممد ,٢٥ج  ,)٧٦٤ت ( خليل بن أيبك الصفدي ,الوايف بالوفيات -
 .م١٤٢٠/١٩٩٩ , مجعية املسترشقني األملانية,احلجريي

ت (ّمد الثعالبي  عبد امللك بن حم,هِّاليواقيت يف بعض املواقيت يف مدح اليشء وذم -
 .م١٩٩٠ ,بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة,ّحممد جاسم احلديثي  حتقيق,)٤٢٩

*    *     * 



− ٦٨٧ −  

 
 
 

العقاد«املنظور الثقايف يف نقد 
ّ

«  

*(وفيق سليطني. د.أ
∗

( 

تــستهدي هــذه الورقــة البحثيــة بمكتــسبات النقــد الثقــايف, وتنطلــق منهــا, 
لتعود بفعل راجع من أثرها إىل فحص بعض نظرات العقاد النقدية يف ضـوئها, 
ابتغــاء الكــشف عــن الــرؤى املــضمرة, وعــن املعــايري الــضمنية, وكــذلك عــن 

ّدات أو املوجهــات التــي يــصدر عنهــا العقــاد يف مواقفــه, بحيــث يكــون ّاملحــد
ًاخلطاب حمكوما هبا, وشافا عنها, وإن بدت أحيانا مكبوتة فيـه, وأقـل إفـصاحا  ً ْ ً ّ ًْ
ّعن طبيعتها, حتـت ضـغط اإلطـار املعـريف املقيـد حلـدود الفعـل واالسـتجابة يف 

 .زمن العقاد
َلقد رأينا أن نجلو ل باالسـتفادة ناء عىل وفـق هـذا املنظـور,  للبً صاحلةٍناتِبَ

 : بعض ما وقفنا عليه يف ثالثة من كتب العقاد, هيمن
 ).بمشاركة املازين( الديوان يف األدب والنقد − 
 . أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب− 
 . آراء يف اآلداب والفنون− 

هذا, ويتوصل البحث, باختبار مادتـه ومعاجلتهـا, إىل تنظـيم التنـاول عـىل 

                                                            
 .أستاذ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, جامعة ترشين, الالذقية  )∗(
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حو متسلـسل, يبـدأ بالتأسـيس الثقـايف لـدى العقـاد يف نقـد عـدد مـن مـذاهب ن

َاملسترشقني ومـن تـابعهم, ويوافـق ذلـك الكـالم عـىل نقـض التعليـل الطبعـي,  َْ َ
ّوالعمــل عــىل رد املطلقــات إىل جمــرى التــاريخ االجتامعــي الــذي تنفــصل عنــه 

السـتدعاء, ومـن ّ التحيز وطرائق ا)ديولوجياال(ييل ذلك نقد العقاد . لتتجوهر
ّثم التحول باملواجهة من تأنيث اآلخر إىل التأسيس املعريف ّ. 

ًوأخريا, يكون اخلتام بالكشف عـن صـدور العقـاد الـضمني, يف كثـري مـن 
 .ّتبرصاته, عن مقولة النسق

א א א

ًيعد جمال الدراسات الثقـايف والنقـد الثقـايف ميـدانا جديـدا لنـشاط ا ً ُّ لعلـوم ُ
ّ يعنـى بـتفهم وظيفـة ٌ مرشوعهوًاإلنسانية بدءا من تسعينيات القرن العرشين, و ُ

الثقافــة يف العــامل احلــديث, وبــالفحص عــن كيفيــة اشــتغال املنتجــات الثقافيــة, 
 وحتليل الوظيفة االجتامعيـة  الثقافيةَّالوقوف عىل املعاين املضمنة للصورب وذلك

ىل أي مدى نكون متأثرين باألشكال الثقافية? وتتساءل الدراسات الثقافية إ. هلا
 مــدى ِّا ألغــراض أخــرى? وإىل أيعامهل الطــرق نكــون قــادرين عــىل اســتِّوبــأي

 مــدى تكــون اختياراتنــا ِّ أيًيمكــن أن نكــون ذواتــا مــسؤولة عــن أفعاهلــا? وإىل
 .)١(ها?فيّدة أو حمكومة من القوى التي ال نتحكم َّمقي

 الثقافية, ومن بعدها النقد الثقايف, قد اقـرتن وإذا كان االهتامم بالدراسات
ديب قـد الثقـايف تتجـاوز عمـل الناقـد األبمعطيات ما بعد البنيوية, فإن مهمة النا

ّاملتمهر يف قراءة النصوص وتأويل األعامل األدبية وبيان قيمتهـا اخلاصـة; ذلـك 
                                                            

مدخل إىل النظريـة األدبيـة, ترمجـة مـصطفى بيـومي عبـد الـسالم, املجلـس : جوناثان كولر  )١(
 .٦٨م, ص٢٠٠٣ القاهرة, األعىل للثقافة,
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فحـص أن الدراسات الثقافية استثمرت تقنيات التحليل األديب يف عملهـا عـىل 

ّومن هنا كـان عـىل الناقـد الثقـايف أن يتـوفر . ًاملنتجات الثقافية بوصفها نصوصا
 والقهر,والتسامح, عىل بحث مستويات اإلقصاء, واالحتواء, واملقاومة, والغلبة, 

فنـسنت (ّ كـام يبـني −مهمـة الناقـد الثقـايف إن . والتحرير, واملركزية, والتفكيك
 اجلـذور االجتامعيـة لألحـداث املجتمعيـة  هي حتليل− )Vincent Leitchليتش 

 .)٢(ديولوجية ومهادها ومهاوهيا وتفريعاهتا االواملؤسسات, والنصوص,
ًبناء عىل ما سبق ذهب املنظرون إىل عد النقد الثقايف نشاطا منفتحا, ولـيس  ً ّ ً

ّفرعا معرفيا أو مستقال; إذ إن نقاده قد است ً ّا املفاهيم التي قدمتها املـدارس عملوًً
لفلــسفية, واالجتامعيــة, والنفــسية, والــسياسية, وقــاموا بتطبيقهــا عــىل الفنــون ا

الراقية والثقافة الشعبية, دون متييز بينهام مـن حيـث الكيـف, كـام اسـتفادوا مـن 
 ديولوجيـة,ألنظمة الثقافية, واإلشـكاالت االتطبيقها يف جمال كشف الطاقات, وا

نكـشف للـوعي الكيفيـة التـي وأساليب اهليمنـة املختزنـة يف النـصوص, حتـى ت
ّوهبـذا يتعـني النقـد . )٣(ّتتشكل هبا هذه األبعاد واجلوانب واملـستويات املختلفـة

ّالثقايف حقال واسعا للوعي واملامرسة يتخطى احلدود اخلاصة التي  ً ّ نقـاد َتعارفهاً
 .األدب من قبل

א:א א .א

ر يف نقـده عـن وعـي واضـح بمنطلقـات النقـد الثقـايف مل يكن العقاد يـصد
                                                            

النظريــة والنقــد الثقــايف, املؤســسة العربيــة للدراســات والنــرش, : حمــسن جاســم املوســوي  )٢(
 .٢٠م, ص٢٠٠٥بريوت, 

وفاء إبراهيم ورمضان : متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, ترمجة: أرثر أيزابرجر, النقد الثقايف  )٣(
 .١٣م, ص٢٠٠٣بسطاوييس, املجلس األعىل للثقافة, القاهرة, 
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ّوحمدداته, ومل تكن كشوف املعرفة يف زمنه تؤهل لبناء هذا املنظور, عىل نحو مـا 
ّسبقت اإلشارة إليه, لكن ذلـك ال يعطـل القـول بوجـود مالمـح أو مرتكـزات  ّ
ــة  ــة والنقدي ــه البحثي ــه يف كتابات ــابقة ل ــشكل س ــه, او ت ــذا التوج ــىل ه ــتح ع ّتف ّ

 أو النموذج )الرباديغم(ً وهذا طبيعي قياسا عىل −لسجالية, وإن كانت تفتقر وا
 إىل رســوخ يف التأســيس العلمــي, وإىل التامســك −اإلرشــادي للمعرفــة آنــذاك 

لعالمـات واملـؤرشات ّالنسقي يف النحو املنظومي; ولذلك كنـا نجـد لديـه مـن ا
فكـري,  جـوهره الولية ما يصل بأفق هـذا املـسعى, وحيـوم عـىلوالتكوينات األ

 .جرائية وجهازه املفهوميًويقارب شيئا من أدواته اإل
ًلعل قدرا من ذلك يتضح, من الوصل بني كالم العقاد عىل   »النكتة املـرصية«ّ

, إىل غـري »الـديوان« يف »شـوقي«ـّ وما سجله من نقده ل»مناكفة املرأة« وكالمه عىل
دب, وهو ما ييش باخرتاق ة واألرية وبحوثه العلمية يف اللغذلك من معاركه الفك
وآية ذلك هنا جتاوز . , عىل وفق املنظور املشار إليه يف العنوانةأول للثوابت املتعارف

ّالقسمة التي تقرها ثنائيـة التـضاد املرسـومة بـني أدب رفيـع وأدب شـعبي, أو بـني 
الفكـر يت كالمه عىل نقد  يأًومن هذا الباب أيضا. ركزي واملبتذل اهلاميشالراقي امل

يقـول, عـىل سـبيل املثـال, . املوصول بنظرية الطبائع والتخصيص الساليل العرقي
نعم سالح حتارب به األمم املغلوبـة . النكتة سالح«: »النكتة املرصية«حتت عنوان 

ْمن يغلبوهنا, سواء أكانوا من أبنائهـا أو مـن أبنـ  فيـصول ,(...)خـرى اء األمـم األَ
:  منه املغلوب بالنكتة احلارضة, ولسان حاله يقـولب بالسيف والنار, وينتقملالغا

ًأنت ختضعني, وأنا أجعلك أضحوكة بني العاملني ُ«)٤(. 
                                                            

 بـريوت, −القـاهرة  عباس حممود العقـاد, آراء يف اآلداب والفنـون, اهليئـة العامـة للكتـاب,  )٤(
 .١١٦ت, ص.د
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٦٩١
ُأضيف إىل ما ذكر,  َ املدونة املعتمًمستفيدا منُ ه عىل َدة يف هذا البحث, كالمّ

و اهلجــاء أو الرثــاء, وإشــاراته أعالقــة الــشعر بــاملجتمع يف مثــال قــصيدة املــدح 
ّوأقـدر . ستباقية إىل قوة التأسيس النسقي التي يضطلع هبا الـشعرالتوكيدية واال

ًأن شيئا غري قليل, مما جاء يف هذه املواطن من نقد العقاد وحماكمته, ينطوي عىل 
ُمكونات أساسية تلتقي مع غريها عىل أرضـية النقـد الثقـايف, وقـد تعـد ن ّ ّيـات َوُ

ّمضمرة هلذا التوجه يف إملاع العقاد وتبرصاته ا وهو ما سـنحاول جـالءه . ملتقدمةّ
 : املحاور اآلتيةيف

א: .א

, »املقارنـة بـني اللغـات« يف مثـال  الغربيـةيتوفر العقاد عىل نقـض املركزيـة
ّوينبه عىل وجوب دحض بنية الرتاتب, ولوازمها الفكرية, ونتائجها العنرصية, 

ّيمنـة واإلقـصاء, كـام يتقـرر عـىل لـسان دعاهتـا, ومستجراهتا يف دعم مساعي اهل
فيكشف بذلك عن مضمرات اخلطـاب االستـرشاقي يف نحـو إقـرار االنفـصال 

وهـو . رشقيـة وغربيـة: , أو بني طبيعتني متقـابلتني»غرب« و»رشق«املطلق بني 
نهـا, يف سـبيل مخطاب مبنـي عـىل القـول بنظريـة الطبـائع األرسـطية ومـستمد 

اإلخضاع وبتسويغ رضوب الغزو واالستعامر عن طريـق حتقيق غايات تتصل ب
سلب اآلخر وإدارته عىل حمور التقابل الضدي مع غربية الغرب املالزمة ملعـاين 

نقـده مـن بعـد, » إدوارد سـعيد«ّوذلـك مـا سـيتوىل . ّاإلجياب والقدرة والتفوق
ّالــذي يفكــك فيــه هــذا ) ١٩٧٨ (»االستــرشاق«َّوعــىل نحــو مؤســس, يف كتابــه 

 .ًيه بوصفه شكال من أشكال اهليمنةِّب ويعراخلطا
ُيسوق العقاد شاهدا عىل ذلك, يربز فيه خالصة ما يذهب إليه دعاة املركزيـة  ً
الغربية يف التحليل املقارن لوضع اجلملـة االسـمية بـني لـسانني خمتلفـني وهـويتني 
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ــزتني, يقــول ّوبعــض الغــربيني مــن أصــحاب نزعــة التــصوف والتحليــل «: متامي

الرشقية التي ) القدرية(ّ احلديث يردون تأخري الفاعل يف لغتنا إىل نوع من النفساين
ني وأبنـاء ِّبيـن يقـول إن االخـتالف بـني األورمـومـنهم . حتيل كل يشء إىل الغيب

ــشعور  ــو اخــتالف يف درجــة ال ــام ه ــة االســمية إن ــسألة اجلمل ــة يف م ــة العربي اللغ
 الشخــصية مــالزم للتفكــريهــذه ) تثبــو(للشخــصية اإلنــسانية, فــإن ) بــالثبوت(

 .)٥(» ولكنه ضعيف عند الرشقيني, يرسي ضعفه من الفكر إىل اللسان,األوريب
ّإذا كان العقاد يف مواجهته, يرد ذلك إىل داللة االختالف بني اللغـات مـن 
ّجهة, وإىل مراحل التكوين اللغوي اخلاص هبذه اللغة أو تلك من جهة أخرى, 

 رضورة جتريد خطاب القـوة مـن مرتكزاتـه ذات ّفإنه من وراء ذلك, يتفطن إىل
َبعـي القـائم عـىل الفـصم املـاهوي َّطالصالبة املزعومة, وإىل مواجهـة التعليـل ال

للهوية اإلنسانية, باالختالف الثقايف الذي ينقض به جوهر القسمة الساللية يف 
وال خيفى أن هذا االختالف بني لغـة الـضاد واللغـات «: عراق, يقولتراتب األ
له داللتـه التـي ال ريـب فيهـا, وال يمكـن أن حيـدث لغـري سـبب يقبـل األوربية 

ب نـصيبها مــن اجلــالء أو لـه مجيــع الظــواهر اللغويـة, عــىل حــسالتعليـل كــام تقب
 وهــو قــول قــاطع الداللــة يف إحالتــه عــىل .)٦(»الغمــوض يف مراحلهــا التارخييــة

ــه, وين اللغــوي, وفــوق ذلــك بإحالكــالثقافــة اخلاصــة بمراحــل الت  ًمــستثمرات
 يف حركـة التمرحـل اللغـوي, عـىل املنظـور »الوضـوح« و»الغمـوض«درجات 

 .الذي تستبطنه هذه اللغة أو تلك يف رؤية العامل

                                                            
, ٤أشــتات جمتمعــات يف اللغــة واألدب, دار املعــارف, القــاهرة, ط: عبــاس حممــود العقــاد  )٥(

 .٥٧ − ٥٦, ص١٩٧٦
 .٥٧املصدر السابق, ص  )٦(
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ً ما تتضمنه نظرة العقاد, يف هذا املحـل, أورد شـاهدا آخـر  إثباتومن باب ُ ّ ّ

اودة املرأة  عند العامة هو مع)النك(« :, يقول»مناكفة املرأة«من مقالة له بعنوان 
ًالكالم الذي تقصد به اإلساءة وتغمغم به غالبا, كأهنا تزعم أهنا ختاطب نفسها, 

) النـك(وأكثر مـا يكـون . وهي ختاطب من تعنيه ويستمع إليها يف تلك اللحظة
ومــن . )٧(»إلــخ...مــن قبيــل الغمــز أو التــرصيح الــذي جتــرح بــه غــرور الرجــل

طبيعة املرأة التي يتجاىف عنهـا الرجـل, هذا إىل ) النك(الواضح يف السياق نسبة 
 ذلــك, نالحــظ أن العقــاد يــذهب إىل تــشخيص مــعلكــن, . َّويعــرف بخالفهــا

 : بام ييل− كام يدرجها −, تتمثل )النك(أسباب موجبة هلذا 
 . اجلوع اجلنيس, وعدم تالؤم الزوجني يف خصائص املزاج−أ

ّ زواج احلــب املقتــرص عــىل نفــسه, دون االشــرتاك يف حــب−ب  كثــري مــن ُ
 .املوضوعات األخرى

 . سوء احلالة املالية, والشعور بالنقص واحلرمان−ج
ّحيانا يف الرتتيب والنظافة وأثاث املسكن إىل حـد املبالغـة  هوس املرأة أ−د ً
 .املفرطة
ّ التوجس, وتصديق اخلرافات, وخوف العقاب عىل ما يتـوهم أنـه مـن −

 .َّاملحرمات
, وسوء الصحة, أو بواعث الشكوى مـن )النك( الفراغ الذي يعوضه −و

 .املرض واالعتالل
ًواملالحظ أن ما يذهب إليه العقاد من تعليـل الظـاهرة ينطـوي ضـمنا عـىل 

) النـك(ّنفي القـول بالطبيعـة الثابتـة للمـرأة, أو بجبلتهـا التكوينيـة التـي جتعـل 
                                                            

 .١٥٢يف اآلداب والفنون, صآراء : عباس حممود العقاد  )٧(
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ًمالزما هلـا, وموقوفـا عليهـا دون غريهـا  يف ومـع ذلـك فـإن مـا يبـسطه العقـاد. ً

ــول بطب ــشاء االعــرتاض عــىل الق ــى إىل إن ــشة املوضــوع ال يرق ــة مناق ــة أنثوي يع
ّلكن سـياق املعاجلـة . ً حمكام تغدو خمتزلة فيهاًة تعريفا هنائيّجوهرانية, تعرف املرأ

ًيرسب قدرا من ترجيح العقاد للم ّون الثقايف التارخيي, ولألسباب التي نزلت كّ ّ
 يعرض لنقد السلطة البطريركية املوروثة, أو لنقـد املرأة هذه املنزلة, وإن كان ال

ُّالقسمة املاهوية للهوية بني التذكري والتأنيث, ولكنه, يف األحوال مجيعا, يـشف  ً
ًعن بصرية متقدمة يف نقـد التطبيـع الـذي مـن شـأنه أن جيعـل مـن الثقـايف طبعـا 

ّراسخا يتصل بالفطرة واجلبلة وأصل التكوين ّدى لنا من وباختصار, فإن مايتب. ً
ًاملنظور النقدي, وجيعل كثريا من ّ هذا التحول يف توسيع يشري إىلنقد العقاد هنا 

املتفرقة يف معاجلته وأحكامه تندرج يف هذا املجال املتسع الـذي بـات  ذراتَّالش
 .ُيعرف بالنقد الثقايف

א)א(: א .א

من األحيان, أن العقـاد ينفـذ يف نقـده إىل املـضمر يالحظ الباحث, يف كثري 
وهذه املامرسة مـن . ّ القوة والتحيز فيه)ديولوجيةا(ُّيف اخلطاب, فيفض ما يسرت 

صلب نشاط النقد الثقايف الذي يتجاوز املنطوق إىل املفهـوم يف عملـه الكاشـف 
ّتزنه النصوص, أو عام جيتافه اخلطاب ويرسبه من آثار وحمموال ختّعام ت خاصـة ّ

 عـىل ,بقضايا اهلوية والتنميط, أو بمجاالت السيطرة وهتميش اآلخر وتلخيصه
نحو ما وقفنا عليـه يف الفقـرة الـسابقة مـن إنـشاء التقابـل الـضدي بـني القدريـة 

 .الرشقية وفاعلية الذات األوربية املتمركزة عىل نفسها
وفـضح ة عـىل كـشف متوهيـات اخلطـاب, ن العقاد يبدي من املقدرّواحلق أ

ًالعيبه, والنفاذ إىل الغائر يف طبقاته, ما جيعله قمينا بإزالة هالته, أو بتجريده من أ
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قوة اإلضامر التي يعتمدها يف البناء والتوصيل وإخفاء األثر وطمـس الغايـات, 

ً, بنـاء عـىل طريقـة منـاداة اآلخـر »التـذويت«وكأنه هيجس, عىل نحو ما, بفكرة 
 بــضبطها وصــياغتها (*))٨(»التوســري«ســيقوم واســتدعائه, وهــي الفكــرة التــي 

ــ  وأجهــزة الدولــة ديولوجيــااال«ـوجــالء شــكل توظيفهــا يف مقالتــه املوســومة ب
ديولوجيــا تنــادي األفــراد بوصــفهم إن اال«: ; إذ يقــول)١٩٦١(» ديولوجيــةاال

ديولـوجي تكمـن يف كوهنـا  أو التـشكيل اال»التذويت«وخطورة عملية . »ًذواتا
سيطرة واإلخضاع يف عالقـة الثقافـات أو اهلويـات بعـضها وسيلة من وسائل ال

َّوهكذا يقوم خطـاب االستـرشاق, يف مثالـه املقـدم مـن قبـل, بتـذويت . ببعض
ًال, ِّ, متـوكاّآخره واستدعائه عىل هذا النحـو الـذي يتـوىل تعريفـه, فيكـون قـدري

ًمنـسحبا مـن دائـرة الفعـل واملبـادرة, وتكــون لغتـه مـرآة لطبيعتـه اخلاصـة  التــي ً
ّه هبا, بحيث إهنا تـرد إليـه ذاتـه املتعاليـة, التـي يمـر مغينقشها خطاب املركز ليد ّ

 .تعريفه هبا, ويستوي عىل خالفها
ّومن هذه الدعوات التي يتصدى هلا العقاد تلك التي يذهب أصـحاهبا إىل 
حماولة نسف عمق الشخصية العربيـة بالعمـل عـىل حـذف تراثهـا وإلغائـه; ألن 

 أدب عتيـق ال يـصلح للبقـاء, فهـو أدب − كام يزعمون − القديم األدب العريب
وهي دعـوة ال تـربأ مـن شـبهة الكيـد .  خيدم األمماًشخيص, وليس أدبا اجتامعي

انقطـاع الـصلة بيننـا وبـني ماضـينا يف اللغـة «والنفاق كام يقول العقاد; ذلـك أن 
ِّي املـسخرين لـه به يشء بتجريد اإلنسان من الذاكرة وتركه بني أيـدشواألدب أ

ُأداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه ًّ ّ«)٩(. 
                                                            

 (*).]املجلة!! [كذا وردت يف األصل  )٨(
 .١٢٨أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب, ص: عباس حممود العقاد  )٩(
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ل, أن العقــاد ال يــستجيب لطبيعــة النــداء اواملالحــظ, يف مثــل هــذه األحــو

ّوالرغبــة يف التثبيــت, وال يلتــزم املنازلــة عــىل أرض هــذه املقــوالت, وال يتقيــد 
ّظللهـا بحدود دوائرهـا املرسـومة, بـل يـذهب إىل التنقيـب عـن الغايـات التـي ي

وعــىل هــذا الوفــاق جيــري يف . اخلطــاب حتــت ســطحه الظــاهر ومالحمــه املتبديــة
ة الــزعم بــأن الــشعر العــريب خيلــو مــن امللحمــة, بــسبب مــن خصائــصه واجهــم

 الـذي »زكـي املحاسـني«وهو, يف هذا املوضع, يناقش كتـاب الـدكتور . الذاتية
لـشعر العـريب, فيعـود َّيأخذ هبذا الرأي املصدر, وحياول تعليله من داخل إطار ا

, ويشحذ الوعي بـام ينطـوي عليـه تـصدير )Epic(العقاد إىل التدقيق يف امللحمة 
هر; أي مـن ظلًاملؤسسة يف خطاب االسترشاق, وينقل مركز احلوار, ليقلبه بطنا 

ىل الكالم عـىل مكمـن التـرسيب إالكالم عىل وجود امللحمة, أو عدم وجودها, 
ّديولوجي الذي يتغيا احلمل عىل اإلقرار بـنقص امللكـة, وبمحدوديـة الـشعر اال

عة العنـرصية يالعريب, من حيث طبيعته وتكوينه, ومن ثم تثبيت القول عىل الطب
 .اإلقصائية يف خطاب املركز

: أما السؤال عن سبب غياب امللحمة عند العرب فيجيب عنه العقاد بقوله
ولو كانت القافية هي . د العرب, فلم ينظموا فيهإن املوضوع نفسه مل يوجد عن«

 مل ّ كلـهولكـن املوضـوع(...) احلائل دون نظمه لوجدت القصة املطولة منثـورة 
, ومل تكـن لألمـر عالقـة بـنقص يف طبيعـة الفـن, وال (...)يوجد ألسباب شتى 

وجــدت بــبعض « ويــضيف إىل ذلــك أن امللحمــة. »بقــصور يف ملكــات الــشعر
وجـدت : ا حني وجد املوضوع ببعض خصائـصه وأجزائـهخصائصها وأجزائه

, ووجدت مالحم الزير سامل وعنرتة بن شـداد وغـزوات )النبي أيوب(ملحمة 
ر لبعضها رشط البطولـة اخلارقـة أو رشط َّيتوف(...) بني هالل والظاهر بيربس 
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و رشط ط املحاربــة مــع األقــوام الغربيــة, أاألســاطري ومــا بعــد الطبيعــة, أو رش

 مل جتتمع يف واحدة منها, ولـو أهنـا مجعتهـا هذه الرشوط  الشفوية, ولكنالرواية
 .)١٠(»)امللحمة(لوجدت معها 

عىل هذا النحو, فإن كالمـه ه عاملواستيف إجراء املصطلح توسع العقاد ومع أن 
األســطورة, : ًمنطويــا عــىل الــوعي بإنــشاء الفــرق بــني أشــكال متاميــزة, هــي يبقــى

ــةوامللحمــة, والــسرية البطول ــه يقــوض مرتكــزات. ي  اخلطــاب ّوأهــم مــن ذلــك أن
ّده الطبيعية حني يرد املسألة إىل التاريخ واملجتمع, ويلتمس ّالتخيييل, ويرده إىل حدو

 .تعليلها من داخل هذه الصريورة, وليس من طبائع األقوام والسالالت
א: א .א

 ومراميـه ذي يـشري العقـاد إىل طوابعـه الذاتيـة,ال خيفى أن خطاب اهليمنـة الـ
ديولوجية, يف بعض األمثلة املتناولة, قـد دأب عـىل أن جيعـل الغائية, وتكويناته اال

ّمن نفسه مركزا ألطرافه التي حيددها ويغزوها ويف عمليات اإلخضاع هذه يبنـي . ً
 وهـي عالقـة عىل باألدنى, واملتبوع بالتـابع,ألعالقته بغريه, من حيث هي عالقة ا

ّحيوز فيها األدنى التابع مقومات السلب واخلنوع, كام رأينا يف اإلشارة إىل القدريـة 
ًالرشقية, اعتامدا عـىل اسـتنطاق آليـة البنـاء اللغـوي يف العربيـة, وكـذلك يف وصـم 
الشخصية املنتمية إليها بالضعف والتواكل وافتقاد صفة الثبـوت والفاعليـة وغـري 

 .وربية وحدهاّجياب التي ختص الشخصية األات اإلّذلك من مقوم
وال شــك يف أن هــذا التمثيــل التخيــييل يفــيض إىل القــول بخــصوبة املركــز 
ّوفحولته الذكرية املولدة, وإىل تنزيل اآلخـر يف موقـع التأنيـث الـذي حيتـاج إىل 
ّاالفرتاع والتخصيب, باقتحام األول له, وإحلاقـه بـه, وضـخ بعـض خصائـصه 

                                                            
 .١٤٦املصدر السابق, ص  )١٠(
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 . الفكر واللسانطريق هنا من ّفيه, كام تتجىل

ًومن الالفت أن العقاد, يف هذه املواجهة, يتجاىف كثريا عن أفعـال التـدافع 
ً فبـدال مـن نـزوع ; اخلطاب املـضاد االستجابة التي حيفزهااخلطايب, وعن طبيعة

, يذهب العقاد إىل منازلـة اخلـصم عـىل أرضـه  املفرتضديولوجييض االوالتخ
. ة التخيييل باملعريف, وإىل تطويق الزيف بحقـائق العلـمهو; أي يذهب إىل مقابل

وهو إذ يفعل ذلك, يعـصم نفـسه مـن أن يكـون مقلـوب خطـاب املركـز الـذي 
ّيصدي صوته, ويرد إليه صورته, يف تأسسه عليه, ويف قيامه عىل وفـق التحديـد  ّ ُ

ّولعـل ذلـك مـا يتـضح يف نـص العقـاد; إذ يقـول. الذي ينطـق بـه ويـشري إليـه ّ :
لغات يف تصنيف بعض علامئها تنقسم عىل حـسب األجنـاس والـسالالت وال«

ٌوخري منه أن نقـسم اللغـات عـىل حـسب تكوينهـا وتكـوين (...) ّالتي تتكلمها 
قواعدها وعوامل الترصيف يف مفرداهتا وتراكيبها, وهو تقسيم يضبط الفوارق 

ًضبطا كافيا للموازنة بينها ً«)١١(. 
ي التأسـيس العلمـي يف تنـاول اتب عىل هـدميض العقاد يف نقض الرتهكذا ي

ــالنظر والتحليــل, للوقــوف عــىل الوظــائف واخلــصوصيات  الرتكيــب اللغــوي ب
ُسانية, بـدال مـن جعلهـا تكـأة لالالل ًديولوجيـا, واختاذهـا منطلقـا إلقـرار الرتاتـب ً

ــا الغلبــة والتفــوق, والتــذكري والتأنيــث,  يف حملــول االقمعــي, وتــذويبها ّديولوجي
ومن ذلك مـا نـراه يف كالمـه عـىل . اإلخضاع, واالستدعاء والتذويتوالتطويق و

فعىل نقـيض الرغبـة . الفاعل يف اللغة العربية بني املبني للمعلوم واملبني للمجهول
ّيف إرادة االســتخالص احلجــاجي املوجــه يف نــسبة خــصائص طبعيــة إىل لــسان أو 

, يــسلك العقــاد ســبيل املقارنــة بــني اللغــات وأســاليبها يف البنــاء والتعبــريبآخــر, 
                                                            

 .١١٥املصدر السابق, ص  )١١(
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ّ بني اللغات, ويتوفر عىل عاملاالستقراء والوصف العلمي لتفاوت أساليب االست

بحث خصائص البناء للمجهول يف العربية, ويـوازن بينـه وبـني نظـريه يف اللـسان 
ن جيعل أالغريب, ليخلص إىل بيان االختالف, وتقنني الفوارق والتصورات, دون 

 .ّاع الغلبة والتفوق احلضاري والنبذ العرقيمن ذلك مطية لإلنكار ورص
َتح ُفــ(: ممــا يعــرض لــه هنــا, أننــا نقــولمثــال ذلــك,   بــصيغة املبنــي )ُالبــابِ

إن البـاب يكـون «: ما العبـارة األوربيـة املقابلـة لـذلك فهـي قـوهلمأ. للمجهول
وهو تعبري خيلو من دقة الصيغة العربيـة, ألنـه أقـرب إىل وصـف «, )١٢(»ًمفتوحا
 .)١٣(» اإلخبارمنه إىل

مر هنا أن العقاد ال يمتثل ملنطق اخلطاب الضمني املقابل, وال وخالصة األ
ًجيري عىل رضوب التحفيز الكامنة فيه, بل إنه, بانتهاجه سـبيال مغـايرا يف نحـو  ً

, ويفـضح سـبل اإلضـامر, أو ّخـر, يقلـب قواعـد التوجـهاالشتباك بخطاب اآل
نتـاج الفـارق الـدال بـني الزيـف ع, بإاملسكوت عنه يف خطاب اهليمنة واإلخضا

 .ديولوجي والتأسيس العلمياال
وإذا ما حاولنا توسـيع هـذا املنظـور نحـو إعـادة كتابـة التـاريخ احلـضاري 
ّلألمة, من هذا املوقـع اخلـاص بـاملغلوب أو املهمـش, وخـارج نطـاق التحديـد 

ّويــات هلــذا التوجــهُ املــرضوب, فــسنرى يف نقــد العقــاد ن)الكولونيــايل(  الــذي ّ
ــة ــا بعــد ,سيتأســس يف الدراســات الثقافي ــد م  وخاصــة يف احلقــل النظــري لنق

, التي تتعني بداللة مقاومـة »دراسات التابع«ـ, وهو ما سيعرف ب)الكولونيالية(
 .املنظور الغريب االستعامري, ونقد رؤية العامل املحايثة له

                                                            
 !الباب مفتوح: والوجه أن يقال. هذه ترمجة ركيكة  )١٢(
 .٦٣املصدر السابق, ص  )١٣(
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ر, يف تفكـريه, عـن إحـساس ذايت بـالقوة قد يبدو للمتأمل أن العقـاد يـصد
النسقية التي تنطوي عليها املامرسات الثقافيـة واخلطابـات الفكريـة يف سـياقاهتا 

ّام وجــدناه آنفــا يعــري النــسق اال فكــ املؤســسية, وصــيغهااملتعــددة ديولــوجي, ً
ّويفض اخلطاب عن مطوياته يف خطاب املؤسسة الغربية االستعامرية عىل لـسان 

ًلك نجده, يف املقابل, متنبها خلطورة النسق الـشعري الـذي يـسحب دعاهتا, كذ ّ
سقية, نـّالفاعلية من الفكري إىل الفني واجلاميل, فيمرر, عرب هذه القنـاة, قوتـه ال

ّويعزز فعلها وتأثريها يف البناء والتشييد أو يف اهلدم والتقويض, وال سيام ما كان 
 عن »الشخصية« يف دفع هتمة الذاتية يقول. هتاامنه يف مثال قصيدة املدح وموازي

ًكالم ال يعنـي أحـدا  قد يبدو للمتعجل أن قصيدة املدح«: األدب العريب القديم
 وليس أظهر من هـذا الـوهم عنـد أقـرب ...ري السيد املمدوح والشاعر املادحغ

ّفإن قصيدة املدح, لو كانت كـذلك ملـا اسـتحقت مـن املمـدوح نفـسه أن . نظرة
ً, فلــوال أن املجتمــع يــستفيد شــيئا مــن القــصيدة, ...ً واحــداًيبــذل فيهــا درمهــا

وحيفظهــا هلــذه الفائــدة, ملــا احتفــى هبــا املمــدوح, وال جاشــت ملكــة التعبــري يف 
ًيستفيد من القصيدة أهنا حتيي فيه أخالقا ال قوام له بغريهـا إن املجتمع . الشاعر ُ

 :مل خيطئ أبو متام حني قالو... يف قيادته وسياسته ومعامالته املتبادلة بني أفراده
ــاة العــال مــن أيــن تــؤتى املكــارم ّولوال خالل سـنها الـشعر مـا درى  بن

 .)١٤(»فهذا, عىل التحقيق, هو دور الشعر يف بناء املجتمع واملحافظة عىل قوامه
إذا كان هذا الكالم يؤكد أمهية الشعر, من حيث هو حامل للنسق القيمـي 

 عـىل نقـد »الـديوان«م عليه, فـإن كـالم العقـاد يف ّيف املجتمع, ومرسخ له, وقائ
                                                            

 .١٢٩ السابق, صاملصدر  )١٤(
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٧٠١
شعر أمحد شوقي يلفت إىل أثر قـصيدة املـدح يف تعمـيم الفـساد االجتامعـي, بـام 

لغات الشعرية املنافية حتققه يف ذلك املكان من اجلنوح وهدم املنطق السليم باملبا
 :وهنا يتوقف عند قول شوقي يف رثاء مصطفى كامل, شياءحلقائق األ
 َيف هـــــذه الـــــدنيا فأنـــــت البـــــاين ٌان لألخــــالق ركــــن قــــائمإن كــــ

فامذا يفهم السامع من بيت كهذا يرثي بـه مـصطفى كامـل? أيفهـم «: يقول
ُ فامذا يقال عن النبي نأنه وحده هو الباين لكل ركن لألخالق يف هذه الدنيا? إذ

 .)١٥(» قيل هذا عن الزعيم السيايس?ْنإ
 كـشف عـن خطـورة − هبنا بكالم الغـذامي إذا ما أ− أليس يف هذا التناول

النسق الشعري يف صناعة الفحولة وتأسيس الطغيان? أليس فيه توجيه للـوعي 
, بعـد طمـس الفكـري  االمتثـالةإىل أن احليلة البالغية ما هي إال وسيلة إلشاع

ّم االنتهاء إىل تفريد الفرد وتقديسه, يف مقابل إحالل املجتمـع َبالشعري, ومن ث
إن لعبــة املــادح واملمــدوح, بــام اخرتعتــه !. ?»الرعيــة«لتعريــف بــصفة يف ربقــة ا

 منظومـة مـن − كام يؤكد صاحب كتاب النقد الثقـايف −, قد جلبت معها اشعري
 صـورة للعالقـة االجتامعيـة بـني صنعالقيم النسقية انغرست مع مرور الزمن لت

رة اآلمـر املطلـق  الشاعر صـو معهاّفئات املجتمع, ثم إن ثقافة املديح التي صنع
 املجازي, من حيث هو »اإلمرباطور«, هبذه الصفات, ْبصفاته النسقية, صنعت

  .)١٦(»نَرْعَشُم«منحوت بالغي 
فمنذ وجد املدح «: من باب تأكيد ذلك ما يثبته العقاد يف مكان آخر, يقول

                                                            
 −, مكتبـة األرسة )باالشـرتاك مـع املـازين (الديوان يف األدب والنقـد : عباس حممود العقاد  )١٥(

 .٢٠٥م, ص٢٠٠٠مهرجان القراءة للجميع, 
 قـراءة يف األنـساق الثقافيـة العربيـة, املركـز الثقـايف −النقـد الثقـايف : عبد اهللا حممد الغـذامي  )١٦(

 .١٤٤, وص٩٤م, ص٢٠٠١, ٢ريوت, ط ب−العريب, الدار البيضاء 
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ُيف لغات الناس والشعراء يصفون املمدوحني بالصفات املمدوحـة املـستحبة ال 

 .ت املذمومة املستكرهةبالصفا
ّوليس يف وسع املتملق أو املنافق أو طالب املنفعة لنفسه أن يفعل غري ذلك 

فهل إذا جاء شـاعر فمـدح الـرشير بـاخلري, .  كان هذا اإلنسانايف مدح إنسان أي
, قلنا ال عليه من ذلك; ألنه إنام صالح, ومدح املفسد باإلومدح اجلاهل بالعلم

م واخلــري, وال يمــدح املفــسدين واجلهــالء واألرشار? يمــدح اإلصــالح والعلــ
 .)١٧(»ومتى يعاب املدح إن كان هذا ال يعاب?

 بالتفات العقاد إىل الداللة النـسقية لـشعر املـديح, , ال شك,إن السياق يقطع
 ابآية ما انطوى عليه منذ نشأ واستوى وشـاع بـني النـاس, فهـو برفعـه املمـدوح أيـ

ّيـار, وهـدم سـلم القـيم يف املجتمـع, باسـتجابته لعالقـات ّكان, هيدد باختالل املع
ّالقوة والنفوذ, وللمؤسسات االجتامعية التي تدعم ذلك وتتقوى بـه, وألصـناف 

أن الـشعر  −  فـيام يعنيـه − ويعني الكالم هنا . اخلطاب املتفرعة من هذه املؤسسات
ّهييـئ ك, ّليس جمرد حامل للقيم ومرسخ هلا يف إطـاره اخلـاص, بـل إنـه, فـوق ذلـ

هنــاك عــىل صــورهتا ُت نبالنتقاهلــا مــن املكــان األديب إىل املكــان االجتامعــي, فيــست
تضخيم الفرد ورفع سلطته إىل , إىل االراسخة يف شعر املدح, وهو ما يفيض, سياسي

.  التبعيـة, واقتـضاء العبـادة والتقـديسرسيخّمكان العلة األوىل التي من لوازمها ت
 .عالقة, إنام هو تقديس الفرد, وعبادة الطغيانواملشار إليه, بحكم ال

نخلص, بداللة هذه الشواهد املحـدودة التـي عرضـنا هلـا للتمثيـل, إىل أن 
ًمجلة من ممارسات العقاد الكتابية تستبطن غايات النقد الثقايف, يف الكشف عـن 
عمــل األنــساق, ويف جــالء املرامــي املحجوبــة حتــت ســطح اخلطــاب وبالغتــه 

                                                            
 .٢٨آراء يف اآلداب والفنون, ص: عباس حممود العقاد  )١٧(
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٧٠٣
 بيان صلة ذلك كله بطرائق عمل املؤسسات القائمة وأسـاليبها يف الظاهرة, ويف

مـن آيـات و, هليمنة وتوفري سبل استمراريتهاالتصدير والرتويج ودعم رشوط ا
ــاد النقــدي يف خمتلــف احلقــول  ــا نجــده مــن إســهام العق ــة م متكــني هــذه الرؤي
ــسياسية, ومــن اســتعانته بمعطيــات العلــوم ــة وال ــة واألدبي  واملجــاالت الفكري

ًبولوجيـة, فـضال عـن األدبيـة واجلامليـة وغريهـا, ونرتجتامعية واألالنفسية واال
ّم العمل عىل تطويع هذه املعارف يف نقد النـصوص واخلطابـات, وإنتـاج َومن ث

 يـاًمسافة االختالف بني املعلن واملضمر فيهـا, وإعـادة تأويـل ذلـك تـأويال ثقاف
د مواقعهــا املتفاوتــة أو املتقابلــة, ّيقــف عــىل األنظمــة الدالليــة وحياورهــا, وحيــد
 .ًانطالقا من حاجات الواقع احلضاري لألمة

*   *   * 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

ــاب, − ــة للكت ــة العام ــاد, اهليئ ــود العق ــاس حمم ــون, عب  آراء يف اآلداب والفن
 .ت. بريوت, د−القاهرة 

أشــتات جمتمعــات يف اللغــة واألدب, عبــاس حممــود العقــاد, دار املعــارف,  −
 .١٩٧٦, ٤هرة, طالقا

, عبـاس حممـود العقـاد, )باالشرتاك مـع املـازين (الديوان يف األدب والنقد  −
 .م٢٠٠٠ مهرجان القراءة للجميع, −مكتبة األرسة 

مــدخل إىل النظريــة األدبيــة, جوناثــان كــولر, ترمجــة مــصطفى بيــومي عبــد  −
 .م٢٠٠٣السالم, املجلس األعىل للثقافة, القاهرة, 

ايف, حمسن جاسم املوسوي, املؤسسة العربية للدراسات النظرية والنقد الثق −
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 .م٢٠٠٥والنرش, بريوت, 

وفـاء : متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, أرثر أيزابرجـر, ترمجـة: النقد الثقايف −
 .م٢٠٠٣إبراهيم ورمضان بسطاوييس, املجلس األعىل للثقافة, القاهرة, 

ة, عبـد اهللا حممـد الغـذامي,  قراءة يف األنساق الثقافيـة العربيـ−النقد الثقايف  −
 .م٢٠٠١, ٢ بريوت, ط−املركز الثقايف العريب, الدار البيضاء 

*   *   * 
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  ماءات القرآن
   احلسن علي بن احلسنيأبيجلامع العلوم النحوي 
 عبد القادر السعدي/ حتقيق الدكتور

 ملحوظات ومآخذ

 )∗(فوزي حسن الشايبد .أ

ّأليب احلسن عـيل بـن احلـسني امللقـب بــ ,»ماءات القرآن«ّإن كتاب  جـامع  (:ّ
نيـت بدراسـة ُ عالتـيمـن الكتـب عدد ال حيـىص كثـرة ٌواحد من  )العلوم النحوي

 القـرآن ّحموريـةّ شواهد حيـة عـىل فهو وأمثالهالقرآن الكريم من خمتلف اجلوانب, 
ّالكريم ومركزيته يف الدراسات اللغوي وال غرو يف ذلك فهو الكتاب  ,عند العربة ّ

 .ةّة العربيغ للّاألول, بل الكتاب األم
وقد ). ه٥٤٣( أحد علامء القرن السادس اهلجريهو  وجامع العلوم النحوي,

 صفحاتهعدد حتقيق كتابه هذا, الذي بلغ ّتوىل الدكتور الفاضل عبد القادر السعدي 
 عـن دار وهـو صـادرّ من القطـع املتوسـط, ,ثمئة صفحة وثالًسبعا وأربعني) ٣٤٧(

 وقد بـذل فيـه. )م٢٠٠٣( املوافق عام )ه١٤٢٤(األنبار للطباعة والنرش يف بغداد عام 
ًاملحقق الفاضل جهدا , وختريج الشواهد, والتعريف باألعالم, ّ يف حتقيق النصً طيباّ

                                                 
 . األردن−أستاذ النحو والرصف   )∗(



íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( 

 

٧٠٦
ه بقيـت هنـاك بعـض ّغـري أنـ. )١(والتنبيه عىل بعض مـا وقـع فيـه املؤلـف مـن أوهـام

 ببحـث  نفردهـاْأنارتأينـا  ,ً وحتقيقـاًت بالكتـاب تأليفـاّامللحوظات واملآخذ التـي أملـ
 فـيخلص ,نهـا املحقـقوليفيد م ,من جهةة ّ خدمة للكتاب وللحقيقة العلمي,مستقل

 . للكتاب من اجلهة األخرى يف الطبعات القادمةهناتمن علق به الكتاب مما 
 :اآلتيةيف النقاط  ملحوظاتنا عىل هذا الكتابوسنجمل 

א−١ א א :א
 موضوع معروف ومطروق قبل املؤلف بقـرنني ,ّإن التأليف يف ماءات القرآن

 ّولكـن. )٢(كتابـه يف مقدمـة ّاملؤلف نفـسه ّأكدهّان عىل أقل تقدير, وهذا ما من الزم
ّإىل أي مـن األعـامل الـسابقة لعمـل املؤلـف, واكتفـى بـذكر عملـني  ّاملحقق مل يرش ّ

ّ الثنني من العلامء املتأخرين زمنيا عـن عـرص املؤلـ,حيمالن االسم نفسه هلـام ّ أو;فً
, واآلخـر )ه٥٦٩( ارّ أمحـد اهلمـذاين العطـبـن أيب العـالء احلـسن ,لشيخ اإلسالم

 وهـذا .)٣()ه٧٠٧( ّإلبراهيم بن عمر اجلعربي الذي كان قد فـرغ مـن تأليفـه عـام
ًكـان رائـدا يف هـذا املجـال, ) ه٥٤٣( ّيعطي االنطباع بـأن جـامع العلـوم النحـوي

 ,)ه٣٧٠( ابن خالويـهالتأليف يف هذا املوضوع فقد سبقه إىل ; واألمر ليس كذلك
ّ نص عىل أنهالذي ذكر صـاحب كـشف و .)٤(ًكتابايف القرآن الكريم ) ما(ـِ أفرد ل قدّ

ًالظنون أسامء اثنني من العلامء وضـع كـل مـنهام كتابـا حيمـل االسـم نفـسه, وهـو ّ: 
 بـن عـيل أمحـدالـشيخ أبـو الفـرج  ّاألول هـو; )ماءات القرآن عىل ترتيـب الـسور(

                                                 
 هــامش رقــم ١٢٤, ص )١( هــامش رقــم ٤٣, ص )٤( هــامش رقــم ٤١ص : نظــر مــثالا  )١(

 .امللحق) ١( هامش رقم٢٨١,ص)١( هامش رقم ١٨٨, ص )٢(
 .٣ص : ماءات القرآن  )٢(
 .٢٢ص ) قسم الدراسة(املرجع السابق   )٣(
 .٤٠إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم, ص   )٤(
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٧٠٧
بن حممد بـن  )عمر( أبو البقاء املعمرهو الشيخ  , واآلخر)ه٣٩٨( املغريب اهلمذاين

 .)٥(عبد الكريم املغريب الفاروقي
:אא−٢

ّهناك تأثر واضح للمؤلف  :ّ, ويتجىل ذلك من خالل اآليت بالنحو الكويفّ
 , وذلك بتجويزه إعـراب)٥سطر١٦ص(  إثباته عطف البيان يف النكرات− أ

 وهـذا ال. عطـف بيـان: ]٢٦: البقرة[ p q r z } :قوله تعاىل يف »بعوضة«
ــاريس, جيــوز إال عــىل مــذهب الكــوفيني والزخمــرشي , )ه٣٧٧ (وأيب عــيل الف

, )٧(أما البرصيون فال جيوز عندهم جمـيء عطـف البيـان يف النكـرات .)٦()٥٣٨(
 ً. بدالّإال عندهمولذا ال تكون 

  اإلشـارةاسـم; فـيام خيـص ً إثباته جمـيء أسـامء اإلشـارة أسـامء موصـولة− ب
 : يف قوله)هذا(

 » حتملني طليقهذانجوت و«
ًاسام موصوال)  السطر األخري١٨ص(ّ املؤلف ّعده وهـذا ال يـصح إال عـىل . ً

ً  موصـوالًستعمل يشء من أسامء اإلشـارة اسـامُ أما البرصيون فال ي.رأي الكوفيني
 ولـيس يكـون...  «: بقولـه)ه١٨٠( ّ وحدها, وبـرشوط, حـددها سـيبويه»ذا «ّإال

 )مـا(  بمنزلـة الـذي ويكـون»ذا«  يف االستفهام, فيكون)من( و)ما(  معّكالذي إال
ينطبـق يف هذا املـوطن,  )هذا( :وما ينطبق عىل اسم اإلشارة. )٨(»حرف االستفهام

                                                 
 .٢/١٥٧٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون,   )٥(
 .٣/٣٢٦رشح التسهيل   )٦(
 .١/٢٦٧البحر املحيط,   )٧(
 .٢/٤١٦الكتاب,   )٨(
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٧٠٨
 i j k l z } :يف قوله تعـاىل »تلك« :اسم اإلشارةكذلك عىل 

ً املؤلف اسامّ الذي عده).٥سطر١٧٨ص( ]١٧: طه[  .ًيضا أً موصوالّ
 U} :, وذلـك يف قولـه تعـاىلاً موصـوال حرفيـ)ّالـذي(  إثباته جميء− ج

V WXz )عـىل رأي ّإالًأيضا  ّ وهذا ال يصح.) السطر األخري١٠٤ص 
ّ فزعم يونس والفراء وتبعهام ابن )ّالذي(  وأما «:)ه٧٤٥ ( قال أبو حيان;الكوفيني
 A B } :لـه تعـاىلج عليـه قوَّسبك منها ومن صـلتها مـصدر, وخـرُه يّمالك أن

C D E z ]٢٣: الــــشور[
 ,

... ]٦٩: التوبــــة[ U V WXz}و
 .)٩(»والصحيح منع ذلك, وهو مذهب البرصيني

 مـن  يف مـا بعـدها)ّإال(  بشأن عمل مـا قبـل)ه١٨٩( يه لرأي الكسائيّ تبن− د
 ́ ³ ² } :يف قوله تعـاىل » بصائر «:; فبصددوتابعه غري املستثنىمعموالت 

µ ¶ ¸ ¹ º z ًأعرهبــا املؤلــف حــاال معمولــة  ,]١٠٢: اءاإلرس ّ
 وهـذا ال جيـوز عـىل رأي مجهـور .)١٠− ٩سـطر١٦١ص() أنزل( :للفعل السابق

ّألنه من ناحية, ال يستثنى بأداة واحدة شيئان, وألن ما قبل ;النحاة  ال يعمل يف ّإال ّ
 عـىل وقد أنكر املؤلـف. ًأن يكون مستثنى أو تابعا له من ناحية أخرى ّإالما بعدها 

ام متنـع عمـل مـا قبلهـا فـيام بعـدها إذا تـم ّ إنـ)ّإال( ّإن «: قائالّالنحاة رأهيم هذا ورد
يف هـذا  َذَخـَأّاملؤلـف و .».. فيعمل ما قبلها فيام بعـدها,الكالم قبلها, فأما إذا مل يتم

ّوأمـا مجهـور النحـاة فـال جيـوز . )١٠(الذي ذهب إليه برأي الكسائي يف هذه املـسألة
 :ّ وقد عللوه بشيئنيذلك,عندهم 

ّأن حــرف االســتثناء بمنزلــة حــرف النفــي, وحــرف النفــي لــه حــق : ّاألول ّ
                                                 

 .٥/٤٠البحر املحيط   )٩(
 .١/١٩٥رشح الريض عىل الكافية   )١٠(
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ّأال تـرى أنـك إذا « :ّالصدارة, فال يعمل ما قبله فيام بعـده, قـال أبـو عـيل الفـاريس

قام القوم ال زيد? فكـام ال يعمـل مـا قبـل حـرف : ً زيدا فاملعنىّإالقام القوم : قلت
 فـيام بعـده; إذ كـان اك مل يعمل مـا قبـل االسـتثناء إذا كـان تامـالنفي فيام بعده, كذل

 .)١١(»بمعنى النفي
نجح :  يف التقدير من مجلة أخرى; فجملة مثل)ّإال(ّ أن ما بعد هو: واآلخر

ّالطالب إال زيدا, حمولة يف املستوى العميق عن مجلتني مها ًُ ّ ُنجح الطالب, و ما : ّ ّ
ٌطالب إال زيد ما نجح ال: ومجلة مثل. ٌنجح زيد ّ ُ ّحمولـة هـي األخـرى ) ًأو زيـدا(ّ

ٌما نجح الطالب, ونجح زيد:عن مجلتني, مها  ّوهذا يعني أن ما بعد إال هـو. ُ يف  ّ
ْقبلها, ومن ثم ال جيـوز لـه أنالذي  من العاملّالتقدير أجنبي  ّ يعمـل فيـه, وإنـام ّ

ّعـدم توغلـه يف ل و, لقربه مـن العامـل,ّعمله يف االسم الذي ييل إال مبارشة جاز
ّحيــز املعمــول األجنبــي ّفــإن أخــر املــستثنى منــه إىل مــا بعــد املــستثنى. ّ ُ أو أتبــع ,ُ

ّ عمل العامل الذي قبل إال فـيهام بـسبب ارتبـاطهام باملـستثنى, ,املستثنى بتابع ما
 غـري املـستثنى منـه ,ّ وقع بعد االسم الذي بعد إال معمول آخـرْفإن. ّوتعلقهام به

 كان هذا املعمول أجنبيا البتة, فـال يكـون للعامـل الـذي ستثنى,للمتابع  غري أو
ّقبل إال أي ّ عمل له فيه, فيقدر له من ثم ّ ًمنصوبا كان أو مرفوعا −ّ  عامل آخر − ً

ــنس األول ــن ج ــصائر«و. ّم ــة » ب ــي تابع ــؤخرا, وال ه ــه م ــستثنى من ــست م ًلي ّ
هـا, وهلـذا يل لـه فّللمستثنى, وعليه فهي أجنبية من العامل الذي قبلها, فال عمـ

 .)١٢(أنزهلا بصائر: ّمن جنس األول تقديره ّيقدر هلا عامل آخر
 A }:  يف قولـه تعـاىلR STz}يف اآليـة الـسابقة, » بصائر«: ومثل

                                                 
 .٦/١٣٤احلجة للقراء السبعة   )١١(
 .١/١٩٥رشح الريض عىل الكافية   )١٢(
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٧١٠
B  C  D  E  F  G  HI J K  L M N O P Q 

R ST z ]خرج شبه اجلملة بالطريقة ذاهتا, قال ابن هـشام ]٤٤ – ٤٣: النحل ّ ُ
ّ يقـدر للبـاء متعلـق حمـذوف, أيْجيب أن «):ه٧٦١( ّأرسـلناهم بالبينـات; ألنـه ال : ّ

ّ فــيام بعــدها إال إذا كــان )ّإال(ّيــستثنى بــأداة واحــدة شــيئان, وألنــه ال يعمــل مــا قبــل 
ًما قام إال زيدا أحد, أو تابعا له, نحو: مستثنى نحو ًٌ ٌما قام أحد إال زيدا فاضل: ّ ً ّ ٌ«)١٣(. 

א−٣ א :א
ّجىل هذه الظاهرة يف إخالل املؤلف بعدد كبري مـن املـاءات التـي مل يعـرض تت ّ

. منها, وهذا عدد لـيس بالقليـل) ٢٢٢( ني وعرشينت واثنمئتنيهلا, وقد أحصيت 
 .ّوقد أثبتناها كلها يف امللحق املرفق, آخر البحث

 مـع ,»الطـارق «أما االضـطراب فيـتجىل يف إغفـال سـورة كاملـة هـي سـورة
, وإيراد ما ورد فيهـا مـن مـاءات ً أيضا»زةَُماهل « سورةكذلك هها, وإغفالّلماءاهتا ك

, وذكـر )٢٨٨ص(, ويف مقابل ذلك أورد سـورة الفجـر )١٤(ضمن سورة القارعة
 وذلـك يف ,وهذا غري صحيح; فقـد ورد فيهـا ثنتـان زائـدتان. ّأهنا ختلو من املاءات

]١٦, ١٥: الفجر[ e f g z } :قوله تعاىل
 

. 
; كاخللط  يف السورة الواحدةاآلياتًر االضطراب أيضا اخللط بني من مظاهو

 يف )مـا( يف سـورة يـونس, فحكـم مـن ثـم عـىل) ٦(واآلية رقم ) ٥(بني اآلية رقم 
 يف )مـا(  بحكـم]٥: يونس[ º » ¼½ z ¹ ¸ ¶ }: األوىل وهي قوله تعاىل

ــاىل ــه تع ــة, وهــي قول  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì }: الثاني
Í z ]يف اآلية اخلامسة بأهنـا )ما( حكم عىل: إي) ١س١٠٩ص (]٦: يونس ّ

                                                 
 .٣٨١− ٣٨٠مغني اللبيب ص  )١٣(
 .٢٩١ماءات القرآن, ص     )١٤(
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٧١١
 واملوصــولة هــي التــي وردت يف اآليــة ,موصــولة معطوفــة, والــصحيح أهنــا نافيــة

ّالسادسة, ومل يتنبه املحقق   . ّ هذا كلهعىلّ
, كذلك تقديمه لبعض آيات السورة الواحدة عـىل بعـضاخللط ومن مظاهر 
ّ ثم عاد مرة )٢٤(  إىل اآلية)١٩(ف من اآلية ّ انتقل املؤل−  ًمثال − ففي سورة الرعد  ّ

 )٢٢( ّ ثم رجع بعد ذلك إىل اآلية)٢٥(  فاآلية)٢١(  فاآلية)١٩(إىل اآلية  أخرى
 )٣٤( ّ, وقد تكرر هذا السلوك منه يف سورة الروم حيث انتقل من اآليـة)١٣١ص(

 إىل )٢٨( ً, ويف سورة فاطر حيث انتقل راجعا من اآلية)٢١٥ص( )٣٢( إىل اآلية
 ).٢٢٨ص ()١٨( اآلية

ً خلـط أيـضا بـني اآليـات مـن فقـد ,كام خلط بني اآليـات مـن سـورة واحـدة
خمتلفتني; بني آيات من سورة هود وآيات من سورة الفرقان, ففي معرض سورتني 

ذكر دون سبب ظاهر بعض اآليـة رقـم ) ٣س١٩٦ص(حديثه عن سورة الفرقان 
 .e f g hi z } : وهي قوله تعاىل, من سورة هود)١٢٠(

ومن مظاهر االضطراب الواضحة إيراد املؤلف لبعض اآليات التـي حتتـوي 
 وهيمل الكالم عـىل األخـرى; فمـن ,عىل ماءين, فيحكم عىل إحدامها دون حتديد

 j k l } : من سورة األنعام)٥٦(بشأن اآلية رقم ) ٧س٧٦ص( ذلك قوله
m z ّنفـــي, ثـــم أردف قـــائال  x y z { |} z } وكـــذا: ّ

والثانيـة األوىل نافيـة ولكن توجد ههنا مـاءان; .  أي أن ما نافية كذلك]٥٧: نعاماأل[
ــك ــد ذل ــال بع ــم ق ــذا: موصــولة, ث ــام[ Æ Ç È É ÊËz} وك , ]٥٩: األنع

ّ يف هـذه اآليـة نافيـة أيـضا, مـع أهنـ)مـا( ّوبحسب السياق يفهم من كالمه هذا أن ا ً
 من سورة يونس, وهي )٧٤ (ّوقد تكرر ذلك عند حديثه عن اآلية رقم. موصولة

ـــاىل ـــه تع ـــال,s t u v w x y z{ z } :قول ـــث ق  »موصـــولة«:  حي
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٧١٢
.  موصـولةواألخـرى ,وىل نافيـةّمع أنه توجد ههنا ماءان; األ) ٩− ٨س١١٤ص(

ًوقــد تكــررت هــذه الظــاهرة أيــضا عنــد حديثــه عــن اآليــة رقــم   مــن ســورة )٨١(ّ
a b c d z ̀ } :يوسف, وهي

 ،

 ,)٣س١٢٨ص.(نفي : حيث قال
 . موصولةواألخرىه توجد كام هو ظاهر ماءان; األوىل نافية ّأنمع 
א−٤ א א :א

 :من مظاهر ذلك
ّ, ذكـر املحقـق أن القـول بزيـادة)١٦(ص) ١(  اهلامش رقم− أ  يف قولـه )مـا( ّ
والصحيح . )ه٣١١( والزجاج )ه٢١٥( هو لألخفش p q rz}: تعاىل

 ْواالختيار عند مجيع البـرصيني أن تكـون «:, قال الزجاجّأنه رأي جلميع البرصيني
ّ, ويؤكد ذلك نص املربد)١٥(»ً لغوا)ما( ّ  عـىل زيادهتـا يف −   قبل الزجـاج−  )ه٢٨٥( ّ

 .)١٦(كتابه الكامل يف اللغة واألدب
ّ, ذكر املحقق أن القول بأن)١٦(ص) ٢(  اهلامش رقم− ب ّ  p} يف )مـا( ّ

q rz ّوالصحيح أن كال . )ه٣٣٨( النحاسنكرة بمعنى يشء هو للزجاج و
 .)١٨( قد قال بذلك قبلهام)ه٢٩١( , وثعلب)١٧()ه٢٠٧(من الفراء
ّ ذكر املحقق أن)٢٠( السابق ص)٣( اهلامش رقم − ت  القول الوارد يف املتن ّ

ّ, مـع أن رأي )ه٥٩٧( البن اجلـوزي )زاد املسري(:  عىل كتاب وأحالّهو للزجاج
 .)١/٥٧ ()معاين القرآن وإعرابه(موجود يف كتابه  ذا هالزجاج

                                                 
 .٣٤٨, وينظر مغني اللبيب ص١/١٠٤ معاين القرآن وإعرابه  )١٥(
 .١/٤٤٢ الكامل يف اللغة واألدب  )١٦(
 .١/٢١, معاين القرآنالفراء,   )١٧(
 .١/٢٦٦ البحر املحيط  )١٨(
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ّ إمهال املحقق توثيق قول منسوب إىل الزجـاج بـصدد− ث ّ  فيـه ّ يـنص»أيـنام «ّ

 موجـود يف وقـول الزجـاج). ٤س٢٨ص() حيـثام(ّعىل أهنـا عملـت كـام عملـت 
 ١/٢٢٦) معاين القرآن وإعرابه (:هكتاب

ّيــا للفــراء أّ نقــل املحقــق ر)١٧٥(ص ) ٤( اهلـامش رقــم − ج  عــىل حــال فيــهأً
ّاملذكر واملؤنث «كتاب   هذا موجودّرأي الفراءو, )ه٣٢٨( بن األنباريا أليب بكر »ّ

ّاملذكر واملؤنث( :يف كتابه  .)٦٤( ص)ّ
ّرأيـا أليب عـيل الفـاريس عـن املحقق , نقل )٢١٧(ص ) ٣( اهلامش رقم − ح ً

 )٥/٤٦٣() ّاحلجة( :ّ عيل موجود يف كتابهّمع أن رأي أيب. ّمرجع ثانوي
 )ه٣١٠ (ًقــوال للطــربيّاملحقــق ّ, خــرج )٢٤١(ص ) ١(مش رقــم  اهلــا− خ

 يف تفـسريه موجـودّ مـع أن رأي الطـربي البن اجلـوزي, )زاد املسري( بالرجوع إىل
)٢٤/١٠٢(. 

 الـوارد يف املـتن ّيـبن الـنص  االرتبـاطّ فيتمثـل يف فـك,وأما اخللل يف اإلحالة
 :فمن ذلك. ًحالة حينا آخريف مكان اإل  أو يف اخلطأ,ً حيناواملرجع املحال عليه

يل عن قوله عز لسألت اخل: )ه١٨٠( قال سيبويه «:)٣س١٢١ص (قوله − ١
أحـال املحقـق عـىل كتـاب سـيبويه . ]١١١: هـود[ m n o p z } :وجل

 مـن هـذين املكـانني, وقـد ّ يف أيّنا ال نجد هـذا الـنصّ, ولكن٣/١٠٩ و ٢/١٤٠
 البتة, فهذه مـن مجلـة اإلحـاالت تتبعت اآلية يف كتاب سيبويه فلم أجد هذا النص

 .التي ال معنى هلاالعائمة 
عىل مرجع ال عالقة له البتة بـام جـاء يف ) ٤ اهلامش رقم١٣٢ص( إحالته − ٢

املتن, فام جاء يف املـتن يتعلـق بالتجريـد, واملكـان الـذي أحـال عليـه يتعلـق بزيـادة 
 !..احلروف وحذفها, وشتان ما مها
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א−٥ א

  :ّويتجىل ذلك يف اآليت
, »مـن العـني«: والـصواب. حتريـف. »من الغري «: قوله)٧(سطر ) ١١(ص 
  .)١٩(ام يكون من األعيان ال األحداثّفاإلنفاق إن

  .ّبني أما وبني: والصواب,  حتريف »بني ما وبني «:قوله) ١٣( سطر )١٧(ص 
) مـا (ويكـون) مـا(مـن ) بـه( لبعد اهلاء من قولـه «:قوله) ٦( سطر )٣٠(ص

ًاسام موصوال بمعنى الذي ً«.  
لعود : ّفهذا كله حتريف, والصواب هو) ِمن(ـِلبعد اهلاء, وال ل: ال معنى لقوله

  ).ما( إىل )به(اهلاء من قوله 
. »واملضمر ال يوضع عنده موضـع املـضمر «:قوله) ٢( سطر) ٤٥( قوله ص

  .)واملظهر(: وصواب ما حتته خط هو, حتريف
  .أي يصنعه: والصواب. تصحيف. »أي بصنعة« : قوله)٨( سطر )٩١(ص 
  .هذه أهنا مصدرية: الصواب. »هذه أنه مصدرية«:  قوله)١١( سطر )٩١(ص 
يقــصد بــذلك املــاءات . »أربعــتهم نفــي «: قولــه الــسطر األخــري)١١٦(ص 

  ...أربعتهن: وهذا خطأ, والصواب.  من سورة هود)٢٩( و)٢٧(األربع يف اآليتني 
ًأما مالك أب قبال به أب«: وله ق)٣ ( السطر)١٣٢(ص  ّ إن هذه العبـارة عـىل »ٌ

 هــي إىل العجمــة أقــرب منهــا إىل العربيــة, بــسبب كثــرة مــا طاهلــا مــن هــذه الــصورة
 يف إعـراب القـرآن للزجـاج, ويف هـو مـا ورد والـصواب فيهـا .التحريف والتـشويه
 أو به, لك منه: , أي)٢٠(ا أبوك فلك به أبّأم«: وهو ,)٣٩٢(ّاخلصائص البن جني

                                                 
 .٢/٨٢البيان يف غريب إعراب القرآن   )١٩(
 .٢/٤٧٥اخلصائص : ًيضاأ وينظر. ٢/٦٦٥, إعراب القرآنالزجاج,   )٢٠(
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: من عبـارات الكتـاب, قـال سـيبويههي وهذه العبارة يف األصل . » بمكانه أب:أي

  .)٢١(»فلك به أب, أو فيه أب«: ا أبوك فلك أب, لكان عىل قولهّأم: ولو قال.... «
 ْأن «:والـصواب.  حتريـف» يكون هو نـصباْأن «:قوله )٨ ( سطر)١٥١(ص 

  .» فصال»هو «يكون
: والـصواب. حتريـف, »وليس هـو بمجـرور« :, قوله)١( سطر )١٥٢(ص 

  .وليس هو بمجزوم
ال ) ِمـن(ّأن  )ّيقـصد أبـا عـيل الفـاريس( فزعم  «:)٨ ( سطر قوله)١٦١(ص

  »ّيتعلق فيام بعدها
 Ë Ì         Í  Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô } :يف قوله تعاىل) ِمن(يقصد بذلك 

Õ Ö z ]٥١: الشور[.  
 ّإالّل فيام بعدها, ويف املقابل فإن ما بعد  ال يعمّإالّما حتته حتريف; ألن ما قبل 

  .ّال يتعلق بام قبلها: ّال يتعلق بام قبلها, وعليه فالصواب هو
ّمحللت من عنانه املمتـد «: قوله)٥ ( سطر)١٦٣(ص : حتريـف والـصواب. »ُ
ِجهلت ِ َ  

ِما علمت «:والصواب. حتريف. »ما عملت «:وكذلك قوله ْ ِ وهذا الشاهد . »َ
ّد عـىل مـا ذهـب إليـه األخفـش مـن زيـادة حـرف اجلـر ّأورده املؤلف لري يف ) ِمـن(ّ

ّاإلجيــاب الــذي ربــام حيــتج لــه بمثــل هــذا البيــت, فبــني أنــه لــيس فيــه حجــة; ألن ّ ّ ّّ ّ 
ّ إىل النفـي; يعنـي أن −   بحـسب قولـه−  فهو عائد»ِما علمت «: يف املعنى»ِجهلت«

ًح أن يكـون حجـة ّ يف هذا الشاهد جاءت عىل باهبـا, ومـن ثـم ال يـصل)من( زيادة ْ
  . ّ يف اإلجياب; ألن ما قبلها غري مثبت يف املعنى)من( لألخفش عىل زيادة

                                                 
 .٣٩٠ −  ١/٣٨٩الكتاب,   )٢١(
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٧١٦
 والـصواب,حتريـف, . »وال يكون أحـىص فعـل«:  قوله)٢ (سطر) ١٦٤(ص

 . أفعل تفضيل»أحىص «وال يكون: هو
 :, الشاهد)٢٥١( سطر )١٧٤(ص 

 بمعـصمّحـيّكـلوآخذ من
ُعص: بمعصم حتريف, والصواب: لهقو  .وهذا صدر بيت لألعشى كام سيأيت .مُ

 .وال يصار: والصواب. , حتريف»وال يضاف«:  قوله)١٠( سطر )١٧٩(ص 
 : السطر الثاين, قوله)١٩٥(ص

ــوا ــد علم ــق اهللا ق ــرم خل ــيس أك  جنحـودعند احلفاظ بنو عمـرو بـن  َأل
كام , بتقديم احلاء وتأخري اجليم »ُحنجود «: تصحيف, والصوابما حتته خط

 .)٢٣(و نقلته عنه معاجم اللغة )٢٢(يف كتاب سيبويهورد 
 . لتعم: والصواب.  حتريف»تعم «:قوله) ٣(  سطر)٢٢٤(ص 
ــه)٣ ( ســطر)٢٢٤(ص ــة«:  قول ــاين للمبالغ ــصواب. »والث : حتريــف, وال

 .والتاء للمبالغة
א−٦ א :א

ثلـة سـائرة هناك قصور واضح يف ختريج بعض الشواهد التي تكـاد تكـون أم
 :لشهرهتا, وكثرة تداوهلا, فمن ذلك

 .  البيت»...إذ ما أتيت عىل الرسول«:  الشاهد)٤ ( سطر)٩١(ص 
ه مل يقـف ّه مل يعثر هلذا البيت عىل تكملة, وأنـّ أن)١( رقم ذكر املحقق يف اهلامش

اس بن مرداس السلمي, وهو أحـد ّفالبيت لعب, وهذا عجب من العجب. عىل قائله
                                                 

 .٢/٣٧املرجع السابق   )٢٢(
 .)حنجد( لسان العرب, وتاج العروس مادة  )٢٣(
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 :, وهو بتاممه)٢٧(, واخلزانة)٢٦()ه٦٧٢ (, وابن مالك)٢٥(دّ, واملرب)٢٤(ويهشواهد سيب

 املجلـــس ّاطمـــأنإذاحقـــا عليـــك لــهْإذ مــا أتيــت عــىل الرســول فقــل
 :الشاهد) ١ ( سطر)٩٢(ومن ذلك ص 

ــطء ســعيكم ــراجيكم عــىل ب ـــاء ّوإين ل ـــامالت رج ـــون احل ـــام يف بط  ك
والبيـت . ٍ يعثـر عـىل قائـل هلـذا البيـتّأنـه مل) ١( ّذكر املحقق يف اهلـامش رقـم

ّملحرز بن املكعرب الضبي ّ َ ُ)٢٨(. 
 : الشاهد)٥ (سطر) ١٦٣(ومن ذلك ص

ـــد ........... . ـــه املمت ـــن عنان ـــت م  ّمحلل
وكنـا قـد . ّأنـه مل يعثـر هلـذا البيـت عـىل قائـل) ٤( ّذكر املحقق يف اهلامش رقم

ّإن هذا الشطر : ْبقي أن نقول. الشطرأرشنا إىل التحريف يف الكلمة األوىل من هذا 
ّهو صدر لبيت, وليس عجزا كام يـوهم إثبـات املحقـق لـه عـىل هـذا النحـو وهـو . ً

صــدر بيــت أورده صــاحب احلامســة ضــمن ثالثــة أبيــات لقبيــصة بــن النــرصاين 
 :اجلرمي, والبيت مع ما قبله وما بعده
ـــــعد ـــــت آل س ـــــا بن ـــــاجريت ي ـــــــورد ه ـــــــة لل ـــــــت لقح  ِأأن حلب

ِجهلــــــت ْ ِ  ّونظــــــــري يف عطفــــــــه األلــــــــد ّ مــــــن عنانــــــه املمتــــــدَ
                                                 

 .٣/٥٧الكتاب   )٢٤(
 .٢/٤٧املقتضب   )٢٥(
 .٤/٦٧رشح التسهيل   )٢٦(
 .٩/٢٩خزانة األدب   )٢٧(
, ورشح ٢/١٩٢ , وانظر رشح ديوان احلامسة للتربيـزي١/١٠٨الكامل يف اللغة واألدب   )٢٨(

 .٣/١٤٥٥ديوان احلامسة للمرزوقي 



íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( 

 

٧١٨
 )٢٩(ٍمملــــوءة مــــن غــــضب وحــــرد إذا جيـــاد اخليـــل جـــاءت تـــردي

 :, الشاهد)٢− ١( سطر )١٧٤(ص ومن ذلك 
ـــن ـــذ م ـــلوآخ ـــيّك ـــصمّح ـــــدهينّكـــــأن بمع  القـــــرق بالقـــــاعّ أي

هكذا أثبت املحقق هذين الشطرين مـن بيتـني خمتلفـني, ولـشاعرين خمتلفـني 
وهذا مـن ! إىل رؤبة بن العجاج ) ١(ام بيت واحد نسبه يف اهلامش رقم ّهن وكأًأيضا

 : آفات التحقيق العلمي, فقوله
 »)بمعصم(ّوآخذ من كل حي «

 :هو عجز بيت لألعشى, وهو يف ديوانه عىل النحو اآليت
ــــرسى ــــل ال ــــيس أطي ــــرء ق ّإىل امل ُعـــصم ّحـــيّكـــلوآخـــذ مـــن ٍ ُ)٣٠( 

ُعصم:  حتريف, والصواب»بمعصم «:له قوّوكام هو ظاهر من البيت فإن ُ. 
ُوهن عواقد حبك النطاق «: الشاهد)٥( سطر )٢٦١(ص ومن ذلك  ُ ٌّ«. 
ًأيـضا وهذا ! ه مل هيتد إىل مصدر هلذا البيتّأن) ٣(ق يف اهلامش رقم ّذكر املحق

 هـو أبـو كبـري ,ً لشاعر مشهور أيـضا,عجب من العجب, فهذا صدر بيت مشهور
 :ن أحد شواهد سيبويه, وهو بتاممه يكوْأن ويكفيه شهرة .ّاهلذيل

ّمهبـل حبك النطاق فعاش غـري عواقـــــدّوهـــــنبــــهّممــــا محلـــــن َ ُ)٣١( 
ــة ــوان )٣٢(ًوهــو أيــضا أحــد شــواهد اخلزان , وهــو موجــود أيــضا يف رشح دي

 .)٣٣(اهلذليني
                                                 

 ).أدين هبذا الشاهد لتلميذي وصديقي الدكتور ياسني أبو اهليجاء( ١/٢٤٨رشح ديوان احلامسة   )٢٩(
 .٦٧٦, ٢/٤٧٧ّ, وانظر رس صناعة اإلعراب ٧٣ديوان األعشى ص  )٣٠(
 .١/١٠٩الكتاب   )٣١(
 .٨/١٩٢خزانة األدب,   )٣٢(
 .٣/١٠٧٢ رشح أشعار اهلذليني,  )٣٣(
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א−٧ א א

لتي وضعها  نقدم املعايري اْوقبل الرشوع يف عرض هذه املآخذ حيسن بنا أن
 :)٣٤(ّوكالم العرب عامة, وهي, ّ يف القرآن الكريم خاصة)ما( النحاة لتحديد نوع

 . فهي موصولة)ّإال(  أو بعد»ال « أو»مل « أو»ليس « تقع قبل)ما( ّكل  − ١
 . تقع بعد كاف التشبيه فهي مصدرية)ما( ّكل  − ٢
 .ة واملصدريةّ حمتملة للموصولي, الواقعة بعد الباء)ما(و  − ٣
 فهي حمتملة , سابقهام علم أو دراية أو نظر, وقعت بعد فعلني)ما( ّوكل  − ٤

 .ّةة واالستفهاميّللموصولي
 .)٣٥( يف ثالثة عرش موضعاّ فهي نافية إال)ّإال(  وقعت قبل)ما( ّوكل  − ٥

 ّونعرض فيام يأيت ألهم هذه املآخذ
ّعد املؤلف :)٤( سطر )٢١(ص   x y zz}:  يف قولـه تعـاىل)ما(ّ
ر ال يوصـف ّ املفعـول املقـدّ ذلـك; ألن)٦١٦( وقد أنكـر العكـربي .ةّمصدري

 أو ,ها موصـولةّ اإلنبات مـصدر, واملحـذوف جـوهر, ولـذا عـدّباإلنبات; ألن
 .)٣٦(نكرة موصوفة

ُها املؤلـف موصـولة, وقـد اسـتبعد ّعـد Ä Å z} :)٣( سطر )٢٢(ص  ُ
ّواألصح أهن,فيها ذلك,  .)٣٧(ا مصدريةّ
 ,ها املؤلف موصولةّعد. h i j k l z }: )١( سطر )٣٤(ص 

                                                 
 ٨٣٣, والكليات ص ٤/٢٤٤وم القرآن اإلتقان يف عل: , وانظر٤/٤٠١الربهان يف علوم القرآن,   )٣٤(
, ٢/٢٤٥ اإلتقان يف علوم القرآن :, وانظر٤٠٧ – ٤/٤٠٦الربهان يف علوم القرآن   )٣٥(

 .٨٣٣والكليات ص 
 .١/٦٨التبيان   )٣٦(
 .١/٨٢ املرجع السابق  )٣٧(
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 .)٣٨(نا مصدريةها هّوالصحيح أهن. )الذي(بمعنى 

 شـأنه يف ذلـك −  ههنـا)مـا(ّ املؤلـف ّعد U VW z } ):٤( سطر )٣٧(ص 
 وهـذا هـو مـا ذهـب إليـه. ً تعرب متييـزا, نكرة غري موصوفة− شأن أغلب النحويني 

ّقديام كل من  وذهب بعـضهم إىل . )٤٠(يه يف أحد قول عيل الفاريسأيب, و)٣٩(األخفشً
ّأهنا كافة, هيأت  ّ ّويضعف هذا الرأي تكلف إضـامر . )٤١(للدخول عىل اجلمل» نعم«ّ

ّ الفاريس يف أحد قوليه إىل أهنا موصولة بمعنى , وأبو عيل)٤٣(ّوذهب الفراء. )٤٢(مبتدأ
ّويضعف هذا القول قلة وقوع . )٤٤(الذي ِ فاعال رصحيا لـ)ّالذي(ُ ً , هـذا »نعم وبئس«ً
ّتكلف حذف الصلة بأمجعها; ألن فة إىل إضا  .)٤٥(املخصوص باملدح» هي«ّ

; »الـيشء«بــِّ تقـدر ,ّ تكون معرفة تامةْأن −   من وجهة نظرنا− واألفضل فيها 
ً; ذلـك أن إعراهبـا متييـزا فـنعم الـيشء هـي:ْأي ًوتكون فاعال;  يتنـاقض والغـرض ّ

ّالذي يؤتى بالتمييز من أجله; ألنه إنام يؤتى به لتع ّ  يف هـذه )مـا(ّيني جنس املميز, وّ
, بل هي يف غايـة اإلهبـام, وعليـه, فـال تكـون )٤٦(اآلية مساوية للمضمر يف اإلهبام

ّمتييزا; ألن املبهم حيتاج إىل ما يبينه, فال يكون مبينا لغريه; ألن فاقد اليشء ال يعطيـه ً ّ ًّ ّ. 
ّ يف هــذه اآليــة معرفــة تامــة هــو الــذي عليــه إمامــا العرب)مــا( وكــون ــةّ ســيبويه, : ّي

                                                 
 .٢٩, ص )٣القسم األول, جـ (الكريم دراسات ألسلوب القرآن   )٣٨(
 .١/١٣٩, )األخفش(معاين القرآن   )٣٩(
 .٢/٣٩٩احلجة,   )٤٠(
 .٤/٢٤٩رشح الكافية   )٤١(
 .٤/٢٥٠املرجع السابق  )٤٢(
 .٤/٢٥٠, وانظر رشح الكافية ٥٧−١/٥٦) الفراء( معاين القرآن  )٤٣(
 .٤/٢٥٠, وانظر رشح الكافية ٢٥١البغداديات ص  )٤٤(
 .٤/٢٥٠رشح الكافية   )٤٥(
 .٣/١٣رشح التسهيل   )٤٦(
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ّ, فهي عندمها اسم تـام مكنـى)٤٧(والكسائي ّ بـه عـن اسـم معـرف بـاأللف والـالم ّ

فحذف املـضاف , فنعم اليشء إبداؤها :U VW z }: اجلنسية, يكون تقديره يف
 . فنعم اليشء هي: وأقيم املضاف إليه مقامه فصارت يف التقدير

ّ معرفة تامة; )ما( ال يثبت جميء −ّ عىل حسب ما قدمنا − وأكثر النحويني
ّنظرا إىل أن جميء  . )٤٨(يف غري هذا املوضع غري معهود» اليشء« بمعنى )ما(ً

ْولكن يكفي للتدليل عىل كوهنا معرفة, وعىل ورودها يف غري هذا املوضع, قول 
ْإين مما أن أصنع, أي : ً وحدها اسام, قول العرب)ما(ونظري جعلهم «: سيبويه ّ

ّغسلته غسال نعام: ً وحدها اسام, ومثل ذلك)ما(ْمن األمر أن أصنع, فجعل  ً :
ّوحكى الفراء عن الكسائي أنه قال. )٤٩(»أي نعم الغسل ْأرادت العرب أن «: ّ

 .)٥٠(»ً بمنزلة الرجل حرفا تاما)ما(جتعل 
ّومما يقوي القول بأن ّ  ههنا معرفة ال نكرة, هـو كثـرة االقتـصار عليهـا يف )ما( ّ

ّغسلته غسال نعام, و «:نحو  ال يقتـرص عليهـا »نعم «ّ نعام; إذ النكرة التاليةادققته دقً
ّإين « :ً أيضا يف نحو قوهلم)ما( ّومما يقوي القول بتعريف. )٥١( يف نادر من القولّإال

ْمما أن أصنع  −  باالسـتقراء − , كوهنا جمرورة بحرف خمرب به, وما كان كذلك ال يكون »ّ
ّكورة ههنا ليست نكرة موصـوفة, فيتعـني  املذ)ما( معرفة, أو نكرة موصوفة, وّإال

 .)٥٢( لزم ثبوت ما ال نظري له يف كالمهمّإالإذن كوهنا معرفة, و
                                                 

 .٤/٢٥٠املرجع السابق, يف املكان نفسه, ورشح الكافية   )٤٧(
 .١/٣٩١, ومغني اللبيب ٤/٢٥٠رشح الكافية   )٤٨(
 .٣/١٥٦, ١/٧٣الكتاب   )٤٩(
 .٣/١٣رشح التسهيل   )٥٠(
 .املرجع السابق يف املكان نفسه  )٥١(
 .املرجع السابق يف املكان نفسه  )٥٢(
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٧٢٢
ّكأنه سأله عنه فأجابه بأنـ «:قوله )١٠−٩( سطر )٤٣(ص  . »ه بمعنـى الـذيّ

ــا « يف)مــا(: يقــصد بــذلك ــه تعــاىل»َمل  p q r } : بقــراءة الفــتح يف قول
s z ]َّإن عد امل. ]٨١: آل عمـران  ههنـا موصـولة بنـاء عـىل ظـاهر )مـا(:ـِؤلف لـّ

 ّ وسيبويه; ذلـك أن)ه١٧٥(  خطأ مبني عىل سوء فهم ملقصد اخلليل,كالم سيبويه
والقـول فـيام قالـه  «: عندمها رشطية وليست موصولة, قال أبو عـيل الفـاريس)ما(
اسـم,  )ّالـذي( ّه اسـم كـام أنّه أراد أنـّ بمنزلة الذي, أنـ»ملا «ّمن أن] يقصد اخلليل[

ا موصـولة ّ, ومل يرد أهن)ّالذي( ه بمنزلةّإن:  بقولههَفهذا املعنى أراد...وليس بحرف
ه لو محله عىل ّ موصولة بمنزلة الذي; ألن)ما( ّام مل حيمله سيبويه عىل أنّوإن. كالذي
ــك ــزم أن,ذل ــصلةْ لل ــة عــىل ال ــة املعطوف  u v}:  وهــي يكــون يف اجلمل

wz مل يـر ذلـك مظهـرا, ومل يـر أن يعود إىل املوصـول, فلـامٌرْكِذ ْ  يـضع املظهـر ً
ا ّ إىل أهنـ, موصـولة)مـا( ّ عدل عن القـول بـأن, كام يراه أبو احلسن,موضع املضمر

 .)٥٤(ّوقد ذهب الزجاج إىل أن اجلزاء أجود الوجهني فيها. )٥٣(»للجزاء
) ٢(ذكر املحقق يف اهلامش رقم . »الشيوخ الثالثة«:  قوله)٧( سطر )٥٢(ص 

وهـذا .  وأبـو عـيل الفـاريس)٢٢٥( د واجلرميّاملرب: ود بالشيوخ الثالثة املقصّأن
واجلرمـي واملـربد, فهـؤالء هـم الـذين  الفراء: ّغري دقيق, والصحيح أن الثالثة هم

 £ ¢ ¡ � ~ { | }} : الثانية يف قولـه تعـاىل»ّأن «ّذهبوا إىل أن
¤z ]ني ومعنامهـا ّأعيـدت أنكـم مـرت «:قـال الفـراء. )٥٥( توكيد]٣٥: املؤمنون
ّ أن ذلك حسن ملا فرقت بني أنكم وبني خربها بـِّإالواحد,  ّ  :ّ املربدقال, و )٥٦(»إذا: ّ

                                                 
 .٣/٦٦احلجة,   )٥٣(
 .١/٤٣٦معاين القرآن وإعرابه,   )٥٤(
 .٦/٣٧٤البحر املحيط,   )٥٥(
 .٢/٢٣٤ ,معاين القرآنالفراء,   )٥٦(



<{<áa†ÏÖ]<l]ð^Ú<Jgè^Ö]<àŠu<ë‡çÊ 

 

٧٢٣
ّرت الثانية توكيدا, ولست تريد هبا إالّفكر... «  ما أردت باألوىل, فمن ذلك قولـه ً

ّعــز وجــل ّ: {{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤z . فهــذا أحــسن
وممـا جـاء  «:بقولـه عىل بـدليتها ّ فنصسيبويه ّأما )٥٧(»األقاويل عندي يف هذه اآلية

ه ّفكأن. z¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }} :ًمبدال من هذا الباب
 .)٥٨(»كم خمرجون إذا متمّأيعدكم أن: عىل

ّفقد كان تابعا فيها لغريه, إذ اقترص عملـه عـىل عـرض  ,ا أبو عيل الفاريسّوأم
ّخمتلف وجهات نظر النحـاة بـشأهنا, مبينـا أدلـة كـل فريـق, غـري أن  ًّ تقديمـه لـرأي ّ

 .)٥٩(ّسيبويه يوحي بأنه يرى فيها رأيه
ً يكــون موصــوال إذا رفــع ْز أبــو إســحاق أنّوجــو«: قولــه) ٣( ســطر )٥٣(ص 

 s t} :يقــصد بــذلك قولــه تعــاىل. »ّ يكــون خــرب إنْعــىل أن» أجــوركم«
uz ]فالزجـاج ال جييـز كوهنـا ;هذا الكـالم غـري صـحيحو. ]١٨٥: آل عمران 

عــىل رفــع » أجــوركم«وال جيــوز «: قــال هبــذا اخلــصوصموصــولة عــىل هــذا الوجــه, 
, »توفـون«يصري مـن صـلة » يوم القيامة «ّ; ألن)ّالذي( يف معنى )ما(األجور, وجعل 

 .)٦٠(»خرب» أجوركم«و» أجوركم« فال يأيت ما يف الصلة بعد ,)ما(من صلة » توفون«و
. ها مـــصدريةّ عـــدµ z ́ ³ }:  قولـــه)٢( ســـطر )٥٩(ص 
 .ولةا موصّ أهنوالصحيح

ّعد املؤلـف. e f g h ij z } :قوله) ١( سطر )٦١(ص   ههنـا )مـا( ّ
 . موصولة: وهذا خطأ, والصواب. مصدرية

                                                 
 .٢/٣٥٦املقتضب,   )٥٧(
 .٣/١٣٢الكتاب,   )٥٨(
 .١٩٣−١٩٢املسائل املنثورة ص:  وانظر.١/٦٦٨املسائل البرصيات,   )٥٩(
 .١/٤٩٥معاين القرآن وإعرابه,   )٦٠(
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٧٢٤
 § ¦ ¥ ¤ } : يف قولـه تعـاىل)ما( قوله بصدد )٣(س) ٨٤(ص

¨© z ]بــ حـرم ً منـصوباًاسـتفهاما )مـا( يكـون ْوجيوز أن«: ]١٥١: األنعام 
 .»مقدم عليه
 :مأخذانههنا 
 .ًمقدما:  والصواب.خطأ» مقدم«قوله : ّاألول
 ذلـك ّ يـضعفه أن, يف هـذه اآليـةًاستفهاما تكون ْ أن)ما(ـِجتويزه ل: واآلخر

ّعن العمل, وتعليق هذا الفعل ضعيف; نظرا إىل أنـه » أتل«يقتيض تعليق الفعل  ً
 .)٦١(قّليس من أفعال القلوب, فال يعل

 Ø Ù Ú ×}:  يف قولـه تعـاىل)مـا(بـصدد  قوله )٩( سطر )٨٦(ص 
Û Ü ÝÞ ß à áz.  ّوهـذا غـري صـحيح; ألنـه . صـلة, أي زائـدةإهنا

ّخمــالف للمعنــى, ومعــروف أن اإلعــراب فــرع املعنــى, فــإذا عــارض اإلعــراب 
ّاملعنى متسكنا بعروة املعنى ووجهنا اإلعراب وجهة تكون يف ركابه, مـا مل يمنـع  ّ

الـذين كـانوا والسؤال يف اآلية هو عـن معبـوداهتم, أو الـرشكاء . من ذلك مانع
ّ سـيؤدي إىل الـسؤال عـن املكـان, ال )مـا(يدعوهنم من دون اهللا, والقول بزيادة 

ُعن املعبودات والرشكاء, وال معنى لسؤال كهذا, يؤكد ذلـك قولـه تعـاىل بعـد ّ :
{ß à ázأي ذهبوا عنا, أو هلكوا واضمحلوا ;ّ ّوهـذا ال يـصح يف . )٦٢(ّ

ّحق األمكنة, وإنـام هـو للـذوات واألشـياء عليـه, فهـي هنـا اسـم موصـول, و. ّ
ًاجلملة قبله يعرب خربا مقدماًيعرب مبتدأ مؤخرا, وشبه  ًّ. 

                                                 
 .٤/٢٥٠البحر املحيط,   )٦١(
ــان:انظــر  )٦٢( ــب ,٢/٧٧ , والكــشاف٨/٢٠٤ جــامع البي ــاتيح الغي ــري, أو مف ــسري الكب  والتف

 .٤/٢٩٧ , والبحر املحيط١٤/٦٠
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٧٢٥
 ,»كمّأيعـدكم بـأن:  التقـديرّإن: وقول من قال«: قوله) ٦( سطر )٨٧(ص 

 .»ه يتعدى بنفسهّفحذفت الباء غلط; ألن
 ّذلـك أن ; الزجـاج مل يغلـطّنأقـع اويف الو. ّيقصد املؤلـف بـذلك الزجـاج

ً تتعدى إىل اثنني مبارشة تـارة, وإىل ْمن األفعال التي جيوز فيها أن» وعد«الفعل 
وعدتـه «): ٥١٥(قال ابن القطـاع . ً وإىل آخر بالباء تارة أخرى,واحد مبارشة

ٍّخريا ورشا أو بخري ورش ٍ ً . )٦٤(»وعـده األمـر وبـه«: وجاء يف لسان العـرب. )٦٣(»ً
 زوج عبد امللك بـن , البننيّ مع أم,ّة صاحبة كثريّوحترضنا يف هذا املقام قصة عز

 :ّأخربيني عن قول كثري:  حني قالت هلا,مروان
ــه ــوىف غريم ــن ف ــل ذي دي ــىض ك ّق ــــزة ُّ ــــىٌممطــــولّوع ــــا ّمعن  غريمه

 .)٦٥(»...وعدته بقبلة: ما هذا الدين الذي طلبك به? قالت
ــه )١٠( ســطر )٩١(ص  ــا(عــن  قول ــه تعــاىل)م  R S TU z }:  يف قول

; )٦٦(ّ, أو كافـة تكـون مـصدريةْاألرجح فيها أنو .ّبأهنا موصولة ]١٣٨: األعراف[
ّألن عدها موصولة سيضطرنا إىل تقدير عائد, أي كالـذي هـو هلـم, ومعـروف : ّ

ّأن األصل عدم التقدير, هذا فضال عىل أهنم قد نصوا عىل أن كل ّ ّّ ّ  تقـع بعـد )ما(ً
 .)٦٧(ّكاف التشبيه مصدرية

 v w}: يف قولـه تعـاىل) إله( لمةّ أعرب املؤلف ك)٩( سطر )٩٢(ص
x y zzبــدال مــن الــضمري يف الظــرف ً: {x yzوالتقــدير عنــده  :

                                                 
 .٣/٢٩٦األفعال,   )٦٣(
 ).وعد(لسان العرب   )٦٤(
 .٧/١٥٤العقد الفريد,   )٦٥(
 .٥٩٢/ ١التبيان   )٦٦(
 .٤/٢٤٤رآن , واالتقان يف علوم الق٤/٤٠١, والربهان يف علوم القرآن ٨٣٣الكليات ص   )٦٧(
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٧٢٦
وال حيسن  «:قال ابن هشام. ُوقد استبعد هذا التخريج. وهو الذي يف السامء هو
 | }}ًبدال من الضمري املسترت فيه, وتقـدير » إله«تقدير الظرف صلة, و

}~zمعطوفا كذلك لتضمنه اإلبدال من ّ ُ ضمري العائد مرتني, وفيه بً ّد, حتـى ْعّ
ّقيل بامتناعه; وألن احلمل عىل الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه الـتخلص بـه  ْ ّ

ًمن حمذور, فأما أن يكون هو موقعا فيام حيوج إىل تأويلني فال ْ ّ«)٦٨(. 
 من اآلية z°̄ }: ( جاء يف هذا املوضع قوله)٦(  سطر)١٠٣(ص 

 ّأن) ٤(ق يف اهلـامش رقـم ّذكر املحقـ. )ً يكون استفهاماْوجيوز أن ]كان[ نفي و٥٤
ّهنا زيادة تفسد النص, وتـيسء أ ويف الواقع .ّ زيادة يقتضيها النصما بني املعقوفتني

 ْالبتة لوجودهـا; إذ معنى فال; ّ أيام إساءة, وال أدري كيف استساغ زيادهتا ههناإليه
ّيتحدث املؤلف عن   تكـون ْ وجيـوز أن, نفـيّليها بأهنـاوحيكم ع  يف هذه اآلية,)ما(ّ

  .أ واضح خط إذنزيادهتاف ,»كان« فالكالم مستقيم دون .ًاستفهاما
ًفإذا كان نفيا منع فعال منفيـ«:  قوله)٧( سطر )١٠٣(ص  هـذا الـضبط . »اً

 .ٌ فعل منفي»منع«: فـًفإذا كان نفيا : الصحيح هوو. عىل هذا النحو غري صحيح
 يقـصد بـذلك ,» يكون للتخيري بمنزلة أوْأن«: قوله )٣( سطر )١٠٧(ص 

وهـذا غـري . ]١٠٦: التوبـة [Ç È É Ê ËÌz} :يف قوله تعاىل» ّإما«
ّصحيح; نظرا إىل أن   مـن ّ فـال بـد, وجاء بعـدها الفعـل,إذا كانت للتخيري» اّإم«ً

 a b c ̀ _ ^ [ } :, وذلك كقوله تعاىل)٦٩(قبل الفعل» ْأن«وجود 
d e f g z ]ـــف ـــاىل, وق]٨٦: الكه ـــه تع  A B C D E F G }: ول

H I J K z ]وعليـه,.  بعـدها فليـست للتخيـري»ْأن«, وإذا مل ترد ]٦٥: طه 
                                                 

 .٢/٤٨٥ مغني اللبيب  )٦٨(
 .٢/٦٥١التبيان, : , وانظر٢/٩٩٦ارتشاف الرضب,   )٦٩(
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٧٢٧
 .)٧٠( لإلهبامههنا» ّإما«ّفالصحيح أن 

ّ, يقــصد املؤلــف »ّ يــضم إليهــا مــاْومنهــا أن«: قولــه) ٧( ســطر )١٠٧(ص 
يف  يوجــد :بقولـه) ٣( املحقـق يف اهلـامش رقـم ّوقـد علــق. »ّإمـا«: كلمـةبـذلك 

 تركهـا ْوالـصحيح أن. وال معنى هلا: قال»  يكونْأن«املخطوط قبل هذه العبارة 
 املؤلـف ّدوهنـا ال معنـى لـه; ذلـك أنمـن ً بالنص كثريا, وأصبح النص ّقد أخل
 :جتيء يف التنزيل عىل غري وجه» ّإما «ّذكر أن

 :, ثم ذكر الوجه اآلخر, فقال)٣سطر.... ( يكون للتخيريْأن: منها
َّا ترينّفإم«:  نحو,)ما(يضم إليها » ْأن«: ومنها َ  ).٧سطر(» َ

 غايـة يف اخللـل ,وهذا الوجه األخـري الـذي أثبتـه املحقـق عـىل هـذا النحـو
بــالفتح, » ْأن«ً كثــريا, فقــد ضــبط احلــرف ّ بحيــث أفــسد الــنص,واالضــطراب

:  مـن إضـافة عبـارةّثم ال بـد, الرشطية» ْإن« املؤلف يقصد ّ, ألن»ْإن«الصواب 
 : اجلملة عىل النحو اآليتتصبحل»  يكونْأن«

ضـمري يعـود عـىل » يكـون« واسـم ,)مـا(يضم إليها » ْإن« يكون ْأن: ومنها
 )مـا(مت إليهـا ُالرشطية, ض» ْإن« تكون ْ أن,»ّإما«ـِ الوجه اآلخر لّنإ; أي »ّإما«

 .F G ...z }: من قوله تعاىل» ّإما« كام هو يف ,الزائدة
» ّ أن هـذا جيـوز يف الـرضورةزعم فارسهمو«: قوله )١( سطر )١١٢(ص 

ذكـر املحقـق يف . يقصد بذلك حذف الضمري العائد من اخلـرب الفعـيل إىل املبتـدأ
بياري ًهو أبو عيل الفاريس اتباعا منه إلبراهيم األ. بفارسهمّاهلامش أن املقصود 

ّوهذا مردود; ألن سـيبويه نـص عـىل ذلـك قبـل . )٧١(حمقق كتاب إعراب القرآن ّ
                                                 

 .١/٧٢مغني اللبيب,   )٧٠(
 .٣/١٠٩٧, إعراب القرآنالزجاج,   )٧١(
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٧٢٨
ــابقــال ّيل,أيب عــ ــا عــىل ْوال حيــسن يف الكــالم أن«:  يف الكت ً جيعــل الفعــل مبني
وهو ضعيف يف الكـالم, قـال الـشاعر ...  وال يذكر عالمة إضامر األول,االسم

 :وهو أبو النجم العجيل
ّقـــد أصــــبحت أم اخليــــار تــــدعي  ِأصـــــــنع ملّ كلـــــــهًذنبـــــــاّعـــــــيل ّ

صب ال يكـرس البيـت,  النـّفهذا ضعيف, وهو بمنزلته يف غـري الـشعر; ألن
 .)٧٢(» به ترك إظهار اهلاءّوال خيل

 مـا ذهـب إليـه فارسـهم ,واألحسن فيام قيل«: قوله )٨( سطر )١٢١(ص 
ّأكال ملا«من قوله » ّملا«هي » ّملا« قوله ّمن أن كـالم املؤلـف . »واأللـف للتأنيـث» ً

 هـذا ّ املقصود بفارسهم ليس أبا عيل الفـاريس, وذلـك أنّهذا دليل آخر عىل أن
, وأبـو عبيـد كـام ذكـر أبـو )٧٣()٢٢٤( سـالم ابـنالقول هو أليب عبيد القاسـم 

هذا مـن جهـة, ومـن . )٧٤(كان ناقص العلم باإلعراب) ٣٥١(الطيب اللغوي 
 هـذا الوجـه بـل مل يعـرض لـه البتـة يف يعتمدجهة أخرى فإن أبا عيل الفاريس مل 

 .)٧٥(ا مشكلةّ بأهن»ّملا«ام وصف القراءة بتشديد ّ, وإن»ةّاحلج«كتابه 
ًق إليهــا أبــو عــيل أيــضا يف كتابــهّتطــرو ّ, وشــكك يف هــذه »البغــداديات«: ّ
فالوجـه فيـه التخفيـف  «:ً, قـائالً مقبوالًوجها» ّملا«مل ير للتثقيل يف ّألنه  ;القراءة

 .)٧٦(»وال مساغ له غريه يف العربية
 هـو يف ,ه أحـسن مـا قيـل يف هـذه اآليـةّ بأن, ما وصفه مؤلف الكتابّثم إن

                                                 
 .١٢٧, ١/٨٥الكتاب,   )٧٢(
 .٥/٢٦٧البحر املحيط, : , وانظر٢/٣٠٦, إعراب القرآنالنحاس,   )٧٣(
 .١٤٨مراتب النحويني, ص   )٧٤(
 .٣٨٧ − ٤/٣٨٦جة, احل  )٧٥(
 .٣٩١البغداديات, ص   )٧٦(
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٧٢٩
ومـا «: انّقون; قـال أبـو حيـّاستبعده املحق ولذلك , فيهاالواقع أضعف الوجوه
ْفعىل« ال يعرف بناء ْقاله أبو عبيد بعيد; إذ ِمن اللم, ومل» َ ْفعـىل«ا يلزم ملن أمـال ّ َ «

 .)٧٧(» يميلها, ومل يملها أحد باإلمجاع, ومن كتابتها بالياء ومل تكتب هباْأن
, نفـــــي, ]٣٧ :الرعـــــد[ c d e f g hz}:  قولـــــه)١٣٢−١٣١(ص 
 ,»البـاء« وأخـرى بــ)مـن(هذا املعنى يذكر مرة بــ. اًليس اهللا واقيا وولي: واملعنى
 َكَلـ أمـا مـا. أي عذاب من جهنم... f g h i jk z }: قال اهللا

 .»...ٌأب قبال به أب
هذا الـنص عـىل هـذا النحـو دليـل واضـح عـىل عـدم فهـم املحقـق ملقـصد 

 بـني عـذاب وجهـنم, وقـال يف اهلـامش )من(اد ههنا حرف اجلر املؤلف; فقد ز
, ّا زيادة تيسء إىل النصّويف احلقيقة إهن! ّ هذه زيادة يقتضيها النصّإن): ١(رقم 

 يف واد, −  عــىل مــا يبــدو−  املحقــق كــانّ ال معنــى لزيادهتــا, ولكــنْ, إذوتفــسده
ّ ذلك أن ما قصده املؤلـف بقولـهواملؤلف يف واد آخر; ا املعنـى يـذكر مـرة هـذ«: ّ
 , ينتزع من أمـر ذي صـفةْوالتجريد هو أن. »التجريد« هو ,»بمن وأخرى بالباء

ّومعنـى التجريـد أن  «:ّقـال ابـن جنـي ,)٧٨( فيها مبالغة لكامهلا فيه,أمر آخر مثله
. )٧٩(»ّ كأنه حقيقته وحمـصوله,ّالعرب قد تعتقد أن يف اليشء من نفسه معنى آخر

دنـا مـن اهللا ّجر.  لـكّ اهللا ويلّأن: فمعنـى ذلـك» ّهللا ويللك مـن ا«: فعندما نقول
ليس اهللا وليـك, : ا مبالغة لكامل هذه الصفة فيه سبحانه, وإذا نفينا ذلك قلناّولي

 .ً وولياًليس اهللا واقيا: ومن هنا فرس املؤلف قوله تعاىل بقوله
                                                 

 .١/٣١٢مغني اللبيب, : , وانظر٥/٢٦٧البحر املحيط,   )٧٧(
 .٢٧٣الكليات, ص : , وانظر٤٣٢املطول, ص   )٧٨(
 .٢/٤٧٣اخلصائص   )٧٩(
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٧٣٠
بـاء,  وال)مـن(: التجريد عىل حريف اجلر ه قرصّ أن,ؤخذ عىل املؤلفُ يْولكن
 ¿ ¾ ½ }: ًأيضا, وعليه قوله تعاىل )٨٠(»يف«ه يكون بحرف اجلر ّوالصحيح أن

ÀÁ zجرد من جهنم دارا هلم, أي ْ ً  : قولهًاومنه أيض. جهنم دار اخللديف  ّ
 )٨١( مل يعدلوا حكم عـدلْويف اهللاّ إن ًأفـــاءت بنـــو مـــروان ظلـــام دماءنـــا

 . يف عدل اهللاّ حكم عدلْأي
 للبحث صلة

*   *   *  

                                                 
 .٢٧٤الكليات, ص : , وانظر٤٣٣املطول, ص   )٨٠(
 .٢/٤٧٥اخلصائص   )٨١(



− ٧٣١ −  

 
 
 

 العربية واملسلمواللغة
َّ

  ن
   آثارها–عوامل انتشارها ورسوخها 

*(حسني حممد حسني البطاينة. د.أ
∗

( 

:א
 ملا هلا ًأكثر لغات التواصل البرشي تداوالمن  اللغة العربية ومازالت كانت

الترشيف اإلهلـي  عىل ًفضالمن خصائص فاقت هبا غريها من اللغات البرشية, 
ـــا  ـــل هل ـــال اهللابتنزي ـــرآن الكـــريم هبـــا, فق  u v w x y} :الق

zz ]وهذا التـرشيف زاد اللغـة العربيـة مكانـة ورفعـة بـني ]٣: الزخرف ,
 الذي وجدوا يف اللغة رب وبني املسلمني من غري الع,ًالعرب الناطقني هبا أصال

 إضـافة إىل قداسـة ,العربية ما مل جيدوه يف لغاهتم من مرونـة وقـدرة عـىل التعبـري
َّ العربية كوهنا لغة القرآن الكـريم ولغـة سـنة نبيـه مـن بعـث للنـاس كافـةاللغة ُ َِّ. 
 , هلذه املكانة املرموقة للغة العربية وفضلها عىل املسلمني من غـري العـربًونظرا
َّ يف هذا املضامر فتناولت يف هذا البحث العوامل التي مكنت للغـة ً باحثاُخضت

َّ ورسـخت هـذه اللغـة , اعتنقت اإلسالمالعربية عند الشعوب غري العربية التي
لغات هذا الشعوب ونتاجهم يف َيف حضارات هذه الشعوب, وأثر اللغة العربية 

                                                            
 .أستاذ يف جامعة البلقاء التطبيقية باألردن  )∗(
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 الذين اتصفوا بموضـوعيتهم الباحثني إليه بشهادات وصلت ما تًامِّدعُاحلضاري م

 .فكان هلم أثر ال ينكر يف احلضارة العربية نفسها
Arabic Language and Muslims throughout the World: Factors of 

Popularity, Establishment and Influence 

Abstract 

Arabic has been one of the most widely used languages in human 

communication not only because of its aspects surpassing those of other 

languages, but due to the Divine honor as the language of Holy Koran as 

Allah said ,”We made it an Arabic Koran that perhaps you will understand 

(alzukhruf , ٣) This honor has enhanced and elevated the Arabic language 

status among the Arabs , its native speakers after all and among non-Arab 

Muslims, who found Arabic flexibility and potency of expression that 

their languages lack in addition to the holiness of Arabic as the language 

of the Koran and the  Sunnah of the Prophet who is sent as Messengers for 

human beings. Due to the distinguished  status of Arabic and its values for 

non-Arab Muslims, I addressed in this study not only  the factors 

enhancing the usage of Arabic language by non-Arab peoples who 

embraced Islam and establishing. this language in the civilizations of these 

peoples, but also the impact of the Arabic language on their languages 

besides  their cultural production , supporting my findings with the 

testimonies of objective researchers who had incontrovertible impact on 

the Arab civilization itself. 

:א
ْوجعله قبلة للعرب والعجـم , ٍّكتابه بلسان عريب مبني زل هللا الذي أناحلمد ُ ً

ظـه بحفظـه إىل يـوم ِفَمن املسلمني, يتدبرون آياته وينهلون من منهله املعني, وح
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ُالــدين, فقــال جــل يف عــاله َّ :{ g h i j     k l  m z ]٩: احلجــر[ ,
 :د حلدوده وحروفه, فتبارك اهللا أحسن اخلالقني, وبعًفكان حفظه لكتابه حفظا

 كانــت علــوم اللغــة العربيــة مــن أبــرز ميــادين البحــث عنــد الــشعوب فقــد
 التـي ,أداة لـتعلم علـوم الـرشيعة اإلسـالميةبوصـفها  ,املسلمة من غري العـرب

اعتنقوهــا بعــد الفتوحــات اإلســالمية لــبالدهم نتيجــة مــا عايــشه جتــار الــرشق 
انتـشار األقىص من أخالق التجار املسلمني مـن العـرب, فكانـت أحـد عوامـل 

بفضل القرآن بلغت اللغة «: )١( قال بروكلامن.اإلسالم ولغته العربية يف بالدهم
 تكـاد تعرفـه أي لغـة مـن لغـات الـدنيا, املـسلمون الًالعربية من االتساع مـدى 

َّ يؤمنون بأن العربية هي وحدها اللـسان الـذي أحـل هلـم أن يـستعملوه يف ًمجيعا ِ ُ َّ
ً منـذ زمـان طويـل مكانـة رفيعـة فاقـت مجيـع صلواهتم, وهبذا اكتـسبت العربيـة ً ٍ ٍ

 .»لغات الدنيا األخرى
 خت اللغــة العربيــة يفَّ كــان هنــاك الكثــري مــن العوامــل التــي رســولــذلك

 كـام أن هنـاك الكثـري مـن اآلثـار التـي تركتهـا اللغـة ,حضارات هـذه الـشعوب
 .العربية يف لغات وحضارات املسلمني من غري العرب

אא
אא א א

א א

 عدة عوامل يف انتشار وترسيخ اللغة العربية بـني املـسلمني مـن غـري أثرت
العرب, ومعظم هذه العوامل يعود إىل دوافع دينية نتيجة اعتناق هذه الشعوب 

                                                            
 .٣٠٣ ص ,١٩٨٢ ,لبنان ,بريوت ,اللبناين الكتاب دار ,القرآن لغة الفصحى ,أنور ,اجلندي  )١(
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ًلعقيدة لغتها اللغة العربية, يقول ابن خلدون معلال انتشار اللغة  كام  «:)٢(العربيةِّ

َهجر الدين اللغات األعجمية, وكان له لسان القائمني  ُ ُ َّ َِّبالدولة اإلسالمية عربيِ ِ  ,اَّ
ُهجرت كلها يف مجيع ممالكها, فصار استعامل العربي ُّ ُ ْ َ ِ ِ من شعائر اإلسالم وطاعة ةُ ِ

ِالعرب وهجر األمم لغاهتم وألسنتهم يف مجيع األمصار واملاملك, وصار اللس ُان ِ
ًالعــريب لــساهنم حتــى رســخ ذلــك لغــة يف مجيــع أمــصارهم, وصــارت األلــسنة  َ َّ

ًاألعجمية دخيلة فيها و  .»ًغريبةَّ
ٍّإال أن اللغة العربية من منظور دينـي ختتلـف عـن اللغـة الالتينيـة كـام يـرى  ٍ َّ َّ

واللغــة العربيــة بــذلك ليــست دينيــة بــاملعنى الــذي تعتــرب بــه  «:)٣(أنــور اجلنــدي
َّ لغة دينية, ولكن بمعنى خيتلف عن ذلـك كثـريا, ذلـك أن العربيـة هـي الالتينية ً

َّالرباط الذي يربط العرب كافة واملسلمني كأصحاب فكر واحد, ولقد تأكد أن  ََّّ
 .»ُّالعلم بالعربية عند املسلمني كالعلم بالسنن عند أهل الفقه

 :)٤(ن الدين فقالَّ أبو منصور الثعالبي إىل أن املعرفة باللغة العربية مَوذهب
ًإن من أحب اهللا أحب رسوله حممدا « َُّ َّ َّ َْ َّ, ومـن أحـب الرسـول العـريب ^َ َّ َْ  َّأحـبَ

ِالعرب, ومن أحب العرب أحب العربية التي هبا نزل أفضل الكتب عىل أفضل  ُ َّ َ َّ ْ ََ
ُالعجم والعرب, ومن أحب العربية عني هبا, وثابر عليها, ورصف مهتـه إليهـا,  َّ َْ َّ َ َِ َ َ ُ
َّومن هداه اهللاُ لإلسالم, ورشح صدره لإليامن, وآتاه حسن رسيرة فيه اعتقد أن  ٍ َ ُ ُ ُ َ ْْ َِ

ُ خري الرسل, واإلسالم خري امللل, والعرب خري األمم, والعربية خري ^ًحممدا  ُ ُ َُ َّ َ ِ َِ ُ ُّ
ُاللغات واأللسنة, واإلقبال عىل تفهمها من الديانة; إذ هـي أداة العلـم ومفتـاح  ُِّ ُ َِّ ْ ِ ُ ِ

                                                            
 .٤٧ ص َّالسابق  )٢(
 .٦٧ ص السابق  )٣(
 ,العـريب الـرتاث إحيـاء ,املهـدي الـرزاق عبـد: حتقيـق ,العربية ورس اللغة فقه ,منصور أبو ,الثعالبي  )٤(

 .١٥ ص ,٢٠٠٢ ,١ط



<{<áçÛ×Š¹]æ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Jíßè^ŞfÖ]<°Šu ٧٣٥
َتفقــه يف الــدين وســبب إصــالح املعــاش واملعــاد, ثــم هــي إلحــراز الفــضائل ال َّ ِ ِِ ُ ِ ُّ َّ

ِواالحتواء عىل املروءة وسائر أنواع املناقب كالينبوع للامء والزند للنار ِ ِ«. 
َّ اجلندي أن العامل الديني كان أقوى العوامل يف نرش وترسيخ اللغـة ويرى َ ُّ

 –ومـع وجـود هـذه اللغـات  «:)٥(قـول ي.العربية عند غري العرب من املـسلمني
 هــي لغــة العربيــة فقــد كانــت اللغــة −يقــصد لغــات غــري العــرب مــن املــسلمني

 يف ًاملعامالت الدينية ولغة العلم والرشيعة, وقد اشرتك أبنـاء هـذه األمـم مجيعـا
َالكتابة هبا حتى فاق بعضهم كتاب العرب وعلامءهم, ويرجع ذلك إىل َ َّ ُ: 

 .انتشار اإلسالم وانتشار اللغة العربيةَّ التالزم بني حقيقة −١

 . القرآن باللغة العربيةنزول −٢

ِ القائمة يف نفس كل مسلم وعقلهاحلقيقة −٣ ِ ٍ ٍّ كان أو غري عريبا عربي,ِّ َّ أن ,َ َ
ُالقرآن كالم اهللا وأن عىل املسلم أن يتعلم لغة القرآن ليفهمه َّ«. 

تكـاك الـشعوب  أسـباب الحعـدة )٦( ذكر عبد الـرمحن أمحـد البـورينيوقد
ُيـؤثر احتكـاك الـشعوب وتعايـشها  «:أخرى, يقوليف  إىل تأثري لغة يِّالذي يؤد ُ ِّ

ُاللغات التي تتكلمها, فتترسب الكلامت مـن لغـة إىل أخـرى, ويتناسـب يف ًمعا  ُُ َّ َّ
ٍحجم ما يتـرسب مـن لغـة إىل لغـة ٍ ُ ا مـع تـأثري ً غريهـا مـن اللغـات تناسـبا طرديـَّ

ُالــشعب الــذي يــتكلم َّ  .ِغــريه مــن الــشعوب التــي تتعــايش معــهيف َ تلــك اللغــة ِ
ًاحلروب والغزوات التي تنتهي دائام ِ بانتصار طرف عىل طرف وخضوع املهزوم ُ ِ ٍ ٍ

ِللمنترص هي من أكـرب األسـباب الحتكـاك اللغـات وامتزاجهـا ونـشوء لغـات 
ً من لغات األقـوام التـي تعـيش معـا إثـر اكتـساح اجليـوش ًجديدة تكون خليطا

                                                            
 .٦٧−٦٦ ص اجلندي  )٥(
 ,١ط والتوزيـع, للنـرش احلـسن دار ِّكلهـا, للغـاتا أصـل َّالعربية اللغة أمحد, الرمحن عبد البوريني,  )٦(

 .٦٣−٦٢ص ,١٩٩٨
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ِّ وتتعدد أسباب احتكاك الـشعوب التـي تـؤدي بـدورها إىل خرى,ٍد دول أحلدو

احتكاك اللغات وترسيب الكلامت فيام بينها, فإضافة إىل االكتساح واالحـتالل 
 .»لدينا هلجرة والتجارة والرتمجة وانتشارباحلرب هناك ا
 يف السابقة أدت إىل االحتكـاك الـذي يولـد تـأثري اللغـة العربيـة فاألسباب

 أن تأثري اللغـة العربيـة يف لغـاهتم كـان أكـرب ّ إال,ات املسلمني من غري العربلغ
مــن تــأثري لغــاهتم يف اللغــة العربيــة نتيجــة القداســة التــي اكتــسبتها لغــة الــدين 

 .اإلسالمي وصارت لغة اإلسالم
والنتـشار  «:)٧( العامل الديني أبـرز هـذه العوامـل, يقـول البـورينيويبقى

تكــاك اللغــات ال يــستهان بــه, فلغــات الــشعوب املــسلمة يف ٌالــدين تــأثري يف اح
ــة تــرسبت إليهــا حلاجــة أولئــك  َّجنــوب رشق آســيا حتتــوي عــىل كلــامت عربي ٍ َّ

َّاملسلمني الدينية هلا, ومل يكن انتشار اإلسالم يف تلك املنطقة بسبب احلروب ِّ«. 
ُعام تقوم بمجموعة مـن الوظـائف اإلٍبوجه َّ املعلوم أن اللغة ومن َّنـسانية, ٍّ

َّ, وكلام ازداد يستعملها يف انتشار لغة ما بني من ً كبرياً الوظائف تؤثر تأثرياوهذه
, فمن هـذه الوظـائف التـي ً ورسوخاًهذه اللغة ازدادت اللغة انتشارامستعملو 

 شعائرالــإقامــة , ســامهت يف انتــشار ورســوخ اللغــة العربيــة عنــد غــري املــسلمني
ففي هذه احلالة تكون وظيفـة  «:)٨(يقول نايف خرما واألدعية, داالدينية واألور

اللغة األساسية هي إقامة أو متابعة االتصال باخلالق, كام تكون هلا وظيفة فرعية 
ٍ الصلة بني أبناء ذلك املجتمع الذي يدين بدين معنيامرهي متتني أو َّ«. 
ة يف َّالدينيـالـشعائر ِّ موسم احلج السنوي املتواتر خري شاهد عـىل أثـر َّولعل

                                                            
 .٦٣ ص البوريني  )٧(
, ١٩٧٨, التاسـع العـدد, املعرفـة عـامل جملـة, املعـارصة اللغوية الدراسات عىل أضواء, نايف, خرما  )٨(

 .١٧٢ ص
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ترسيخ اللغة العربية عند غري العرب من املسلمني, ففيه جيتمع ماليني املسلمني 

 ما ألداء فريضة احلج من مجيع شـعوب العـامل نـاطقني بلغـة القـرآن الكـريسنوي
 . ِّمؤدين هبا مجيع مناسكه وأدعيته وأوراده

ــة أيــضاومــن  املناســبات ً العوامــل التــي ســامهت يف ترســيخ اللغــة العربي
ِّ كاملحـاكامت والبيـع والـرشاء والـزواج والطـالق ,الرسمية واملعامالت اليومية

اللغـة العربيـة, فعامـل تـستعمل َّ وال سـيام التـي ,وغريها من املعامالت اليوميـة
التجارة بني العرب ورشقي آسيا كان من أبرز العوامل يف دخـول شـعوب هـذه 

ودور  «:)٩( يقــول البــوريني اللغــة العربيــة عنــدهم,ِ وترســيخَاملنــاطق اإلســالم
ٌالتبادل التجاري فيام بني األمم دور مشهود يف انتقا  الكلامت بني اللغات, فقد لُ
ٍ اختالطـا يف كثـري مـن الكـالم ًشهدت منطقـة اجلزيـرة واهلـالل اخلـصيب قـديام ً

ٍبسبب كون املنطقة حلقة وصل للتجارة بني الرشق والغرب, فقد دخل العربية 
َّية واليونانية والرسيانية, لكنها تظل كلامت تعني مـصنوعات ٌكلامت من الفارس َّ

ًأو أدوات مستحدثة أو أنواعا من املأكوالت واملرشوبات ٍ«. 
َّ أن أثر اللغة العربية يف هذه اللغات كان أكرب بكثري مما دخل العربية مـن إال

 .لغات هذه الشعوب
ايل أو احلـاكم أو  القـرارات واألوامـر الـصادرة عـن الـوًومن العوامـل أيـضا
شؤون الرعيــة والــسيطرة عــىل أمورهــا وقيــادة ِلــ االســتجابةالقائـد إلدارة الــبالد و

 الدواوين بة بعد تعريَّيعها صادرة باللغة العربية وخاصجيوش الفتوحات, فجم
وللغة وظيفة أخرى نحاول عن طريقها  «:)١٠(يف عهد األمويني, يقول نايف خرما

                                                            
 .٦٣ص البوريني  )٩(
 .١٧٤ص السابق  )١٠(
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َّ هــي إصــدار األوامــر والــتًة,َّ ومنظمــًةدائمــ ًســيطرةالــسيطرة عــىل حميطنــا  ِ ُحكمُ  يف ُّ

َترصفات اآلخرين أو السيطرة عىل أشياء أخرى يف البيئة املحيطة بنا ُّ«. 
 بوصفها لغة القرآن والثقافة والعلـم والفكـر , استطاعت اللغة العربيةفقد

ً أن تستقطب عددا كبريا من أعالم املسلمني من غري العرب, ف,البيانو ً عملوا يف َ
 والفـريوز والفـارايب يبويهحميطها وكتبوا آثارها هبا, فكانوا من أبرز أعالمها كـس

ْ عـىل أن جعلنـي مـن علـامء العربيـة, ُاهللاَ أمحـد «:)١١(بادي والزخمـرشي الـذي قـالآ
ِوجبلنــي عــىل الغــضب للعــرب والعــصبية هلــم, وأبــى يل أن أنفــرد عــن صــميم  َ ْ َ

َأنصارهم وأمتاز, وأنضوي إىل لف َيف الشعوبية وأنحـاز, وعـصمني مـن مـذهبهم َ ِ َّ
ْالذي مل جي َّ عليهم إال الرشق بألسنة الالعنني واملشق بأسنة الطاعننيِدُ َ َ َّ«. 

ِّ حيويــة اللغــة العربيــة واتــساعها وقــدرهتا عــىل االشــتقاق والتعبــري َّولعــل
ها رائدة يف حفظ تاريخ األمم والـشعوب سـواء املـسلمة وغريهـا, تالدقيق جعل

َّ أن املسلمني من غري العرب اجتهوا إىل تدوين حضاراهتم وتارخيهم وتـراثهم إال
ــداعاهتم  ــستعملني وإب ــر م ــول عم ــسهم, يق ــرب أنف ــة كحــال الع ــة العربي اللغ

ًال نعرف لغة كانت قبل العربية أو معها ثم استمرت مثلها مقـروءة «:)١٢(ُّفروخ َ َّ َّ ً 
 .»رئة عام أو أكثًمكتوبة كام كانت قبل ألف ومخسم

 احلضارة والتاريخ والرتاث واإلبداع كان من أهـم عوامـل رسـوخ فحفظ
ً كوهنا حمفوظة بحفظ القـرآن قـادرة ,اللغة العربية عند املسلمني من غري العرب ً
ُعىل حفظ ما يكتب هبا, يقول نايف خرما  يف غايـة ٌوللغـة املكتوبـة وظيفـة «:)١٣(َُ

                                                            
, ١ط, بريوت, اهلالل مكتبة, بوملحم عيل: حتقيق, باإلعرا صنعة يف املفصل, اهللا جار, الزخمرشي  )١١(

 .١٧ ص, ١٩٩٣
 .٤٩ص اجلندي  )١٢(
 .١٧٥ ص خرما  )١٣(
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ِاألمهية,  َأن من املمكن أن يقوم جمتفمع َّ ِمع معني بحفظ دينـه وتراثـه وأسـاطريه َّ ٌ َّ ٌ

ا مـن أي عـن طريـق نقـل ذلـك الـرتاث شـفويَّوأدبه وعاداته بالطريقة الـشفوية 
َّجيل إىل جيل الحق فإن ذلك الـرتاث معـرض للـضياع أو التحريـف والتغيـري  ٌ َّ َ َّ ٍ
ألسباب تتعلق باحلفظ والذاكرة كام تتعلق بـالنفس البـرشية, ولكـن نفـس هـذا 

ًع إذا تطور فأصبح جمتمعا معقدا, وزاد تراثـه زيـادة هائلـة بحيـث مل يعـد املجتم ً ًً ُ َ ََّ
ِّباإلمكان االعتامد عىل األفراد وذاكرهتم فإن الوسيلة الوحيدة حلفـظ ذلـك كلـه  َّ
َّهو تسجيله كتابة, والواقع أن األمة التي مل تستعمل الكتابـة قـط فقـدت معظـم  ً

 .»تارخيها وتراثها
ًة العربيــة أداة طيعــة لتــدوين التــاريخ والــرتاث واإلبــداع  كانــت اللغــلــذلك ِّ

ُّوحفظها, فبعد انتشار اإلسالم وتشكل الدولة اإلسالمية املرتامية األطـراف كـان 
َّبد من االنتقال من طـور الروايـة إىل طـور التـدوين, فكـان املـسلمون مـن غـري   ال

م الدواوين والرسائل ًالعرب جزءا من عملية التدوين, فقد كان بعضهم يتوىل مها
 .عمليات التأريخ والتوثيق حلضاراهتم وتارخيهم وآداهبم وإبداعاهتمًفضال عىل 

אא
א א

אאא

 ادْأثرت اللغة العربية يف احلضارات املجاورة هلا قبل جمـيء اإلسـالم, وازد
 ْ بعد جميء اإلسـالم وانتـشاره يف بـالد هـذه احلـضاراتاًكبريًازديادا هذا التأثري 
احلـضارات الفارسـية واهلنديـة يف , فـال ينكـر تـأثري اللغـة العربيـة اوبني شـعوهب

ْوغريها من حـضارات بلغتهـا الفتوحـات اإلسـالمية, يقـول ّدية ُْرواألوالرتكية 
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َّولقد أمدت العربية املستنريين يف أواسط آسي «:)١٤(اجلندي ْ ٍا بثقافة تعترب جديدة َّ

ًمن مجيع الوجوه, وبثت يف قلوب هؤالء أفكارا طريفة, وفتحـت أمـام عيـوهنم  ً َّْ
ٍعوامل جديدة, كام أمدت العربية الفرس واألتراك واهلنود بلغـة جديـدة, كـذلك  ٍ َ َ ُ َّ َ
ٍأمدت العربية بالد فارس بخزائن من العلم إىل جانب لغـة مكتوبـة منظمـة, أو  ٍ ٍَّ َُ َّ ْ َّ

ْقل ْ أمـدت الفـرس ببعـث جديـد مـع ثقافـة جديـدة, فعلـت هـذا ُ َْ َ َ ٍ ٍ ٍ ّأن عـىل حـني َّ
ٍ مل يرتكوا أي أثـر , وقد حكموا الفرس قرنني,اإلغريق َّ كـام أهنـم مل يرتكـوا ٍّأديب,َّ

َّ يف اهلند, ومل يرتك الفاريس يف مرص أي أثرًشيئا ُّ«. 
ــو ــارصت فه ــي ع ــضارات الت ــة يف احل ــة العربي ــر اللغ ــرى أن أث ــالم  ي اإلس

والفتوحات اإلسالمية قد جتاوز مرحلة التأثري إىل مرحلة أوسع وأغزر هي مرحلة 
ٍّاإلمداد, فالعربية قد أمدت تلك احلضارات بمدد لغوي أديب ثقايف حضاري غزير  َّ

ٍأن تأثري العرب قد امتد إىل شعوب  )١٥(رجتىل يف جوانب عدة, ويرى أمحد خمتار عم َّ
 .ُّس اللغوي مثل اهلنود والرسيان واملرصينيَكانت أسبق منهم يف الدر

 : جوانب تأثري اللغة العربية يف احلضارات األخرىفمن
 : العريباحلرف − 

َّا يف لغات الشعوب اإلسالمية, فقـد أمـدت  ظهر أثر اللغة العربية جليفقد
َّاللغة العربية هذه الشعوب بأبجدية كتابيـة بـزت معارصاهتـا مـن األبجـديات,  َّ

 يف اللغات الرشقية من ناحيـة ًظهر أثر اللغة العربية واضحا «:)١٦(ندييقول اجل
َّاحلرف العريب باعتباره أداة لكتابة لغات الشعوب اإلسالمية, فأصـبحت اللغـة  ً

                                                            
 .٥٠ ص اجلندي  )١٤(
 .٣٥٨ ص, ١٩٨٨, ٦ط, القاهرة, الكتب عامل, العرب عند اللغوي البحث, خمتار أمحد, عمر  )١٥(
 .٦٦ ص اجلندي  )١٦(
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ُالفارسية والرتكية واأل ُ َّ َّدية واجلاوية ْرَّ ُ وغريهـا تكتـب ) واملاليـواندونيـسيالغة (َُّ ُ
َّفريقيـة الـسواحلية واهلوسـا, ىل اللغـات اإل أصهرت إذلكَّباحلروف العربية, ك َّ

ِومع وجود هذه اللغات فقد كانت اللغة العربية هي لغة املعامالت الدينية ولغة  َّ َِّّ
ًالعلم والرشيعة, وقد اشرتك أبنـاء هـذه األمـم مجيعـا َّ يف الكتابـة هبـا حتـى فـاق َّ ِ

َبعضهم كتاب العرب وعلامءهم ِ َ َّ ُ«. 

ْبيـة بانتـشار احلـضارة اإلسـالمية, وكتبـت هبـا  انترشت احلـروف العروقد َ َِّ ُ
ُ الرتكيــة والفارســية واأللغــاتال َّ َّ َّديــة واألفغانيــة والكرديــة والترتيــة واملغوليــة ْرُّ َّ َّ َّ ََّّ

َّوالرببرية والزنجية والس َّ َاحلية, كام كتبت هبا لغة أهل املاليو, فقد حـدث هـذا وَّ ُ َّ
ُمنــذ ألــف ســنة, ودونــت هبــا آداهبــا وعلومهــا وفنوهنــا, فقــد اســتعمل الفــرس  ُ ُ ْ ِّ ُ ٍ
احلروف العربية لكتابة لغتهم الفهلوية, كذلك استعملها األفغان لكتابة لغـتهم 

ُالبامريــة, وكــذلك املــسلمون اهلنــود يف كتابــة اللغــة األ ة, وســكان أرخبيــل َّديــْرَّ
َّاملاليو والصينيون يف كتابـة لغـاهتم اخلاصـة, واألمـم الترتيـة والرتكيـة يف كتابـة  َّ َُّّ

طـول بحـر عـىل  بني سيحون وجيحون املمتدة لكائنةلغاهتم اخلاصة يف املناطق ا
 .)١٧(قزوين شاميل البحر األسود وجنويب األورال وجنويب روسيا

ُوال تزال اللغة الفارسية تكتب َّ باحلرف العـريب إىل اآلن, أمـا األتـراك فقـد ُ
 .)١٨(استبدلوا هبا احلروف الالتينية عىل يد مصطفى كامل أتاتورك

يف الكتابة حتى وقتنا احلـارض, ًمستعمال يزال احلرف العريب  فريقيا الإ ويف
ًتــزال اللغــة العربيــة شــائعة يف الــسودان الفرنــيس ويف  ومــا «:)١٩(يقــول اجلنــدي

                                                            

 .٦٧ ص اجلندي  )١٧(
 .٣٦٤ ص عمر  )١٨(
 .٦٨ ص اجلندي  )١٩(
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ُ ويف النيجر يعتمدون عىل احلـروف العربيـة, ويف نيجرييـا تكتـب ,شاطئ العاج َّ

ُ عربية, وكذلك اللغـات األربـع التـي يـتكلم هبـا أهـل فَّاللغات الوطنية بحرو َّ ٍ َّ
َّموريتانيا, وأكثرها استيعابا للكلامت العربية اللغة احلسانية َُّ ً ُ«. 

 : واالصطالحاتاملصطلحات − 

ربيــة إىل اســتنباط مــصطلحات جديــدة  علــوم احلــضارة اإلســالمية العأدت
ــة وغريهــا, يقــول حممــد  ــة اللغوي ــة والديني صــارت رضورة يف املعــامالت الفقهي

 مـن ًهذا اللسان عىل سعته وسالسته مل يقف ومل جيمد, فنقـل ألفاظـا «:)٢٠(كردعيل
ًالفارسية والعربانية واحلبشية والقبطية واهلندية, وترك ألفاظا َّ َّ َّ ً عربية كانـت مأَّ ًلوفـة َّ

ِّيف اجلاهلية, واصطلح عىل كلامت عربية كانت تؤدي معاين أخرى قبل اإلسالم َّ َِّ«. 
 املصطلحات اجلديدة التي أوجـدهتا علـوم العربيـة والـرشيعة أغنـت فهذه

 :)٢١( يقول اجلنديًنيا, ولغات وحضارات الشعوب اإلسالمية ثاً,اللغة العربية أوال
م مئـات املـصطلحات واالصـطالحات يف َّقدمت اللغة العربية يف ظل اإلسـال«

 :خمتلف امليادين
َّ الدينية والرشعيةاالصطالحات −١ َّ. 

َّكاإليالء والظهار والعدة واحلضلة(َّ الفقهية االصطالحات −٢  . إلخ)ِّ

َّ اللغوية التي اقتضتها علوم النحو والعروض والـشعر االصطالحات −٣
 .واألدب واإلدغام وغريها من أسامء البحور

 .َّالنحوية املصطلحات −٤

 والطبيعـة يميـاء احلضارة العلـم والفلـسفة والطـب والكمصطلحات −٥
                                                            

 .٤٨ ص اجلندي  )٢٠(
 .٤٨ ص اجلندي  )٢١(
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 .والرياضة والفلك واجلرب واملقابلة

 عىل موادها وحـدها دون االلتجـاء عتمد توجد لغة من اللغات الرشقية توال
َّإىل العربية, وال جتد سـطرا مـن سـطور اللغـة الرتكيـة إال وهـو مـزدحم بـالكلامت  ً

َّدية, حتى قيـلُْرغتني الفارسية واألُّلليف االعربية وكذلك  َّإن نـصف ألفـاظ اللغـة : َّ
ًدية عريب أيضاُْر عريب, وثالثة أرباع الكلامت يف اللغة األَّسيةالفار َّ)٢٢(. 

 احلروف اهلجائيـة ومئـات ِّومل يقف عطاء اللغة العربية عند حد «:)٢٣(ويقول
ِتامة, فقد أعطـت مـصطلحات األلوف من األلفاظ واملعاين, بل وألوف اجلمل ال َّ

ــ  والبــديع والعــروض وأكثــر مــصطلحات الفلــسفة والعلــوم, كــام اناللغــة والبي
َّأعطت اللغات األوربية األرقام العربية وكثريا من أسامء املعاين العلمية ًَّ«. 

 يقف هذا التأثري عىل شعب مسلم دون آخر, بل شـمل مجيـع الـشعوب ومل
 البوسـني الـدكتور أنـس مي عـن األكـاديًفة نقـالاملسلمة, يقول عبد الباقي خلي

 هلا ومنهج حياة, ومع ً معظم شعوب البلقان اإلسالم ديناتقبلت «:)٢٤(كاريتش
ــامت  ــاهيم اإلســالمية وانتــرشت الكل ــادئ واملف ــشار اإلســالم انتــرشت املب انت
والتأثريات الثقافية العربية ورافق التحول يف احلياة الروحية حتوالت عميقـة يف 

ياة االجتامعيـة واالقتـصادية, فالـسلع التجاريـة واملعـدات احلربيـة والكتـب احل
واألثاث واألدوات املنزليـة واملالبـس واملـأكوالت املتنوعـة واألدويـة وغريهـا 
 حوصلت إىل منطقة البلقان من الرشق العريب والرتكي اإلسالمي وعـىل األصـ

ء عربية, وهلذا نجد من الرشق اإلسالمي, ومعظم تلك األشياء كان حيمل أسام
                                                            

 .٦٨ ص اجلندي  )٢٢(
 .٦٩ ص اجلندي  )٢٣(
 الـرشق جريـدة, أوروبـا رشق لغـات يف العربيـة الكلـامت آالف: بعنـوان مقالة, الباقي عبد, خليفة  )٢٤(

 .٢٠٠٤ نوفمرب −١٤ ,٩٤٨٣ العدد, األوسط
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يف اللغــات البوســنية والــرصبية والكرواتيــة وغريهــا مــن لغــات البلقــان آالف 
الكلــامت واملــصطلحات العربيــة يف جمــاالت العلــم والــدين واألدب والــسكن 
 .»وامللبس ومستحرضات التجميل والطب والطهي وغريها من جوانب احلياة

 :املعاجم − 

ــان ــمك ــسباقني إىل عل ــن ال ــرب م َّ الع ــأثرت َّ ــد ت ــاجم وصــناعتها, وق  املع
الشعوب التي اعتنقـت اإلسـالم وغريهـا بالعمـل املعجمـي العـريب, وقـد متثـل 
التــأثري العــريب يف حــضارات غــري العــرب مــن املــسلمني بجــانبني مهــا الرتمجــة 

َّ عـدة معـاجم إىل اللغـة الرتكيـة كالـصحاح كواملحاكاة, فقد تـرجم لغويـو الـرت
 ومـثلهم لغويـو الفـرس, فقـد ترمجـوا ,)٢٥( الرتمجانُهَّامَالذي ترمجه قرة بريي وس

ــ ــو ترمج ــصحاح, وه ــن ال ــرصاح م ــية كال ــاجم إىل الفارس ــدة مع ــصحاح ةع  ل
اجلوهري ترمجه أبو الفضل حممد بن خالد القريش مع إبقاء اآليات واألحاديث 

 معـاجمَّ أمـا املحاكـاة فقـد متثلـت بتـأليف ,)٢٦(والشعر واألمثال باللغـة العربيـة
 كـديوان لغـات الـرتك , املعاجم العربية مـن حيـث الرتتيـب واألسـلوبحتاكي

ملحمود بن احلسني بن حممد الكاشغري, من أهـل كاشـغر عـىل حـدود الـصني, 
وهو معجم يرشح األلفاظ الرتكية بعبارات عربية, وهو حماكـاة لـديوان األدب 

َّال صـالح ُ ومنها قاموس األروام يف نظام الكالم لشيخ اإلسـالم مـ,)٢٧(للفارايب
 فيـه عـىل نظـام الـصحاح للجـوهري, ومجـع فيـه األلفـاظ ر وقد سـا,)٢٨(أفندي

َّالرتكية, وفرسها بالعربية َّ. 
                                                            

 .٣٥٩ ص عمر  )٢٥(
 .٣٦٣ ص عمر  )٢٦(
 .٣٦٠ ص عمر  )٢٧(
 .٣٦٠ ص عمر  )٢٨(
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َ, فقد ألف هندوشاه بـن سـنجر ً املحاكاة حارضة عند الفرس أيضاوكانت َّ

ُسـميته بــذا  «:الكيـزاين صـحاح العجــم عـىل ترتيــب صـحاح اجلـوهري, وقــال ُ َّ
 .)٢٩(»َّ صحاح العربيةِاالسم لكونه عىل أسلوب

 يقترص أثـر العمـل املعجمـي العـريب عـىل حـضارات بعينهـا, فقـد تـأثر ومل
مسلمو البلقان بالعمل املعجمي العريب, ويعد قاموس عبد اهللا شـكايليتش مـن 

 يقـول ,)٣٠(أهم قواميسهم التي تتحدث عن الكلامت العربية يف اللغـة البوسـنية
َّ بارتيــاح تــام أن اللغــات البوســنية يمكــن القــول «:)٣١(عبــد اهللا شــكايليتش َّ ٍّ

َّوالكرواتية والرصبية حتتوي عىل آالف ال ِ العربية, وهذا بحد ذاتـه داللـة كلامتَّ ِّ َّ
 .»َّكافية عىل التأثري الكبري للغة العربية يف البلقان

 :ِّ وموسيقا الشعرَالعروض

ة وشـعرها َّ أثرت اللغة العربية يف لغات الـشعوب املـسلمة يف آداهبـا عامـلقد
خاصة, فقد استمد الفرس مـن اللغـة العربيـة موسـيقاها الـشعرية وموضـوعاهتا, 

ًنشأ الـشعر الفـاريس متـأثرا : يقول الدكتور عيل الشايب «:)٣٢(يقول أمحد خمتار عمر ِّ
 الــشاعر الفــاريس »منــو جهــرى«, ويقــول عــن ً وموضــوعاًبالــشعر العــريب شــكال

ٌ واضــح يف نــشأة القــصيدة ٌمهــا الفنــي أثــركــان للقــصيدة العربيــة بمفهو: الغنــائي
ًإهنـا تعتـرب أنموذجـا: َ, ويقـول بعـد أن عـرض نـامذج مـن شـعره...الفارسية ا  حيـُ

ًللقصيدة الفارسية من حيث تأثرها بالقصيدة العربية شكال وموضوعا ُّ ًُ َّ َُّ. 
                                                            

 .٣٦٤ −٣٦٣ ص عمر  )٢٩(
 الـرشق جريـدة, أوروبـا رشق لغـات يف العربيـة الكلـامت آالف: بعنـوان مقالة, الباقي عبد, خليفة  )٣٠(

 .٢٠٠٤ نوفمرب −٩٤٨٣,١٤ العدد, األوسط
 .السابق املصدر  )٣١(
 .٣٦٤−٢٦٥ ص عمر  )٣٢(
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 َّفقد استعمل شعراء الفرس األوزان العربيـة والقـوايف, «:)٣٣( اجلنديويقول

ِتــرصفوا فيهــا بعــض التــرصف, كــام أخــذ األدب الفــاريس ولكــن  ُّ  موضــوعاتََّّ
األدب العريب كذلك, فهو يـستمد مـن اإلسـالم وتارخيـه ومـن تـاريخ العـرب, 

 .»زيد موضوعات مستمدة من تاريخ الفرسيو
 يقترص تأثري موسيقا وموضـوعات الـشعر عـىل الفـرس وحـدهم, فقـد ومل
َّكل من احتك هبم كالَّتأثر هبم  ُّأمـا تـأث «:سبان وغريهم, يقول عمررسيان واإلُّ ر َّ

َثلُّالرسيان فقد مت ُ يف شكل كل حماكاهتم للعرب يف القوايف, وأول من أدخلها يف َّ َّ
 .»َّشعرهم يوحنا بن خلدون يف القرن احلادي عرش امليالدي

 شعراء اإلفرنج عند ملوك األندلس أن ِكثرألا  األندلس أصبح رضوريويف
ُّيلموا  .)٣٤( بلغة العربًا خفيفً ولو إملاماُ

َّال يـزال سـكان  «:)٣٥( األمر عنـد مـسلمي روسـيا, يقـول اجلنـديوكذلك
َّوهنا يف التخاطب والكتابة لمعداغستان يف روسيا يتكلمون باللغة العربية, ويست

َّونظم الشعر وفق األوزان العربية األصيلة َ«. 
 :النحو − 

ْحضارات الـشعوب األخـرى, وأثـرت َّ أثرت اللغة العربية يف لغات ولقد َ
ٍّتراثها, وهذا التأثري ال يقترص عىل علم أو فن دون آخر, وتأثري اللغة العربيـة يف 
ِّعدة علوم وفنون يؤكـد تـأثري النحـو العـريب يف لغـات هـذه الـشعوب ونتاجهـا  َّ
َّالعلمي, إال أن بعض املسترشقني يرون أن الدراسـات النحويـة العربيـة ليـست  َّ

                                                            
 .٧٦ ص اجلندي  )٣٣(
 .٧٠ ص اجلندي  )٣٤(
 .٧١ ص اجلندي  )٣٥(
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 واهلنـود, فمـن الطبيعـي أن يكـون التـأثري يونانٌ, وأهنا نامجة عن التأثر بالأصيلة

ًمتبادال بني اللغات, وهذا ال يعيـب اللغـة العربيـة, فتـأثري اللغـات األخـرى يف 
َّاللغة العربية ال يمكن إنكاره, ولكنه أقل بكثري من أثر اللغة العربية يف اللغـات 

ُإن الدرس النحـوي يتكـون  «:)٣٦(ل البورينيُاألخرى إذا ما قورن هبا, ولذا يقو ََّّ
ــدرس وهــي  ــادة ال ــا م ــادة املدروســة, أم ــن أســلوب الدراســة إضــافة إىل امل َّم
العالقات القائمـة بـني الكلـامت يف اجلملـة العربيـة وبـني اجلمـل نفـسها والتـي 
تضبط حركات أواخر الكلامت فهي صفة الزمة يف اللغة العربية ال نعدم وجود 

ٍ يف أي هلجـة خرجـت مـن العربيـة, ونقـصد هبـذه اللهجـات اللغـات ٍيشء منها ِّ
العاملية املعروفة ألهنا خرجت من العربية, وأمـا أسـلوب الدراسـة وهـو طريقـة 
البحــث يف العالقــات النحويــة يف اجلمــل ووضــع القواعــد الثابتــة بــشأهنا, فقــد 

ٍيتامثل يف بعـض جوانبـه لـدى دارسـني ملوضـوع واحـد يف مكـانني خمتل فـني مـع ٍ
 .اتفاق الزمان أو اختالفه من دون أن يلتقي أحدمها باآلخر

ُ فرضنا أن العرب قد تأثروا باليونان واهلنود يف أسلوب الدراسة النحوية ولو َّ َّ
فليس يف هذا مـا يعيـب أو يقلـل مـن شـأن النحـويني العـرب, فاملعرفـة ال يقتـرص 

َّخريهــا عــىل أمــة دون غريهــا, فهــي مكــسب لإلنــسانية ك ٍ ِّلهــا, ولــيس يف اقتبــاس ُ
َالنحويني العرب ألسلوب الدرس النحوي عنـد اليونـان واهلنـود مـا يـشني اللغـة  ُ ُ

 .»العربية, وقد احتوت اللغة اليونانية كام احتوت اللغة اهلندية بعض صفاهتا
 أثر النحو العريب يف الدراسات النحويـة يف النحـو الـرسياين ً واضحاويبدو

َبعد أن اتصل الـرسيان بـالعرب  «:)٣٧(أمحد خمتار عمروالقبطي والعربي, يقول  َّ
                                                            

 .٦٢− ٦١ ص البوريني  )٣٦(
 .٣٥٧ ص عمر  )٣٧(
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َعندما دخل العرب بالدهم فاحتني, وعدت اللغة العربية عـىل لغـتهم أثـر ذلـك  َّ ِ َ َ
ُعىل الرسيان, فوضعوا نحوهم عىل نمط النحو العريب ألنه أقرب إىل لغتهم من  َّ

 بعـده يعكـسون النحو اليوناين, وكان النحاة الرسيان يف القرن الثاين عـرش ومـا
ابـن العـربي وضـع  الشهرية يف البـرصة والكوفـة, وقـد بيةمناهج املدارس العر

َّكتابا كبريا يف النحو سامه  ً َّ عىل غرار كتاب املفـصل للزخمـرشي, )َّكتاب األشعة(ً
َّويالحظ أن ابن العربي يف كتابه كان يتبع تقسيامت النحاة العرب َ«. 

كت باللغة العربية, ومـن املالحـظ  حصل ملعظم اللغات التي احتوكذلك
ا َّ مــن أصــول غــري عربيــة, فــسيبويه والزخمــرشي فارســيربأن أشــهر نحــاة العــ

ُّاألصل, وابن جني رومي األصـل, وغـريهم الكثـري مـن العلـامء الـذين تـأثروا  ِّ
 .باللغة العربية وعلومها وفنوهنا, فصاروا من أشهر علامئها

 :َّ اجلاملية للخط العريبَّاألمهية − 
َّ للمتنافـسني مـن اخلطـاطني والكتـاب يف دواويـن ً اخلط العريب ميداناصار ُ

اخللفاء واألمراء والوالة والـوزراء, واسـتمر احلـال عـىل مـا هـو عليـه إىل وقتنـا 
َّالــراهن, فأقيمــت املعــارض واملــسابقات بــني أشــهر كتــاب العــامل مــن خمتلــف  ُ ُ َّ

ِّيب, حتـى غـدت خمطوطـاهتم ِّالشعوب يتنافـسون يف ميـدان الكتابـة بـاخلط العـر
, بل كانت كتابـاهتم ًلوحات تزين جدران السادة واألثرياء, ومل يكن ذلك حدثا

 .)٣٨(َّحتفة فنية مزخرفة بديعة منذ زمن بعيد يف فن الكتابة
 العوامل التي سامهت يف انتشار ورسوخ اللغة العربية عند املسلمني فهذه

مسامهة ة لغات هذه الشعوب سامهت وهذه اآلثار التي أمدت هبا اللغة العربي
                                                            

 .٣/١٠٤, ١٩٢٢ ط, القاهرة, املرصية الكتب دار, األعشى صبح, القلقشندي  )٣٨(
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َّفريقيا حني غلبت العربية إ آسيا ويف )٣٩(َّأرسة اللغات اإلسالميةتكوين يف ًواسعة 

َّعىل اجلامعات الناطقة بالفارسية والالتينية واليونانية والقبطية واآلرامية َّ َّ . 
א
تـسبت  كـان للقـرآن الكـريم عظـيم الفـضل عـىل العـرب ولغـتهم, فاكلقد

ًلغــتهم مــن القداســة والتــرشيف مــا جعلهــا ميــدانا لكــل باحــث, ومرامــا ِّ لكــل ًٍ
ٍالهث, فقـد سـاعدت جمموعـة مـن العوامـل كـان أبرزهـا العامـل الـديني عـىل 

 هبا من َّرسوخ اللغة العربية وانتشارها بني الشعوب اإلسالمية وعند من احتك
َّغات املسلمني من غـري النـاطقني ليف غري املسلمني, وقد جتىل تأثري اللغة العربية 

هبا يف معظم علومها وفنوهنا من النحو واملعـاجم واألدب يف شـكله ومـضمونه 
َّواالصطالح واحلرف واخلط وغريها الكثري مما كـان يـروي ظمـأ  ُّويـسد ِّ ُ حاجـة َ

   .هذه الشعوب يف هذا امليدان

                                                            
 .٦٨ ص اجلندي  )٣٩(
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 املعرفـة, عـامل جملـة نـايف خرمـا, املعـارصة, اللغوية الدراسات عىل أضواء − 
 .١٩٧٨ التاسع, العدد

 ,٦ط القـاهرة, الكتـب, عـامل عمر, خمتار أمحد ,العرب عند اللغوي البحث − 
١٩٨٨. 

 .١٩٢٢ القاهرة, املرصية, الكتب دار القلقشندي, األعشى, صبح − 

 لبنـان, بـريوت, اللبنـاين, الكتـاب دار أنور اجلنـدي, القرآن, لغة الفصحى − 
١٩٨٢. 

 املهـدي, الـرزاق عبـد: حتقيـق منصور الثعالبي, أبو العربية, ورس اللغة فقه − 
 .٢٠٠٢ ,١ط العريب, الرتاث إحياء

 احلـسن دار أمحـد البـوريني, الـرمحن عبـد ِّكلهـا, اللغات أصل َّالعربية اللغة − 
 .١٩٩٨ ,١ط والتوزيع, للنرش

 بــوملحم, عــيل: حتقيــق اهللا الزخمــرشي, جــار اإلعــراب, صــنعة يف املفــصل − 
 .١٩٩٣ ,١ط بريوت, اهلالل, كتبةم

البـاقي  عبـد أوروبـا, رشق لغـات يف العربيـة الكلـامت آالف: بعنوان مقالة − 
 .٢٠٠٤ نوفمرب −١٤ ,٩٤٨٣ العدد األوسط, الرشق جريدة خليفة,

*   *   * 



 آلراءا و المقاالتُ 



 



− ٧٥٣ −  

 صفحة لغة
  
  

مازال فالن يف قيد احلياة
ٌ

مازال حيا/ 
ًّ

  
ال زال فالن على قيد احلياة: ال

ٌ
الزال حيا/ 

ًّ
!  

القيد
ْ َ

 قيد كذا- 
َ ْ َ

  

 )∗(*مكي احلسني. د

يـزال,  مـازال, مـا:  فيقـالاملضارع و املايض عىل الفعلنيالنافية) ما( تدخل :
 .ًاّيزال اجلو بارد ما/ ازالم: , نحوعىل االستمرار واإلثباتُفيدل هبام عىل  

 , والًايـزال اجلـو بـارد ال: , نحـو)١(النافية عىل املـضارع) ال(وتدخل 
مـا جـاء (بـل ) ال جـاء فـالن: (, فـال يقـالإلفـادة النفـيتدخل عىل املايض 

 )!ًاال يزال اجلو بارد(بل ) ًاالزال اجلو بارد(, وال يقال )فالن
       r s t } :, نحــونفــيلتكــرار المــع املــايض ) ال(ولكــن تــستعمل 

uz ]٣١: القيامة[
 

ال : نحـو!! ال النفـي) ّباخلري أو بالرش (الدعاء, أو لتفيد 
ُ; ال عــدمتك, ال زال بيتــك ًاَّســمح اهللا; ال قــدر اهللا; ال أراك اهللا مكروهــ

َ; ال فض فوكًاعامر ْ ُ َُّ. 
                                                 

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
َّنه إذا نفي بام, ختلص عنـد اجلمهـور للحـال, أ, )ما(ونفيه بـ ) ال(الفرق بني نفي املضارع بـ   )١( ُ

 .غنيُكام يف امل
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هـذه التـي للـدعاء, ) ال(واعلـم أن «): رصـف املبـاين(قال املالقي يف 

ال غفر : , فيقالاالستقبال, ويكون معناه إذ ذاك املايضوز أن تدخل عىل جي
ُاهللا لزيد وال رمحه َ ِ ٍَ... 

 :ينسب إىل اإلمام الشافعي قوله يف الوعد
ــــــتم مــــــا وعــــــداٍّأف ملــــــن ال ُ الوعـــد لـــيس ينجـــزهَدِيـــا واعـــ ُّي ُ 

ـــــــاحبه ـــــــزال ص ـــــــن ال ي ٍّأف مل ــــــدا ُ ــــــه أب  ٍيف تعــــــب مــــــن عذاب
َّأكـــــل ُ  جئتــــك يف حاجــــة تقــــول غــــدا? ِزمـــــان أنـــــت إذاِ طـــــول الَ

َال جعــــــــــل َ ــــــــــك والَ ًعنـــدك مـــا عـــشت حاجـــة أبـــدا  اهللا يل إلي ُ ِ 
 ):ق ي د( جاء يف معاجم اللغة :
ُ قاده يقيده −١ ْ َُ ْقيدِ ُقيده تقييد: ًاَ ََّ ِجعل القيد يف رجله: ًاَ ِ ْ ْ َ َِ َ َ َ)٢(. 
ُالقيد −٢ ْ ِحبل ونحوه جيعل يف رجل الداب: َ ُ ٌ  .ُ فيمسكهاوغريهاة َ
 .القيد من أي يشء كان: ْ الكبل−٣
ِأي رسيع العدو, فيـدرك الوحـوش : ُقيد األوابد:  يقال للفرس اجلواد−٤ ُ َِ ْ

ُويمنعها الرشاد كام يمنعها القيد, فتصاد ُ َ ِّ! 
 :القيس ؤ قال امر •

ـــري يف وكناهتـــا ـــدي والط ـــد أغت ِوق ْ ُ ـــــد ُ ـــــد األواب ِبمنجـــــرد قي ِ ٍْ ََ ِ ْ  هيكـــــل ُ
                                                 

 وردت يف كـالم العـرب, وهـي مفهومـة مـن سـياق »قلـب الكـالم عـن وجهـه«إن ظاهرة   )٢(
ُلكالم, ويرضب هلا املثلا َ َأدخلت اخلاتم يف إصبعي: ُ ُ . 

ْومن الواضح أن املقصود هو إدخال اإلصبع يف اخلاتم, وجعل الرجل يف القيد ْ َِ ُ ُ. 
ُخـرق الثـوب : (مع قـوهلمُسـوهذه الرتاكيب الثابتة املسموعة ال يقاس عليهـا, فقـد  َ َ َ

َخرق القامش اإلبرة: ًبنصب املسامر; ولكن ال جيوز أن نقول مثال) َاملسامر ُ.(! 
 .]٣٣: سبأ[ i j k l m no  z } :ويف التنزيل العزيز
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ِالفرس الرسيع العدو: جرداملن[ ْ َ[ 

ُذلول منقاد: ٌقيدٌفرس :  يقال−٥ ٌ َ! 
ِفالقيد إذن مصدر, واسم ذات, وص  .فةٌ

َرسف يف القيد:  يقال−٦ َ ْ  رسف ُ− َ َ ورسفانًاَ  .ًامشى فيه رويد: ًاَ
 :ُواستعمل القيد عىل املجاز

 ):١٤٢(َّ جاء يف األدب الكبري واألدب الصغري, البن املقفع −١
ُخلــري رجــالناحــاز « َ ٌّســعيد ومرجــو: َ ُ ْ َ َفالــسعيد الفــالج, واملرجــو مــن مل : ٌ ُّ ُ ُ

ُخيصم,  والفالج الصالح  ُ َْ ْ  .»!مادام يف قيد احلياةَ
 ! قيد احلياةعىل: مل يقل
 ., والظافر)لسان العرب(الفائز : ُالفالج

َمن مل خيصم ْ َ  .مل يكن شديد اخلصومة: َ
 ): ٤٤٩(ّ وقال أبو العالء املعري −٢
ـــــــاةَأراين  ـــــــد احلي ـــــــَيف قي َّ مكلف ـــــا وأطـــــابق ًاُ ـــــيش حتته ـــــل أم ُثقائ ُ َ َ َ 
 ):٤٦٧( وجاء يف  دمية القرص وعرصة أهل العرص للباخرزي −٣

ِيف قيد احلياةُوهو بعد ...  َ... 
َ وجاء يف وفيات األعيان وأنباء أهل الزمان البن خلكان −٤ َ)٦٨١ :( 

 .يد احلياةَق يف نفسه ما دام يف ًاواستوصاه خري... 
 ):٧٤٥(ّ وجاء يف البحر املحيط أليب حيان النحوي −٥

ّ ال يقطع أنه صائر إىل اجلنةَيف قيد احلياةألنه ما دام املرء ...  ٌ... 
 ):٨٠٨( وجاء يف حياة احليوان الكربى للدمريي −٦

ّهي لك منا ما : فأمر له الرشيد بألفي دينار, وقال...   .ُدمنا يف قيد احلياةِ

ِ  
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َ البـن حجـر العـسقالين »الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة« وجاء يف −٧ َ

)٨٥٢:( 
 ...َيف قيد احلياةوكانت والدته إذ ذاك ... 

 البن تغـري بـردي »النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة« وجاء يف −٨
)٨٧٤:( 

 ...َيف قيد احلياةوهي إىل اآلن ... 
ّللمحبي  »شحة طالء احلانةنفحة الرحيانة ور« وجاء يف −٩ ِ ُ)١١١١:( 
ْ بوجهك وهـو شـمس أرشقـتًقسام ٌ ِ ِوبــام بفيــك مــن الرضــاب املــسكر ِ ِ ِ ِ ِْ ُُّ ِ َ ْ ِ 
ُحلت عن مـر اهلـوى مـا دمـت ال ُِّ ُ ْ ِقيــــد احليــــاة يفُ ِ ولــــو بعثــــت ملحــــرشَ َ ْ َُِ ُِ 

 : وقال ابن مطروح− ١٠
ـــه فل ال أرعـــــوي ال أنتهـــــي ال أنثنـــــي ْعـــن حب َ ِ ِّ ِيهـــذُ ْ ـــه مـــن هـــذىَ َ في َ َ 

ُّخطــــر الـــسلو بخــــاطري  مـــاواهللاِ ُ ُّ َ َ ِمادمـــــت يف قيـــــد احليـــــاة وال إذا َ َ ُ! 
ُّأي وال إذا مت[ ُ.[! 

 أوردت العبـارة − وغريها كثـري–نالحظ أن مجيع الكتب الرتاثية املذكورة 
ِيف قيد احلياة( ْ ِ, ومل يرد فيها العبارة الشائعة )َ  ).عىل قيد احلياة(َ

 g h   i j k } :ّ القرآين عن هذا املعنى فهـوأما التعبري
l z ]٣١: مريم[. 

 
 :حاشية

? َقيـد الطبـعُالكتـاب الفـالين هـو : أال يصح أن يقال: ُقد يتساءل  بعضهم
ِعىل نزع اخلافض ) َقيد(بنصب  ْ واجلواب عند مجهـور النحـاة هـو أن نـزع ). يف(َ
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 ).٣/١٩٦جامع الدروس العربية, ! (ّسامعياخلافض 

َقيد(شائع استعامل ومن ال ْ ًمضافة ومنصوبة) َ  :فيقولون: ُ
َقيد هذه املقرتحات هي اآلن −١ ْ  . الدراسةَ
 . التنفيذَقيدُ وضعت هذه التعليامت −٢
 . التصنيعَقيد هي اآلن ًاِ هذه القطع املصممة حديث−٣
 . الكتامنَقيد بقي االتفاق املذكور −٤

 :والوجه أن يقال
هــذه املقرتحــات : أو.  مرحلــة الدراســة هــذه املقرتحــات هــي اآلن يف−١

 .ُتدرس اآلن
َ وضعت هذه التعليامت موضع التنفيذ−٢ َُ. 
 .ِهي اآلن يف مرحلة التصنيع... ... ِ هذه القطع −٣
َّ بقي االتفاق املذكور طي الكتامن−٤ ِّيف طي الكتامن/ َ َ. 
ُسمع نزع اخلافض قبـل[ ْ َ َطـي, خـالل, ثنـي, أثنـاء, ضـمن, و: ُ َ ْ َ َ َِّ ْ ِ َ َفـق, درج, َ َْ ْ
َحسب ََ[.... 

*   *   * 
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  أحد وغزوة اليهود

  حتقيق تارخيي

*(الزيبق إبراهيم. أ
∗

( 

 ^ ُّالنبي به قام ما أوائل من َّأن َّاملطهرة النبوية ِّالسرية وقائع يف َّالثابت من
 فيها وادع, واألنصار املهاجرين بني صحيفة كتابة, َّاملنورة املدينة إىل هجرته بعد
, علـيهم واشـرتط هلـم ورشط, هلموأمـوا ديـنهم عىل َّوأقرهم, وعاهدهم, َهيود

 ^ النبـي حممـد مـن ٌكتـاب هذا, الرحيم الرمحن اهللا بسم«: بقوله ^ وافتتحها
 وجاهـد, هبـم فلحـق تـبعهم ومـن, ويثـرب قـريش مـن واملـسلمني املؤمنني بني

ــنظم التــي األحكــام َّبــني ثــم. )١(»النــاس دون مــن واحــدة أمــة إهنــم, معهــم  ت
 .وواجباهتم حقوقهم َّوعرفهم, بينهم فيام العالقات

 وكـان, )٢(املدينـة بوثيقـة املعـارصين املـؤرخني بـني الصحيفة هذه ُوعرفت
َوالسري املغازي يف مةَّعال وهو إسحاق; بن حممد َّكتـاب من أوردها من َأول, )٣(ِّ ُ 

                                                            
 .باحث يف الرتاث  )∗(
 .٢/١٤٧: هشام ابن سرية  )١(
 النبوي العهد يف السياسية الوثائق جمموعة« النفيس كتابه يف اهللا محيد حممد الدكتور ونرشها  )٢(

 .اهتارواي يف الفروق َّوبني, ٧ −١: »الراشدة واخلالفة
 .٧/٣٧: »النبالء أعالم سري« يف الذهبي اإلمام بذلك وصفه  )٣(
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٧٦٠
 .)٤(»سريته« يف هشام ُابن عنه ونقلها, السرية

, بـاليهود فيها يتعلق ما, حوت ما ِعظمة عىل, الصحيفة هذه يف ُّهيمني وما
 :عليه نصت فيام َّنصت فقد

 مـن عىل النرص بينهم وأن, نفقتهم املسلمني وعىل نفقتهم اليهود عىل َّوأن«
 .)٥(»حمـاربني دامـوا مـا املؤمنني مع ينفقون اليهود وأن, الصحيفة هذه أهل حارب

 .)٦(»يثرب دهم من عىل النرص بينهم وإن«
 التـي هـي »يثـرب دهـم مـن عـىل النـرص مبينه وإن« األخرية اجلملة وهذه

 املدينـة ٌقـريش ْدمهـت حـني هبـا اليهود التزام مدى كشفً حماوال, عليها سأقف
 .أحد غزوة يف مرة أول

                                                            
 ١٥٠ − ٢/١٤٧: هشام ابن سرية  )٤(

, للهجـرة األوىل الـسنة يف كان ,هلا إسحاق ابن سياق من الصحيفة هذه كتابة ووقت
, كتابتهـا زمـن يف املعـارصين املـؤرخني بعـض وخالفـه, املـؤرخني مجهـور ذلـك عىل وتابعه
 أهنـا إىل ١١٢: »املدينـة يف ^ الرسـول دولـة« كتابـه يف العـيل أمحـد صـالح رالـدكتو فذهب
 يف فجعلهـا أمحد بركات الدكتور وأغرب. للهجرة الثانية السنة يف أي. بدر غزوة بعد كتبت
ــه  الــسنة أوائــل يف أي. قريظــة بنــي غــزوة بعــد ٩٣, ٨٨, ٨٣ −٨٢: »واليهــود حممــد« كتاب

 القبائـل بأسـامء فيهـا التـرصيح عـدم منها باستدالالت كذل عىل مستدال, للهجرة السادسة
 الـصحيفة كتابـة معنـى ما: وأتساءل .قريظة وبني النضري وبني قينقاع بني: الثالث اليهودية

 عـىل النرص بينهم وأن«: فيها جاء ملا يبقى معنى وأي املدينة? يف اليهود نفوذ تاليش بعد إذن
, اخلنـدق غـزوة يف عنهـا انكفـائهم عقيـب وهـاغز مـن املـرشكني يأس بعد, »يثرب دهم من

): ٤١١٠(, )٤١٠٩( برقمـي صـحيحه يف البخـاري رواه فـيام ٍحينئـذ ^ اهللا رسـول وقول
 عـىل كتابـه يف بركـات الـدكتور اعتامد ولعل ?»إليهم نسري نحن, انيغزون وال نغزوهم اآلن«

ُسبل عليه َّضيق قليلة عربية مصادر  ذهـب فيام مناقشته بصدد اآلن ُولست. والتحليل النظر ُ
 .تعاىل اهللا شاء إن, آخر بحث يف لذلك عودة ويل, إليه

 .٢/١٤٩: هشام ابن سرية  )٥(
, ٢١٧: »مغازيـه« يف عقبـة بـن موسـى كـذلك القول هذا وأكد, ٢/١٥٠: هشام ابن سرية  )٦(

 .٢/٤٧٩: »تارخيه«يف والطربي, ١/٢٨٦: »األرشاف أنساب« يف والبالذري
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ّالرب عبد ابن ذكر  أيب ُمجـع بلغـه حني^ اهللا رسول أن »التمهيد« كتابه يف َ
, معنـا قـاتلتم إما: هلم فقال, َّالنضري بني إىل انطلق, دُحُأ يف إليه للخروج سفيان
 صـحيفة مـع ٌمتفـق ^ اهللا رسـول مـن الطلـب وهـذا ?)٧(اًسالح أعرمتونا وإما
ْالنرصة من ِّالسالح فإعارة, املدينة ُّرد كـان فـامذا. ُّ  القتـال رفـضوا النـضري? بنـي َ
, اليهود حلفائهم بنرصة يأملون ظلوا األنصار أن ويبدو. ِّالسالح إعارته أو معه
 فقـالوا, أخـرى مـرة إعـانتهم طلـب إعـادة يف رغبـوا َّوكـأهنم ,مـنهم بدا ما عىل

 ال: رفـضهم َّحتقـق وقد^ فقال اليهود? بحلفائنا نستعني أال: ^ اهللا لرسول
 يقفــوا فلــم, العهــد نقــض يف أوغلــوا النــضري بنــي َّإن بــل. )٨(فــيهم لنــا حاجــة
 نـزل نيفحـ − فعلـه علـيهم كـان مـا ُّأقـل وهـو − قريظة بنو ْفعلت كام, حمايدين
 عـىل ودلـوهم, القتـال عـىل َّفحرضـوهم, إلـيهم أرسـلوا دُحُأ يف قريش مرشكو
 أحـد وهـو, فيهـا ومـشاركة للحرب إعالن هذا ويف. )٩(املسلمني ضعف مواقع
 اجلليل َّالصحايب بذلك َّرصح, )١٠(بعد فيام املدينة عن النضري بني إجالء أسباب
 ومـسلم البخـاري أخرجـه فيام − امعنه اهللا ريض − اخلطاب بن عمر ُبن اهللا ُعبد
^ اهللا رسـول حاربوا وقريظة َّالنضري بني هيود إن«: قال إذ, »صحيحيهام« يف

, ذلـك بعـد قريظـة حاربـت حتى, عليهم َّومن, قريظة َّوأقر, النضري بني فأجىل
 فبنــو. )١١(»املــسلمني بــني وأمــواهلم وأوالدهــم نــساءهم وقــسم رجــاهلم فقتــل
 قتالـه عـىل أعـانوا بـل, املدينـة قـريش دمهت حني ^ ْذالنهِبخ يكتفوا مل النضري

                                                            
 .٣٧ − ١٢/٣٦: الرب عبد البن التمهيد  )٧(
 .٣/٦٨: هشام ابن سرية  )٨(
 .٢١٠: عقبة بن موسى مغازي  )٩(
 العـامريني ديـة يف ًمستعينا جاءهم حني أحد بعد ^ قتله حماولتهم منها, أخرى أسباب إىل  )١٠(

 .٣/١٩٩: »هشام ابن سرية« ينظر. الضمري أمية بن عمرو قتلهام اللذين
 ).٦٢()١٧٦٦( مسلم وصحيح, )٤٠٢٨( البخاري صحيح  )١١(
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ِّودهلم, بالتحريض , حيـاربوه فلـم قريظـة بنـو أمـا. املـسلمني ضـعف مواقع عىل َ

َفقبل, احلياد عىل وقفوا وإنام ِ َ  حتـى, عـنهم فعفـا, علـيهم َّومـن, ذلـك منهم ^ َ
 عـىل األحـزاب مـع وحتـالفوا, اخلنـدق غـزوة يف سـنتني نحـو بعـد عهده نقضوا
 . كان ما أمرهم من فكان, )١٢(قتاله

ُختـاذل سـاءه أحبـارهم مـن ٌواحـد ْخمرييـق وهـو^ نـرصته عـن اليهـود ُ َ ُ ,
ًمذكرا بينهم فوقف  واهللا, هيود معرش يا: ًقائال, ٍعهد من ^ النبي وبني بينهم بام ِّ
َحل عليكم ٍحممد نرص أن علمتم لقد  ال: فقـال. )١٣(السبت يوم اليوم إن: قالوا. ّقَ

َّوعدته سيفه فأخذ. لكم سبت ُأصبت ْإن: وقال, ُ . شاء ما فيه يصنع ٍملحمد فاميل ُ
َقتل حتى معه فقاتل^ اهللا رسول إىل غدا ثم ِ  بلـغ فيام − ^ اهللا رسول فقال. ُ
ْخمرييق: − إسحاق ابن َ  صـدقاته َّفعامة, أمواله ^ اهللا رسول وقبض. هيود ُخري ُ
 . )١٤(منها باملدينة ^

   *    ** 
ــ, أحــد غــزوة يف هــذا اليهــود ُموقــف ــ ْنِم  وهــم, املــسلمني نــرصة كهمْرَت
ْسخط عليهم أثار, وجرياهنم حلفاؤهم  هـو, اجلاهليـة شـعراء مـن كبـري ٍشـاعر ُ
ُيعفر بن األسود ْ َالنهشيل; َ ْ  :مطلعها التي, َّالرائعة املفضلية القصيدة ُصاحب َّ
ـــام ُّاخلـــيل َن ـــاَ ـــسوم ُّأح ِ ـــاديُ ِرق ُّواهلـــم ُ ْحمَ ٌتـــرضُ ِ ِوســـاديَّلـــديَ ِ)١٥( 

                                                            
 .٢٣٣ − ٣/٢٣١: هشام ابن سرية  )١٢(
 يف الواقـدي ذكـر فـيام للهجـرة الثالثـة الـسنة مـن شـوال ٧ الـسبت يـوم أحـد معركة كانت  )١٣(

 وعنـد, ٢/٤٩٩ : تارخيـه يف والطـربي, ٢/٣٣: الطبقات يف سعد وابن, ١/١٩٩: مغازيه
 .٣/١٠٦: »هشام ابن سرية« ينظر, شوال ١٥ السبت يوم كانت أهنا إسحاق ابن

 مغـازي« ^ اهللا لرسـول َّخلفهـا التي أمواله يف وينظر, ٣/٩٤, ٢/١٦٥: هشام ابن سرية  )١٤(
 .١/٣٧٨: »الواقدي

 .٢٢٠ −٢١٥: املفضليات  )١٥(
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 قـريش مـن ًواحـدا يمـدح وهـو حتى فعلوه ملا واستشناعه غيظه يكتم فلم

 أيب أخـو املغـرية; بـن هـشام بـن ُاحلارث وهو, دُحُأ يوم املسلمني يف أثخنوا ممن
 :فقال, هشام بن عمرو جهل
ْمــــنَاألكــــارم ِّإن ــــريشِ ٍق َ ـــاموا ِّكلهــــاُ ـــواُق ـــرُفرام ـــر َّكـــلَاألم َم  ِامَ

َكثــــرإذا حتــــى ُ ُالتحــــاولَ َفــصل بيــــنهمَّ َ  ِهــشام ُبــن ُاحلــارثَاألمــورَ
َليـــــــصلحإال َطعامهـــاُيريـــدالَليثـــرب وســـام ْ ِبـــــــسوام َأهلهـــــــاُِ َ ُ 
ُفأســلمواَاليهــود وغــزا ِّصـــمي جــرياهنمْ ِصـــامم ُهيـــودْلقيـــتملـــاَ َ َ 
, )١٦(»الـشعراء فحـول طبقـات« كتابـه يف َّسـالم ُابـن أوردهـا األبيـات هذه
َّدقـة مـن عنـه ُعهـد بـام شاكر حممد حممود َّالعالمة ورشحها ْوحـسن ٍفهـم ِ , بيـان ُ
 والتنــازع التحــاور بيــنهم كثــر إذا يعنــي: بيــنهم التحــاول كثــر إذا حتــى «:فقــال

َفصل باحليلة الغلبة وطلب والتخادع َ : ليثـرب وسـام. هـشام بن ُاحلارث َاألمور َ
: ُبـسوام أهلهـا ليـصلح إال. املسلمني لقتال أحد إىل مكة من قريش خروج يريد
 .»َّوالنكال العذاب هنا ُّبالسوام أراد كأنه

 مـن اسـتظهرته ممـا لـه قـراءيت وهذه, حديثي ُمدار فعليه, األخري ُالبيت أما
: »املخصص«و, )هود(و, )صمم( »العرب لسان« يف جاء ومما, سالم ابن رواية
. تعليقـه إىل ٌعـودة ويل, شـاكر حممـد ودحمم العالمة عليه علق وقد, ١٠٢/ ١٦

 عــىل املدينــة نزلــوا الــذين املهــاجرين: بــاجلريان يعنــي «:هنــا قولــه منــه وحــسبي
َوأســلم. األنــصار ْليــسلم َّوفــر, مكــروه يف خذلــه: صــديقه ٌفــالن َْ َ ِّوصــمي. هــو ِ َ 
َصامم , داهيـة يـا اخـريس: يقول وكأنه, قبيح بشع ٍأمر استفظاع عند تقال كلمة: َ
َوصامم. منك أكرب أرى الذي َّفإن  .)١٧(»الشديدة َّالداهية اسم: َ

                                                            
 .١٤٩ −١/١٤٨: الشعراء فحول طبقات  )١٦(
 .١/١٤٩: الشعراء فحول طبقات  )١٧(
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٧٦٤
ْلصدر سالم ابن ورواية َفأسـلموا َاليهـود وغـزا«: هـي, البيـت َ ْ . »أبنـاءهم َ

ْمشكل ظاهره, »اليهود وغزا«: وقوله ْاملـسلمني غـزا إنام َّألنه, ُ  َاألسـود َّأن بيـد. ُ
 وكثـرهتم, يثرب يف ٍيومئذ ٍقوة من اليهود عليه كان َِملا, اجلاهيل وهو, قال ما قال

َومنعتهم  يعيـشون, وجـريان هلم حلفاء ألهنم, املسلمني َّفكأن, )١٨(ُحصوهنم يف َ
 قـد يكون للمسلمني بغزوه فاحلارث, بأبنائهم عنهم َّعرب ولذلك, محايتهم حتت
 .أعلم واهللا, كذلك اليهود غزا

ُيعفر بن فاألسود ْ ْحرمـة َّكـل َوارِاجلـ ِّقَِحلـ قـيمُي الـذي العريب وهو, َ  راعـه, ُ
ُخذالن ْ ْاملسلمني جلرياهنم اليهود ِ  . فعلهم واستفظع, ُ

*   *   * 
, مضاد ٍموقف إىل ِّاملحدثني بني ْشاعت ٍرواية يف ينقلب, هذا اليهود ُموقف

, قـريش قتـال إىل مبـادرين ِّالـسالح محلـوا وقـد رهمِّصوُوتـ, ختاذهلم من ِّتربئهم
ْمن هو ^ اهللا ُورسول  .قتاهلم يف املسلمني مشاركة عن همَّرد َ

 وقـد, »مغازيـه« يف الواقـدي عنـد أوهلام, مصدرين يف ِّالرواية هذه وردت 
ْالــسعدان خــرج ^ اهللا رســول ركــب فلــام«: فقــال, إســناد دون ســاقها  أمامــه َّ
 عـن والنـاس, دارع مـنهام واحـد كـل, معـاذ بـن وسعد ُعبادة بن سعد: يعدوان
ْاحليس زقاق ثم, البدائع عىل كسل حتى شامله وعن يمينه  − الشيخني أتى حتى ِ
, َّيتحـدثان عميـاء وعجـوز أعمـى شـيخ فـيهام, اجلاهليـة يف كانـا )١٩(أطامن ومها

                                                            
 برسـوخ بلـدهتم يف رسـوخهم علبـيالث َّجـوال بـن جبـل الـشاعر شبه وقوهتم هذه وملنعتهم  )١٨(

 :فقال, الصخور
ًثقــــــاالببلــــــدهتمكــــــانواوقــــــد ــــام ِ ــــت ك ْثقل َ ُ ــــان َ َبميط ْ ــــصخورَ ُال ُّ 

 .٣/٢٨٥: »هشام ابن سرية« ينظر. باملدينة جبل: وميطان
ُاألطم  )١٩(  . )أطم( اللسان. مسطح مربع بيت كل هو: وقيل, بحجارة مبني حصن: ُ
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٧٦٥
 كتيبـة إىل فنظـر التفـت, الثنيـة رأس إىل انتهى حتى − بالشيخني األطامن فسمي
َزجـل هلا, )٢٠(خشناء  الءهـؤ, اهللا رسـول يـا: قـالوا هـذه? مـا: فقـال, خلفـه )٢١(َ
ْالرشك بأهل ُيستنرص ال: ^ اهللا رسول فقال. هيود من ّأيب ِابن ُحلفاء  أهـل عىل ِّ
 .)٢٣(»الطبقات« يف سعد ُابن ِّالرواية هذه عىل وتابعه. )٢٢(»الرشك
 أخربنـا«: فقـال, بإسـناده أخـرى روايـة »طبقاتـه« يف سـاق سعد َابن َّإن ثم
ْالفضل أخربنا, ِخداش بن خالد ْالسين موسى بن َ  عـن, عمـرو بن حممد عن, اينِّ
ْسعد  حتـى أحـد يوم خرج ^ اهللا رسول َّأن: َّالساعدي ُمحيد أيب عن, املنذر بن َ
 ُعبـد هـذا: قـالوا هـؤالء? من: فقال, خشناء ٍبكتيبة هو إذا الوداع ثنية جاوز إذا
 ُرهـط وهم, قينقاع أهل من اليهود من مواليه من ٍستمئة يف سلول بن أيب بن اهللا
 هلـم قولـوا: قـال. اهللا رسـول يـا ال: قالوا أسلموا? وقد: قال. سالم بن اهللا ِعبد

 .)٢٤(»املرشكني عىل باملرشكني نستعني ال فإنا, فلريجعوا
 عنـد ضـعفه عـىل متفـق إنـه ثـم, إسـناد دون سـاقها فقـد, الواقـدي رواية أما
 مل مـا, )٢٥(وأخبـارهم َّالصحابة وأيام املغازي يف عنه ُيستغنى ال كان وإن, ِّاملحدثني
 يف ٌنكـارة ففيهـا, ِبإسـناده سـاقها التـي سعد ابنرواية  وحسبي. )٢٦(يرويه بام ينفرد
 ُمحيــد أيب ابــن وهــو, املنــذر بــن ســعد عــىل ُومــداره. إســنادها ِضــعف عــىل, متنهــا

                                                            
 .)خشن( سانالل. السالح كثرية: خشناء  )٢٠(
َالزجل  )٢١(  . )زجل( اللسان. الصوت ورفع اجللبة: َّ
 .٢١٦ −١/٢١٥: الواقدي مغازي  )٢٢(
 .٣٦ − ٢/٣٥: سعد ابن طبقات  )٢٣(
 .٢/٤٥: سعد ابن طبقات  )٢٤(
 .٤٥٥, ٩/٤٥٤: النبالء أعالم سري ينظر  )٢٥(
 .٧/٤٧٢: حجر البن الباري فتح  )٢٦(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( 

 

٧٦٦
, احلـال ُجمهـول وهـو −  )٢٧(كـذلك ِّاملحدثني ُبعض أورده طريقه ومن −  َّالساعدي

َّحبـان ابن غري عن توثيقه يؤثر ومل, اثنني سوى عنه يرو فلم  توثيـق يف عادتـه عـىل, ِ
 ففـي املـتن نكـارة أمـا. ُّتفـرده ُحيتمـل ال َّممـن وهـو, به انفرد املنذر إن ثم, املجاهيل

 جالهـم قينقـاع بنـي هيـود أن َّوالثابـت. قينقـاع أهـل مـن اليهـود مواليـه من: قوله
 َّسمى إنه ثم. )٢٨(العهد مونقضه خليانتهم بدر غزوة بعد املدينة عن ^ اهللا رسول
ْحمكم يف تعاىل اهللا َّسامهم كام, الكتاب ُأهل هم وإنام, باملرشكني اليهود  .كتابه ُ

َّفكتاب َوحمـدثني قـدماء مـن ِّالـسرية ُ ْ  سـياق يف ِّالروايـة هـذه عـىل اعتمـدوا ُ
 عن َّفغيبهم, اليهود موقف عن السكوت آثر وبعضهم, أحد غزوة عن حديثهم
ْالوقعة َعدل شاكر حممد حممود َّالعالمة أن احق الغريب إن بل. ًامتام َ َ  روايـة عـن َ
ُيعفر بن األسود لبيت مّسال ابن ْ  لـه ليـستقيم, »أبناءهم فأسلموا اليهود وغزا« :َ
 وغـريه اللـسان ويف, جيـدة ُغـري مّالسـ ابـن روايـة«: تعليقـه يف فقـال, عليه َّالرد

, »جرياهنـا وأسـلمت هيـود َّفـرت«, ١٠٢/ ١٦: واملخـصص, )هود(, )صمم(
                                                            

 يف والطـرباين, )٢٥٨٠( بـرقم ٤١٧ −٦/٤١٦: »اآلثـار مشكل رشح« يف الطحاوي منهم  )٢٧(
 .٢/١٢٢: املستدرك يف واحلاكم, )٥١٤٢( برقم ٥/٢٢١: »األوسط املعجم«

 قولـه فنـزل, ًظـافرا بـدر غـزوة مـن قدومـه عقب ^ اهللا لرسول العهد قينقاع بني هيود نبذ  )٢٨(
ـــال[ m n o   p q r s   t uv z }: تعـــاىل ]٥٨: األنف

 

 فـــرغ فلـــام, 
: الزبري بن عروة قال. »قينقاع بني من أخاف إين«: ^ اهللا رسول قال آليةا هذه من جربيل
 رواه مــا وأمــا. ٢/٤٨٠: »الطــربي تــاريخ« ينظــر. اآليــة هبــذه ^ اهللا رســول إلــيهم فــسار

: الـسرية عـىل زياداتـه يف هـشام ابـن وسـاقه, ١٧٧ −١/١٧٦: »املغازي« كتابه يف الواقدي
 إىل الـصائغ فعقـد, قينقـاع بني بسوق صائغ إىل ستجل التي املسلمة املرأة قصة من ٣/٥١

 الصائغ إىل فقام, فصاحت, منها اليهود فضحك, سوءهتا انكشفت قامت فلام, ثوهبا طرف
 ًسببا ذلك وكان, العهد ونبذوا, الرجل فقتلوا قينقاع بنو فاجتمع, فقتله املسلمني من رجل

 يف إليهـا عـودة ويل, ونكارهتا, اإسناده لضعف, تصح ال رواية فهي. املدينة عن إلجالئهم
 .تعاىل اهللا شاء إن, آخر بحث
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٧٦٧
 الفـرار أهـل وهـم − أحـد غـزاة يف َّتفـر مل وهيـود: قـال ثـم. »حلفاءهـا« ُويروى
, سـلول بـن َّيبُأ بن اهللا عبد مع خرجوا َّملا ^ اهللا ُرسول َّردهم ولكن − والغدر
ْالرشك بأهل نستنرص ال :وقال  .)٢٩(»الرشك أهل عىل ِّ

ــة ــت فرواي ــرت«: البي ــود َّف ــستقيم ال »هي ــى ت ــود ألن, معن ــوا مل اليه  خيرج
َّثـم ومـن, اخلـروج عـن بتخاذهلم فرارهم َّفرسنا إذا إال, ًأبدا للمعركة ُرجحـت َ َّ 
 روايـة بـني ًمجعـا, »حلفاءهم« أو »جرياهنم فأسلموا َاليهود وغزا«: البيت رواية
 .»اللسان« ورواية مّسال ابن

ُفأســلموا« قولــه عــىل البيــت معنــى مــدار َّإن ثــم َْ  َأســلم: »اللــسان« ويف, »َ
ْاخلذالن? إال اليهود من وقع وهل. )٣٠(خذله: َالرجل , َّالتارخيية ِبداللته ُفالبيت ِ
 ٍمعــاد ُمــرشك مــن ٌلْفــص ٌقــول, كــذلك لــه شــاكر حممــود العالمــة قــراءة وعــىل

ْاملسلمني نرصة عن اليهود بتخاذل ُللمسلمني ُيؤيـده مـا مـع, أحد غزوة يف ُ  مـن ِّ
َير فال, صحيحة أخبار , منحـول إنـه قلنا إذا إال, نكارة متنها يف ضعيفة برواية ُّدُ
, ُّرده شـاكر حممـد حممـود للعالمـة َّتـأتى كيف أدري وما. أحد به يقل مل ما وهو
ًمنافحا حياته عاش الذي وهو ْالشعر عن ُ   ?)٣١(وصحته اجلاهيل ِّ

*   *   * 
ْنعم َ ْباملرش نستعني ال إنا«: قوله ^ اهللا ِرسول عن َّصح, َ  ,»املرشكني عىل كنيُ
 نـاُّمُأ روت فـيام, معـه للقتـال املدينة مرشكي ُأحد حلقه وقد, بدر غزوة يف ولكن
 ٌرجـل فتبعـه, بـدر إىل خـرج ^ اهللا رسـول َّإن«: فقالت, عنها اهللا ريض عائشة

                                                            
 .١/١٤٩: الشعراء فحول طبقات  )٢٩(
 .)سلم(: اللسان  )٣٠(
, اجلليـل العـامل هـذا علـم مـن بـذلك أتـنقص أننـي إىل النـاس بعـض ُوهـم يسافر أال أرجو  )٣١(

 خيطئ? أال العامل رشط من هل ولكن, كبري ٌّحب قلبي يف وله, هللا حاشى
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٧٦٨
. معـك وأصـيب َّأتبعـك أن أردت إين: فقـال, اجلمرة عند فلحقه, املرشكني من
. بمـرشك نستعني فلن ارجع: قال. ال: قال ورسوله? وجل عز باهللا أتؤمن: قال
 قـوة لـه وكان^ اهللا رسول ُأصحاب بذلك ففرح, الشجرة عند حلقه ثم: قال

َوجلد . ال: قال ورسوله? باهللا تؤمن: قال. معك وأصيب َّألتبعك جئت: فقال, َ
 لـه فقـال, البيـداء عىل ظهر حني حلقه ثم: قال. بمرشك أستعني فلن ارجع: قال
 .)٣٢(»به فخرج: قال, نعم: قال ورسوله? باهللا تؤمن: قال, ذلك لمث

 بيـنهم ٍكتـاب أهـل يف ال, مـرشك يف قيلت − أخرى واقعة ترى كام − فهذه
 .ومواثيق ٌعهود ^ اهللا رسول وبني

, ضـعفاء ٌرواة فيهـا الرؤيـة َّشـوش التـي القـضايا مـن واحـدة فهـذه, وبعد
 مـن تنتظـر, كثـري تارخينـا يف وسـواها, أخبارها من َّصح ما األعني عن حاجبني
 .األوهام غبار من السنني ِّعىل مر عليها تراكم ما عنها يزيل

 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 
 حتقيــق, بــالبالذري املعــروف حييــى بــن أمحــد تــصنيف, األرشاف أنــساب − 

 .م١٩٥٩, مرص, املعارف دار, اهللا محيد حممد الدكتور
 أبو حممد حتقيق, الطربي جرير نب حممد جعفر أليب, وامللوك الرسل تاريخ − 

 .مرص, املعارف دار, إبراهيم الفضل
 عبـد بـن يوسف عمر أيب لإلمام, واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد − 

                                                            
ــه واللفــظ, صــحيح بإســناد, )٢٥١٥٨( املــسند يف أمحــد أخرجــه  )٣٢(  صــحيحه يف ومــسلم, ل

)١٨١٧(. 



_<{<‚u_<ìæˆÆæ<çãéÖ]<JÐfèˆÖ]<Üéâ]†ec 

 

٧٦٩
 الكبري عبد وحممد, العلوي أمحد مصطفى حتقيق, القرطبي الرب عبد بن اهللا

, إلســالميةا والــشؤون األوقــاف عمــوم وزارة, املغربيــة اململكــة, البكــري
 .م١٩٦٧/ ١٣٨٧

, وأيامـه وسـننه ^ اهللا رسـول أمـور مـن املخترص الصحيح املسند اجلامع − 
 بـن إسـامعيل بـن حممـد الكبـري احلافظ لإلمام, البخاري بصحيح املعروف
 ابـن احلـافظ رشح البـاري; فـتح مـع مطبـوع, البخـاري املغرية بن إبراهيم
 عبـد فـؤاد تـرقيم, بـاز بـن اهللا عبـد بـن العزيز عبد عناية, العسقالين حجر
 . السلفية املكتبة, الباقي

 رشكـة, العـيل أمحـد صـالح الـدكتور تـأليف, املدينـة يف ^ الرسـول دولـة − 
 .م٢٠٠١, األوىل الطبعة, بريوت, والنرش للتوزيع املطبوعات

 الـشيخ بـإرشاف العلـامء مـن جمموعـة حتقيـق, للـذهبي, النبالء أعالم سري − 
 .م١٩٨١, بريوت, سالةالر مؤسسة, األرنؤوط شعيب

, األبيـاري وإبـراهيم, الـسقا مـصطفى حتقيـق, هـشام البن, النبوية السرية − 
 . لبنان, بريوت, العريب الرتاث إحياء دار, شلبي احلفيظ وعبد

 مؤسـسة, األرنؤوط شعيب الشيخ حتقيق, للطحاوي, اآلثار مشكل رشح − 
 .م١٩٩٤, بريوت, الرسالة

 عبـد فـؤاد حممـد حتقيـق, القـشريي جاحلجـا بـن مـسلم لإلمـام, مـسلم صحيح − 
 .م١٩٥٥ األوىل الطبعة, احللبي البايب عيسى, العربية الكتب إحياء دار, الباقي

 ورشحـه قـرأه, اجلمحـي َّسـالم بـن حممـد تـأليف, الشعراء فحول طبقات − 
 م١٩٧٤, القاهرة, املدين مطبعة, شاكر حممد حممود

 عـيل الـدكتور حتقيـق, الزهـري منيـع بـن سـعد بن ملحمد, الكبري الطبقات − 
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٧٧٠
 .م٢٠٠١/ ١٤٢١ األوىل الطبعة, القاهرة, اخلانجي مكتبة, عمر حممد

 .بريوت, صادر دار, منظور ابن مكرم بن حممد الدين جلامل, العرب لسان − 
 ترمجـة, أمحـد بركـات الـدكتور تـأليف, جديـدة نظرة, واليهود) ^ (حممد − 

 .م١٩٩٦, اهرةالق, للكتاب العامة املرصية اهليئة, مراد عيل حممود
 دائـرة طبعـة, النيـسابوري احلاكم اهللا عبد أليب, الصحيحني عىل املستدرك − 

 . اهلند, العثامنية املعارف
 نعــيم وحممــد, األرنــؤوط شــعيب حتقيــق, حنبــل ابــن أمحــد اإلمــام مــسند − 

, بـريوت, الرسـالة مؤسسة, مرشد وعادل, الزيبق وإبراهيم, العرقسويس
 .م٢٠٠٨ / ١٤٢٩, الثانية الطبعة

 دار طبعــة, اهللا عــوض بــن طــارق حتقيــق, للطــرباين, األوســط املعجــم − 
 ١٤١٥ سنة, الرياض, احلرمني

 الدكتور تأليف, الراشدة واخلالفة النبوي العهد يف السياسية الوثائق جمموعة − 
 .م١٩٤٠, القاهرة, والنرش والرتمجة التأليف جلنة مطبعة, اهللا محيد حممد

 عـامل, ُجـونس مارسـدن الدكتور حتقيق, يالواقد عمر بن ملحمد, املغازي − 
 . بريوت, الكتب

 اململكـة, باقـشيش حممـد وختـريج ودراسـة مجـع, عقبة بن ملوسى, املغازي − 
ــة ــة, املغربي ــن جامع ــر اب ــة, زه ــوم اآلداب كلي ــسانية والعل ــادير, اإلن , أك
 . م١٩٩٤/ ١٤١٤

 شـاكر حممـد أمحـد حتقيـق, الـضبي يعىل بن حممد بن للمفضل, املفضليات − 
 .م١٩٩٢, العارشة الطبعة, القاهرة, املعارف دار, هارون السالم عبدو

*   *   * 



− ٧٧١ − 

 
 
 

  شكري فيصل
 األديب الذي جنت عليه السياسة

١٩٨٥−١٩١٨ 

)*(عيسى فتوح. أ 

, وناقـد رصـني, األستاذ الدكتور شكري عمر فيصل أديب مرهف اإلحساس
لـد يف حـي ُو... ّوجممعي بارز, وأستاذ جامعي متميز, وسيايس جنت عليه السياسة

 العـامل الـشيخ العقيبة بدمشق القديمة ألب محيص األصل, وأم دمـشقية هـي أخـت
االبتدائية اخلاصـة, يف ) التهذيب اإلسالمي(حممود ياسني الذي كان صاحب ومدير 

قرب اجلامع األموي, ويف هذه املدرسة تلقى شكري دراسـته األوىل, ) املسكية(حي 
ّويف بيت خاله نشأ وترعرع, وعىل يديه تربـى, ويف جمالـه تفـتح, ويف مكتبتـه كانـت 

 .مطالعاته كام يقول
الرسمية التي أصبح اسـمها فـيام ) نموذج البحصة(قل بعد ذلك إىل مدرسة انت

ملواصـلة دراسـته اإلعداديـة والثانويـة, ) مكتب عنـرب(ثم إىل ) مدرسة معاوية(بعد 
وأيب اخلري القـواس ) ١٩٧٧−١٨٨٨(ألستاذين زين العابدين التونيس لحيث تلمذ 

وسليم اجلنـدي ) ١٩٥٥−١٨٨٧(م ألساتذة حممد البزوليف السنتني األوىل والثانية, 
 .يف السنوات التالية) ١٩٤٥−١٨٨١(وعبد القادر املبارك ) ١٩٥٥−١٨٨٠(

                                                 
 .من سوريةاألدب واللغة باحث يف   )*(
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 ١٩٣٨بقـسميها العلمـي والفلـسفي عـام شهادة الدراسـة الثانويـة حني نال 

يف اإلجـازة  نـال شـهادة ١٩٤٤التحق بكلية اآلداب يف جامعـة القـاهرة, ويف عـام 
ول من خرجيي تلـك الـسنة, وملـا عـاد إىل دمـشق اآلداب بدرجة االمتياز, وكان األ

 دراسة احلقـوق يف اجلامعـة  ثانوياهتا, وواصل يف الوقت نفسهَّدرس اللغة العربية يف
 .١٩٤٦السورية, فنال اإلجازة فيها عام 

 إىل جامعة القاهرة لتحضري الـدكتوراه يف اآلداب, فعمـل إىل ١٩٤٦وفد عام ُأ
 اإلدارة الثقافيـة بجامعـة الـدول العربيـة التـي كـان ا يفًجانب دراسته ملحقا ثقافيـ

, فكان شكري خـري معـني لـه يف )١٩٥٤−١٨٨٦(يرشف عليها األستاذ أمحد أمني 
املنظمـة العربيـة للرتبيـة (ُوضع الرتتيبات التي آلت باإلدارة إىل ما دعي فيام بعـد بــ

 ).والثقافة والعلوم
ا, وكـان جـد بدرجـة جيـد  نال شـهادة املاجـستري يف اآلداب١/٧/١٩٤٨يف 

, ويف عـام ) عـرض ونقـد واقـرتاح−منـاهج الدراسـة األدبيـة (موضوع أطروحته 
, ويف )قـسم اللغـات الـرشقية( حصل عىل دبلوم معهـد اللهجـات العربيـة ١٩٤٩
, وكان موضـوع دكتوراه يف اآلداب بدرجة جيد جدا نال شهادة ال٢٥/١٠/١٩٥١

 نــشأهتا ومقوماهتــا −القــرن األول للهجــرة املجتمعــات اإلســالمية يف (أطروحتــه 
ً عضوا يف جلنـة الرتبيـة والتعلـيم ِّ, وملا عاد إىل دمشق عني)وتطورها اللغوي واألديب

املكلفة بتخطيط برامج التعليم ومراقبة الكتب املدرسية, وكان ال يرتك لنفسه سـاعة 
ة كجمعية الـشبان فراغ إال أسهم هبا يف النشاط الثقايف للجمعيات والنوادي الدمشقي

 .املسلمني, ومجعية اإلخوان املسلمني, والنادي العريب وغريها
ً أسـتاذا مـساعدا لـألدب العـريب القـديم يف كليـة اآلداب ِّ عـني١٩٥٢يف عام  ً

ً صار أستاذا بال كريس يف الكليـة, فأوفدتـه اجلامعـة ١٩٥٦بجامعة دمشق, ويف عام 
ك دراسة اللغة األملانيـة التـي بـدأها يف جامعـة طالع, فتابع هناإىل أملانيا للزيارة واال
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القاهرة, واختار بعض املخطوطات املوجودة يف جامعات توبنغن وماربورغ وبرلني 

 .ملكتبة جممع اللغة العربية بدمشق
ُ مثل سورية يف مؤمتر األدباء العرب الثاين الذي ع١٩٥٧ويف عام  ) بلـودان(قد يف ّ

مؤمتر األدباء العرب الذي عقـد يف الكويـت, حيـث ّ مثلها يف ١٩٥٨بسورية, ويف عام 
البطولة يف األدب العريب احلـديث منـذ سـقوط بغـداد حتـى فجـر (ًألقى بحثا بعنوان 
ً سمي عضوا يف املؤمتر العارش هليئة الدراسات العربية ١٩٦٠, ويف عام )النهضة احلديثة ّ
فـون العـرب ِّأسهم به املؤلما (ًكية يف بريوت, حيث ألقى بحثا بعنوان ييف اجلامعة األمر

, كام حرض ندوة التعريب التـي أقيمـت يف )يف املئة سنة األخرية يف دراسة األدب العريب
ومـؤمتر األدبـاء ) عوائق يف طريـق التعريـب(ً, حيث ألقى بحثا بعنوان ١٩٧٤ليبيا عام 

ِّ, حيث ألقى بحثا قي١٩٧٧ًالعرب الذي عقد يف ليبيا أيضا عام  لة اللغـة مشك(ًام بعنوان ً
ّ, وندوة احتـاد املجـامع العربيـة التـي عقـدت يف عـامن عـام )العربية يف األدب املعارص

ّاللغـة العربيـة خـالل ربـع قـرن يف ميـدان الـتعلم (ً, حيث ألقى بحثـا بعنـوان ١٩٧٨
ً, حيـث ألقـى بحثـا ١٩٧٩, وندوة التعريب التي عقـدت يف اخلرطـوم عـام )والتعليم
وندوة احتاد املجـامع العربيـة التـي أقيمـت يف ) كة التعريبموقع الندوة يف حر(بعنوان 

تعريب التعلـيم العـايل واجلـامعي يف ربـع (, وكان بحثه فيها بعنوان ١٩٨٤الرباط عام 
واحلقيقة أنه ما كان يتأخر عن االشرتاك يف أي مؤمتر يدعى إليه, أو أية )... القرن األخري

 ...ندوة يستطيع أن يساهم فيها ببحث أو دراسة
لقد كان إرصار الدكتور شكري فيصل عىل حضور هذه املؤمترات والنـدوات, 

 رغبات الداعني إليها, موضع لوم وانتقاد بعض أصدقائه, فقد اهتمه الدكتور قيقوحت
بالــسعي الــدؤوب وراء املــال والتعويــضات ) ٢٠٠٤−١٩١٦(إبــراهيم الكــيالين 

 ومل تتجاوز املدة الفاصلة بني آخـر ً وأوهن قلبه املريض أصال,أرهقهوهذا ما املادية, 
 أشـهر, فقـد تـويف يـوم َبحث قدمه يف ندوة املجامع العربية بالرباط ووفاتـه بـضعة
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بسويـرسة إثـر عمليـة ) جنيـف( يف مدينـة ١٩٨٥السبت يف الثالـث مـن شـهر آب 

جراحية يف القلب, ويف العارش منه نقل جثامنه إىل املدينـة املنـورة يف اململكـة العربيـة 
 أقـيم لـه حفـل تـأبيني يف احتـاد ٣٠/١٠/١٩٨٥سعودية حيـث دفـن فيهـا, ويف ال

ًاب العرب بدمشق الذي كان عضوا فيـه, تكلـم فيـه نخبـة مـن رجـال األدب َّالكت
الذي حتدث عن عملـه يف ) ١٩٩٥−١٩١٤(والفكر, منهم الدكتور عدنان اخلطيب 

 .الصحافة السياسية وانتقاله فيام بعد إىل الصحافة األدبية
ــام  ــسه ع ــصل رشــح نف ــكري في ــدكتور ش ــاتني أن أشــري إىل أن ال  ١٩٥٤ّف

ق, فلام قامـت الوحـدة بـني سـورية َّلالنتخابات النيابية عن مدينة دمشق لكنه مل يوف
أن فـنجح, ومل يلبـث ) االحتاد القـومي( رشح نفسه لالنتخابات ١٩٥٨ومرص عام 

 اختـري ١٩٦١عـام ويف ... عـن سـورية) جملـس األمـة(ظهر اسمه يف عداد أعضاء 
ُعضوا يف جممع اللغة العربية بدمشق, واستقبل يف جلسة علنيـة يف األول مـن شـباط  ً

−١٨٩٥(, واحتل املقعد الذي خال بوفاة األستاذ الرئيس خليـل مـردم بـك ١٩٦٢
, وأسندت إليه عضوية جلنتي املجلـة واملطبوعـات واملخطوطـات وإحيـاء )١٩٥٩

 للمجمـع, ومل يمنعـه هـذا املنـصب مـن ًا عاما انتخب أمين١٩٧٢ ويف عام الرتاث,
متابعة التدريس اجلامعي يف كل من جامعة دمـشق, واجلامعـة اللبنانيـة يف بـريوت, 

البـن عـساكر, ووضـع ) تاريخ دمـشق(ّواجلامعة األردنية يف عامن, وحتقيق خمطوط 
ُوكان من قبل قد عهد إلي... الربنامج إلمتام حتقيقه بمشاركة بعض الزمالء ه بتحقيـق ُ

للعـامد األصـفهاين ) خريدة القـرص وجريـدة العـرص(قسم شعراء الشام من كتاب 
 .١٩٦٨ و١٩٥٥بأجزائه األربعة التي صدرت بني عامي 

ًلقد استهوت السياسة الدكتور شكري منذ أن كان طالبـا يف املرحلـة الثانويـة, 
, ١٩٣١عـام فكان من رواد احلركات الطالبية يف مكتب عنرب منـذ أن انتـسب إليـه 

, وملـا أصـدرت هـذه العـصبة )عصبة العمل القومي( إىل ١٩٣٣ولذلك انتمى عام 
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 لتكـون لـساهنا النـاطق, ١٩٣٨يف الـسادس مـن حزيـران ) العمل القومي(جريدة 

وكلفت املجاهد عثامن قاسم برئاسة حتريرها, أخذ شكري يكتـب زواياهـا, وينـرش 
ًبعض األسامء املستعارة, وكان أحيانا امل باستعتعليقاته فيها, إما باسمه الرصيح, أو 

 بتحريرها ويصححها ويدفعها إىل املطبعـة بمفـرده, إىل أن توقفـت يف أوائـل ُّيستقل
احلرب العاملية الثانية, فرتك الصحافة السياسية واجته إىل الصحافة األدبية, فكتب يف 

ألديب, وجملة جممع واملعرفة واملوقف ا... جمالت الرسالة والثقافة واألديب واآلداب
وقـد اتـسمت .. ١٩٨٠ و١٩٥٢ًاللغة التي كتب فيها ستة وعرشين مقاال بني عامي 

مقاالته باجلدية والعمق واإلحاطة والدقة والفهم والوعي, فقد كان الدكتور شكري 
ًأديبا موهوبا وناقدا بليغا, أويت قلام سياال, وأسلوبا مرشقا وجذابا تأثر ف ً ً ً ً ً ًً يه بأسـلوب ً

 :طه حسني, وكان يقول
ف فيهـا جيـب أن تكـون موضـع ُّلَكـَأعتقد أن العناية باألسـلوب عنايـة ال تـ«

اهتاممنا, فاألفكار الطيبة, والنتائج القيمة, واألبحاث التي اسـتنفدت اجلهـد, جيـب 
−١٩١٩(وال يشك األستاذ عبـد الغنـي العطـري . »َّأال تربز للناس يف ثوب مهلهل

َأن شكري فيصل كان أديبا ذ(يف ) ٢٠٠٣ ّاقة وموهوبا, يتمتع بأسلوب قـل نظـريه ّوً ً
ًبني األدباء العرب قديام وحديثا, تأرسك كلامته الرقيقة, وتسحرك مجلـه وألفاظـه ً ...

عميد األدب العريب طه حـسني, فأعجـب بأسـلوبه وأحبـه عند وال غرابة فقد تلمذ 
ًجا عجيبا, حتى مل حتى العشق, فتشابه األسلوبان, وامتزجا امتزا يعد من السهل عىل ً

لقد غدا أسلوب شكري نسخة ثانية عن ... الباحث أو الناقد أن يميز بني األسلوبني
طاه يف أسلوبه الساحر, حتـى جـر جمـر ُم خَّسَرَأسلوب أستاذه طه حسني, فقد ت

 ...).ًالطبع فيه, وصار جزءا من أدبه, وعالمة بارزة يف كل ما كتب وأبدع
ƒ^j‰_Ø’éÊë†Óë 

 حني كنـت يف الـسنة الثانيـة ١٩٥٨عرفت األستاذ الدكتور شكري فيصل عام 
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بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب بجامعة دمشق, يوم كان يلقـي علينـا حمـارضات 

) تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم, من امرئ القيس إىل عمـر بـن أيب ربيعـة(عن 
 دراسة األدب العبايس حيـث درسـنا عليـه ثالثـة مـن ويف السنة الثالثة انتقل بنا إىل

بشار بن برد, وأبو العتاهيـة, وأبـو نـواس, فكـان خيتـار لنـا : شعراء هذا العرص هم
ًنصوصا من دواويـنهم فيحللهـا ويـرشحها ويبـني خصائـصها الفنيـة, وصـورها, 

  جـداًافقد كان بارعـ... ًمستعينا بذاكرته اخلصبة, وحافظته اجليدة, وموهبته اخلارقة
ّيف حتليل النصوص التي يقلبها عىل شتى وجوهها, ويعترص زبدة ما فيها مـن أفكـار 
ًوخصائص وميزات, وكثريا ما كنا نقيض ساعتني أو أكثر يف دراسـة الـنص الواحـد 
ٍالذي ال تتجاوز أبياته العرشة, فيأيت بأفكار ومعان واستنتاجات كنا نستغرب كيـف 

 ...ق املبدعَّخلاليفطن هبا, ويصطادها خياله ا
ًال أذكر أنه محل يف حقيبته يوما درسا مكتوبـا, أو يف جيبـه ورقـة وضـع عليهـا  ً ً

كان يتحدث ... رؤوس أقالم بل كان يمتح كالمه من ذاكرته احلية, وقرحيته الفياضة
بيرس وطالقة وكأنه يغرف من بحر زاخر, ال يرتدد وال يتلجلج, ال يريـد أن يقاطعـه 

ً يكون مستغرقا يف الكالم, لئال يقطع عليـه سلـسلة أفكـاره, أو أحد من طالبه حني
ًيعكر انسجامه يف حتليل النصوص, أو سبحاته التي يغيم يف ضباهبا, حملـال وشـارحا  ً
ًومفرسا, وما زلت حتى اليوم أحتفظ بمعظم مـا أمـاله علينـا مـن حمـارضات غـري 

ً يف الوطن العـريب, حفاظـا تتوىل طباعتها إحد دور النرشأن ًمكتوبة سابقا, وأمتنى 
 .ًعىل آثاره التي مل جتمع, وال يزال أكثرها مبعثرا يف بطون الصحف واملجالت العربية

طلعت عىل حمتويات مكتبته الضخمة اومهام نسيت فلن أنسى يوم زرته يف منزله, و
م ّالتي كانت تغص باآلالف املؤلفة من الكتب الرتاثية واملراجع األساسية, ورأيت السل

للوصول إىل الرفوف العالية املحاذية لسقف املنـزل, ولـست أدري يستعمله الذي كان 
غلقـت بعـد ُماذا حل هبذه املكتبة الغنية التي أفنى زهرة شبابه يف جتميع حمتوياهتا, فقـد أ
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 .اضطراره إىل مغادرة دمشق واإلقامة يف اململكة العربية السعودية

*   *   * 
ة الثانيـة يف قـسم اللغـة العربيـة بكليـة اآلداب عـام بعد أن أهنيت دراسة السن

 دفعنـي تـأثري بـه, .)مشتى احللـو(, سافرت لقضاء عطلة الصيف يف بلديت ١٩٥٨
وإشفاقي عليه من مواصـلة العنـاء والـسفر والـسهر أن أكتـب إليـه رسـالة أدعـوه 

 برسـالة ًوأرجوه فيها أن يرأف بنفسه ويرتاح قليال يف ربوع املشتى اجلميلة, فأجابني
 : هذا نصها١٩٥٨ متوز ٢٩حتمل تاريخ الثالثاء 
 :عزيزي عيسى

ذلـك أن كـل ... شكرت لك رسالتك األخرية, وإن جاءت متأخرة فـيام تظـن
إننـا يف هنايـة شـهر ... يشء يف حياتنا ينسحب عىل الصيف, حتى ليوشـك أن يأكـل

بعـض متوز, ومع ذلـك فـال يـزال عنـدنا بعـض االجتامعـات يف جملـس الكليـة, و
 .وبعض األعامل األخرالرسائل, 

إن توتر اجلو الدويل أنساين وأهلاين عن أمر السفر, إىل جانـب مـشاغل الكليـة, 
 هل يف وسعي أن أخطو يف ذلك خطوة جريئة?: وحني أفكر اليوم أتساءل

وأعامل أخر تتصل ببعض املخطوطات, وال أدري ... أمامي بحث مستعجل
 كـل حـال أين سـآخذ باقرتاحـك األخـري, أن أزور كيف أجتاوز ذلك, يبدو يل عـىل

 .وقد أصطحب زوجتي دون األوالد... الضيعة وحدي
 .قبل السفر.. ولك أن تنتظر مني رسالة يف هذا.. فال أدري... أما متى يكون ذلك

وعىل كل حال فلن أكون من عدم القدرة بحيـث ال أسـتطيع أن أؤمـن لنفـيس 
 أكـرر لـك الـشكر والتحيـة, .أن أكتب لك مرة أخر ّنيتيبيتوتة ليلة أو ليلتني ويف 

 .وأمحد اهللا عىل عافيتك من الوعكة التي أملت بك, والسالم عليك ورمحة اهللا
 شكري فيصل
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 وعملـت يف التـدريس والكتابـة ١٩٦٠كلية اآلداب عـام يف وبعد أن خترجت 

ًوالتأليف, أنجزت كتابا خمطوطا بعنوان  , )ميـةأديب إسـحاق باعـث النهـضة القو(ً
/ ١٢/١٠فخطر يل أن أرسـله إليـه ليكتـب مقدمتـه, فأجـابني برسـالة مؤرخـة يف 

ً معتذرا بلباقته املعهودة عن كتابة املقدمة قائال١٩٦٩ ً: 
 :عزيزي األستاذ عيسى

ِّمتنيت خملصا أن أفرغ لبحثك القي م هذا مدة من الزمن, تساعدين عىل أن أمتثـل ً
 وجـدتني يف دوامـة مـن املـشاغل التافهـة ولكنـي... كل ما فيه, ثم أن أكتـب عنـه

ولقـد ختطيـت كـل صـعوبة . ًالصغرية التي متتص الوقت, وال تغني عن احلق شـيئا
ًفقرأت يف جلسة واحدة قدرا صاحلا اجتذبني واستاملني, ولكن العوائق كانت فـوق  ً َْ

 .ما أقدر عىل مطاردته
يـرس يل إين أقيض هذين األسبوعني وسـط ضـجيج الـسفر الـذي أرجـو أن تت

ًأسبابه قريبا, وبني ضجيج داخيل هو هذه املشاعر التي تتملك اإلنسان وهـو هيـم أن 
 .يغادر وطنه, وأن يبتعد عن مغانيه

ًهلذا أمتنى أن تتاح يل فرصة قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنت أعتقد أين حينذاك 
 .ْبق إىل ذلكَّسأخرس متعة الس

لك هذا ويف أعاملك األخر, ولنـا أمتنى لك أطيب احلظوظ من التوفيق يف عم
 .يف الصيف املقبل إن شاء اهللا فرص كثريات

 شكري فيصل
*   *   * 

تعمدت نرش هاتني الرسالتني ألظهر من خالهلام مد تقدير األسـتاذ الـدكتور 
 ال أزال يف الـسنة الثانيـة مـن ١٩٥٨شكري فيصل لطالبه, مع أننـي كنـت يف عـام 

مل رسالتي, بل أجاب عنها بكل مودة واحرتام وتقـدير, دراستي اجلامعية, فهو مل هي
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 . دعويت لقضاء بضعة أيام يف ضيافتيإجابةواعتذر بلطف ولباقة عن عدم 

أما الرسالة الثانية التي كتبها يل بعد إحد عرشة سنة من كتابة األوىل, فقد كانت 
ًترمجانا أمينا ملا كان يعانيه من ضغوط العمل, وكثرة املشاغل واأل عباء واألسـفار, وملـا ً

 ٍّكان حيمله يف قلبه من قلق ومهوم لفراق أرسته ووطنه, فقد كان طـوال حياتـه يف حـل
ًكام كانت تعبريا صادقا عن اللباقة والدماثة والشفافية التي كان يتمتـع هبـا, ... لَومرحت ً

 :والتهذيب الرفيع املتأصل فيه, وهل أمجل وأرق من قوله
ً قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنـت أعتقـد أين حينـذاك أمتنى أن تتاح يل فرصة«

 ?..»ْبق إىل ذلكَّسأخرس متعة الس
 

*   *   * 



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٧٨٠
 

 



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 



 



− ٧٨٣ −  

 
 
 

  )١(حممود حممد شاكر من أمايل
على كتابي األصمعيات والكامل للمربد 
ّ

  
 ) ص٤٢٢(قراءة يف دفرت قديم 
 إعداد 

 يعقوب الغنيم . د
 ٢٠١٣وزارة األوقاف بالكويت 

*(عبد اإلله نبهان. د. أ
∗

( 

ف ّقـد ألـ) ٢١٦−١٢٢(ُكان أبو سعيد عبد امللـك بـن قريـب األصـمعي 
 واسع العلـم بـشعر العـرب وأخبـارهم, وتـرك لنـا انكًدا من كتب اللغة , ودع
رف يف ُوعـ سم بأنه اختيارات األصمعي,ُ و,ًبا مجع فيه اختياراته من شعرهماكت

                                                 
ِ, أبو فهر, من أرسة علمية من صعيد مـرص, كـان أبـوه /١٩٩٧−١٩٠٩/حممود حممد شاكر ) ١(

ُوكيال للجـامع األزهـر, و  قـرأ عـىل ً وحتـول مـع أبيـه صـغريا إىل القـاهرة,,لـد باإلسـكندريةً
 ثم دخل كلية اآلداب يف اجلامعة املرصية, وتـرك ,)١٩٣١ت( عيل املرصفي د بنالشيخ سي

شعر لـيف موضـوع ا) ١٩٧٣ت( لنشوب خالف بينه وبني الدكتور طه حسني ;الدراسة فيها
ً وعـضوا مراسـال ,/١٩٨٣/ًخب عضوا بمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة سـنة ُانت, اجلاهيل ً

ً وكــان عــضوا يف املجلــس االستــشاري ملؤســسة الفرقــان ,/١٩٧٧/  ســنةجمــع دمــشقمب
 من /.١٩٨٣/, ونال جائزة الدولة التقديرية سنة /١٩٩١/  سنةللرتاث اإلسالمي بلندن

 .»رأباطيل وأسام «بهُتُك
  .٢٠٠٢, دار املنارة, جدة ,١٨٥, ١٨٤: ٢ أمحد العالونة  ذيل األعالم :نظرُي

 .قعضو جممع اللغة العربية بدمش  )∗(
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وقد اشتملت عىل اثنتـني , »اختيار األصمعي«أو , »األصمعيات«عرصنا باسم 

ًوتسعني قصيدة لنحـو مـن سـبعني شـاعرا معظمهـم مـن اجلـاهليني, ويبـدو أن  ٍ
 »املفـضليات« يعنوا بوضـع الـرشوح عليهـا, وانـرصفت عنـايتهم إىل القدماء مل
 .)١٦٨ت ()٢(يِّبَّل الضَّللمفض

ّ العالمـة الـشيخ حممـد أمحـد : يف عـرصنا بعنايـة»األصـمعيات«وقد حظيـت 
نيـــا ُ فــإهنام ع,)١٩٨٨ت(مــة عبـــد الــسالم هـــارون ّ والعال,)١٩٥٨ت(شــاكر 

 القــول يف ذلــك يف مقــدمتها, الّ وفــص,بتحقيقهــا وتــدقيقها وضــبطها وفهرســتها
َ لكنها مل حتـظ بالـرشوح ,هام هذه لدى العلامء وصانعي املختاراتُمدت طبعتُواعت

سن الطالع أن طلعت علينا وزارة األوقاف بالكويت ُ وكان من ح,وال بالتعليقات
ــام  ــوان ٢٠١٣ع ــاب محــل عن ــايب « بكت ــىل كت ــاكر ع ــد ش ــود حمم ــايل حمم ــن أم م

 . والكتاب من إعداد الدكتور يعقوب الغنيم, »داألصمعيات والكامل للمرب
 عندما كان الدكتور يعقـوب ١٩٥٧ هذا الكتاب بإجياز يعود إىل عام ُوخرب

فــر مــن طلبــة العلــم مــن دول عربيــة خمتلفــة نوكــان هــو ومعــه  ,ًطالبــا يف مــرص
 وبـذل , بيتـهالزمون جملـس العالمـة املرحـوم حممـود حممـد شـاكر الـذي فـتحُي

لعلــم الــراغبني فيــه, وقــد طلبــوا منــه تقــديم درس أســبوعي مكتبتــه لطــالب ا
ّ فحدد هلم يوم الثالثـاء مـن كـل أسـبوع, وكانـت البدايـة يـوم الثالثـاء ,)٣(ثابت

                                                 
 ,»املفــضليات « لــه رشح كبــري مطبــوع عــىل,)٣٢٨ت( حممــد بــن القاســم ,ابــن األنبــاري   )٢(

ًلـه رشح عليهـا مطبـوع أيـضا, وكـذلك امليـداين ) ٥٠٢ت(وكذلك التربيزي حييى بن عيل 
 . )٥١٨ت(أمحد بن حممد 

تــب النفــاخ مــة املرحــوم أمحــد راّ أســتاذنا العال: أعــضاء جممعنــا فــيام بعــدبعــضكــان مــن هــؤالء ) ٣(
 ومــن أعــضائه ,)٢٠٠٨ت(مــة املرحــوم الــدكتور شــاكر الفحــام ّ وأســتاذنا العال,)١٩٩٢ت(

 .  الدكتور نارص الدين األسد من األردن, والدكتور إبراهيم شبوح من تونس:املراسلني فيام بعد
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س هؤالء الـراغبني يف العلـم ّدرُ وارتأى األستاذ أن ي,١٩/١٠/١٩٥٧املوافق 
 . »األصمعيات«كتاب 

 ;شيخ حممود يف تدريسهح الدكتور يعقوب الغنيم املنهج الذي اتبعه الّوض
بعـض إذا كـان هنـاك إىل  جيمـع بعـضها و أ,وذلك بأن يـرشح القـصائد منفـردة
 وغـاب عـن الـرواة أن جيعلـوا القـصيدتني ,ارتباط واضح بني قـصيدة وأخـرى

 ,لكعــب بــن ســعد الغنــوي) ٢٥ (: كــام حــدث يف القــصيدتني,قــصيدة واحــدة
 : ريقة بن مسافع العبيس, ثم يقوم بام ييلُلغ) ٢٦(و

وهو يف هذا ال  ب األدب واللغة,ُتُا يف كّتبيان مصادر القصائد يف مظاهن −١
 .يغيب عنه أن يذكر حتى البيت املنفرد إذا وجده يف أحد املصادر

احلديث عن الشاعر مع بيان موقع القصيدة يف بقيـة شـعره إذا كـان لـه  −٢
 .  أو جمموعة وافرة من القصائدنديوا

 عىل درايته بالشعر العريب وفهمه له, بحيث ًترتيب أبيات القصائد اعتامدا − ٣
حتافظ القصيدة عىل وحدهتا وتسلسل أفكـار قائلهـا, حتـى إذا قرأهـا القـارئ بعـد 

 . ذلك أيقن أن هذا الرتتيب هو األقرب إىل الصواب وإىل طبيعة الكالم
 . ثم يقوم برشح معاين األبيات وتبيان معانيها بتفصيل كامل −٤
 بعض املعلومات التي يستدعيها عرض خالل الدرس يعرض األستاذ −٥

 . ّ ويرد عىل استفسارات طالبه,معاين الشعر
 وعن الدراسات , عن العالمة حممود شاكر:م الدكتور الغنيم لكتابه بحديثّوقد
 .  به من اعتقال واضطهادُيل وعام ابت, وعن زياراته للكويت,تبت عنهُالتي ك

ن كـالم الـشيخ يف أربعـة دفـاتر ّبقي أن نذكر أن الدكتور الغنيم كان قـد دو
 . ها وبعثهائ إىل أن آن أوان إحيا,بقيت هاجعة عنده عدة عقود
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 لنرى ; يف هذه األمايل»األصمعيات«ويمكن أن نعرض اآلن إلحدى قصائد 

ُ وهـي قـصيدة سـحيم بـن ,كيفية تطبيق املنهج املشار إليه, ولنأخذ القصيدة األوىل
ً وهي يف أحد عرش بيتا, بني محري أحد,)٦٠ت نحو ( )٤(وثيل الرياحي َ . 

ّقسام إياها إىل أقسام, ثـم حتـدث عـن الـشاعر ُبدأ الشيخ بقراءة القصيدة م« ً
طبقات فحـول : املراجع التي ورد فيها ذكر سحيم بن وثيل الرياحي هي: فقال

ــشعراء ص ــشعراء ص ,٥٧ال ــشعر وال ــذلك ال ــة ٦٢٦وك , واإلصــابة يف معرف
ويف لباب اآلداب البـن  هرة األنساب البن حزم, ومج,القسم الثالث: الصحابة

 :  مها,بيتان لعمر بن لبيد الرياحي) ٥٨٤ت(منقذ 
ــــــْأب ُابــــــا كَ إهْغِل َلهــــــً َاهبــــــَا وإهَّ ُّورش اَ ُن ال يَ مـــِءْرَ املـــِيقِدَ صـــَ ـــِاتَعْ  ْهُب
َّ أخ إالْنِ مـــْمُكـــَل مُكِيقِدَ صـْنِم مـُكُالمَ أحْتَكَرَ تَامَف ـــِانَ جَّرَوْ ازِدَ قـــٍ  ْهُب

 ,١٣٠: ١٢ وكذلك يف األغـاين ,٤١٨ النقائض ص:ًرى خرب سحيم أيضا يفُوي
 . »كام ورد ذكره يف ترمجة عبد اهللا بن احلارث بن نوفل يف كتاب طبقات ابن سعد

هذا ما بدأ به الشيخ تعليقاته عىل قصيدة سحيم, ومن الواضح أهنا تعليقـات 
ًساسـية التـي ورد فيهـا ذكـر الـشاعر مبتـدئا ُقصد هبا التوثيق, فقد ذكر املـصادر األ

 ثم بـدأ ,)٢٣١ت(ّ البن سالم اجلمحي »طبقات فحول الشعراء«وهو  بأقدمها,
 .  ويرشح بعض العبارات,بعرض القصيدة ليقف لدن بعض األبيات

 وهــو بيــت مــشهور كــان احلجــاج بــن , البيــت األولدمل يقــف الــشيخ عنــ
 : ويوسف استهل به إحدى خطبه املشهورة وه

ـــ ـــَأن َ جـــال وطـــُنْا اب َّالع الثَ ُ ـــَنّ ـــَم اَاي ِع العَى أضـــَت ـــَامِ ـــِرْعَ تَةَم  ِوينُف
                                                 

,  الذكر نابه,ً كان رشيفا يف قومه, وناهز عمره املئة,شاعر خمرضم عاش يف اجلاهلية واإلسالم) ٤(
 وكانـت لـه مفـاخرة مـع ,»إلسالماعاش أربعني سنة يف اجلاهلية وستني يف  «:بن دريداقال 

 ).عن األعالم. (غالب بن صعصعة والد الفرزدق
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 :ف لدن البيت الثالثقوو
َّ إيلُودُعــــــــــَ ال يِّوإين ْ قــــــــــرَ ِّ الغــــــبَاةَدَغـــــ ِينِ  ِينِرَ يف قــــــَّ إالِ

 والــسجني , والــصديق,احلبــل: وللقــرين عــدة معــان منهــا«: قــال الــشيخ
ِتب اللغة اقترصت عىل القرين بمعنى احلبـل, والقـرن هـو ُ كن, وذكر أ»املقرون

املعـاين «يف كتـاب ) ٢٧٦ت(ُاحلبل الذي تقرن به الدابة, ونقل عـن ابـن قتيبـة 
ً معناها إذا غمزه وثبت معه يوما وليلة )ّغداة الغب(«:  قوله,١٠٢٥ ص»الكبري
إال يف ( :ه أي أسـري مربـوط, وقولـ,ً فال يعود معه أبدا إال وهو مقـرون,مل يصرب
 . » بمعنى مربوط,ىرن إليه من األرسُقد ق, )قرين

ًوالشيخ يف هذا التعليق قدم معن  ومل ,ل فيهيًى للبيت متفقا والسياق الذي قّ
 هـذا املعنـى, َ مثـل− مهاُّعـىل فـضلها وتقـد − »األصمعيات «يَقّقُحم ُم رشحّقدُي

 أراد أن ,)مـع(بمعنى  )يف( و, املقارن واملصاحب)القرين( «:فقد اكتفيا بالقول
 فقـد اقتـرص , وشـتان بـني املعنيـني,»ًقاومه من الغـد إال مـستعينا بغـريهُقرنه ال ي
 بـذلك إىل غ فبلـ, واعتمد الشيخ املعنى السياقي,قان عىل الرشح املعجميّاملحق

ُ وأصاب املحز واملفصل كام ي,املقصود  . قالّ
 لكنــه ال يغـري الكلمــة ,وقـد يقــرتح الـشيخ كلمــة مكـان كلمــة يف تعليقاتـه

 : ففي البيت السادس,األصلية حمافظة عىل الرواية
ِدرَا يـــــَاذَومـــــ ــــ يِّنـــــِ مُاءَرَعُّي الـــــشَّ ــــْدَوق ــــَبْ األرَسْأَ رُتْزَاوَ ج  ِنيِع

واملقـصود بقولـه , )ريّيـد( هنـا أفـضل مـن )يبتغـي(رأى الشيخ أن كلمة 
 . ّ حد, وهذا اللفظ أفضل)رأس(

ن ذلـك مـًيت العارش واحلادي عرش, وذكر عوضـا ومل يقف الشيخ عند الب
ألبيــات ســاقطة مــن اوهــذه «: قــال, »األصــمعيات«ثالثــة أبيــات ممــا مل تــذكره 

 ,يمـةد الطبعـة الق,١٢٦ :١ وقـد وردت يف كتـاب خزانـة األدب ,األصمعيات
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 :وهذه األبيات هي, ١٢٧: ١ورشح أبيات مغني اللبيب 

ـــَم ـــْى أحَت َن وزِطـــَ إىل قْلُل ـــٍ ْر األصُثْكَ ت,ىَمْلَوس ٍدْي  ِوينُ دُاتَوِ
َّومهـــــ َل إلُلـــــْى أحَتـــــَ مٌامَ َحمـــ ِهْيـــــْ ـــَّ اللَّلَ ِيص أمـــِ يف عـــِثْي  ِنيٍ
ــــ ــــَّفَأل ــــِْنيَِبانَ اجل ــــُ أِهِ ب  ِونُفــــُ اجلِالبْأصــــِ بٌةَقــــََّطنُم ٌودُس

) زيـد( و)قطن(يقول يف هذه األبيات الثالثة أنه متى نزل بديار «: قال الشيخ
, ّ فإن أصـواهتم تعلـو بتحيتـه والرتحيـب بـه,وهي خالته) سلمى(ه, أو ومها خاال

 وقد ,سود هم مجاعتهُ الشجر امللتف من جانبيه فيه أ:)العيص( و,هو عمه) مهام(و
 األصـالب الـسيور :)أصالب اجلفون( و,ّحزموا أمرهم للحرب بسيوف ال تكل

 . » وهي قراب السيف,علق هبا اجلفونُالتي ت
بـن ا وذكـر خـرب مفاخرتـه غالـب ,ًا مفصال عن الشاعر وعن حياتهًمالثم أورد ك

ًصعصعة والد الفرزدق, وذكر شيئا مما ذكرته املراجع من شعر لسحيم, ثم أورد مقارنة 
 يف أربعـة مراجـع إضـافة إىل ـ موضوع البحـث ـلرتتيب أبيات القصيدة التي عىل النون 

 العقـد :ًيـت األول مـثال ورد يفج كـل بيـت مـن أبياهتـا, فالبّوقـد خـر ,»األصمعيات«
 ,٣٦: ٣مــل  ورغبــة اآل,٢٢٦ – ١٣٢ والكامــل للمــربد ,٣٤٢: ٥ / ١٢٠ :٤الفريــد 

ثم ذكـر اخـتالف الروايـات يف , وهكذا... ١٣٢: ١٣ واألغاين ,٧ :٢وكتاب سيبويه  
 . كل بيت من أبيات القصيدة مع تعليقات لغوية أو تارخيية إذا اقتىض األمر

لتاسعة والعـرشون هـي آخـر القـصائد األصـمعية التـي كانت األصمعية ا
حظيت بتعليقات الشيخ, وهي قصيدة لدريد بن الـصمة جـاءت يف سـتة عـرش 

م ّ وقـد,ً فأضحت سبعة عرش بيتـا,ًاد عليها الشيخ بيتاز و,»األصمعيات«ًبيتا يف 
ًص ذلك أن دريدّلخُ وم,ًفا بمناسبتهاّعرُهلا م  يفخر , قاهلا بعد أن ثأر ملقتل أخيهاّ
 .ّد أعـداءه بإعـادة الكـرة علـيهمّدُوهيـ, ى من القاتل املقتول عىل يـدهّ ويتشف,هبا
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 :وسنعرض ليشء مما ورد يف ذلك

َّبـــا إمـــِاكَا رَيـــ َت فـــْضـــَرَا عً َب أن قـــِالـــَا غَأبـــ ْنَغِّلَبَ ْ  ِبِالـــَِغ بُتْأرَ ثـــْدٍ
ـــــَتَق ـــــَِع بُتْل ـــــَِد لَْريَ خـــــ اهللاِِدْب ْن أسْ بَابَؤُذ ِهِات ْء بَامَ َن زَ ْد بـْيـِ َن قـِ  ِبِارِ

نا بعبد اهللا, والصواب كـام ْ قتل:)جفن( مادة ,يف اللسان«: قال الشيخ شاكر
ُب الــذي وِّ الــرت:)ةَدِّاللــ(. ورد يف األصــمعيات عادلــه يف ُلــد مــع الــشخص بــام يُ

ّأحد خلفاء بنـي أميـة عبـد ( عبد امللك بن مروان نالسن, وقد روى أبو عبيدة أ
 . » إىل آدم,كاد دريد أن ينسب ذؤاب بن أسامء:  فقال,إىل هذا البيتاستمع ) اهللا

 ,ّ ومرة,ً عبسا:ً ثأرا ألخيه, فذكر;ثم ذكر دريد القبائل التي هزمها وحارهبا
 ما يرى أنه ّفرسُ وي,وكان الشيخ يقف لدن كل بيت...  وفزارة, وثعلبة,وأشجع

 وهـو البيـت ,الـث عـرشالث ففـي البيـت ,ّعلـق أو يـستدركُ وقـد ي,يلزم تفـسريه
 :السابع من املطبوعة

ْ تسْوإن ْ تـسِلْيـَلخِوا لُلِهُ َل عَهُ َن كـْعَِطب ُمُكْيَلـْ  ِبِارَوَّ الـضِاضَخـَ املِاغَزْإيٍ
إخـراج البـول دفعـة بعـد دفعـة, ) يزاغاإل(النوق احلوامل, ) املخاض(«: قال

 . »رجه دفعة دفعةُخت: الدم والطعنة توزغ ب, دفعته, الناقة يف بوهلا)*()٥(أيزغت: قالُي
يف هـذا ) الـضوارب(قـان أن معنـى ّ ذكـر املحق»األصـمعيات«ويف هامش 

 .» التي ترضب بآذاهنا)الضوارب(«:  ذلك بقولهَّوصحح, )اللواقح(البيت 
ًومن اجلدير بالذكر أن الشيخ رتب أبيات القصيدة ترتيبا خالف فيه ترتيب  ّ

 . ئد, وقد حدث هذا يف عدة قصا»األصمعيات«
, وسـنعرض يف »األصـمعيات«أمايل الشيخ شـاكر عـىل إىل ة ّهذه ملحة عام

 .»الكامل«ملحة أخرى ألماليه عىل كتاب 
                                                 

ْووزغت الناقة ببعلها كأوزغت به .. ًأوزغت الفرس إيزاغا: يف تاج العروس  )٥( َْ ََ ّ  .(*)]املجلة[َ





− ٧٩١ −  

 
 
 

  أضواء على املشكلة اللغوية العربية
  للدكتور حممد عبده فلفل

*(فاتن كوكة. د
∗

( 

لتـي ّ باحث يف اللغة العربية علـو شـأهنا, وأمهيـة مكانتهـا اّال خيفى عىل أي
 فهـي لغـة القـرآن الكـريم, وهـي لغـة الـرتاث اكتسبتها من تضافر عدة عوامل;

ة, وهـي وسـيلة التواصـل  اتـسمت بـه األمـة العربيـلـذيالفكري واحلـضاري ا
, وهي رمز من رموز االنتامء  والعقلّاالجتامعي, والتعبري الصادق عام يف القلب

 .الوطني والقومي
املختصني بدراسة شؤون العربية الدكتور الفاضل العلامء من هؤالء الباحثني 

 عـىل ّجمموعـة مـن القـضايا اللغويـة, ونبـهحممد عبده فلفل الذي ألقى الضوء عىل 
نب متعددة من املشكالت اللغوية التـي تعـرتض لغتنـا العربيـة, وعرضـها يف جوا
ضمن ثامنية مباحث مهمة جاءت عـىل ) أضواء عىل املشكلة اللغوية العربية (هكتاب

 :النحو التايل
 .وعي املشكلة اللغوية: املبحث األول
 .العربية من وجهة نظر اآلخر: املبحث الثاين

                                                           
 .جامعة دمشققسم اللغة العربية باهليئة التدريسية يف  عضو  )∗(
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 .ّية بني الثبات والتغرياللغة العرب: املبحث الثالث

 .ار القياس اخلاطئ يف اللغة العربيةمن آث:  الرابعاملبحث
 .قراءة عملية يف لغة الصحافة السورية: املبحث اخلامس
 .من اسم اآللة) عالِف(ما جاء عىل : املبحث السادس
 .يف الداللة اإلسنادية للفعل: املبحث السابع
 .وظيفيةاإلعراب من الوجهة ال: املبحث الثامن

ّسنحاول ضمن السطور التالية أن نبـني فحـوى كـل مبحـث, وننـاقش مـا  ّ
ِّحتدث عنه املؤل ف, وما وصـل إليـه مـن النتـائج, سـعياً وراء إظهـار أمهيـة هـذا ّ

ّات التــي تتبنــى القــضايا اللغويــة, وتعرضــها بموضــوعية الــرضب مــن املــصنف ّ
ّعرب عن الوعي العميق ّدم احللول للمشكالت التي تعاين منها, وتق, وتوحيادية

 .ّألدق تفاصيلها, وتلتزم املنهج العلمي يف عرضها ومناقشتها
ف عـىل رضورة اسـتيعاب املـشكلة اللغويـة ِّ وقف املؤلـاملبحث األولففي 

العربية, وهو أمـر يتحقـق بوجـود الـوعي اللغـوي الـذي يكـشف النقـاب عـن 
ظهـر التكـوين ُالـضاد, وية لغـالشخصية الثقافية ألبناء األمة العربية النـاطقني ب

 .الفكري عندهم
 بسمو مكانتها خيتجىل هذا الوعي بإدراك أمهية اللغة العربية, وباإليامن الراس

بني اللغات األخرى, وقدرهتا عىل االستمرار والتجـدد ومواكبـة التطـور العلمـي 
 .والتقني, وبالفهم العميق ألرسارها وقضاياها واملشكالت التي تعاين منها

ُف إىل فكـرة مهمـة مفادهـا أن الـوعي اللغـوي يظهـر أمهيـة ِّار املؤلوقد أش
اللغـــة يف حياتنـــا عـــىل املـــستوى الفـــردي واالجتامعـــي واحلـــضاري والـــديني 

ّل قاعـدة ثابتـة ينطلـق منهـا املـرء لدراسـة مقومـات ّوالسيايس والقومي, ويشك
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 .استمرار اللغة العربية, واملعوقات التي تعرتض سبيلها

 : حني ذكر أن مقومات استمرار اللغة العربية هيلفلف. ث عنه دّوهذا ما حتد
َّنضج اللغة العربيـة, واسـتدل عـىل ذلـك بـأن  − أ   لغتنـا العربيـة كانـت ومـا ّ

زالت قادرة عىل التعبري عن املظـاهر احلـضارية العربيـة واإلسـالمية يف 
خمتلف أشكاهلا, وقد كانت لغة عاملية واسعة االنتشار يف احلقبة الزمنية 

ّالتي بلغت فيها احلضارة العربية اإلسالمية قمة تألقها وجمدها ّ. 

 وتوليــد تراكيــب لغويــة جديــدة , اللغــة العربيــة عــىل إجيــاد صــيغُقــدرة  − ب 
ٌأمرر العلوم ُّوط وت.تستوعب مستجدات احلياة ّ بالغ األمهية, ألنه يؤكد ْ

ّقدرة اللغة العربية عىل التجدد واالستمرار, ومواكبة التطور ومعطي ات ّ
 .احلياة اجلديدة يف ميادينها كافة

وهذا ال يعني ابتكار صيغ وأوزان جديـدة ال عهـد للعربيـة هبـا, أو تبـديل 
نظام اجلملة العربية, أو تغيـريه, بـل يعنـي اسـتثامر الطاقـة التوليديـة الكامنـة يف 

 .املستويني النحوي والرصيف للجملة
 التجـدد إن حتمـل عنـرصفاللغة العربية شأهنا شـأن كـل لغـة كاملـة النـضج, 

 والنحـت والتعريـب, ,فادة من منهجها يف القيـاس واالشـتقاقاستطاع أبناؤها اإل
 .ر الداليل, وغري ذلك من مظاهر التوسع اللغوي والنامء اللفظيّواملجاز والتطو

ّوقد أشار املؤلف إىل جانب مهم يتعلق بالتنمية اللغويـة وأمهيتهـا, فاحليـاة 
ّتمر, وهــذا األمــر يتطلــب تنميــة لغويــة تــتجىل يف توســع ّاملعــارصة يف جتــدد مــس ّ ً ً ّ

َمدروس ملفردات اللغة, ويتطلب أيضا جتديدا قائام عىل قواعد ثابتة أ ً ً َلفً هـا أبنـاء ِ
  .اللغة ودارسوها

ّوقد بـني املؤلـف أن التنميـة اللغويـة للغـة العربيـة حتـتكم إىل جمموعـة مـن 
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 مرتبطـة بمرجعيـة معياريـة نظريـة عوامل حصانة اللغة العربية, تلـك العوامـل

ّجمموعــة القواعــد واألحكــام الناظمــة للغــة العربيــة, ومرجعيــة معياريــة ّمتثلهــا 
ّاملدونة اللغوية العربية واإلسالمية املمتدة من العرص اجلاهيل حتى ّعملية متثلها 
 .يومنا هذا

 النظرية, وهو ق باملرجعية املعياريةّ عىل أمر مهم يتعلِّاملؤلفيف هذا السياق نبه 
 هلا, واالبتعـاد ّميلعلمي للغة العربية والدرس التعلي ارضورة الفصل بني الدرس

عن اخللط بينهام, فثمة فرق كبري بني عرض القواعد ومراعاهتا يف النحو التعليمـي 
 .واستقراء النصوص واستنباط القواعد منها يف النحو العلميّالتعلمي 

ومـات اسـتمرار اللغـة العربيـة التـي ذكرهـا حصانة اللغة العربية مـن مقوإن 
ّفلفــل, وبــني ارتباطهــا بــام ســبقت اإلشــارة إليــه مــن املرجعيــة املعياريــة النظريــة .د

واملرجعية املعيارية العملية إىل جانب ما متتاز به العربية من رصيد برشي, وانتشار 
ّ فكل ذلك يصون اللغة العربية وحيميها, وحيصنها, ويمكـ.جغرايف واسع ن هلـا يف ّ

 جتدر اإلشارة هنا إىل أن الدكتور فلفل قد ذكر يف كتابه حتـت .حارضها ومستقبلها
أن عـدد سـكان الـوطن ) ٢٠( يف الـصفحة )الرصيد البرشي للغة العربيـة(عنوان 
أورده حممـود فهمـي حجـازي  ً معتمدا يف ذلك عىل مانسمةمليون ) ١٦٠(العريب 

 هـذه اإلحـصائية قديمـة,  أنة, والظـاهرمقتنيات جممـع اللغـة العربيـمن يف بحث 
 .مليون نسمة) ٣٠٠(نحو  دد سكان الوطن العريب يبلغ حاليافع

ِّيف مقابل ذلـك بـني املؤلـ ات التـي تقـف يف وجـه اسـتمرار اللغـة ف املعوقـّ
 اإلعـداد اللغـوي ّرة أمامها, فتحـدث عـن التقـصري يفّالعربية وتشكل حجر عث

إىل ما تتعرض لـه اللغـة ًمن اللغة, وأشار أيضا  إلتقان املستوى الفصيح املأمول
 أم مـن اللغـات األجنبيـة ,ةّالعربية من مزامحة لغوية سواء من اللهجـات املحليـ
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. كاإلنكليزية والفرنـسية, يف خمتلـف امليـادين اإلعالميـة واإلعالنيـة والتعليميـة

 ً أيضا ضمن املعوقات عن القصور واالضـطراب الـذي يعـرتيِّاملؤلفّوحتدث 
بعض قواعد اإلمالء العريب, كاالختالف يف رسم اهلمزة, وكتابة األلف بني املد 

لفـظ, إىل جانـب احلـاالت الـشاذة ُلفظ, وكتابة ما ال يُوالقرص, وعدم كتابة ما ي
 .التي خالفت القاعدة ألسباب غري مقنعة

ذل اجلهود التي ينبغي بواملهم يف هذا األمر أن هذا املعوق قابل لإلصالح ب
َّ تــدعم بتطبيــق عمــيل يــستند إىل قــرار واحــد موحــأن ّد ومــسؤول يعنــى بحــل ُ ُ

 .مشكالت اإلمالء العريب
ف عـىل ذكـر أمـر مهـم يتعلـق ِّضمن الوعي العميق للغة العربية أتـى املؤلـ

ًباللغة, وهو مستقبل اللغة العربية الـذي سـيكون زاهـرا بنـرش الـوعي اللغـوي 
هنـضة ضافر اجلهود احلثيثة الساعية إىل حتقيق السليم بني أبناء األمة العربية, وبت
غة العربيـة, ّ للي العلوم, وترسيخ االنتامء احلقيقعلمية شاملة قائمة عىل تعريب

 .واستشعار أمهيتها يف مجيع النواحي
فلفل .ّة من وجهة نظر اآلخر, وقد نبه د فهو يتناول العربياملبحث الثاينأما 

رضورة الوقوف عىل رأي اآلخر يف لغتنـا, ألنـه ّمنذ البداية عىل أمر مهم يتعلق ب
ُال خيشى عند األجنبي عن اللغة من التأثر هبا, أو برسالتها احلضارية والقومية, 

ضاف إىل ذلك أن ابن اللغة قد يفقد القدرة عىل مالحظة ما يستدعي الوقـوف ُي
ادر لفته هلا, أما األجنبي عنها فهـو قـُعنده من ظواهر وإشكاالت لغوية لطول أ

عىل مالحظة اجلوانب اللغوية املشكلة منها, وحريص عـىل رصـدها إلحـساسه 
 . بالفروق اللغوية الدقيقة بينها وبني لغته

ًوافيـا مـن  ًنظـر اآلخـر يف لغتنـا العربيـة عرضـاف وجهـة ِّوقد عرض املؤلـ
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فـاءة, العربيـة بـني الثبـات  والكُالعربية من حيث النـضج: خالل املسائل التالية

, العربية يف ميزان اليرس والعرس, العربية بني هلجاهتا, العربية يف عالقتها ّوالتغري
 .باللغات األخرى

ِّ حتدث املؤلاملبحث الثالثيف  ثباهتا وتغريهـا, ف عن اللغة العربية من حيث ّ
ر اللغوي, وانتقل بعد ّوللغويني الغربيني املتعلقة بالتطراء اواستفاض يف عرض آ

 . العربية ضمن املستويات الداللية والنحوية والرصفيةر اللغةّذلك إىل تطو
فالتطور ضمن املستويني النحوي والرصيف ال يعني اخـرتاع صـيغ وأوزان 

ًريا يف الرتاكيـب يـًال عهد للعربيـة هبـا, وال يعنـي تبـديال يف نظـام اجلملـة, أو تغ
 .النحوية املألوفة

عجزهـا عـن اسـتيعاب إن ثبات البنية النحوية والـرصفية ال يعنـي مجودهـا و
ثمة طاقـة ) النحوي والرصيف(معطيات احلضارة احلديثة, فضمن هذين املستويني 

كامنة توليدية كفيلة بإظهار التطـور اللغـوي عـن طريـق التطبيـق الـسليم للمـنهج 
 .اللغوي يف القياس واالشتقاق والنحت والتعريب والتطور الداليل لأللفاظ

 فهو مرتبط بتغري معاين املفردات بـسبب أما التطور ضمن املستوى الداليل
 .ّتغري األحوال االجتامعية والبيئية, وتطور املظاهر احلضارية واجلوانب العلمية

 دالالت األلفاظ باستعامهلا ضمن سياق الكالم, ّسبق ارتباط تغري ضاف إىل ماُي
ضـعت لـه ُعملت يف غـري مـا وُهرت بـه, واسـتُطلقت لفظة عىل غري ما اشتُفإذا أ

طلـق عليـه ُة املعجمية املألوفة, وهذا ما يلكتسبت داللة جديدة إىل جانب الدالا
ّ املعجمـي للفظـة  العدول عـن املعنـىاالنزياح اللغوي, وهو مصطلح يدل عىل

اخلصوص إىل معنـى آخـر ذي أبعـاد جديـدة هلـا ضمن السياق األديب عىل وجه 
أن االنزيـاح ِّاملؤلـف ّني االنزياح, وقد بـّصلة باملعنى الذي كانت تدل عليه قبل 
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البالغيــة, و ره املتأصــلة يف الدراســات اللغويــةعــىل املــستوى الــداليل لــه جــذو

فالتضمني الذي يعني إرشاب لفظ معنى لفظ آخـر ال ينـأى مـن حيـث املفهـوم 
 .والتطبيق عن االنزياح

ئ يف ّ يتعلق بالقياس اخلـاطًف جانبا مهامِّ فقد تناول فيه املؤلاملبحث الرابعأما 
ًاللغة العربية, وهو ناجم عن قيام األفراد برتكيب عباراهتم اعتامدا عـىل املحـصول 

ّاللغوي الذي اختزنوه يف أذهاهنم, وتطبيقا ملبـدأ رد  الـيشء إىل نظـريه; ألن النظـري ً
ّ عند املتكلم, أما ما رد إىل النظري فهو غري معروف لديهًيكون معروفا ُ. 
ِّبني املؤل  نـوعني مـن  عنف أن هذه العملية تكون فردية عفوية, وهي تنتجّ

 تعـارف عليهـا أهـل ً أو صيغةًظهر لفظةُصحيح وخاطئ, فالصحيح ي: القياس
ًظهر لفظة أو صيغة جمهولة مل يتعارف عليهـا اللغويـون, وهـي ُ, واخلاطئ ياللغة ً

 . رصفية نحوية أوًغالبا تشتمل عىل انحرافات لغوية أو صوتية أو
ّف أسامء عدد من اللغويني الذين أقروا بمبدأ القياس اخلـاطئ ومل ِّر املؤلذك

ّ األثري رفضه رفضا تاما, أمـّيرفضوه, وبني أن حممد هبجة ً س حـسن فقـد ّا عبـاً
 .ّعده من أوهام النحاة

كـالتقييم الـذي بعض األمثلة الدالـة عـىل القيـاس اخلـاطئ, الباحث ساق 
ّقوم يقوم(فعل ًجيب أن يكون تقويام ألنه من ال , فأصل األلف واو وليس يـاء, )ّ

 كثــري مــن مــستعمليها أهنــا مــصدر اســتقرأ َّ فقــد ظــن,)االســتقراء(ومــن ذلــك 
يــستقرئ, لكنهــا يف حقيقتهــا مــصدر اســتقرى يــستقري, فلــو أهنــا قيــست عــىل 

استعالء ملا وقع اخلطأ يف قياسها,  استسقى يستسقي استسقاء,  واستعىل يستعيل 
 املعاجم بع, وال وجود يفّيف استقراء واو, ألهنا من قرا يقرو أي تتفأصل اهلمزة 

 ., وإنام طلب القراءةملعنى التتبع يف استقرأ
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ُمن ذلك أيضا مجع مدير عىل مـدراء, مـع أهنـا جيـب أن جت  ًا مـذكرًامـع مجعـً

مديري, لكن قياسها اخلـاطئ عـىل خبـري, وزيـر, سـفري, و ومدير: , فنقولًاسامل
ع اخلاطئ, والصحيح أهنا جيب أن تقاس عىل ّ سبب هذا اجلم−وكام يبد−رئيس 

أعـاد يعيـد فهـو معيـد, جيـب أن : معيد ومجعها معيدون ومعيدين, فحني نقـول
 .أدار يدير فهو مدير: نقول

ُّومما يتصل بذلك أيضا الن ًضوج من نضج ينضج, فقد قيست قياسا خاطئا ً ً
ُجا, فلم يسمع عـن ْضُن نعىل اجللوس والسكوت, والصحيح أهنا جيب أن تكو ً

 .العرب لفظة النضوج
ى يف مجع اجلمع, واقرتان جواب َّالقياس اخلاطئ الذي تفشالكاتب تناول 

وجميئها ) سوى(اخلاطئ لكلمة واالستعامل ًإذا الرشطية بالالم قياسا هلا عىل لو, 
يف موضــع ال تكــون مــضافة فيــه, وعــدم إدخــال البــاء عــىل املــرتوك, ويف لــزوم 

 .ال وتعدهيااألفع
ًف ربطا موفقا بني املبحث الرابع واملبحث اخلامس الذي تناول ِّوقد ربط املؤل ً

فيه لغة الـصحافة الـسورية, وألقـى الـضوء عـىل األخطـاء الـشائعة الـواردة فيهـا, 
اللغويـة يقـود إىل اسـتعامالتنا ّفالقياس اخلاطئ الذي ملسناه يف مواضع متعددة مـن 

 .ردة يف إحدى أهم الوسائل اإلعالمية السائدة يف جمتمعنااالنحرافات اللغوية الوا
اء ية معياريـة األخطـ يف دراسة وصفاملبحث اخلامسف ضمن ِّعرض املؤل

 :فق أربعة مستوياتّالسائدة يف الصحافة السورية و
 .املستوى املفردايت واملستوى الرصيف واملستوى النحوي واملستوى الرتكيبي

الثـورة وتـرشين (سة أعـداد مـن صـحائف وأجرى هـذه الدراسـة عـىل مخـ
 .اختارها عشوائيا) والبعث والفداء
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ّففي املـستوى املفـردايت بـني أن لغـة الـصحافة تعـاين مـن تـرسب بعـض  − ّ

 .املفردات العامية إىل جانب الدخيلة كالشقلبة والكاتالوك
وجـود : ويف املستوى الرصيف وقف عىل حاالت رصفية خاطئة من قبيل −

مهـز مـا ال هيمـز ًاجلهوزيـة, ملفـت, ومنهـا أيـضا : لى عنهـا مثـنتغمشتقات مس
مع مثـل طروحـات, كـشوفات, فحوصـات,  ومجع اجل,)١(كاملضائق واملصائف

ســاح يــسيح, مــن ّســواح يف مجــع ســائح مــع أهنــا : إعــالل مــا ال يعــل كقــوهلمو
 .ًد يزايد, فال وجه لقلب الياء واوا فيهاَومزاودة يف مصدر زاي

لرابطة  عند حذف ما ال حيذف, كحذف الفاء ا النحوي وقفاملستوىويف  − 
د يف كثري مـن املواضـع, كزيـادة ا, وزيادة ما اليزواب الرشطججلواب الرشط من 

النون يف مجع املذكر السامل واملثنى عند اإلضـافة, وزيـادة الفـاء بـني املبتـدأ واخلـرب, 
عالمـات اإلعرابيـة, وعـدم وزيادة الالم فيام ناب عن املفعول املطلق, واخلطأ يف ال

مراعاة أحكام املطابقة بني العدد واملعدود, والتذكري والتأنيث ضمن العبارة نفسها 
لفظتي أحد وإحدى, أو وصف لكلمة مذكرة أو مؤنثـة, فمـن ذلـك استعامل عند 

ــاع, وذ ــرأس والب ــر, وتأنيــث ال ــذكري لفظــة بئ ــرَت ــه اخلطــأ َك  إىل جانــب ذلــك كل
َّس, قررّلتعدي, فاألفعال أكد, ماللزوم واواالضطراب يف  ال حتتاج إىل أحرف ... َّ

 . كي تتعدى إىل مفعوهلاٍّجر
 اجلهـل هَّوقد بـني سـبب تلـك االضـطرابات اللغويـة الـصحفية, فـذكر أنـ

بأصول العربية, والوقوع يف مالبـسات معنويـة تتمثـل يف تقـارب معـاين بعـض 
خطـأ يف تعـديتها قـد يكـون األفعال يف األذهان, األمر الذي يدفع إىل ارتكـاب 

معها, وقد يكـون بجعلهـا متعديـة استعامله حرف جر مل تألف العربية باستعامل 
                                                           

 .املؤلف أن جممع اللغة العربية يف القاهرة أجاز ذلك ذكر  )١(
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فقـد شـاع ) حيـث(ف عىل ذكر االضطراب يف اسـتخدام ِّبنفسها, وقد أتى املؤل

 .جتريدها من داللتها الظرفية بإدخاهلا عىل الظرف وحرف اجلر
 اللغوية, ووضح أنـه يكـون وقد وضع املؤلف يده عىل عالج هذه املشكلة

ُاألطر بإعداد  الصحفية القـادرة عـىل جتـاوز تلـك األخطـاء وغريهـا بمؤهالهتـا ُ
 .اللغوية, وبتطبيق الرقابة اللغوية الصحفية الصارمة

أما املستوى الرتكيبي األسلويب فهو يبدو بجالء يف احلذف واالختصار,  −
ــي ال مــسوغ لوجودهــا  ــبعض املفــردات الت يف اجلمــل, إىل جانــب ّواإلقحــام ل

إن : الرتاكيب املشكلة وغري الـصحيحة مـن الناحيـة النحويـة, كقـوهلماستعامل 
كلـام : ًإن مهرجانـا كهـذا, وقـوهلم: هكذا مهرجان حيتاج إىل حتضري, والصواب

ّكلام درست تفوقت أكثر: درست كلام تفوقت أكثر, والصواب ّ. 
ي تنـاول فيـه مـا جـاء عـىل  الذاملبحث السادسف بعد ذلك إىل ِّانتقل املؤل

 إقرار جممع اللغة العربية يف القاهرة هلذا الوزن َّمن اسم اآللة, وبني) ِفعال(وزن 
ًيف باب اسم اآللة, ورد عىل من انتقد ذلك متبعا االسـتقراء والتحليـل وصـوال  ً ّ
ًإىل النتائج, فتحدث عن اسم اآللة من حيـث املفهـوم واملـصطلح مـستفيدا مـن  ّ

ًني القدماء واملحدثني, وبني أيضا أن من أسـامء اآللـة مـا هـو مـشتق, آراء اللغوي ّ
وية يف داللة كل منهام عـىل  جامد, مع وجود اختالفات وفروق معنومنها ما هو

ًف أيضا مفهوم قياسية أسامء اآللة وضوابطها عنـد ِّاآللة أو األداة, وعرض املؤل
ًمبينا عددا غـري قليـل مـن ) الِفع(ة القدماء واملحدثني, وأتى عىل وزن غأئمة الل ً ّ

واسـتفاض . األربعمئـة اسـمأسامء اآلالت جاء عىل هذا الوزن, وبلغ ما يقارب 
ّ وتطـرق إىل مـسألة الـسامع يف بيان حال اسم اآللة من حيث اجلمود واالشـتقاق,

ٍوالقياس يف أسامء اآللة املشتقة, وختم ذلك الرشح بعرض ملا جاء عىل حـروف 
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 .اآللةاملعجم من أسامء 

 ناقش ,)يف الداللة اإلسنادية للفعل( الذي محل عنوان املبحث السابعويف 
ف الفكرة الشائعة بني العلامء والباحثني والدارسني, وهي داللة الفعل عىل ِّاملؤل

ّاحلدث والزمان, وبني أن ثمة فكـرة أخـرى تتعلـق بمفهـوم الفعـل, مفادهـا أن  ّ
اد إىل الفاعـل الـذي قـام بالفعـل, وقـد ّالفعل يدل عىل احلدث والزمان واإلسـن

ّ رصينا حني عرض قضية داللة الفعل عـىل اإلسـناد, ًف تفكريا علمياِّأظهر املؤل ً
 معظم الباحثني والدارسني ذهبوا إىل أن الفعل بحالتـه اإلفراديـة يـدل َّ أنَّإذ بني

 التـي ّعىل إسناده إىل فاعل مبهم أو مطلـق, وأن العالقـة الرتكيبيـة النحويـة هـي
ًجتعل هذا الفاعل حمددا مقيدا ً. 

ف أن داللـة الفعـل عـىل اإلسـناد املطلـق ال تعنـي أن الفعـل ِّح املؤلـَّوقد رجـ
ًزال عنرصا رصفيا مفردا من الناحية النحويـة,  عنرص لغوي تركيبي نحوي, بل ما ً ً
ّ إىل أن الفعـل يـدل عـىل اإلسـناد ً وذهب أيـضا.ًومركبا من حيث الداللة الرصفية

ً وذكر أيضا .ّلة لفظية تضمنية كام يدل عىل اإلسناد داللة التزامية عقلية اقتضائيةدال
ًة خمالفـا يف الفعل يف داللته عىل املعاين الرصفية من دوال املاهية ال مـن دوال النـسب

ًذلك ما ذهب إليه بعض اللغويني, ومعلال ذلك بأن الفعل يثري يف الذهن دالالت  ّ
 .تاج إىل أي عالقة تركيبية نحويةخمتلفة وهو مفرد غري حم

ــامن أمــا  ــاول اإلعــراب مــن الوجهــة )األخــريهــو و(املبحــث الث  فهــو يتن
ِّالوظيفية, وقد حتدث فيه املؤل  .ف عن اإلعراب من حيث املفهوم والوظيفةّ

فمفهــوم اإلعــراب مــرتبط بظهــور العالمــة اإلعرابيــة عــىل أواخــر الكلــامت 
ّاملعربــة, وتغريهــا بتغــري العامــل ً النحــوي, وهــو مــرتبط أيــضا بالتحليــل النحــوي ّ

اإلعرايب الذي يتناول بيان وظائف مفردات الرتكيب النحوي باالعتامد عىل ركائز 
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ّحمددة كاحلذف والذكر, والتطابق, والتقديم والتأخري, وهـذا يعنـي جتـاوز حـدود 

 .ّ والدخول يف حيز التحليل النحوي للرتكيب اللغوي,العالمة  اإلعرابية
 باملفهوم العام للنحو, وما يؤيد ذلك تسمية ًفهوم اإلعراب مرتبط أيضاوم

ً تنـاول فيـه كثـريا مـن , إذ)ّرس صـناعة اإلعـراب(ـد مـن كتبـه بـابن جنـي لواحـ
 َّاجي الــذي أشــار إىل أنَّجــوالــرصفية, وكــذلك الزالقــضايا اللغويــة والنحويــة 

 .راد به النحو عامةُمصطلح اإلعراب ي
ف مـن وجهتـني مـرتبطتني بـام سـبق ِّ فقـد تناوهلـا املؤلـأما وظيفة اإلعراب

 .ذكره من مفهوم اإلعراب, أي العالمة اإلعرابية, والتحليل النحوي اإلعرايب
ف فكرة مهمة مفادها أن العالمة اإلعرابية ليست القرينـة ِّوقد عرض املؤل

إن التحليـل : األساسية الوحيدة لتحديد اإلعراب الدقيق, لذلك يمكن القـول
ِّكن املؤلرايب يؤدي إىل اإلعراب الصحيح, ولاللغوي اإلع ًف نبه أيـضا عـىل أن ّ ّ
ًأن يكون مرتبطـا بتوضـيح ً اإلعرايب ليس بالرضورة أيضا يلنحوهذا التحليل ا

لف ذلـك املعنـى ويتعـارض معـه, املعنى وبالتوجيه اإلعرايب الصحيح, فقد خيا
 . ذلك من عدة أمثلة ساقهاَّوبني

ف اســتطاع أن يلقــي األضــواء الكاشــفة عــىل ِّ أن املؤلــناوبعــد, فقــد وجــد
ّاملشكالت التي تعاين منها لغتنا العربية, ومتكن من وصفها بدقة, وقدم احللـول  ّ

 .ي تلك املشكالت, واالرتقاء بلغتناِّالناجعة التي تعني عىل ختط
*   *   * 



 تاالمحاضر



 



− ٨٠٥ −  

  
  
  

  العقل ظاهرة انبثاقية

 )∗(هاين خليل رزق

“Cogito ergo sum” »ًأفكر, إذا أكون«  
  Renatus Cartesius  )ريناتوس كارتيزيوس(

 1650) − 1596( 
א−١ :א

ــة ــة emergent phenomena الظــاهرة االنبثاقي ــة, إ ســريورة طبيعي بداعي
ــش ــدة ت ــور خاصــيات جدي ــاتمل عــىل ظه ــا لظ ــاًكلي ــادة م  ال يمكــن ,هرة أو مل

ِّمكونـات الظـاهرة استنتاجها من دراسة خـصائص  َ إن معظـم . قـةِثَ املـادة املنبوأُ
 إن الظاهرة االنبثاقية تولد .بداعيةإمظاهر احلياة وموادها ظواهر انبثاقية طبيعية 

جورج هنـري «ابتكر التعبري . يمكن اجتناهبا , والipso factoمن ذات الطبيعة 
 .George Henry Lewes )1817− (1878» لويز
א−٢

ظـاهرة : (menos, mens, mind, cognition, esprit, pensée)العقـل 
 contententsواملـضامني  processuses بمجموعة من السريوراتانبثاقية, تتمثل 

                                                 
 .١٦/٢/٢٠١٤هاين رزق هذه املحارضة بتاريخ  ألقى عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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٨٠٦
ِية املنظمــة, انبثقــت مــن اخلــالل, التــي يمتلكهــا اإلنــسان دون غــريالنفــس َّ ه مــن َ
. neocortex .2 القــرشة الدماغيــة املــستحدثة. 1: وهــذه اخلــالل هــي. ناحليــوا

الــشكل الفراغــي . 4. صــابع اليــدأهبــام مــع بقيــة تقابــل اإل. 3. انتــصاب القامــة
القــانون . plicae vocalis . 5َثالثــي األبعــاد للحنجــرة والثنيتــني الــصوتيتنيال

 .امنيإن الدماغ هو مركز تنسيق هذه السريورات واملض. األخالقي
إن هذه السريورات واملضامني النفسية تتيح للفرد أن يستجيب للمنبهـات 

قيم عالقـات سـببية تاخلارجية والداخلية استجابات متكاملة وتفاعلية, بحيث 
 .هبني مايض الفرد ومستقبل

دراك والـتعلم إلاملحاكمـة وا التجريـد و:أمهها: لعقليةسريورات اال  − أ 
إن .  والتـرصف بحكمـة وذكـاءوالتفكري والتذكر والشعور واحلـس

 السريورات العقلية توجد يف أفراد البرش كافة; فهـي بـرشية النوعيـة
human-specific (species) .جينية االشـتقاق ذنهي إgene-derived , 

 .genetic phenotypeعىل األصح ذات نمط ظاهري جيني املنشأ أو 
ب الفــرد,  لتجــارًا خاصــيات فرديــة تتبــاين وفقــ:لعقليــةاملــضامني ا  − ب 

; individual-spcific فردية النوعيـة ذن وتعلمه; فهي إبيتهونمط تر
ـــي  , أو عـــىل epigenetically-derivedأي ذات اشـــتقاق بعـــد جين

َ نمط ظاهري بعد جيني األصح ذات ٍ ٍepigenetic phenotype. 
א−٣ א מ

 .نسان حيوان عاقلاإل): Aristotle) 384−322 »رسطوأ« − 
أكون  إذن ر,ِّفكُأ :René Descartes )1596− (1650 »نيه ديكارتري« − 

 .cogito ergo sum) ًناإنسا(
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نـسان , يف أصل اإلCharles Darwin 1809)−(1882 »شارل دارون« − 

 Man but anلـيس اإلنـسان سـوى قـرد ذي دمـاغ ضـخم  : 1871)(

ape with a large brain. .نـسان باالنتقـاء إن العقـل وصـل إىل اإل
 .natural selectionطبيعي ال

 2009ُأوضحت األبحاث املعمقة واملستفيضة, التـي نـرشت يف العـام  − 
ًأن العقل منح لإلنسان هبة ُ. 

א−٤ א

اســتموات (خليــة; يــستموت  1410 ×1 يتكــون جــسم اإلنــسان مــن  − 
apoptosis (إذن تِموَتْسَإن جـسدنا يـ.  يف كل ثانية مليـون خليـةمنها 

 .ًاكل سنتني ونصف تقريب
 خلية; يستموت منها يف كـل ثانيـة 1210×4يتكون دماغ اإلنسان من  − 

 .خلية 000 40
 600 222, وتبلغ مساحة تالفيفه ًا غرام350 1يبلغ وزن الدماغ البرشي  − 

 .مييل مرت مربع
نـسان مـن سـت طبقـات مـن تتكون القرشة الدماغية املستحدثة يف اإل − 

 .لعصبوناتا
 مـن جيناتـه, ومـع ) يف املئـة98.5(يف الشيمبانزي مع اإلنسان يتشارك  − 

 .) يف املئة80(يف  الفأر
 بـرشية ًا جينـ360إذنهنالك .  جني100 24يبلغ عدد جينات اإلنسان  − 

 ًا جينـ54عـرف منهـا حتـى اآلن . انزيشيمبالـ ال توجد يفنسان يف اإل
 .خاصة بالدماغ البرشي
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 000 54 وتبلغ مساحة تالفيفه  غرام,406يبلغ وزن دماغ الشيمبانزي  − 

 .مربعمرت مييل 
مـن بضعة أشـهر قبل  ًا وظيفيًات دماغ الشيمبانزي متايزتتاميز عصبونا − 

 َ مرحلـةُلِصَن عصبونات دماغ الطفل البـرشي ال تـأيف حني . الوالدة
 .بعد الوالدةاخلامس التاميز الوظيفي إال يف العام 

نتـصاب الختـصص )  جني300(ن معظم بقية اجلينات البرشية أنعتقد  − 
صابع اليـد, والـشكل الفراغـي أهبام مع بقية  تقابل اإلِالقامة, وخاصة

َبعـــاد للحنجـــرة وللثنيتـــني الـــصوتيتني, وربـــام القـــانون ثالثـــي األال
 .األخالقي

,  synapses مشبك عصبي1510×1يوجد يف دماغ اإلنسان أكثر من  − 
 .connexions وصلة عصبية 1710×1َّتكون أكثر من 

تلقـــى العـــصبون الواحـــد يف الثانيـــة الواحـــدة آالف االشــــارات ي − 
-spaceالزمــان -كاملهــا يف متــصلة املكــاني, ويعاجلهــا و)املعلومــات(

time continuum) أن يعــالج ويكامــل عــىل ان يمكــن لــدماغ اإلنــس
 ). معلومة يف الثانية1510×1األقل 

א−٥ א

 نرتوبيةإلا+ الطاقة احلرة = املحتوى احلراري 
100  =  45  +  55 

 املبــدأ الثــاين مــن الرتمودنياميــك axiom بدهييــة entropyنرتوبيــة إلمتثــل ا
 Nicolas »نيكـوال ليونـارد سـادي كـارنو« هَعَضـَ, الـذي و) احلراريةلديناميةا(

Léonard Sadi Carnot) ١٨٣٢ −١٧٩٦.( 
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 ُصة مـادةتوزع عشوائي للامدة, وبخا. 1 :كام ييلنرتوبية إلويمكن تعريف ا

الطاقـة  (free energyن الطاقة احلـرة إأي . الكون; فامدة الكون يف تبدد مستمر
ِّسـيئتـوزع . 2. يف تنـاقص مـستمر) املفيدة واملنتجة للعمـل مقيـاس . 3.  للـامدةَ

بعـد ( عـام 6010×1بعـد ) نرتوبيـةإلل ابفعـ(إن الكـون سيتالشـى  .دقيق للزمن
 13.798 ًايبلغ عمر كوننـا حاليـ).  عام مليارمليون مليار مليار مليار مليار مليار

يف الـشمس  يتبـق ومل. مليار عـام 4.6 ويبلغ عمر املجموعة الشمسية. مليار عام
  عـامات مليـار5مدة كي حترق إال ما يكفي ) ني الثقيلاهلدروج(من الدوتريوم 

. اةبعدها وتتحول إىل قزم أبـيض, وتـزول معهـا احليـالشمس  ئ ستنطفأخرى;
 .ندما يتالشى الكون لن يكون هنالك من يشاهد هذا احلدث املتفردلذلك; فع

א−٦ א

نرتوبيــة بنــشوء احليــاة وانتظــام مادهتــا وتوليــد إل متثـل أول انتــصار عــىل ا−
 .واستمرارها وتطورهالبقائها  الطاقة, التي حتتاجها

نـسان وجـوده يف درك اإلأنرتوبيـة عنـدما إل حتقق االنتـصار الثـاين عـىل ا−
ــصار بظــاهرتني. جمتمعــات راســخة ــذا االنت ــل ه ــوانني : ومتث األوىل وضــع الق

إن أول تنظـيم يف التـاريخ .  الفـرد بـاملجتمع والدولـةاتوالقواعد لتنظيم عالق
ــل ــيالد ١٧٥٠ −?  (»محــورايب« حــدث يف باب ــل امل ــة. )قب ــاهرة الثاني ــا الظ  ;أم

 الفكرية بملكتـه التعبرييـة; facultyفاتضحت بمقدرة اإلنسان عىل ربط ملكته 
ِّن يعرب عن أفاستطاع    وكتابة وحركة بأقـل عـدد ممكـن مـن التعـابريًافكاره لفظأُ

َومت.  مـن الـزمنمـدة أو احلركات يف خالل أقرص ,)ّ ودلَّخري الكالم ما قل(  ُلِّثـُ
 .نرتوبيةإلهذه الظاهرة التعبريية ذرورة انتصارات اإلنسان عىل ا

 الـذي  فتمثل بخلـق القـانون األخالقـي لإلنـسان,;ر الثالثَّ أما االنتصا−
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 .صانه حتى اآلن من االنقراض

אא−٧ מ

, والتامثل )charge )C  بثالث خاصيات أساسية, هي الشحنةعاملنايتميز 
parity )P(ــزمن ــو . )time )T , وال ــى ل ــم تبقــى هــي ذاهتــا حت ــوانني العل إن ق
; Pلـو عكـسنا حتـى و. َّ يتكـون مـن املـادة املـضادةعـامل; فيكون لدينا  Cعكسنا

 ًاولكن يستحيل علينـا كليـ. لعاملناه خيال مرآة ُتَْيِنخصائصه وبعامل فيكون لدينا 
أن مـع )  ما باالجتاه الراجـعًمثل عرضنا فيلام(عكس اجتاه الزمن أو سهم الزمن 
ودة بـالزمن إىل استحالة العـويرجع سبب . قوانني العلم تبقى هي ذاهتا للاميض

نرتوبية ظاهرتان متالزمتان, يتصل اإلفسهم الزمن و .نرتوبيةإل إىل فعل االوراء
 .وقد يكون من املفيد دراسة هذه الصلة. وجودمها بوجود الكون
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رزق, هــاين, مــوجز تــاريخ الكــون, مــن االنفجــار األعظــم إىل االستنــساخ  −
 .)٢٠٠٤(, دار الفكر, دمشق )الفصول ذات الصلة(البرشي 

 جينـات النـوع البـرشي وجينـات ;رزق, هاين, اجلينـوم البـرشي وأخالقياتـه −
 ).٢٠٠٧(, دار الفكر, دمشق )الفصول ذات الصلة( البرشي الفرد

, دار الفكــر, دمــشق )الــصفحات ذات الــصلة(صــل اإلنــسان رزق, هــاين, أ −
)٢٠١٠.( 
قيـــد ) (الـــصفحات ذات الـــصلة(رزق, هـــاين, العقـــل والـــدماغ البـــرشي  −

 .)٢٠١٤(, دار الفكر, دمشق )الطباعة

*   *   *





− ٨١٣ −  

 
 
 

الـتـصحيح اللـغـوي
ّ

  
  كـالم فـي املـنهـج

*(مازن املبارك. د.أ
∗

( 

א :)١(א
ــشأن اللغــوي,  ــى بال ــوم مؤســسات تعن ــوطن العــريب الي ــوم يف ال ّتق ُّ ــا َّ منه

ٌالرسمية, ومنها األهلية, كام يعنى بكثري من القضايا اللغوية أفراد ّ ُ ّ غلب عليهم َ يّ
ّيعنــون باللاالختــصاص, واجلميــع  َ بــدون فيهــا ُغــة وموضــوعاهتا املختلفــة, ويُ

هـا ُّوهـي كل. لت إليهـاَّة القـرارات التـي توصـَّعنيـَر املؤسسات املِصدُاآلراء, وت
ًرة, وقـد خيـالف بعـضها بعـضا, َدة مبعثِها متباعّجهود مطلوبة ومشكورة, ولكن

َوخاصة فيام يتصل منها بالتعريب, واملصطل ّ  . االستعاملِح, وجوازّ
 الذي تصل إليه َ اجلامعَغوية املركزّاد املجامع اللّوكان املأمول أن يكون احت
ّعنيني باللَاملقرتحات والقرارات, من امل َّعمـم عـىل ُصدر عنه وباسمه, وتَغة, ثم تّ

ّاملجامع واجلامعات واملراكز يف البالد العربية كلها كام كـان املـأمول أن يكـون .. ّ
                                                 

 الــدكتور مــازن املبــارك هــذه املحــارضة بتــاريخ عــضو جممــع اللغــة العربيــة بدمــشقألقــى   )∗(
 .م٢٥/٣/٢٠١٥

ليست العنوانات يف هذه املقالـة أكثـر مـن إشـارات, ألن املوضـوع وحـدة تتكامـل مقاطعـه   )١(
 .وتتداخل فقراته
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ًملغـــرب مركـــزا لتنـــسيق التعريـــب ال لالنفـــراد مكتـــب تنـــسيق التعريـــب يف ا

ُ أمال يَّ ذلك املأمول ظلَّ كلَّولكن.. بالتعريب  !ّراود اللغويني العربً
ٍ عسريا لظروفّوإذا كان توحيد العمل اللغوي  وحدة ّفإن!  وأوضاع كثريةً
ّإىل حد ما بتوحيد النتائج التـي يتوصـلون  ٌاملناهج التي يقوم عليها العمل كفيلة ٍّ

ٍوليس عسريا عىل أي جممع. ليها, وهو األمر املطلوبإ ّ َ احتـادهْلـَبّ عـريب, ّ لغـويً ّ 
 ُ التـي ينبغـي العمـلَدرس املـشاركون فيـه املنـاهجَ إىل مؤمتر يَاملجامع, أن يدعو

ّ العـامي, وجـواز اسـتعامل ِح, وتفـصيحَ املـصطلِعْضـَبموجبها يف التعريب, وو
ّ أو الـضوابط التـي يقـرون َلـك القواعـد ذِّاملفردات والرتاكيب, ويضعون لكـل ُ

 .العمل هبا
:א

ّغة مفردات ونظم, وأن املفـردات هـي مـادة اللّمن املعلوم أن الل ّ ْ غـة, وأهنـا َ
ّنضم بعضها إىل بعض باتَي  أو ٌل فيـه أدواتَستعمُصال مبارش, أو غري مبـارش, تـّ

َّوأما النظم فهو الش. ّحروف خاصة  الـذي تبـدو فيـه املفـردات بعـد كل الظـاهرَّ
ٍتآلفها واتساقها يف ترتيب ّإن الل. َّ معنيّ وإنـام يظهـر  .واملفردات حجارتهغة بناء, ّ
َل ال بأحجاره, وإن كانت األحجار النفيـسة تِمجال البناء بشكله املكتم زيـد مـن ْ

ــاء ــة البن ــه, وال تّإن الل. قيم ــردات خيوط ــسيج واملف ــة ن ــر رَغ ــسيج ْوَظه ــة الن ع
 بـاكتامل  الروعـة تظهـرْ كانت اخليوط ترفع قيمـة النـسيج, ولكـنْطه, وإنبخيو
 .ج ومتام القطعة املنسوجةْسَّالن

ُ موسيقي مٍحنَلَك« −ّ كام قال الرافعي يف أحد كتبه−غةّإن الل رب ْطَ, تٍلِكتمّ
 يف تكـوين ذلـك ً مفـردةٍ لأللفـاظ نغـامتّاآلذان له حـني تـسمعه, عـىل حـني أن

ْظهــر مجاهلــا إال إذا احتــدتَ, وال يْ للواحــدة منهــا إذا انفــردتحــن, ال قيمــةَّالل َّ ّ 
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ّ إال إذا ِلتلــك الــنغامتطــرب َ ال تَحــن, وأنــتَّ يف تــشكيل ذلــك اللْوانــسجمت
 .»حنَّ يف أداء ذلك اللً منسجمةْاجتمعت
ــنّ اللّإن ــا, ولك ــا, وال بمعجامهت ــست بمفرداهت ــة لي ــسيجها ْغ ــا ون  برتكيبه

 .مهاْظَوأسلوهبا ون
ِنضم اخليوط وتلـتحم يف نـَ بعضها إىل بعض, كام تُّالكلامت ينضمإن  ساجة ّ

 مقاطعه, وتشاهبت أجـزاؤه, وانـسجمت ْالثوب فإذا هي نسيج واحد, تساوت
ٍألوانه, وظهر قطعة واحدة يف شكل  ! فيه صفات خيوطهْ غابتٍ مجيلً

ُشكله عنارصُ تٍ إنتاجَّ كلَّإن ُاصـة خمتلفة, تصبح لـه صـفاته وخصائـصه اخلِّ ّ 
ّشكلة لـه, تلـك العنـارص اجلزئيـُ العنـارص املـُعُّه إياها جتمـَنحَتي مَّبه, وال ة التـي ِّ

 َّوإن!  يف ظاهرهٌ يف داخله, غائبةٌه, إهنا فاعلةْكل الذي أوجدتَّغابت يف ذلك الش
 ِ جديـدة, وليـست هـي صـفاتٌه, صـفاتِلُّشكَ املجموع بعد اجتامعه وتِصفات

 .ك املجموعلت ذلَّكَالعنارص التي ش
 ! بمفرداهتا وحدها ْغة بناء أقامته مفردات, ولكنها ليستّد أن اللِّإننا نؤك

ام هـا فـيَّولكن! ه ليس بخيوطه وحـدها ّوك من خيوط, ولكنْبَوأهنا نسيج حم
َ ذوقا وحّتظهر به بشكلها العام ًبكا ولوناً ً. 

ــوب أو املّوكــذلك الل ــة, أو الكــالم املكت  عــىل ُكــمُنطــوق, ال يكفــي احلَغ
َّشكل منـه َ مـا تـّإن.  مفرداتـهُ غـريُ آخـرٌ جمموعـه يشءّمفرداته للحكـم عليـه, إن

 بتناسـقها وتتابعهـا ٍ من حروف بأصواهتا وتناغمها, ومن كلـامتّغويّ اللُّالنص
ِ, ومـن موسـيقيةٍ رصفيـةَيف سياقاهتا, ومـن أعـراف نحويـة وضـوابط  احلركـات ّ

ٍدةَستمُ مٍفية, ومن إحياءاتَّة الرصغ أو األبنيَيِّب الصُناسَاإلعرابية, وت  من تاريخ َّ
 أو ٍا جـاءت عليـه مـن تعريـفّ تاريخ النـاطقني هبـا, وممـَلة عربَالكلامت املستعم
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 أو ٍ فيه رصاحة من ذكـرْ أو فصل, ومما ظهرتٍلْصَتنكري, وتقديم أو تأخري, وو

و النـسيج عطي البناء أُ ذلك يُّ, كل... أو إضامرٍتكرار, أو اختفت فيه من حذف
دة فيه ذلك َ للمفروليس! ليست قيمته بقيمة مفرداته  قيمته ومستواه, وّاللغوي
ُ البني يف احلُاألثر  .كم عىل عمومه ومجلتهِّ

ا أدرك َ بــصياغة نــسيجها ال بمفرداهتــا ملــُةّولــو مل تكــن قيمــة اللغــة احلقيقيــ
ّ وملا سلموا بتحديه, ألن, إعجاز القرآنُالعرب ّ ه َ وألفاظـ,هم حروفه هي حـروفَّ

ى ّ وأدخلوه حيـاهتم حتـُبلَ وما مل يكن من لغتهم فقد عرفوه من ق;هي ألفاظهم
 .ظهر وكأنه من لغتهم
ني هذا أن النسيج ْعَأال ي! دة ?َ إعجاز القرآن بألفاظه املفرّوهل قال أحد إن

ه يف َعطــي الكــالم مرتبتــُ وي,حيحَّهــا الــصَعطــي اللغــة وجهُ هــو الــذي يّاللغــوي
 بيان?طبقات ال

د العنـارص التـي حتكـم عـىل النـسيج ِّولست أكتم أننـي ال أسـتطيع أن أعـد
َ, وال أن أحـدد عنـارص اجلـة والـسالمة واإلرشاقَّ بجملتـه بالـصحّاللغوي دة ْوِّ

ُ عند العريب املَّد إنُّفيه, غري أين أقول بال ترد  ساِس بأساليب اللغة الرفيعة حـِّتمرّ
ِمكنــه مــن معرفــة إرشاق املــُي ــرّ ها أو ِهُّشوَآة ومجــال صــفحتها مــن فــسادها أو ت

َ يعرّ أو نفيسّ ذهنيٌمرَإنه أ.. ّضبابيتها َف ويدرُ  !!ف َك ولكنه ال يوصُ
 مفرداتـه, ِلْثـِأن يـأتوا بمبَّد ذلك أن القرآن مل يتحد العرب ِّأو مما يؤيلذلك 

ٍأن يأتوا بطريقة إيراد مفرداتـه, فكـان حتـدهيم بحـديث أبّولكنه حتداهم  ٍو كـالم ّ
 :ًمهام يكن قصريا فقال

{ S T U V W    X z ]٣٤: الطور[. 
{ E F G  H I J z ]١٣: هود[. 
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 .]٢٣: البقرة[ z ¿ ¾ ½ ¼} :وقال
تفــاوت درجــاهتم بأســاليبهم, أي بنــسيج لغــتهم, َاب تَّ األدبــاء والكتــّوإن
َ مجِ عباراهتم, وتأليفِوشكل ن أبنـاء دركه القارئ ما مل يكن مُلهم, وهو أمر ال يُ

ٍ وتـذوقا وإحـساسا قبـل أن يتـذوقها كلـامتًغة قراءةّن مارس اللَّغة, أعني ممّالل ّ ًّ ً 
َمفردة, وقواعد ً نحويةً  ..ّ, وأبنية رصفيةّ

, ُرصَ قـأطـال أمّ أو نص, سـواء ٍ يف حديثًل جمموعةَّغة بعد أن تتشكّإن الل
َتصبح شيئا آخر غري جههـا املـرشق هـا, ويـصبح هلـا ونـت منَّ العنارص التـي تكوً

ُاملعرب  .نشئهاُدرة مُتها وعن قَّ عن عبقريِّ
ًعربيـة( ومجلـة, أو تركيـب وتركيـب إذا اختلفـا ٍق بني مجلةِّفرُن ال يَ مّإن ّ( ,

ٍوال أعني اختالفا يف إعراب كلمة  مـا تكـون َّي أعني كـلِّ كلمة, ولكنِ, أو صيغةً
ًاجلملة به عربية َّفـظ كـل َائقة سليمة ولو كـان حي وال ذسا لغوياِك حِ, فهو ال يملّ

 .حوّ النِتونُغة ومّمعاجم الل
َّس اللغــويِ احلــَّإن ــه متّ ــَ يشء آخــر, وهــو الــذي أدرك العــرب ب  القــرآن َزُّي

 .فعة أسلوبهِمه ورْظَوإعجاز ن
 َّ مـا هـبَّاب أن يـستعملوا كـلّثني والكتـِّيزون اليوم للمتحـدُذين جيَّوإن ال

ًة, حماولني تسويغه تفـصيحا للمفـردات, أو خترجيـا ّ به أفواه العامْ ونطقتَّودب ً
ْ أو قبـوال للرتاكيـب املهلهلـة,ة,ّحويـّللوجوه الن ُ  إنـام يـسريون يف طريـق تـشويه ً

ّة اجليـدة أو الرفيعـة, بـل ّ عـن أسـاليب العربيـِعـدَبتُغة, وتكثري سواد اجليل املّالل
..  هبـاَلغة واإلحـساس الَدركون به مجالُدون الناس مما يِّرُالصحيحة, وبذلك جي
َ فعالــة يف جتريــدهم مــن اإلحــساس بــام تًويــشاركون مــشاركة  ُز بــه أســاليبَّتميــّ

 !!عجز ُ القرآن املُالعربية الراقية, وأسلوب
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ّوقد شغل كثري مـن اللغـويني بموضـوع التـصحيح اللغـوي , ووضـعوا يف ُ

ًذلك كتبا, وكتبوا أبحاثا ومقاالت, وعرفنا ذلك منـذ العـصور األوىل  ِ, عـصورً
ــه ومــ) ه١٨٩ت  (ّالكــسائي ــراه اليــوم يف أعــامل َن تَوزمالئ ــا ن الهــم, ومــا زلن

ّعنيـني باللَالكثريين من امل ّ مـن األقطـار العربيـة, وعرفنـا كتـبهم ٍغـة يف غـري قطـرّ
 .ّبأسامئها املختلفة ومناهجها املختلفة, مما يعرفه املختصون

ّينـرصف إىل بيـان العـامي ُن يعنى بتصحيح املفـردات, وَوكان من الباحثني م
, ومـا ّ ما هو دخيل أو أجنبـيِوتبينيّ عىل لسان العامة, َدةَمنها, وإىل ما أصاب املفر

ٌلةِوكانت ق. ة أو مقبولةّ يف العربيًينبغي أن يكون عليه لفظ الكلمة لتكون صحيحة ّ 
ها من ه عىل ما وقع يف بعضِّنبُعنى بتصحيح العبارات واألساليب, وتُغويني تُّمن الل

 .ساتَّؤسُني به أفراد ومُ هذا وعِّوقد قام بكل.  أو تغيريٍانحراف
ً أن للجميــع جهــودا مــشكورة يف ميــدان التفــصيح والتــصحيح, َّوالشــك

ِ املتتبـع هلـذا النـشاطَّ األخطاء يف املكتـوب واملنطـوق, ولكـنِومالحقة ّ اللغـوي ّ
َن التنبه فيها واحلُسَ حيٍد أموريقف عن  :ذرّ

:א

صل بـاملنهج الـذي يأخـذ بـه بعـض العـاملني يف ّ يتٌمن هذه األمور أمر −١
ْالتــصحيح اللغــوي, وهــو األخــذ باألشــ ع, أو بــام شــاع وانتــرش, وغلــب عــىل َيّ

ــسنة واألقــالم  ــرأ هــذا يف ذ! األل ــا نق ــريا م َإذ كث ــل ً ــه, أو يف تعلي ــا يقررون ــل م ِّي
وهو أمر عجيب يف هـذا ! ثرة أو مستأنسني بالكِّتجنيُقراراهتم, يذكرون ذلك حم

ّغة حتـى عنـد املتعلمـني ّحيح باللَّ الصُمْلِ العَّة, وقلَّيُِم فيه األْشتَالعرص الذي ف
َوالكتــاب, ومل ت ــَ الكِدُعــّ ًه دالــةِرة الكــاثرة يف هــذا امليــدان وال غــريْث َدى ُ عــىل اهلــّ

ك املـشتغلني بالـشأن ضاة ال يأخذون بمنهج أولئـُوأمحد اهللا أن الق! واب ّوالص
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وة ألهنـا انتـرشت, ْشـّرت, وأجـازوا الرُقة ألهنا كثَّألجازوا الرسن ّاللغوي, وإذ
َّبنـا جـل جاللـهدق رَقات, وصِوبُ من املٍ يف كثريُوهكذا األمر ُّ {© ª « 

¬ ® ̄ ° ± ² ³´z ]َإن للقايض قانونا يـ. ]١١٦: األنعام ضبط ً
ُه وحيكمــَعملــ  التفــريط هبــا; ألن ُّصحَ وقواعــد ال يــًغــة كــذلك أصــوالّ للّه, وإنُ

ة ّكثريون ممن دخلوا من باب الـشهادات اجلامعيـّقدرها ُلذلك نتائج خطرية ال ي
ِواقفهم حتكم عليهم; فلقد تعلمنا أن العامل َ وإن م,»لغويني«وأصبحوا   بكـرس –ّ

م دوهنـم بعـد ًا ملن هـَبعَ, فأصبح العلامء اليوم ت−مَّ بفتح الال−َه العاملُبعْتَ ي−مَّالال
 مــا يذكرونــه مــن الــشيوع وكثــرة ّويقــول بعــضهم إن! تبــوعني َأن كــانوا هــم امل

ونحن نسأل أليس ذكره هلذا أو ! االستعامل ليس لالحتجاج بل هو لالستئناس 
واملنطـق يقـيض أن !  بالوجه الذي تريدون إقـراره?ِذْلذاك إنام هو لرتجيح األخ

َّ نكون أشد ْر, وكان أحرى أنُ ومل يكثْعِشَمل ي مما َاخلطأ إذا شاع وانترش كان أخطر
 .يف منعه وإنكاره
ــامل ــه يِإن الع ــن علم ــق م ــَ الواث ــه ّت عــىل احلــقُثب ــو خالف ــه ول ــذي عرف  ال

َّوليت العلامء اليوم يتذكرون الد.. الكثريون ٌرس الذي ألقاه علـيهم عـاملّ  عـاش ِ
َلـف بـن حيـان, املعـروف بخَيف القرن الثاين للهجرة, هو خ ّ ف األمحـر, العـامل َلـَ

ًالبرصي الذي كان من أعلم أهـل زمانـه يف بيئتـه بالعربيـة نحـوا وشـعرا, وهـو  ً ّ
ِ سالم وغريِ وابنِّشيخ األصمعي ّ سـالم يف كتابـه طبقـات ُعنه ابـنقل َمها, فقد نّ

بـايل مـا ُه فـام أُعر واستحـسنتِّ أنـا بالـشُإذا سمعت: فََل خلٌقال قائل«راء أنه الشع
َ أنـت درمهـا فاستحـسنتَإذا أخـذت: فقال له. كُوأصحاب فيه أنت َقلت ه, فقـال ً

 )١(» ! ك له?ُك استحسانُنفعَ إنه رديء, هل يُافَّلك الرص
                                                 

 .١احلاشية  ١/٣٥٠وإنباه الرواة . ٧: طبقات الشعراء  )١(
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ّكان العلامء قديام يأخذون باألكثر شـيوعا ألن الل −  ً غـة نفـسها كانـت عـىل ً
ّ األمر تغـري, فرتاجعـت املعـارف اللغويـّ لسان, ولكنِّكل ّة, واختلـت الـسالئق ّ

ــس ــدَوف ــةّت, وأصــبحت العربي ــصيحة يف حاج ــٍة الف ــا ُن يَ إىل م ــا ألهله رتمجه
َّب اليوم اجلهل عـىل أبنـاء األمـَلقد غل!! بني هبا َها للمخاطُرشحَوي فت ُ وضـع,ةَُ

ني ومـن َّر لغـتهم, وأصـبح النـادر مـن املثقفـلتهم بمـصادِصإن مل نقل انقطعت 
غة يف أسـاليبها الرفيعـة, ّاللِّعلم ُن يعرف أسامء الكتب التي تَب اجلامعات مَّطال
ّل أن جتد مـنهم مـن قرأهـا أو اطلـع عليهـا َوق ّغلوا عنهـا وعـام فيهـا ُألهنـم شـ!! ّ

بمشاغل حياهتم وشؤون معيشتهم, وبخالفات آرائهم االجتامعية والـسياسية, 
َوألن احليــاة يف عــرصهم ال تتطلــب مــنهم معرفتهــا وال معرفــة وألن ... هــا ِ لغتّ

بـات َجَ بعرصهم وبحياهتم وبوٌة شبيهّة واجلامعيّكتبهم املدرسيعظم ما جاء يف ُم
َطعامهم, حجام ويرسا, وق ً ُ ِّبوال باملظهر دون احلقيقة, وبالشً عار دون الواقع, إهنا ً
ُبني فكرا, وال تَاحلياة الرسيعة التي ال ت ُتـصنع وال ,ةَّنشئ شخـصيً  حـضارة وال َ

ٍريب جيال يتطلـع إىل حتقيـق أمـلُت ّ ً إنـه جيـل يريـد أن يعـيش .. لَم مـستقبْسـَ أو رّ
اة ُمحـ( يشء, فـإذا جـاءه اليـوم ِّثر الـسهولة يف كـلْؤُإنـه اجليـل الـذي يـ!! وكفى 
َقروا له لغتُ بل ليًليضعوا بني يديه لغة) ةّالعربي ٍه, ويرشعوها له بـيشءّ  مـن ٍسريَ يـِّ

َالتعديل, مال إليها وأخذ هبا, وهجر العربية األصيلة الـصحيحة ذات النـسب,  ّ
) حونِّصَفـُامل(ر وتـزداد, وال يـزال ُالتي ال تزال تكثـ.. َّرسةَيُواستبدل هبا تلك امل

 الغالبـة, وكـذلك َةَيِ هي الفاشُ حتى تصبح هذه احلديثة,ضعون له منها ما يريدَي
ًوإقرارا وتـرشيعا حتـى ًصنعون يف الرتاكيب ما يصنعون يف املفردات; تفصيحا َي ً

ّوجملس قبيل املحلة. ُوقائد أعىل اجليش. ِم اجلامعةُمدير عا(تصبح فصاحة  ّ هي ) ِ
ُالذين يفصحوهنم وي) حاءَصُالف( عىل ًاالغالبة, فيصبح صعب َربـوهنم أن يِّ همـوا ْفُّ
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ِ والشافعي وأمثـاهلّ واجلرجاينّيَربَّتب الطُإذا قرؤوا يف ك ة ّحاء العربيـَصُم مـن فـّ

ٍإهنم يقومون بعملية انزياح! غائها َلُوب  ْها بـلَا وأسـاليبِون بـه مفرداهتـِّغـريُ يِغةّل لّ
 بنائهـا وخيـوط ِ جديدة يف أحجارها وشـكلٌنيةِصبح هلا بُها ونسيجها لتَعنارص
 .نسيجها

א א

ًإن كثريا من الكتاب ال يفرقون بني معاين الكلـامت التـي حتمـل معنـى  −٢ ّ ّ ً
ّثـم نجـد كثـريين ممـن كتبـوا يف فـة, ِا واحـدة أو مرتادَّعاما, ويـستعملوهنا وكأهنـ

َالتصحيح اللغوي ي  الدقيقـة َفـة والفـروقِ املختلَسون املعـاينِطمَقبلون ذلك, ويّ
ِ اسـتعامل العامـةّة أنَّجـُبني معاين الكلـامت بح  ّلكـن.. َّ هلـا ضـيع تلـك الفـروقّ

ْالعجيب أن العامة أضاعت  ٍلمِا العلامء فأضاعوها عن عَّوأمهل, َ عن جالفروق ّ
ٍمـس خاصـةَبالوا بطُ مل يْوه وعرفوه ووقفوا عليه, ولكنُتوُأ  خـصائص ّ مـن أدقّ

ِّ عـىل الدقـة يف التعبـري, والـصًةَهـا مـساعدِ, وأكثر وأحالهـاةّاللغة العربيـ دق يف ّ
 .الوصف والتصوير

ُثا ما حفظته لنا كتبَبَنا أن نسأل هل كان عول ن الفروق بـني معـاين ِغة مّ اللً
ِّغـة انجـرارا وراء االسـتعامل العـاميّبعض املشتغلني باللقها َحَالكلامت التي س ً 

ٍ وإمهاال لكثريلبعض الكلامت,  ببعضها عن بعض وكأهنـا ً من املفردات استغناءً
 !مرتادفات متطابقة 

 :غةّم لنا اللِّحني تقد
ــ ــا وحَج وحَرَد: ْيشَيف امل ــَب ــَل وخَج ــَر ودَط ــَل ــَج ورَدَف وه ــال َس ف واخت

 .ىَول وهتادْرَرت وهْوتبخ
َجه واسترشَدَه وحََظه وحلَمقَر: رَظَّويف الن  .ق إليهَّفه وحدْ
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َّالسغب والط: ويف اجلوع َ َصة والرضَمْخَى واملَوَّ  .ُّم والسعارَّ
َّى والغلة َدَّأ والصَمَّالظ: شَطَويف الع  .وامُواألُ
ِعيننـا عـىل بلـوغ الدقـة يف التعبـري عـن احلقيقـة, وإبـالغُ تْأليـست  الغايـة يف ّ

 عنـدنا ٍ يشءُّفكـل! مأل األلسنة واألقـالمَ يَ الوصف باالمتالء اليومَّهام? إناإلف
ًآلن, سواء أكان كأسا أم بيتا أم هنرا أمَ أو مٌتلئُمم ً ة ّا العربيّأم!  ذلك َ غريًكبا أمْرَم ً

 : ففيها,فلها شأن آخر
ٌالكــأس دهــاق ــُوالف. ٌوالــوادي زاخــر. ٍوالبحــر طــام. ٌِحهــر طــافَّوالن. ِ ك ْل

 ...ٌّواملجلس غاص. ٌحونْشَم
علنـون ُ باع بمعنـى أبـاع; ألن الباعـة يَّ بأنَبيحوا اليوم القولُإهنم يريدون أن ي

ًاس عامةّللن فريـق َّواب الستثمروه للتَّمهم, ولو عرفوا الصْلِبلغ عَ بلغتهم, وهي مّ
ألفضل  اّ أنم جلهلهم? أًمنا مراعاةْلِ أن ننزل اليوم عن عُّصحَبني بضائعهم; فهل ي

َوضحُأن نرشح هلم ون  عـىل أن ُّدلَفتـ) أبـاع(ا ّ البيع قد وقع, وأمـّعني أنَت) باع( أن ِّ
ويف . عرضـته للبيـع: أبعتـه: ملحـيط وغـريه ا القـاموسويف.  للبيعٌاليشء معروض

ُفمن يبع فرسا فليس جوادنا بمبا): اللسان( ُ  .َّأي بمعرض للبيع. عًْ
َّاملهم(ويريدون أن جيعلوا  ِامله( بمعنى ْنيَح امليمبفت) ةَ وىل ُ امليم األِّبضم) ةَّمُ

سـى, َزن واألُح الثانية, مع أن األوىل كام جاء يف القاموس املحيط معناها احلْتَوف
َّمهه األمر مهـا ومهمـة: قال َ ُ ََّ َّكأمهـه فـاهتمزنـه, َح: َ ي بفـتح َّومـا حاجتنـا إىل التـ. َّ
ِ, ما دامت عندنا املهْنيَامليم فة, ّ صحيح أهنام للتفريق بني االسـم والـص وهل.َّمةُ

 وهي التي بالفتح, والثانية صفة, وهل يريـدوننا أن نقـول ,ٌأي أن إحدامها اسم
َّنا ذهب يف مهمـة مهمـة إن فال ُ َّ َِ ّومتـى كـان التفريـق بـني الوصـفية واالسـمي. !ً ة ّ

قـت وهـي يف الوًاسـام ) عـادل( يف حركة البناء, أليست كلمة ٍحيتاج إىل اختالف
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ــاعلني الُّ للقــايض? وكــذلك كــلٌه صــفةِنفــس ًت أســامء َملْعُتــي اســتَّ أســامء الف

 .ف هباَات التي يوصَّشتقُها من املِ كخالد وثابت وفارس, وغريٍوصفات
 حكيمة, وليست مفيدة ُ غريٌإن طمس الفروق املعنوية بني الكلامت سياسة

ّغـة عامـة, فكيـف إذا كانـت اللّيف ميدان الل  ً موصـوفةِةَّغـة العربيـّللًغـة أصـال كاّ
ّبالدقة يف التعبري? وأي ُ دقة أكثرّ  هبـا الكـائن يف ُّ حالـة يمـرِّ لكـلٍع كلمةْضَ من وّ
َخلقه, ويف مشيه, ويف أ ة أو كبـرية مـن شـأنه أو  صـغريِّله, ويف رشابه, ويف كـلْكَ

ه عىل ّت من الدقة يف التعبري ما تقوى معَوتيُة أّإن العربي! ه, أو بيئته?شأن حيوان
َ حمــددة وبمعنــى خــاص تٍمع أو القــارئ بــصورةاَّ للــسَأن تــوحي ٍَّّ غ بــه أعمــق ُبلــً

 . عىل املدلولِدرجات الفهم والوقوف
 ِونحــن اليــوم يف حاجــة إىل إحيــاء الفــروق بــني معــاين الكلــامت, وحتديــد

ُاأللفاظ الدالة عىل املعاين الدقيقة التي ي  دقيقة ةَّ علميًك لغةِملَِنراد التعبري عنها لّ
بـل نحـن يف حاجـة إىل هـذه الفـروق للتعبـري .  عىل الفكر الدقيق ألصحابهُّدلَت

 .عن أحاسيسنا ومشاعرنا وأفعالنا املتفاوتة الدرجات
ُولعل أهم من ذلك حاجة ّ ًبني واملرتمجني واألطبـاء والعلـامء عامـةِّ املعرّ ّ  إىل ّ

 معانيهـا حتـى إذا جـاؤوا حيـدتوئـدها بَتها اليـوم ونْيِمُنروة اللغوية التي َّهذه الث
ًللبحث عن كلمة عربية يعربون هبا عام وجدوه يف لغة أجنبية من معنـى دقيـق مل  ّ ّّ

َجيدوا إال مجلة ا هلم ما بينها مـن فـروق َّبينولو !! نا هلم إهنا مرتادفاتْ قلٍ مفرداتّ
 . وسهولةٍرسُلوجدوا ما أرادوه بي

 التعريب قادرين َءْبِلوا عَلذين محَوهل كان سلفنا يف هذا العرص من العلامء ا
 !دقيقة?غة عىل ما بني كلامهتا من فروق ّلمهم لوال حمافظة اللِعىل تعريب ع

ُصني مـن أطبائنـا أن يِمن أين للعلامء املخل وا عـن دقـائق علمهـم لـو مل ِّعـربّ
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  املتطابقـة فيهـاِ املعـاين وغـريِ من املفردات املختلفة األلفـاظ املتقاربـةًجيدوا ثروة

َوس والوَق واهلْمُالهة واحلَعونة والبُّكالر ... لََبيان واهلََذ واهلِهَتَوكالع... واسْسَ
ُأهي كلها ج ِّليبينـوا مـا بينهـا مـن رمحهم اهللا كم بذلوا من الوقت واجلهد ! نون?ّ

ــيُفــروق, وغــري  بــني َ تلــك الفــروق, وجيمــعَطمسَهم يبــذل الوقــت واجلهــد ل
ًاملتفرقات, تيـسريا ّ للغـة, ورفعـا للحـرج عـن املتكلمـني, حتـى −ونّ كـام يـدع−ّ ًّ

يف ) قـل وال تقـل(إىل حتـريم وصل بعض فرسان االستجابة ملا يطلبـه اجلمهـور 
فأنـت جيـب أن تنـزل عـىل !! ّوقال إنه أسلوب غري تربـوي!! ّالتصحيح اللغوي

َوق والطلب, وتُّأي الس) الشارع(رأي  َ الذي رشع لك ) الشارع(ّتخىل عن رأي َ
 َثـلِصبح فيهـا مُط لـك أصـوهلا وأحكامهـا, وأرشـدك إىل أن تـَغة وضـبّل الَباب

َعـىل املـربني تّوحسبنا أن نقول له إن ما حرمتـه ... أصحاهبا ّكـرر يف كتـاب رب ِّ َّ
َالعاملني نيفا وأربعني وثالث ً  !!مئة مرة ِّ

 .ّاحلمد هللا رب العاملني): قل(َّفاستغفر ربك و
ّغـة العربيـة واسـعة يف اشـتقاقاهتا, كثـرية ّالل«: ورحم اهللا اجلاحظ; فقد قال

ٌاملرونــة, غنيــة َومــن هنــا أيت. ةَرتادفــُنــة واملِتبايُ بألفاظهــا املّ ــُ الكُ ًاب, فكثــريا مــا َّت
ــة, بعــض ــة واملتواطئ ــاظ املرتادف ــستعملون األلف  ّها يف مواضــع بعــض, مــع أنَي
أن يبحـث عـن  املعـاين, ِ متقاربةٍالواجب عىل الكاتب إذا وقع عىل ألفاظ خمتلفة

ِ كـال يف موضـعه مـا دام مـن حـق عَأسباب اختالفها, ثم يستعمل لـم املعنـى أن ّ
َ لــه طبقــا, وأال يكــون لــه فاضــال وال مُيكــون االســم ً ّ ً ْ ُضوال, وال مْفــِ ًقــرصا وال ً ِّ

ُكا وال مَمشرت  )١(» ًناَّضمً
ق بـني ِّفرُفلقد كان ي! ه َّمه, وأرهف حسْهَرمحه اهللا, ما كان أبلغه, وأثقب ف

                                                 
 .١/٩٣: البيان والتبيني  )١(
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ة بطمـس مـا بـني مفرداهتـا مـن َّن خيدم العربيَ فكيف لو رأى اليوم م,املرتادفات

 ! يف املعاين ?ٍفروق
إن الذين يطمسون الفروق املعنوية بني األلفـاظ املتقاربـة املعـاين, والـذين 

َيضعون اللفظ الواحد للداللة عىل املعاين املختلفة, يـسامهون يف خ فـاء املعـاين, ّ
ٍون عىل خاصةُضْقَها ببعض, ويِوتداخل حدودها, بعضواختالطها,   من أمجـل ّ

ُخصائص العربيـة وأدقهـا, وهـي التعبـري الـدقيق عـن املعنـى املـ راد, وهـي مـن ّ
رتمجون ُ, ويستفيد منها املِةّاخلصائص التي يستفيد منها العلامء يف كتاباهتم العلمي

جـات َ خلِّ عـن أدقوواضعو املصطلحات, كـام يـستفيد منهـا األدبـاء يف التعبـري
 .ّالنفس ومشاعرها, وعن أدق احلركات وأنواعها

 .א−א−א
ّ العــامي الــذي يوجــد لــه بــديل يف الفــصحى, ال حاجــة إىل َّ اللفــظإن −٣

ّاألجنبي الذي له مقابل يف العربيةتفصيحه ولو شاع وانترش, وكذلك  ّ. 
ًنبهون عىل ما تنطق به العامـة خطـأ, ُريب يًإن كثريا من زمالئنا يف الوطن الع َّ ّ

 ٌنية املفردة أو حركات بنائها, وهذا أمرِ سواء أكانت يف ب,ّفيصححون أخطاءهم
 ٍنطقون به أو يستعملونه من كلامتَ ما يِوأما حماولة تعليل. شكرون عليهُن يَحس
ولـو كـان ً واملبالغة يف ذلك, فـنحن يف غنـى عنـه ً جعلها فصيحةُ وحماولة,ّعامية

َشائعا كثـري  وألن هـذا النـوع مـن ,ّ متـوفرَّ االنتـشار, وذلـك ألن البـديل العـريبً
ّاأللفاظ العامية الد ا, اسـتمرأها النـاس وأقبلـوا ُب اسـتعامهلَرت وغلُ إذا كثِخيلةّ
روا َفهم وكتابـاهتم وهجـُحُها عىل ألسن النـاس ويف صـَ مواضعْعليها, وأخذت

 يف − أي الفـصيح–ا كان هو َع هلم استعامهلِّرشُي لو مل نذّ هلا, والَِلقابُالفصيح امل
, وسـيكثر ُ اجلديـدر ذلـكُوإذا كثـ. فهم وكتابـاهتمُحُمكاهنا عىل ألسنتهم ويف ص
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ِّني املفصّغويّة اللَّمِ هبٍّبال شك ٍي بعد مـدةّيؤدس فإنه ,حنيُ  ٍمن إىل انزيـاحَّ مـن الـزّ
ٌ حملهـا لغـةُّلَدبنـا, وحتـ فصيحة, هـي لغـة تراثنـا وأٌ, تنزاح به لغةّلغوي  جديـدة ّ
امة اللغـة أن يـساعدوا ُ ال جيـوز حلـٌنا نحن عىل نرشها وشيوعها, وهو أمـرْساعد

 !عليه, وأن يكونوا فرسان ميدانه 
َ, واملستكرهَّجني الرديَفظ اهلَّإن الل«قال اجلاحظ  َ ّ, أعلـق باللـسان, َّ الغبـيُ ُ

َّوآلف للسمع,  ًوأشد التحاما بالقلب من الَ بيه الـرشيف واملعنـى الرفيـع َّلفظ النّ
ِّ الــساقط يعــشش يف َواعلمــوا أن املعنــى احلقــري الفاســد, والــدينء» «.الكــريم  ُ

ِفرخ, فإذا رضب بجُض ثم يِْيبَالقلب, ثم ي ُرانه ومكن لعروقه, استفحل الفسادِّ ّ 
  )١( ». دواؤهُمتنعَقوى داؤه, ويَ وقرح, فعند ذلك يُن اجلهلَّكَل, ومتَوبز

» ّإنعـاش العربيـة«ً, فقد كتب مقاال بعنوان ّم اهللا األستاذ سليم اجلنديرح
ّها مـع مدنيـة َغـة وسـريّ خـري وسـيلة تـضمن إنعـاش اللّويلـوح يل أن«: قال فيـه

َّل إليـه, أن تـنقح مـن شـائبة َب اخللـُّ جوهرهـا مـن تـرسُفظَالعرص احلارض, وحت ُ
جمة, وهي ُ بني صفتني مها العنالحظ كيف مجع رمحه اهللاْول. »كاكةّمة والرْجُالع

ّوأال «: ثم قال.  بالعبارات والرتاكيبٌةّكاكة, وهي خاصَّ باملفردات, والرٌةّخاص
ًخيل أو العـامي إال عنـد العجـز عـام يـراد فهـام مـن الفـصيح, ألن َّ إىل الـدَصارُي ّ ّّ

ْالتــسامح يف اســتعامهلا يفــيض إىل إفــساد اللغــة وتكثريهــا بغــري فائــدة, وال بــاس ِتُ
 :الفصيح بغريه, وانتشار الفوىض فيها, والدليل عىل ذلك من وجوه

َ الكلمة إذا كانت موضوعة ملعنى بالوّمنها أن * , ثـم تـداولت ّع العـريبْضـً
َّالعامة كلمة أخرى تدل عـىل ذلـك املعنـى, فإمـا أن نقـول بجـواز الل ًفظـني معـا ّّ

ص ُّون للتخلَسعَ العرص, ويغاء يف هذاَلُ وهذا ما يأباه الب,ر سواد املرتادفاتُفيكث
                                                 

 .١/٨٦: البيان والتبيني  )١(
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ُمنه, وإما أن هن َ العريق يف العربية ونحتفظَّمل العريبّ , وهذا ال يرتـضيه ِّ بالعاميّ

 مـن املعـاجم ُزال املعنـى الـصحيحُستلزم أن يـَم, ألنه يْلِ يف العٍب بسهمَن رضَم
َّرا من اللَوالكتب حذ َبطل االحتجاج به, وينقضَ املهجور, وأن يِبس واستعاملً ُ 

ثر, ويستلزم فوق َّظم والنَّنات يف النِّني عليه من رضوب البالغة واملحسُ ما بُّكل
َما تقدم أن ي ِّتعدد الوضع يف كلَّ ويرضب األستاذ اجلنـدي أمثلـة » . مرص وإقليمّ

ب ّ بالفصيح الـصحيح لعـدم ترتـِكُّ التمسُ غريَفلم يبق«: ّعملية لذلك ثم يقول
 ُزاد عليـه إيثـارُخيل ويـَّويقـال مثـل هـذا يف الـد. يشء من املفاسد املذكورة عليه

َ لغري علة ظاهرة وال حكمة مدركةّ عىل العريبّاألعجمي ّ. 
 اجلديدة إىل ما يف املعاجم اختلط احلابل َا إذا أضفنا هذه األلفاظَّومنها أن *

ْربتَ متييز الفصيح من غريه, وما عُابل, وعرسَّبالن  ّه أو وضعته العرب مما عربـه أوّ
َوضــعه غريهــا, وهــذا يــستلزم أال يكــون ِ الكــالم فــصيحا أو بليغــا لّ ً قــد رشط َفً

 لفظ إىل ِّولو أردنا أن نشري عند كل! ّع العريبْضَالفصاحة والبالغة فيه, وهو الو
 .ّواضعه خلرج األمر عن حد اإلحاطة به

ولـو سطاسها, ِمها وقَّكُغة, وأساسها وحمّ اللُنْتَعر القديم مِّومنها أن الش *
ٍخيل وأخيه ألدى ذلك بعد قليلَّتساحمنا باستعامل الد غـة القديمـة, ّر اللْجـَ إىل هَّ

ُاعـة إىل اطـراح مـا فيـه كَّزَواالستغناء عنها باللغة اجلديـدة, ألن النفـوس ن , ٌفـةْلّ
َّواالعتصام بالقريب الس ْهل, وهذا يفيض إىل حمِ َ غة القديمـة, والقـضاء عـىل ّو اللُ

 .ّبنية عىل هذا األساسَملتها ألهنا ماآلداب العربية بج
إن الباحث ال جيب عليه أن جيد بل جيب عليه أن يبحـث, فـإذا مل «: ويقول

ُخيل أو العــامي ونــزل فــيهام عــىل حّا جلــأ إىل الــدُقارهبــُ حاجتــه أو مــا يْدَجيــ م ْكــّ
ّوال يتسنى لل. ورةَّالرض ُغة أن تستعيد جمدها إال إذا كثَّ هلذه ولو أتيح . ر الباحثونّ
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ّر فيهــا املتعلمــون الــشاعرون بمكانــة اللغــة يف املجتمــع البــرشيُة أن يكثــّاألمــ ّ ,

َوينهجوا يف إحيائها عىل قاعدة توزيع األعامل; فينقب ً الطبيـب مـثال عـن أسـامء ِّ
ُ عــام حيتــاج إليــه يف جتارتــه, والــصانعُل واألمــراض, والتــاجرَلــِالع ّ خيــتص َّ عــامّ
َ والشاعر والكاتب عام يفِّ واملؤلِرفته, والعاملِبح  مـنهم, لنهـضت ٌّفتقر إليه كـلّ

  )١(» .ّغة احليةّ اللِّصافَ قصري إىل مٍيف وقت

َّوقد تنبه عىل هذا األمر بعض العلامء من القدماء ونبهوا عليه, وكان مـنهم  ّ
 يكتفـي باالسـم ْ أنٍ لغةِّىل لواضع كلَْواأل«: الذي قال) ٣١٦ت (ّابن الرساج 
َ كام انتبه العلامء قـديام إىل مـ)٢(» الواحدعنىَالواحد للم ُرف, ويُن كـان حيـً ّغـري أو ّ

ْقبل بغري الصحيح, واهتموهم بلني اجللد, ورفضوا األخذ عنهم أو االحتجاج َي ِ ّ
ّ الرساج يف وضع املفردات? وأين منهج األستاذ اجلندي يف ِ ابنُنهجَفأين م. هبم

َّالــدخيل ممــن ينــادي اليــوم بفــتح بــاب  وَّهــا العــاميِغــة وجتنيبّاملحافظــة عــىل الل
ّ بعض الكتاب إىل دعاامح اليوم إىل درجة اإلباحة فامع? لقد وصل أمر التسَّالس

ُد الزمان واملكان احرتاما حلـق املْيَه من قِ وإطالقَامع اليومَّاعتامد الس ّ َحـدثني مـن ً
 ,مْلــِغــة ويف العّيف الل» الديمقراطيــة«إنــه حــريص عــىل !! طوائــف املجتمــع

 إذا أخذنا آراء ٌ يف األفهام يشءُّصحَوهل ي.. وحريص عىل تلبية طلبات اجلامهري
ّمجاهريه من طوائف املجتمع يف العلوم كافـة? أم أن العلـوم اختـصاصات وأمـا 

 ! باحات?ُغة فمن باب املّالل
غة بعد مئة سـنة ّكيف سيكون حال الل» الديمقراطي«ّهل فكر هذا املنادي 

اث التـي نفهمهـا ُ الـرتَهـل سـيفهم أحفـاده وأحفادنـا لغـة! ئه ?إذا استجبنا لندا
                                                 

 .م١٩٢٥ سنة ٥/املجلد  جملة جممع اللغة العربية  )١(
 .٣٢رسالة االشتقاق ص . ابن الرساج  )٢(
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 نحن اليوم?

ٌإن العامية لغـة َّ املحـرف, وفيهـا الـدّ فيهـا العـريب, خمتلطـةّ خيل مـن لغـات َّ
ّمتعددة, وفيها حتريف لإلعراب, وتـشويه لألبنيـة, وإهـدار لـسالمة الرتكيـب, 

, أو العـامل ّ, أو الناقـد اللغـويّأمل يكن الناقـد األديب! ّفامذا بقي فيها من العربية?
ِّ الكالم, قادرا عىل معرفة بيت الشِعر ومعرفةِّبالش د سـامعه? َّرُه من جمـِعر وعرصً

 إىل ًةَِدستنُ عنه مِيهْفَ من الشعر إىل قائله أو نٍهم عىل نسبة بيتِأمل تكن أحكام أكثر
ْكلمة وردت  !ه?ِ نظمِ يف البيت أو إىل أسلوبٍ

غـويني اليـوم, أو لـو ّف قاموا بام يقوم بـه بعـض اللَلّء السأرأيت لو أن علام
َأهنم استجابوا إىل بعض ما ندع غة? بل ّن اللْوَى إليه اليوم, أكانوا قادرين عىل صُ
ّة والعبقريات اللغويّ األدبيُأكانت عندنا اليوم تلك الروائع  إلينـا ْة التي وصـلتّ

  وحفظ?ٍيانةِ رعاية وصبفضل ما صانوها به, وما أحاطوها وبذلوا هلا من
.א

ن َوْه, وهـو أهـَ بـرتك اإلعـراب وحـدْ خمالفة اللغة الفصيحة ليـستّإن −٤
 ولكنها تكون بـام هـو أقـبح مـن ذلـك, ,ّبول العامي فقطَفات, وليست بقَاملخال

ــة الــص ــداعَيِّوهــو خمالف ــة, وابت ــةُغ أو األبني ــدة ال تٍ أبني  أصــوهلا وال عــرفُ جدي
ُدالالهتا, وتكون أيضا بام هو أخطر ِ من هذا وذاك, وهو خمالفة النسج وأسلوبً ْ َ 

 ! اجلملة أو الرتكيبِالتعبري, وصياغة
ًة, وأساليب تعبريية, كثـريةّإن للعربية قوالب لغوي َ ومتنوعـة, وهـي تّ َّتـسع ّ

َن أدق خِللتعبري عن املواقف املختلفة واألوضاع املتباينـة, مـ جـات الـنفس إىل َلّ
ُن, وهـي مـا نقـول إنـه الـنظم الـذي يْوَأعقد أحـداث احليـاة ومظـاهر الكـ  ُلِّمثـَّ

َصحى ويعرب هبا وعنها وعن حقيقتها وما تُالف  يف حروفهـا ٍتصف به من صـفاتّ
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ّم أو أسلوب قابـل للتطـور حتـت ْظَوهو ن... صل بصفاهتاّ ما يتِومفرداهتا ومجيع
ً يف إنـشائه أو تغيـريه شـذوذا ُب اإلبداعَّتطلَ يغة وقواعدها, والّسقف أصول الل

, ّرأينـا ذلـك وعرفنـاه يف تراثنـا األديب. ًأو خروجا عن تلك األصول والقواعـد
ِّالنثري والشعري, وعرفنا تطوره خالل العصور األدبية املختلفة, ورأينا يف كل ّ ّ ّ ّ 

َّعرص من الل ّة ما وصل إىل قمة البالغة اللغويّوحات اللغويٍ  ٍ عرصِّ وهو يف كلة,ّ
ِ عن العرص الذي حلٌه, وخمتلفَبقَ للعرص الذي سٌخمالف  ! قهَ

َولعل أبرز ما يدل عىل أن اللغة بأسلوهبا ون ّ ظمها وتأليف كلامهتا, ال بكلامهتـا ّ
َمفردة, أن القرآن مل يتحد العرب بمفرداته, وال بإعراهبا, بل بالقال َّ قت ْيِب الذي سً

 .ّت, عىل نحو ما رأينا يف آيات التحدي التي سبقتفيه األلفاظ أو املفردا
ّوكذلك رأينا النقاد من األدباء واللغوي  عـن َستنكرين اخلـروجُني يقفون مـّ

َأصول التعبري, وعن القواعد األسلوبية يف كالم م ن خرج عن ذلك كالفرزدق, ّ
 :لث اللغة, وعابوا عليه قولهُه فقد حفظ ثَفظ شعرَن حَالذي قالوا إن م

ـــَ مإىل ـــٍكِل ـــه م ـــا أم ِ م ـــاربُّ ٍن حم  هُرِصاهُ تــٌبْيــَلُأبــوه وال كانــت ك ُ
 : هَوقول
َّلـــه يف النـــْثِومـــا م ــــ ًاَّلكـــُاس إال ممُ ــــو أم ــــيِهِّأب ــــوه يٌّ ح ــــُ أب  هُقارب
ًغة أسلوبا ونظام, أو منهجا يف التأليف هو ّ أن لل−   ما يرونٌّوحق − رون َإهنم ي ًً

َالذي يشكل نسيجها العام, وي َا املرشقة, وجيَمرآهترسم ّ ّ صفحتها, فإذا اختل هذا ّيلُ
ُشوه وجهَتالنسيج   .رآهتاِغة, وغاب صفاؤها, وانطفأ أو خبا إرشاق مّ اللَّ

َولعــل ممــا يؤيــد هــذه النظــرة ــون ّغــة, أنّ إىل اللّ ــنهم لغوي ّ القــدماء كــان بي
ُ عرص من عصورهم, فلم يِّكثريون, يف كل َطلقوا عىل أحـد مـنهم اسـمٍ ب  األديـٍ

 !ًصار به أديبا, أو ظهر فيه أدبه) ٌتأليف(ّإال إذا كان له 
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ني, ترمجـوا إىل العربيـة مـن ِرتمجـُ مـن أشـهر املٌوكان بعد ذلك عندهم عـدد

َطلقـوا عـىل أحـد مـنهم لقـبُ خمتلفة, ويف عصور خمتلفة, فلم يٍلغات  أديـب, أو ٍ
َوصفوه باألدب, إال م صوغ َف ويـِّ يؤلـقـل أو الرتمجـة, بـلَّن كان ال يكتفـي بالنّ

ًبـن املقفـع فكـان أديبـا مـن أدبـانشئ عىل نحو ما فعـل اُوي ّ العربيـة, ال برتمجتـه ءَّ
َ بأسـلوبه وبـصياغته املتميـزة, أي بامتالكـه ناصـيةْولكن  األسـلوب والـصياغة ِّ
 . التعبري العربيةِوطريقة
 َليب أسـاَبولَنواهلا, وقِلكها وعىل مَ هجر األساليب الفصيحة وما هو يف فّإن
 إىل الفـصيح ٍ مـرورَ وجـوازٍ فصاحةَها شهادةَْحنَ, ومٍفةَّرُهتها أو حمْجِ عن وٍمعدولة
ٍضيع يف آالف مـن َدة تـَ املفـرّ جديـدة; ألنٍفـردةُ مِبـولَن إدخال كلمـة أو قِ مُأخطر

 ّوإن. ً أصال يف بناء اللغة أو نظامها أو نسيجهاْة, وألن املفردة ليستّاأللفاظ العربي
 ٍغة من قبول تعبريّارسني والباحثني يف اللَّذلك ما يقوم به اليوم بعض الدأخطر من 

َتبُة الـصحيحة املّ به عن األصول العربيٍف معدولِنحرُأو أسلوب م عـة مـع وجـود َّ
 .ًي معناه, مما سنرى مثاال منه بعد قليلِّغني عنه, ويؤدُ يٍبديل

من النقد الـذي يالحـق غة ّق األسلوب أجدى عىل اللِالحُقد الذي يَّ النّإن
 .الحق املفرداتُ من النقد الذي يُمَوْاإلعراب, وأق

ّوهذا الذي نفتقده اليوم يف كثري من جماالت التصحيح اللغوي, كنا ندرسه  ّ
طــوير َّ ثـم مــع الت,»اإلنــشاء«َّيف املـدارس االبتدائيــة واإلعداديــة يف مقـرر اســمه 

ِبيق اسـتغثم عند التط.. » التعبري«والتجديد, صار اسمه  ْلتُ  سـاعاته لإلعـراب َّ
ٍأو ألي يشء  !ّ آخر إال اإلنشاءّ

ُه اإلنشاء, وهو أن تنشئ عىل وفق األسلوب العريب امليِّوهذا الذي نسم بني ّ
 إىل إجيـاد ١٩١٨يف الكتابة, هو الذي دعا احلكومة العربية األوىل يف دمشق عام 
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 ُر الكتـبُصدَ عـىل أن تـًرة حكومية, حرصـاداإ وزارة أو ِّيف كل» نشئُم«وظيفة 

ٍالرسمية بأسلوب َ عريب سليم, وقـد شـّ  األسـتاذ خليـل مـردم ل هـذه الوظيفـةَغّ
األسـتاذ سـليم اجلنـدي, واألسـتاذ شـفيق جـربي, واألسـتاذ عـز الـدين  و,بك

سن ُدة إنـشائه وحـْجلـو» زِّمميـ«َّوكان املنشئ املمتاز يرقى إىل . همُالتنوخي, وغري
 .ليمة وطبقاهتاَّمتييزه بني األساليب الس

.א

 : واحد هيًيف العربية ثالثة تعبريات عن معنى −٥
ُّاألمني العام −١  . للجامعةُ
ِ أمني اجلامعة−٢  .ُّ العامُ
ٌّ أمني عام−٣  . للجامعةٌ
ِّهـا صـحيحة فـصيحة خفيفـة, مقبولـة تركيبـا ونحـوا, معـربُّوهي كل ً ة عـن ً

ّراد, ومــع ذلــك اشــتغل عــدد مــن العــاملني يف احلقــل اللغــوي, ومــن ُاملــاملعنــى 
ًجيزوا وجها رابعا هو قوهلم ُأفاضل الباحثني لي وقد بـذلوا ). أمني عام اجلامعة(ً

ُهم يف سبيل ذلك وقتا طويال, وأخذت مذاكراهتُّكل ً  مـن ٍم ومناقشاهتم جلـساتً
ً ولـو نـادرا لتخـريج هـذا ٍ وجـهَجلاهنم, وغاصوا يف بطون الكتب حماولني إجيـاد

, ْفنيَتـضايُل بالفـصل بـني املِّ التي تتـصَحويةّ النِوا املوضوعاتَالتعبري, واستقص
ّوتـأولوا مـا تـأولوا يف سـبيل الوصـول إىل .. عـت إىل منعوتـه َّوبجواز إضافة الن ّ
ُفتوى نحوية جت َّيز هذا التعبري املشوه, وكأنّ ة َّ نحويـٌ املشكلة يف الرتكيـب مـشكلةَّ

 ).عام(ة إعراب كلمة َّف عىل صحَّتوقَت
والعجيب أن الذين أجازوه مل يسألوا أنفسهم عن مدى احلاجة إليه مـا دام 

ُومل جيدوا باعثا عىل رضورة إجازته سوى أنه م... غني عنهُيف اللغة ما ي ل, َستعمً
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ًدى ألن ُذهـب سـ) عـام(ّوما تعبوا يف إجياد وجه إعرايب لكلمة !! شائع, منترش 

َ ساكنا, ومل يّه إالُِقنطَ له ال تَلةِستعمُة املَّامالع وكـان ! .. ًبـاَقـه معرْطُ نٌستسغ أحـدً
ًحريا هبم قبل أن ينظـروا يف الوجـه اإلعـرايب املهجـور أصـال أن يبحثـوا أوال يف  ً ّ ًّ

 !ًوثانيا يف صحة معناه ! احلاجة إليه
أو بمعنـى ) األمـني العـام للجامعـة(بمعنـى ) أمني عام اجلامعة(هل معنى 

 ?)أمني اجلامعة العام(
 ?) األعىل للمبنىُاحلارس(بمعنى ) حارس أعىل املبنى(هل معنى 
 ?) للمدينةُّبيلِ القُاملجلس(بمعنى ) ّيل املدينةْبِجملس ق(هل معنى 

نطــق بــه َكــام ي) أمــني عــام اجلامعــة(ألــيس الرتكيــب الــذي أجــازوه وهــو 
 ِ عمـومُ املوصـوف بـذلك هـو أمـنيّيدل عىل أن) عام(كون كلمة ُِسلوه بِمستعم

ّها, وليس أمينا لبعض كلياهتا ?ِّاجلامعة كل ً 
ًجيزوا ما ال حاجة إليه أصال ما دام ُهم ليَف علامؤنا األفاضل أنفسِّملاذا يكل

 !ة فصيحة ?ّ عربيأبدال بل ٌله يف العربية بديل
ًهل يكفي أن تستعمل العامة وجها من وجوه الكالم حتى يصبح واجبا  ً ّ

ِة أن يرضوهم, وأن يدخّعىل فرسان العربي ُ هة وأساليبهم َّهم املشوَلوا لغتُ
ّى الفصحى, وأن يمنحوها الرشعية, ولو أساءت إليها وشوهتها ?ِالعرجاء مح ّ 

نأخـذ اة الفصحى االسـتجابة لطلـب اجلمهـور? وهـل ُهل أصبح عمل مح
ًزه رشعـا وقانونـا, هـد يف جتـويَْجهم وانتـرش لنمالق ما شاع عىل ألسنتهم أو أَّكل ً

  حاجة إليه ?ُولو مل تدع
 ٌ صحيح من حيـث املعنـى, ضـعيفُبوله غريَوا بقَفتَإن التعبري اجلديد الذي أ

ُ نـادر أو مجلـة عـوراء التٍ له ببيت شـعرُّتجُياغة, ال حيِّمن حيث الص ت يف بحـر َطـِقٍ
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نطقـون بـه  الذين يقولون ذلك يعرفـون إعـراب مـا يَّنأل, وكَُم من روائع اجلٍطام
ًيسء إىل النسيج املـألوف يف العربيـة, ومـا أظـن أحـدا ُ, إنه تركيب ي.. !ظهرونهُوي ّ

 .حيح الذي تعب جميزوه يف البحث عن خترجيه يف ضوئهَّينطق به عىل وجهه الص
ّإن عرصنا عرص اقتصاد واختصاص, فكلام قللنا من قبول ما ال حاجة بنـا  ّ

 −ً إن مل تكـن فـصيحة أصـال−صيح املفـرداتإن تفـ. ّغتنا إليه فقد أحـسناُوال بل
هة َّ قبول تعبريات جديدة مشوّوإن. وكان يف العربية بديل عنها ال حاجة بنا إليه

وإن الديمقراطية, . قبولَ غري مٌملَع ,غني عنهاُفة, إذا كان يف اللغة ما يِأو منحر
ّونظام األكثرية واألقلية الـذي يـصارع حتـت شـعاره الـسياسيون, ال يـص ّ لح يف ّ

ة مـن بـني ّغـة العربيـّم, وال جيـوز األخـذ بـه وال االحتجـاج بـه يف اللْلِميدان الع
ّنة بعــض علامئنــا ُاللغــات عــىل اخلــصوص, ولــو ســار علامؤنــا القــدماء عــىل ســ

ِهم ملا كانت عربيتنا الفصيحة اليوم عىل ما هي عليـه مـن صـِثني ومنهجَحدُامل لة ّ
 .محيمة بلغة أدبنا وتراثنا

מ :א

فــرض علــيهم أن َمهــم يْلِ عّ اهلــدى يف جمتمعــاهتم, وإنُ العلــامء مــصابيحّإن
.. وا ثابتني يف مواضعهم من قيادة املجتمع, وأن يكونـوا متبـوعني ال تـابعنيُّظلَي

َّتبعون إال احلقَبعوا فال يَوإذا ت  .ّ وإال حقائق علمهمّ
 أراه ذا بـال, ولـست ٍهل يسمح علامؤنا األفاضل أن يقفـوا معـي عـىل أمـر

ْأكتم أن أمهيته هي التي دعت  مـا كتبـت ومـا سـأكتب, إذ لـو َّ أن أكتب كـل إىلنيّ
ٍكان األمر مقصورا عىل إجازة تركيب َ إعراب لكان أمرا أِ أو توجيهً  ْ مـن أنَونْهً

ــده ون ــلُنقــف عن ــهَطي ــرة اإلجــازات َّولكــن.  يف احلــديث عن ــذي أراه أن كث  ال
َف عـن اجلـادة, وتِنحـرُمللمعدول عن وجهـه أو لل  َةه وكثـرَ العـرب سـامعَدُّعـوّ
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واب الــذي مل يعــودوا َّرق بينــه وبــني الــصَفقدهم اإلحــساس بــالفُاســتعامله ســي

ِبة اللغة املحدثةَيعرفونه أو يستعملونه, إن غل َلذة َفقد الناسُ تَ , ِغـة الفـصيحةّ اللّ
ن ِلعــرب, ومــن يــسمعون القــرآن مــن اَعظــم مــُ مّلقــد وصــل األمــر اآلن إىل أن

َّم طـالب اجلامعـات اليـوم, وقـد جرَعظُوأن م! ّالطالب, ال يفهمونه   هـذا ُبـتّ
ــَبنفــيس عــدة ْدركون كثــريا مــن املعــاين التــي وردتُ ســنوات, ال ي  ٍ يف نــصوصً

ــاقوت يف معجــم البلــدان, ألهنــم واجهــتهم كلــامتّللطــ  مل ٌربي يف تارخيــه, ولي
ساعد نحـن ُأفنـ!! راد منهـا ُيفهموا املـل مل َمُدموا بجُيألفوها عىل سهولتها, وص

 جديد, فـال ِّرت إجازاتنا لكلُ يأيت بعد مخسني سنة, وقد كثٍ عىل إجياد جيلَاليوم
ُ ربـه ? ألـسنا نَوال أقـول كتـاب!  ?ِتـهَّمُه مـا يف تـراث أُفهم معظمـَي د النـاس ِّجـرّ

 عىل ِ القدرةه واستعامله, من اإلحساس أوَهم سامعَه, وتعويدَّ املشوَبعملنا جتويز
َّالتفريق بني السوي اجلميل والوليد املشوه ? ّ! 

عجــبهم ُ مــا يّوون إالْرَألــيس يف تــاريخ الروايــة والــرواة أهنــم كــانوا ال يــ −
ْ فام خالفها نفو;افق سالئقهموُوي  بـن ّأمل يرتكوا من شعر عدي! لوا روايتهمهه وأَ

 ,لْوهـو شـاعر فحـ? ومـن شـعر األعـشى, ّواد اإليـاديُدزيد ? ومن شـعر أيب 
ٍ شعره أحيانا بألفاظطِلَه كان خيّولكن واة يفعلـون ذلـك ُّأمل يكـن الـر …ة ّ فارسيً

ّ لغـوي, وبـصرية نافـذة فـيام ٍ صـادق وذوقٍبدافع مـا يف نفوسـهم مـن إحـساس
 وون ?ْرَيسمعون وي

 وذوق وبـصرية هـو الـذي عرفنـاه ٍ هذا الذي قام يف نفوسهم من صدقّإن
ليقة تارة أخرى, وهـو الـذي َّ, وبالسًطرة تارةِ عنه بالفناَّْربّعند العرب عامة, وع

ــه أســلوب القــرآن, وأدركــوا إعجــازه, فــسمعوا ود ــوا ب ــُعرف عوا َدَشوا وصــِه
َ وكأن مل يكـن, وتواصـوا فـيام بيـنهم بتجـاوزه واخلـروج أو −ّوجتاوزوا التحدي ْ
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 £ ¢ ¡     � ~ {} تأثريهقعوا حتت َالنأي عن سامع القرآن حتى ال ي

¤   ¥ ¦  § ̈z ]٢٦: فصلت[..!! 
 وقـف ّمـن النقـاددامة وهو الذي جاء بعد عـدد ُقد أن قَّثم أليس يف تاريخ الن

ه ِروضـه, وقوافيـه ومقاطعـه, وغريبـَ وعِعر, وزنهِّإهنم كتبوا يف أقسام الش«: ليقول
ه, ئـيرد مـن هدِّيـً أحدا كتب عن ختليص جَه مل يرَّكنوإعرابه, ومعانيه ومقاصده, ول

نـوا ُذين عَّ ذلـك مـا نـراه عنـد الـُلْثـِوم. »عر من سائر األقـسامِّىل بالشْوَوهو قسم أ
 احلــديث; ذهبــوا إىل األلفــاظ بحروفهــا وانــسجامها وموســيقاها ّقــد اللغــويَّبالن

غة منهـا, وهـو ّ هو أوىل باللامّا وعروبتها وفصاحتها, وقرصوا فيودالالهتا وإعراهب
ًصا حياَصبح نُنسيجها حني ت ًّ  !غة ُّ حتيا فيه احلياة وترشق فيه اللّ

لـوه إىل َّلَض, وحني تناولوا األسـلوب حَرَفظ واملعنى والغّتناولوا الل َّإهنم
 !ً هو هي جمتمعة ُ, واألسلوبًدةَروا احلديث عنها مفرَّما سبق من عنارص فكر

ُ, الـذي رق وعـذب, ْمـريَّإنه األسلوب الذي يتسلسل الكالم فيه كاملـاء الن ّ
ًم فاســتحكم فجــاء صــافيا واضــحةِحكــُوأ ــً ــِ فًتالحقــةُه, مُ كلامت ه, ائتلفــت ُقرات
 .ه وأوصلت مباديه إىل خامتتهُقاطعَم

ــذّإن ــصحيح ّ ال يقــف عــىل األســلوب العــريبّغــويّوق اللّ صــاحب ال  ال
َ ما يف صياغته وفنه من روعة ومجال, وما يف نَالفصيح حتى يدرك ّجه من قـوة ْسّ

 وبـئس األسـلوب ,ه أو صفحة وجهه من إرشاق وحياةوإحكام, وما يف ديباجت
 , مفرداتـه مـنٌةَّبيَ معناهـا صـُبِجَ من كلامته, أو حتٌمع واحدةَّبو عن السْنَالذي ت

َ أو خيتبئ بني مجٌ فيه مجلةُّتلَختو ف ُّظهـر فيـه تكلـَأو ي.. ّل أو سوقي َ تعبري مبتذِلهُ
 ..ف أو استكراهُّأو تعس

ِّقوم صورة تفكريهم, وغري خاف أن لكـلرآة عقلك, ولغة الِلغتك م  قـوم ٍ
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ُأســلوبا يف لغــتهم ي ن, ِتــزَر عقــوهلم ومــا ختِّصوُ عــن مــسارب تفكــريهم, ويــِّربعــً

ّوكذلك تتطور أساليب كالمهم عـىل حـسب مـا ... نطوي عليهَهم وما تَونفوس
ِّيتطورون ويتغريون عرب العـصور; فلكـل ّ ة َّ األمـّ أسـلوبه وذوقـه, ولكـنٍ عـرصّ

 أسـاليبها ْتلـفخت بني أجياهلا مهام َ أو جتمعدِّوحُافظة عىل األصول التي تتبقى حم
 .. عصورهاْوتتابع

א אא :א

ًوا بالتعريــب قــديام وحــديثا بــذلوا معظــم جهــودهم ّذين اهتمــّ الــإن  يفً
ّة, وصـنفوا ّة مـن مفـردات أجنبيـّهم ما دخـل إىل العربيـُتبُاملفردات; فأحصت ك

ِ, وحـددوا اللغـاتّخيل منها بحسب أصوله أو انتامئـه األجنبـيَّالد  التـي دخـل ّ
 ... جلواز دخول الغريبَمنها, وحاولوا وضع ضوابط

ّ عىل اختالف تطور مدلولـه بـني − َّشك أن هذا الذي سموه بالتعريب وال
 ِهـا واحتكـاكِرُوغـات وجتاّقـاء اللِتْ هو أثر واحد من آثار ال− ثنيَحدُملالقدماء وا

ــبعض ــار.. بعــضها ب ــا زالــت آث ــادة املٌوم ــرية يف حاجــة إىل زي ــة َتابُ أخــرى كث ع
َقـاء اللغـات أيـضا تـأثرِتْن آثار الِ مَّلتحليل والدراسة, ألنوا  بعـضها بـبعض يف ً

رة َّذكُغ أبنيتهـا, ويف أجنـاس كلامهتـا وأنواعهـا بـني مـَيِأصوات حروفها, ويف ص
 .اة وجمموعةَّثنُدة ومَفرُثة, ومَّؤنُوم

َّورأينا كيف مح َرتمجني كلامت عربية غريُ املُعافِل ضَ ً ّ  , معانيهـا, وأشـاعوهاٍ
ًوزادها اإلعالم شيوعا وانتشارا, كاسـتعامل فعـل  ًبمعنـى أدى دورا أو ) َبِعـَل(ً ّ

ِهو, وألنه ضد اجلَّ اللُرينَة قّعب يف العربيَّقام به, وهي ترمجة سيئة; ألن الل . )١(ّدّ
                                                 

ّبكل ترصفاته ضد ) لعب(فعل   )١( ّ َّجد(ّ ِّيقـال لكـل مـن «): تاج العـروس(َّوقال الزبيدي يف ). َ
ًعمل عمال ال جيدي عليه نفعا إنام أنت العب ُ َّوجاء اللعب يف القرآن مقرتنا باللهو» .ً  =ّوكل . ً
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أنــا : ّا كيــف أدخلــوا الكــاف الدالــة عــىل التــشبيه يف غــري موضــعها فقــالواورأينـ
ّ, وسارع املفتون إىل إجازة ذلك بحجة أن الكاف للتشبيه,  أنصح بذلكٍكطبيب ُ

َّوهل يشبه اليشء بنفسه? مـن : ّوكيف ذكروا الضمري قبل ما يدل عليه فقـالوا. !ُ
ُ تأباها العربيـة املٍلُومج َإىل غري ذلك من تراكيب... ّجهته رصح فالن بكذا  نـة ْبيّ

ُّولعل من أهم ما يقع فيه التأث..  ّ  التعبـري َها بـبعض, أسـاليبِر بني اللغات بعـضّ
ه مـن الدراسـة ال عنـد القـدماء وال عنـد َّل, وهو مـا مل يأخـذ حقـَمُ اجلَوتركيب

ِوإذا قرص القدماء فيه فألن جمتمعاهت! ثني َدْحُامل ّة لغوية ّي ثقافٍناعةَ مَم كانت ذاتّ
كاكـة َّمـي ألـسنتهم وأقالمهـم مـن الرَفظ ألساليبهم عروبتها وأصـالتها, وحتَحت
ّدثون فقد ترسبت إىل لغـاهتم مئـات التعـابري ْحُا املّوأم!  التعبريِمةْجُهلة وعَْلواهل َ

ُ, وال يعـرب بـه اللـسان املّوالرتاكيب مما ال يرقـى إىل مـستوى البيـان العـريب بـني, ّ
عف الذائقـة اللغويـة, َليقة, وضَّ السِياعَ, وضّ املستوى اللغويّوكان ذلك لتدين

 يف ْلبــتَني الــذين غِرتمجــُ املِ أســاليبِبــولَغــات الغازيــة الدخيلــة, وقُّ اللِوكثــرة
 ِة واألســاليبّة العربيــّ اللغــات األجنبيــة عــىل الثقافــة اللغويــُكتابــاهتم أســاليب

ــري ــصيحة يف التعب ــسليمة أو الف ــيَونحــن ال ن. ال ــوعن ــسميه بتط ــا ن ــذلك م ّ ب ر ّ
 ِوهلـا, واسـتقاللُ اجلملـة أو طَرصِ إىل عـرص, كقـٍاألساليب واختالفها من عرص

 ُّريّ تتطلبه املواقـف واألحـوال مـن تغـها, وماِلُداخَ أو تضها عن بعِاجلمل بعض
َق لتطور احلياة وتِالحُره املُّطوَ تٌأساليب األقوال, فذلك معروف  الفكر منذ ِرُّطوّ

إننا نعني ما .  أسلوبهٍجلاهيل إىل ما تاله من عصور, كان فيها لكل عرصالعرص ا
 مـن كتابـات املعـارصين التـي ختلخلـت ٍنراه اليوم من أسـاليب التعبـري يف كثـري

                                                 
ُما يلعب به لعبة  = ّعـب واملالهـي, ولـيس املجـالس اجلـادة واملـؤمترات, فتلـك ومكاهنام املال. ُ

 .ّيؤدي فيها املشاركون أدوارهم وال يلعبون
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ْت, ولبست لباس اللغات األجنبيـة فقلـدهتَّلها وركُمج ذكر ُ مل يـٍا كالبـدء بـضمريّ

ً بعد ذكر الفعل مبنيا  الفاعلِصاحبه, أو ذكر  ِ أو غريّ بالغي,ٍدون داعللمجهول ّ
ّذلــك ممــا خيــالف الــذوق العــريب اللغــوي ْ العاميــة وصــاغتَبــاسِ لْأو لبــست. ّ ّ 

 !ًليكتشفوا للتعبري وجها من وجوه اإلعراب) ُاملفتني(ا, ثم يأيت دور بأسلوهب
ألن املفــردات كــام رأينــا   عــىل اللغــة مــن دخــول مفــردات,ُأخطــرإن هــذا 

 لـشكل ٌوأما ذاك فتحويـل.  شكلهِّغريُ البناء, ولكنها ال تأحجار تأخذ مكاهنا يف
ضيع بني املفـردات َدة الدخيلة تَ املفرّوألن! ته َّويُهل ٌالبناء وأسلوب إقامته وتغيري

ــ ــا تبقــى مّالعربي ــريا م ُة, وكث ــةِلْعً ــصفةَجمتُ عًن ــا ب ــا ٍ مــن صــفاتٍه ــرية يعرفه  كث
َاملختصون وحي , وذلك عىل نحو مـا فعلـه ابـن  من لغة العربْمون بأهنا ليستُكّ

ــَوَخال ــه ْي ــه العلــامء مــن َ, وكــذلك مــا ي»لــيس يف لغــة العــرب«ه يف كتاب نظــر إلي
 .مييز بني األصيل والدخيلّ وضعوها للتَاملفردات يف ضوء ضوابط

ــا أن ن ــَ عــن الرتمجــة القــولَق احلــديثِلحــُوجــدير بن ــذين ي ــأن ال ضعون َ ب
ّ جيوز أن يكونوا جمرد مرتمجني ينظرون ًاملصطلحات نقال من اللغات األجنبية ال

َتيني وما يدل عليه, ثـم إىل مـا حلـّح, وإىل جذره الالَصطلُإىل أصل امل َّق أو تقـدم ّ
ُنقـذنا منـه إال تعريبـُع ذلـك يف خطـأ ال يِ أو سوابق, فقـد يوقـَعليه من لواحق ه, ّ

ِ العربية املناسِ الكلمةَعْضَ معناه, ثم وَه وإدراكَمْهَأعني ف اللة عىل مفهومه ّللدبة ّ
فهم َ الداللة, يَ واضحاح عربيَصبح املصطلُض من تعريبه أن يَألن الغر. ومعناه
ْ والباحث معنـاه ألنـه عـربتّ العريبُالطالب ٍ مـن لغـة حيـةٌ عنـه كلمـةّ  فاعلـة يف ّ

 معناها, وأن تـصبح َلَّتمثَستطيع أن يفهمها ويَه, وبذلك يَ ثقافتْذاكرته ودخلت
َافته أو من معرفته العلمية, وتكونًجزءا من ثق  .طني العلومْوَ خطوة أوىل نحو تّ
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מ א

ّمعيـــني واجلـــامعيني والعلـــامء العـــاملني املخلـــصني للعربيـــة ْجَ عـــىل املّإن
ْولـن يـتم توطينهـا إال إذا أصـبحت. طني العلـومْوَعملوا عىل تَوألصحاهبا أن ي ّ ّ 

َوطنية َملـك الطـالب واملختـصون علـومَلـك يّغة, عربيـة اللغـة, وعنـد ذّ اللّ ّ هم ّ
دخلون يف سلك األمـم َجون العلم بلغتهم, وعند ذلك يِنتُبلغتهم, وعند ذلك ي

ٍونعنــي بعربيــة اللغــة أن يبقــى عملهــم ضــمن رشوط. صنع احلــضاراتَالتــي تــ ّ 
ى َبقـَ, وال تـسمح بتجـاوز األصـول التـي ال تّ ال تسمح بانزياح لغويَوضوابط

ّ وحدهتا وعىل استمرارها وعىل ارتبـاط حارضهـا بامضـيها إال  عىلًاللغة حمافظة
 .إذا بقيت حمافظة عليها

 قـام بـه أسـالفهم حـني ذيّر الـْوَّ الـدِلْثـِإن عىل العلامء اليوم أن يقوموا بم
ــ ــوا إىل العربي ــَّنقل ــوم م ــومَة عل ــَن عــارصهم, وعل لهم مــن األمــم ْبَ مــن كــان ق
ُكونوا جمرد موا بلغتهم, ومل يُّحَضُوالشعوب, ومل ي ّني, وال جمرد ناقلني, بـل ِرتمجّ

ُاطلعوا وعرفوا وتعمقوا ومتثلوا م ّّ ٍبني ثم أخرجوا ما نقلوه ومتثلـوه بثـوبِستوعّ ّ 
ِجديــد شــكال ومــضمونا, فكــان ع ً ــه النً ــد, وفي ــه اجلدي ــه القــديم وفي ّلــام في قــد ً

ِّوالتصحيح, وعـربوا عـن كـل  العلـوم وعـىل اخـتالف شـعوهبم ِّ ذلـك ويف كـلّ
ُ عريب مٍبلسان َّهم كـل مـا عرفتـه العلـوم مـن تنـوع, وكـل مـا ُلـت بـه لغـتَ, محْبنيّ َّّ

ك واحلساب َ يف اجلغرافية والفلُةّتبهم العلميُولقد امتألت ك. أضافوه من إبداع
ّواجلــــرب واهلندســــة والكيميــــاء والفيزيــــاء, ويف التــــرشيح والطــــب بــــآالف 

ًا ترمجـة, ممـا جعلهـا َ منهـا مرتمجـًعا ومل يكـن كثـريْضَا وضعوه وّاملصطلحات, مم
ِراء إىل إدراك مـدلوالهتا والوقـوفُرقـاة لعقـول الناشـئني والقـَلة ومَمتداو  عـىل ّ
ُحاق م درك ُ إنـسان يـَّرادها, وهو ما جيب أن تكون عليه املصطلحات, ألن كـلّ
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ن من خالل لغته, ومـا يدركـه بألفاظهـا ْوَاألشياء, ويدرك ما حوله, ويدرك الك

عرفهـا ذاكرتـه, َ يف ذهنـه, ال تٌ بألفاظ غريهـا, إن ألفـاظ غريهـا جامـدةال يدركه
ًهتا يف ذاكرته, وبقيت حيةْرسُا ألفاظ لغته فقد عاشت هي أو جذورها وأّوأم  يف ّ
ّوليس صحيحا أن معرفة اجلذور الالتينية للمصطلح األجنبي. يهْعَو  ما َعْ ووضً

 .ّريبًة جيعله مفهوما للقارئ العّيقابله يف العربي
ُإن أكرب حتد ي  يف َة, كـام يواجـه العلـامءّسات اللغويـَّواجه علامء اللغة واملؤسٍّ
َكــل العلــوم هــو ن  مــن حولنــا َور بــرسعة عظيمــة يف العــاملَّل العلــوم التــي تتطــْقــّ

لم اجلديد هبا, ِفوا العَفوها, ليألِلَلنضعها بني أيدي أبنائنا بلغتهم التي عرفوها وأ
َمثلونه, ويستوعبونه, وتتَفهمونه ويَوبذلك ي هم يف اإلفادة ُتّظهر بعد ذلك عبقريّ

ه, ِهـْنُ طبيعتـه وكَإن إدراك حقيقة اليشء ومعرفـة.  إليه, وتطويرهِمنه, واإلضافة
ّال يكون إال بالل ِّعها األبنـاء املتعلمـون واسـتعملوها, وكانـت َ التـي رضـِّغة األمّ
 .يط هبمُ ما حيّلن, وإدراك كْوَهم إىل إدراك الكَمفرداهتا سبيل

ّ بـه يف العمـل اللغـوي الـذي يقـوم بـه َ مـا أرى األخـذَّوأذكر فيام يـأيت أهـم
العلــامء فــرادى أو جمتمعــني, مــن تقــديم اآلراء واملقرتحــات, ومــن إصــدار 
ــدقيق, وتوســعة اللغــة بالوســائل  ــصحيح والت ــساعد عــىل الت ــا ي ــرارات, مم الق

َّىل مواكبـة العـرص والوفـاء بمتطلبـات ّاملرشوعة حتـى تبقـى لغـة حيـة قـادرة عـ
ًالعلوم, وتبقى عىل تطورها واتساعها متصلة  . بجـذورها, حمافظـة عـىل أصـوهلاّ

ِّمذكرا بأن توحيد املناهج يؤدي إىل تقارب أو توحيد النتائج ُ َْ َ ً ِّ: 
عنـي خطأهـا أو َ ال ي, مـاًزيادة مفتوح, وعدم إيراد املعجم كلمةباب ال −١
 . العربَ تستوعب لغة فاملعجامت مل,إنكارها
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 : من وسيلتنيُّأبرز وسائل الزيادة أن يستفيد اللغوي −٢

ِيد مل يأتزَم ٍ بفعلُجيءَامل: األوىل ً يف لغة القدماء إال جمرداٍ َّ ّ. 
ً جديــدة إىل كلمــة اســتعملت قــديام بداللــة أخــرى ٍإضــافة داللــة: والثانيــة ُ

 .ثة مناسبةَاللتني القديمة واملحدّ, عىل أن تكون بني الدٍغايرةُم
ة; ذلــك أن العــرب مل َ املــستعملِمكــن إحيــاء آالف املفــردات غــريُي −٣

ّيستعملوا كثريا من تقاليب اجلذور الثالثي د منهـا عنـدهم ِرَ بعـضها مل يـّة, بـل إنً
بجـر, ( واحد, عىل حني أهنم استثمروا بعضها بجميع تقاليبه مثل ٍسوى تقليب

ًستعمل داللة قريبـة مـن ُا مل ي, ويمكن إعطاء م)برج, ربج, رجب, جرب, جرب
فقــد أعــاد ابــن فــارس بعــض .  قريبــةَل, أو غــريَ للجــذر املــستعمّاملعنــى العــام

ًوإننا كلام أحيينا جـذرا ! األصول يف مقاييسه إىل سبعة أصول أي سبع دالالت  ّ
َّأو تقليبا فقد أحيينا معه مجيع مشتقاته ً. 

ســتئناس باســتعامل ال مـانع ملعرفــة داللــة كلمــة مــن الكلــامت, مــن اال −٤
ُاألدباء والكتاب هلـا بعـد عـرص االحتجـاج, عـىل أن يكـون امل َستـشهد هبـم مـن ّ

وال عربة باسـتعامل غـري . ّاملختصني كاجلاحظ والتوحيدي وابن املقفع وأمثاهلم
َّاملختصني ولو تكر  .ّرت الكلمة عندهم آالف املراتّ

ّ حجـة, وال شيوع الكلمة يف العصور املتأخرة, والعرص احلارض, ليس −٥
 .عني رضورة األخذ هبا أو إقرارهاَي

ً صحتها عربيةَدمَة للكلمة ال يعني عَّاستعامل العام −٦ ّ. 
ٍقــد يــستعمل العامــة كلمــة قديمــة هلــا داللتهــا ومعناهــا ملعنــى جديــد  −٧ ً ّ

ُ قبلـت وقٌطلقوهنا للداللة عليه, فإذا كانت بني املعنيني أو الداللتني مناسبةُي ل ِبـُْ
 .ّة ملرادهم, وإال فالّاستعامل العام
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ّ حرفتــه العامــّالفــصيح الــذييمكــن إعــادة  −٨ قــه ْطُقهــا إىل أصــله ونُْطة بنّ

 .الصحيح
ًزيةَ مْدُعَرتادفات مل تًنظرا إىل أن كثرة امل −٩  كثـرة اجلديـد أن ىل مرغوبـة, وإّ
ِّل تؤدي إىل هجر القديم, فإنه ال حاجة إىل قبول اجلديد إذا كان له بديل َاملستعم

َيب مستعمعر  .ل باملعنى نفسهّ
ٍّاللـة عـىل معنـى عـامّة كلـامت كثـرية تـشرتك يف الدّيف العربي −١٠  واحـد, ً

ٌّولكــن بينهــا فروقــا دقيقــة يف املعنــى الــذي ختــتص كــل ّ ٍ منهــا بنــوع متميــز فيــهًّ ِّ ٍ .
 عـىل أهنـا مرتادفـات, وليـست هـي ِستعمل أكثر النـاس اليـوم هـذه الكلـامتَوي

ٍّ والفـروق املميـزة لكـلَ املعـاين الدقيقـةطمـسونَكذلك, وبـذلك ي  منهـا, وهـي ِّ
ّخاصة من أبرز خصائص العربية, وأدهلا عىل دقة العربية وقدرهتا عـىل التعبـري ٌّ ّ .

َالواجب يقيض عىل اللغوي املحافظةونرى أن  ّ اتبـاع َ عىل تلـك الفـروق, وعـدمّ
باع : واحدة مثلّوذلك سواء أكانت الكلمتان من مادة لغوية . العامة يف طمسها

َاهلوس واهل:  خمتلفة مثلٍأو كانتا من أصول. وأباع ق ْمُل واحلََبيان والبالهة واهلَذََ
ن لواضعي املصطلحات وللمرتمجـني يف اختيـار ْوَوسيكون يف ذلك ع. ونحوها

 .ّالكلمة املناسبة للمعنى الذي يريدون التعبري عنه بدقة
ُإن صحة الرتاكيب, وصـياغة اجل − ١١ ّ التعبـري يف سـلم البيـان َارتقـاءمـل, وّ

ًوالفصاحة, ال يقل قيمة, بل هو أخطر وأبعد أثرا من وجوب  ً !  املفردات تصحيحّ
 ِبــولَ قُ أســلوهبا, وعــدمِّقــيُ بــصحة العبــارات وصــفائها, ورُلــذلك جتــب العنايــة

 ّ وإن., ولو كان له وجه من وجوه اإلعرابجْسَّل النَهلهُكيك أو مَّالضعيف أو الر
ْه عىل ألسن العامة ال يوجب علينا أنشيوع ِّ نقبله ونرشعه ونقننهّ ِّ. 

ّاملـصطلح العـريب الــذي يوضـع يف مقابـل مــصطلح أجنبـي جيــب أن  −١٢ ّ
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ًمعربا(يكون  ًمرتمجا(ّيدل عىل املعنى ويراعيه, وليس ) َّ ّيراعي األصل األجنبي ) َ

ّأو الالتينــي للفــظ األجنبــي, وإال فــإن القــارئ العــريب حيفــظ ّ ّ  املــصطلح بلفظــه ّ
ُك كِدرُ لـه وال مـٍلِّتمثـُ مُويستعمله بحسب تعريفـه, وهـو غـري ِوإذا تـرجم . ُهَهـْنٍ ُ

ٍاملـصطلح فـال بـد أن تكـون الرتمجـة بكلمـة ّ تـدل عـىل معنـاه وتراعيـه أكثـر مــن ّ
 .مراعاهتا ألصله ولفظه

يعطي ه كام هو يف لغته, فال ِطقُوأما ترمجة املصطلح كرتمجة أسامء األعالم; أي ن
ًمدلوال واضحا للقـارئ العـريب  مـن االسـم األجنبـي َّوأخطـر مـن ذلـك أن نـشتق. ً

َأفعاال وأسامء; فنأخذ ً ْبـيلج (َلْعـِ فَّ, ثم نـشتق)علم احلياة(ونرتك ) البيولوجيا (ً كـام ) َ
 ِّبكـل) ةّعربيـ(, وكام بدأت قنوات )رَّهَم أو طَّقَع(بدل ) باستور(من ) رتْسَب(اشتققنا 

ْفوتر (أسف تستعمل وإن ذلـك ...!! وهكـذا actionمـن ) أكـشن(من الفاتورة, و) َ
َّورحــم اهللا ابــن الــرس.  معقــول وال مقبــولُه غــريَّكلــ رســالة «ع َضــَاج, فقــد كــان وَّ

اه, َّتوقَاظر يف االشتقاق أن يّباب ما جيب عىل الن«ًوعقد فيها بابا عنوانه  )١(»االشتقاق
 يف لغـة العـرب َّشتقَر, أن يََذ احلَذره غايةَي أن حيّفمام ينبغ«: وقال فيه. » منهَوحيرتس
َ قد أخذ من لغة العٍليشء . )٢(»!!وت احلـُدَلـَري وَّعى أن الطَّن ادَ بمنزلة مَجم, فيكونُ

 .ّ أبو الفتح بن جنيّوقد أثنى عىل هذه الرسالة العامل اللغوي
ّإننــا إذا مل نجــد يف العربيــة مقــابال للمــصطلح األجنبــي  عــىل حالــه, هِقــُْب فلنً

ر وتوالد عنـدنا فـستكون ُا االشتقاق منه فإذا كثّ, وأمّه بلفظه األجنبيْنستعملْول
جني حتى تـصبح ْهَّة تتكاثر مفرداهتا بالتوالد واالشتقاق والتَّلدينا عائالت لغوي

ــا, وخيــتلط العــريب ــاآلالف, وتعــم الفــوىض يف معامجن ّب ــاألعجميّ ــل ّ ب , واحلاب
                                                 

ّرسالة االشتقاق أليب بكر حممد بن الرسي الرساج  )١( حممد عيل الـدرويش ومـصطفى : حتقيق. ّ
 .١٩٧٣طبع دمشق . احلدري

 .٣١: ص. رسالة االشتقاق  )٢(
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ّعربـون ُلهـم هـذا يَن يرتكبـون ذلـك أهنـم بعمَ بعض مـوقد سمعنا من.. بالنابل

مع أن احلياة نفـسها ال تقبـل ذلـك, وقـد !! يون اللغة العربية ُالفكر العريب, وحي
ًعرفوه وعرفوا نتائجه حني رضبت هلم احلياة نفسها مثال منه حني أولد التهجني 

َبغال مقطوع  .ب الختالف فصيلة األب عن فصيلة األمَسَّ النً
ٍنبغــي عــدم املــسارعة إىل إصــدار حكــمي −١٣ ّ أو فتــوى نحويــة ال ّ لغــويُ

ّحاجة إليها, فكيف إذا كانت تفتح باب الفوىض واخللل يف قاعدة نحوية جارية  ََ
ٍبقةَطُم ّ عىل ألسنة القراء والكتاب, كتلك الفتوى العجيبـة اليـوم بإجـازة حـذف َّ ّ

واهد التـي وصـلت بحجة بعـض الـش) تكتبون, ويلعبون(عالمة الرفع يف نحو 
َونحن نعلم أن الذين وضعوا القواعد يعرفون من الشواهد أكثر! إلينا  مما وصل َّ

ِإلينا, وأهنم هم الذين رووها وحفظوها, ومل ينكروا صـ ُ ْ َّحتها, ولكـنَ ًصـا ْرِهم حَّ
ُ القاعدة, رأوا أنه ال بد من إخراجها من حِدْرَعىل إحكام البناء وط كـم القاعـدة َّ

َهذا ما يفعله كـل مـَّلقلتها, و ًكـام قانونيـا أو علميـا, ألنـه ال يـستطيع ُن يـضع حُّ ًّ ّ ً
ّفات من احلاالت القليلـة اخلارجـة عـن احلكـم العـام, وإال ملـا ِتخالُ املَاستيعاب ّ

ٌ حكمَّصح ْ وال اطردتُ  َثم ما الفائدة التي نجنيها من هـذه الفتـوى غـري.  قاعدةّ
ا يف ْأهتـفة يف املـدارس واجلامعـات, وقرَّاملثقها األجيال ْإفساد القاعدة التي عرفت

 !القرآن وكتب الرتاث?
ًلقد أدخلوا اليوم إىل حرم النحو لغة َ  عرفهـا القـدماء كـام عرفـوا ٍن هلجـةِ مـَ

ِ ولكنهم تركوها كلها لق,هجاتَّغريها من الل ْلتها إذا قيستَّ ًحرصا ..  إىل غريهاّ
َّا حـرم النِجـات وإدخاهلـَهَّش اللْبَبط واإلحكام, أفنأيت اليـوم إىل نـَّعىل الض َ و ْحـَ

 !د?ِرَّطُم مْكُة وال حَِطحتى ال تبقى فيه قاعدة منضب
ٍّإننا إذا قعدنا كل استثناء وكل شـاذ وأحلقنـاه بقواعـد لغتنـا, كـان عنـدنا يف  َّ َّ َّ
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ّومل يكن النحويون القدماء غـافلني عـام استـشهد ! كل قاعدة حكامن متناقضان  ّ

ٍرشع أو واضـعُ مـُّصنعه كـلَيوم من الشواهد, ولكنهم صنعوا مـا يـتون الْفُبه امل ِّ 
ظـوا مـا خـرج ِلقانون; أخذوا الكثري املنترش ووضعوا القاعـدة عـىل وفقـه, وحف

َّعن القاعدة من قليـل أو نـادر أو شـاذ, واعرتفـوا بـه ممـثال إلحـدى الل ً ِّ ّ ٍ جـات, َهٍ
وهتـذيب وتـشذيب,  ٍولكنهم منعوا القياس عليـه, ولـوال مـا فعلـوه مـن ضـبط

م مــن البنــاء َحكــُ املُا كــان يف العربيــة وهلــا هــذا الــرصحَ عــىل الكثــري ملــٍواقتــصار
َالنحوي, ول ُخل كل قاعدة ما خيَدّ  !!الفها َّ

َورحم اهللا عثامن بن عفان ما كان أحكمـ ه أن ُّه حـني أهلمـه ربـَه وأبعـد نظـرّ
م َحـدهتَيحفظ للنـاس ولـ مـا عـداه, َقِرَ, وأن حيٍ واحدٍصحفُة عىل مَّجيمع األم

َالقرآنية, وجيمع ًإن كثريا ...  واحد, دون إنكار ما كان من غريهٍهم عىل مصحفّ
ًمما كان أحكاما معروفة يف   بعـد اسـتقرار األحكـام –أوائل نشأة العلـوم أصـبح ّ

 !ً تارخيا من تاريخ تلك العلوم −والقواعد والقوانني
ُ العرب كلها فيه, وال يِجاتَإن النحو العريب مل يستوعب واضعوه هل مكـن َّ

ة قواعـدها عـىل األكثـر َّفوضـعوا للعربيـ.. هلم ذلك الخـتالف تلـك اللهجـات
َّ أو شذ, ولكـنَّسوا ما قلِمْطَقوا أو يِرَع, ومل حيَيْواألشهر واألش ) ًلغـة(وه ُّهم عـدّ

ــُحت) هلجــة(أو  ُظ تارخيــا وال يَف ــً ــِر املتخالُقــاس عليهــا حتــى ال تكث  َرُفــات وتكث
 . واألحكامُ القواعدَنهدمَتناقضات وتامل

ْج عام اجتمعتُخرَأفنأيت اليوم لن َة من قواعد اإلعراب لندخلَّ عليه األمّ  يف ُ
َالقواعد املحكمة ما خيالفاها ?  ِّكمـة يف صـناعة ويف صـياغة كـلِ احلَنخـالفِول! ُ

 !األحكام والقواعد والقوانني ?
فعال اخلمـسة يف حـال الرفـع يز حذف النون من األُإن هذه الفتوى التي جت



<{<sãß¹]<»<ÝøÒ<ëçÇ×Ö]<xév’jÖ]<JÕ…^f¹]<á‡^Ú ٨٤٧
ٍ موفقةُغري وقـد .. غـةّ اللِحو وضوابطَّ النِ بناءِقضَ رصحية يف نٍل خطوةَّ وهي أو,َّ
 مـن ٍ استثناءِّضعون لكلَهم فيها, فيَإبداع) محاة اللغة(بدع فيها ُطوات يُتبعها خَت

ِه, وبـضد حكمـِقـه بأصـلِحْلُ تًالقواعد قاعـدة ُ ا َزهلـَغ ْتي نقـضتَّه, ليكونـوا كـالِّ
َأنكاثا, ولي ِشوا قبـور مـا أمهلـه النحـاة ليحيـوه, ولـيس يف حياتـه إال املـوت ملـا ُْبنً ّ ُ

َله النحاة, وإال الفوىض فيام أحكموا وَّصَأ  .هَعْضّ
نا أن نقـول إن فتـواكم ال ْ حـسبْولكـنُ ما جاء به املفتون مـردود عليـه, َّ كلّإن

 املرفـوع ِلـطَلـة األحكـام, وخخْلَفائدة منها سوى خلـق الفـوىض يف القواعـد وخ
عراء ُّباألحكام ال ينتظرون فتاواكم, وإن الش اجلاهلني َّ, وإن..باملنصوب واملجزوم

ّذلـك كلـه, إنه وبعـد ِّونقول هلـم قبـل ذلـك كلـ. هلم رضوراهتم  حـذف النـون يف ّ
 اللهجة الشائعة ُ من هلجات العرب, وهي غريٌاألفعال اخلمسة يف حال الرفع هلجة

يف » فـتح البـاري يف رشح صـحيح البخـاري«ر يف كتابـه َجـَرة, روى ابن حاملشهو
ُأن هنا أقواما حديثا عهد«ما جاء من » باب التوحيد« ً ً : ثـم قـال» ِّهم بالرشك يأتونـاَّ
ُّ مع الرفع, وجـوز الكرمـاينَونُّ النُذفَن حيَ واحدة, وهي لغة مٍفيه بنون! كذا «  ْ أنّ

 .)١(»غة املشهورة, ولكن التشديد يف مثل هذا قليلّ للًيكون بتشديد النون مراعاة
اشـية  املشهورة الفَتكن هي اللغة بعينها, ومل ٍ أو هلجة لقبيلةًفإذا كان ذلك لغة

ّ يف كتاب اهللا وحديث نبيه, ويف تراث العـرب النثـريْالتي ثبتت , فهـل ّ والـشعريّ
ــُكــان عــىل النحــاة أن ي  ْمكــن أنُ يستوعبوها يف قواعــدهم? وهــلَراعوهــا, وأن ي

َّ والقوانني كل اللهجات وكلُتستوعب القواعد   احلاالت عىل تباينها واختالفها ?َّ
َما من قاعدة إال وفيها ما خي ًنضع لكل يشء قاعدةَفَ أ, عن أحكامهاُّشذَرج عنها أو يّ ٍ ِّ 

َثم نضع حكام آخر ً  َّ ما نصت عليه القاعدة?َسْيز عكُ جيُ
                                                 

 .١٧/٢٥٧فتح الباري   )١(
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ّا بتجويز القياس عىل ما خرج وشذ عنها,  أحكامهضّ تتبع القواعد ونقّإن

 كتــب َ أصــحابّ بعمــل الــذين تتبعــواٌهــو أول الــوهن وأول اهلــدم, وهــو شــبيه
بـول مـا َ مـا قـالوه, وقِضْقـَ علـيهم ونِّغوي, وراحوا حيتالون للـردّصحيح اللّالت

ٍوعجبا لكثري.. أنكروه ْن يعملون يف ميادين اللغة والنحو يبـدعون, ولكـن ال َّ ممً ُ
َ يسهلون به معرفة القديم أو إتقانٍ يأتون به, أو جديدٍ إبداعهم يف جديدُونيك ِّ ه, ُ

ّوإنام يكون إبداعهم يف الرد عىل قديم سـبقهم أو التعليـق عليـه, أو التعقيـب أو 
وليس ذلك إال أول الوهن وبداية السبيل إىل !! ّالتذييل أو حماولة الرد والتسفيه 

 .اعدهاغة وقوّالفوىض يف منظومة الل
:

َّ إليها بعد تفكر وأنـاة, وسـجُآراء وصلتوبعد, فهذه  مـا . لتها بعـد اقتنـاعّ
ت ْوَ هبـا ودعـُ مـن عمـل, وال أخـذتَ, أو االنتقـاصٍ عىل أحـدَّقصدت هبا الرد
ًإليهــا عــصبية ّهــا عــصبية للّ أو عــىل أحــد, ولكنٍ ألحــدّ ّغــة العربيــة, وإيــامن بأهنــا ّ

ًادة العاملني يف حقول اإلصالح اللغوي, أفرادا أضعها بني أيدي الس. لصاحلها ّ
ّه وأيدوه, ومالوا إىل العمل به, ْوَسات, فام وجدوه فيها من صواب ارتضَّومؤس

ُوه, أو ناقصا أضافوا إليه, أو مُّ ردًوما وجدوه خطأ  .ًفا عدلوهِنحرً
ــن غــرض ســوى أن ت ــه م ــَومل يكــن يل في ــَبق ــا ُةّى العربي ــا أهله ــام عرفه  ك

َوكام تركها لنا علامؤها وأدباؤها وشعراؤها, آيـة بيـان, ومـرآة فكـر, وعاشوها,  َ
َحضارة, ولتبقى كام هـي يف كتـاب ربنـا دليـلع علوم, ولسان َومستود  إعجـاز, ِّ

ــىل درب  ــائرين ع ــى س ــولنبق ــا, َّال ــلوها إلين ــتهم, وأوص ــا فحفظ ذين حفظوه
ُن حتدث هبا مَهم إلينا معها, وأسقطت مْفأوصلت  َّ كـلْا, وأمهلـتًستهينا بأصـوهلّ

َلـم يـصل إلينـا هبـا إال مـن أحـسن أو كتب أو نسج عـىل غـري منواهلـا; فن قال َم ّ
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ُّالقول وأتقن نسجه, وكـذلك نحـن اليـوم; نـرتك النـاس ليـتكلم كـل صـاحب 

ِّامل قلم, وال نـرشع هلـم وال نقـنن, بـل نـرتك للزمـان أن ُّلسان, وليكتب كل ح ّ
 :يغربل ويصطفي ولسانه يقول

ُيــــدَوج  ِل أهلـهْبـَن قِ مـِعرِّ الشُءيموت ردي  هُ مــــات قائلــــْبقــــى وإنَه يّ
ُ جيدْأمل يرتفع نـشده ُها عىل الزمان حتى وصـل إلينـا اليـوم; نُغة وفصيحّ اللّ

ّ كثــريا ممــُمــلُنــسى أو هنَه, ونَ قولــُّلــذَ ون,ونستــشهد بــه, بعــد قــرون ا قيــل بعــده ً
 ٍ قريبـة أو يف زمـانٍيف عصوره ُن عاش أصحابَمل األقرب إلينا ومُبل هنبقرون? 

 !عشناه أو نعيشه?
ّإين مـــا كتبـــت إال للـــزمالء املعنيـــني بالل ِّ غـــة, والعـــارفني هبـــا وبحقيقتهـــا ّ

ــ,وبقيمتهــا ــاة املجتمــع ِّكني آلثارهــا يف شخــصيِدرُ وامل ة الفــرد وفكــره, ويف حي
 ,ا قـدرهَّذين مل يقـدروا اللغـة حـقّا الّوأم. ووحدته, ويف حياة األمة ومستقبلها

ٌ ما عربت به أو أفهمت به أو فهمته فهـو لغـةَّون أن كلَرَيّالذين و َ َ َ  َّ تكفيـك; ألنّ
كام ال أكتب للذين .  للتفاهم, فهؤالء ال أكتب هلمٍ وسيلةُدَّ جمر− عندهم–غة ّالل

َ دخيــل, مههــم رِّيفتحــون بــاب اللغــة لكــل ــُّ  َّمــني, وكــأنِّرج عــن املتكلَ احلــُعْف
وإنـام أكتـب للـذين يؤمنـون أن اخلـالق سـبحانه !! واهماملتكلمني ينتظـرون فتـا

َ من خلق وما خلق من أصـحاب األصـوات بـام ِّز اإلنسان من بني كلَّيَوتعاىل م
ـــا(ّســـامه  ـــال)ًبيان ـــرمحن[ l m n o p z }: , فق  ,]٤ – ٣: ال

 . التفاهم بينها بأصواهتاجيري خملوقاته  أحياءنِه مَوترك غري
َّنتـه ِتـه علينـا بالبيـان بعـد مَّنِ تـذكري اهللا لنـا بمدًأليس جديرا بنا أن نقف عنـ

َإحدى عرش) ّالعريب(لق, وأن نقف عند تكرار الوصف بـ َباخل  ُددَ مرة, وهو عـَةْ
 واحـدة ً مـرة)ّالعـريب (دِرَمل ت! ّ للسانٌها وصفِها يف القرآن, وهي فيها مجيعِذكر
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ّمرنـا بتـذكره ُ الـذي أإهنا كذلك يف كتـاب اهللا!  !قومعب أو َ أو شٍيف وصف فرد

ُوتالوته وتدبره, فهل أ ّنا بالتدبر إال لندرك ما وراء القول من حقائق?ْرِمّ ّ 
دينا ســـواء الـــسبيل, واحلمـــد هللا رب َد خطانـــا, وأن هيـــِّسدُنـــسأل اهللا أن يـــ

 .العاملني



− ٨٥١ − 

  
  
  

  االستثمار يف اللغة العربية
   ثروة قومية يف عامل املعرفة

 )∗(ّحممود أمحد السيد. د.أ

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نشري إىل أمهية اللغة وقيمتهـا االقتـصادية 
من جهة, وأن نقف عىل جماالت االستثامر يف اللغة العربية من جهة أخرى, عىل 

 . يف عملية التنمية املستدامةأن هذا االستثامر رافد أسايس وهام
:א−

تؤدي اللغة وظائف متعددة يف حياة الفـرد واملجتمـع, فهـي وسـيلة الفـرد 
للتعبري عن مشاعره وعواطفه وأفكـاره, وهبـا ينفـذ مطالبـه ويقـيض حاجاتـه يف 

يطلـع املجتمع الذي حييا فيه, وهبا ينقل جتربتـه إىل اآلخـرين, ويف الوقـت نفـسه 
عىل جتارب اآلخرين احلارضة واملاضية وعىل جتارب األمم األخرى وخرباهتـا, 
ًوهي وسيلة الفرد أيضا للتفكري ألهنا أداة التفكري وثمرته, إذ إننا نفكـر باللغـة, 
فهي ليست أداة للتعامل والتعاون االجتامعيني فحسب, وإنام هـي أداة التفكـري 

 .ًواحلس والشعور أيضا
                                                 

 الــدكتور حممــود الــسيد هــذه املحــارضة بتــاريخ عــضو جممــع اللغــة العربيــة بدمــشقألقــى   )∗(
 ..م٢٧/٥/٢٠١٥
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رس الذي تعرب عليه األجيـال مـن املـايض إىل احلـارض, ومـن واللغة هي اجل

املستقبل, فهي تعمل عىل متتني العالقة بني أفراد املجموعـة البـرشية احلارض إىل 
 .ألهنا مؤسسة اجتامعية إنسانية, وال يتم اجتامع برشي بغري لغة

وإن أمهية اللغة ال تكمن يف أهنا ليست فقط وسـيلة للتخاطـب والتواصـل 
ن مـًاجلامعات واألفراد, وبني املرء وذاته, بل هي رمز للهوية التي متيز شعبا بني 

ًشعب, وتطبع حضارته ودرجة حضوره يف مرسح الوجود واحلياة, وصوال إىل 
وثمـة تـالزم بـني الفكـر . االستدالل عىل ما يف أعامق النفس وتصورات الذهن

ًسـبيل إىل اعتبـاره جـزءا واللغة فمن ال عقل له وال فكر فال لغة سـليمة لـه وال 
ًملتحام بالكل الذي هو املجتمع, ومن ال حيسن النطق أو ال يتمتع بمنطق سليم 

 .)١(ولسان معاىف فهو خمتل التواصل مع املجتمع, ومعتل الفكر
ويف عرصنا احلـايل عـرص العلـم والتقانـة واملعلوماتيـة أضـحت اللغـة هـي 

ل الوجـود اللغـوي عـىل الـشابكة ًالوجود ذاته, وأصبح هذا الوجود مرتبطا بثق
أمـا اليـوم فالـشعار . تكلـم حتـى أراك: ً, وقديام قال سقراط جلليسه»اإلنرتنت«

هو حتاور عن بعد حتى يراك اآلخرون وتراهم, ومن ثم ترى ذاتك أنـت وهـي 
مـن أنـا? ومـن : بعيدة عنك أو لصيقة القرب منك يف عرص بـات سـؤال اهلويـة

 .)٢( نطاق يف عاملناًنحن? مطروحا بشدة وعىل أوسع
وإذا كانت اللغة عظيمة األمهية يف املجتمع مادام سلوك اآلخـرين هـو مـن 

 فإهنا إىل جانب ذلك كلـه تعـد احلامـل ,أكثر الرشوط أمهية يف تكوين اجلامعات
                                                 

 اللغة العربية يف القـرن احلـادي والعـرشين يف املؤسـسات التعليميـة يف − الدكتور ياسني األيويب  )١(
 منشورات جممـع اللغـة األردين −  الواقع والتحديات واسترشاف املستقبل− اجلمهورية اللبنانية

 .٢٥١ ص ٢٠٠٥ عامن − يف املوسم الثقايف الثالث والعرشين ملجمع اللغة العربية األردين
 .٤٢ ص٢٠٠٥ الكويت −  عامل املعرفة−  الفجوة الرقمية− الدكتور نبيل عيل ونادية حجازي  )٢(
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ــصادية يفً, وعــامال )٣(للمــوروث الثقــايف للمجتمــع ــة االقت  مــن عوامــل التنمي

والتنميــة االقتــصادية ال . ط الــدويل كلــيهاماملحيطــني االجتامعــي املحــيل واملحــي
لثقافيـة, وهـذا  يمكن أن حتدث مستقلة عن التغيريات االجتامعية والسياسية وا

ً اللغة لـيس بوصـفها رصـيدا ثقافيـا فحـسب, بـل بوصـفها واقعـا يفيرتك آثاره  ً ً
ًاجتامعيا ذا منافع اقتصادية وسياسية أيضا يف املجتمع احلديث جمتمع املعرفة ً. 

ينظر إىل عملية التنمية يف املجتمـع احلـديث, جمتمـع املعرفـة, عـىل أهنـا ال و
جتــري إال بالتنميــة البــرشية املــستدامة التــي ال تتحقــق إال باالســتثامر الــصحيح 

ً وخاصة معرفته العلمية ولغته العلمية والتقانية والتي تنعكس خصبا ,لإلنسان
 .ًونامء يف دروب التنمية ويف مجيع املجاالت

ًإن لغتنا العربية ليست نحوا ورصفا وألفاظا يضمها القـاموس, وإنـام هلـا و ً ً
وظيفة أخرى أكرب وأهم وأشمل هي الوظيفة احلضارية والـسياسية, إهنـا ثـروة 

  .قومية حقيقية ذات عوائد اقتصادية كبرية يف جمتمع املعرفة
א− א

حية االقتصادية, أوهلـام عنـدما ينظـر إليهـا تقوم اللغة بدورين اثنني من النا
عىل أهنـا أداة يف االقتـصاد ويف عمليـة التنميـة االقتـصادية واالجتامعيـة للـدول 

ً استعامل اللغة بمردود جيد وكفاية عالية أساسـا لتحقيـق النمـو ّواألمم, إذ يعد
ا صـناعة عندما ينظر إليها عىل أهنـوثانيهام . ًاالقتصادي ورضوريا يف عملية التنمية

 اللغـة وسلعة يف القطاع االقتـصادي, إذ تزايـد دور الـصناعات الثقافيـة وقاعـدهتا
ً تزايدا كبريا جداًأخرياالوطنية يف االقتصاد العاملي  ً ً )٤(. 

                                                 
 .٤٢ الكويت ص − عامل املعرفة− ترمجة أمحد عوض− اللغة واالقتصاد−فلوريان كوملاس  )٣(
 − هيئــة املوســوعة العربيــة– اللغــة واالقتــصاد يف جمتمــع املعرفــة −الــدكتور حممــد مرايــايت  )٤(

 .١ ص٢٠١٤ دمشق −سوعة العلوم والتقانةمو
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االقتصاد العاملي أكثر فأكثر نحو االعتامد عىل املعرفـة تعاظمـت ومع حتول 

رب دورها, واللغة وعاؤها, وما قيمة األصول غري املادية أو األصول املعرفية وك
ًكان النمو االقتصادي لبلد مـا ليحـدث إال الرتباطـه ارتباطـا مبـارشا بمـستوى  ً

 .املعرفة وخاصة العلمية والتقانية هلذا البلد, وبمعدل نمو هذا املستوى
ومن هنا توجه االهتامم إىل االقتصاد غري املادي وقوامه اللغة لتحديد أهـم 

 بعد أن تأكد أن التنميـة البـرشية رشط أسـايس للتنميـة ,ديثمعامل االقتصاد احل
االقتصادية, وأهم عنـارص االسـتثامر يف التنميـة البـرشية هـو اإلنـسان وخاصـة 

 .)٥(معارفة التي تقوم عىل اللغة العلمية والتقانية
وثمة دراسة أجراها البنك الدويل ضمت يف جممل عينتهـا أكثـر مـن سـتني 

ف جهة خمتلفة, خلصت إىل أن حاجة الدول الناميـة إىل دولة وأكثر من ستني أل
حتقيق النمـو االقتـصادي تكمـن يف رفـع مـستوى املعرفـة ألفـراد املجتمـع ال يف 

 .اللغة األمبواسطة إال مساعدات إنسانية, وهذا ما ال يتم احلصول عليه 
ا وإذا كانت اللغة ينظر إليها عىل أهنا سلعة ذات قيمة تبادلية تتزايد مبيعاهتـ

 هلا ميزة ختتلف هبا عن باقي الـسلع, وهـي أن فإنيف ظل الطلب املتنامي عليها, 
 .ً أبداال ينفد خمزوهنا

ولقد أكدت البحوث اللسانية والفلـسفية وجـود عالقـة نفـسية متينـة بـني 
املتكلم والكالم, وبني اللغة والفكر من تداخل واحتاد, وأثبت علـم اللـسان أن 

 اللغوية ومدلوهلا ومرجعها, وأن العمل يف حمـيط اجتامعـيثمة عالقة بني العالمة 
ً مـردودا, أكـربومادي متالئم مع العامل من الوجهة اللغويـة يكـون دون شـك 

                                                 
 −  جملة التعريب− اللغة القومية عامل خفي يف النمو االقتصادي−الدكتور حممد عبد العظيم  )٥(

 .١٨٠ ص٢٠١٢ كانون األول − دمشق−العدد الثالث واألربعون
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فإذا تعامل العامل مع آلة أو أداة يعرف أسامء مكوناهتا بلغته األم ومع مـرافقني 

عمـق لغته نفـسها جيعلـه ذلـك كلـه يف وضـع نفـيس سـمته له يف العمل ينطقون 
 وجتـاوز كـل احلـواجز العميقـة الفاصـلة بـني املـادة والتعامـل ليـصل ,االتصال

بعدها إىل كنه العنرص املـادي, وإذا هـو جيـد ذاتـه يف حـال مـن الـتالؤم مـع مـن 
 .)٦(يتعامل معه فيكون نشاطه أشد, وفعله أجدى, وإنتاجه أكثر

ن أ» Philosophy of moneyفلــسفة النقــود «يف مؤلفــه » مليســ«ويــرى 
أفكاري جيب أن تتخذ شكل اللغة املفهومة لعموم اآلخرين حتـى أسـتطيع أن «

أحقق غايايت العملية هبذه الطريقة غري املبـارشة, وأن نـشاطايت وممتلكـايت جيـب 
  )٧(»أن تتخذ شكل القيمة النقدية من أجل خدمة أغرايض األبعد مدى

تــشابه بــني اللغــة ويف إشــارته إىل الوظيفــة االجتامعيــة للنقــود يركــز عــىل ال
والنقود بوصفهام عاملني من عوامل تطور النظم االجتامعية, ويشكل االقتصاد 
النقدي واللغة املشرتكة نقلة نوعية يف التطور االجتامعي من حيث إهنـام ينـشئان 
ًأشكاال جديدة للعالقات بني األفراد, كام يفتحان إمكانات جديـدة للمـشاركة 

 .تامعية والثقافيةيف احلياة االقتصادية واالج
: واللغة املشرتكة يف املجتمع هي بمنزلـة الرصـيد وتـتجىل يف أرديـة خمتلفـة

ًفـاملواطنون املرتبطــون معـا بمؤســسات اجتامعيـة أخــرى مثـل النقــود والــسوق 
يتكلمون اآلن اللغة نفسها, أو عىل األقل يسهل عليهم استعامهلا, وما اللغـة إال 

عيـة مرتاكمـة, وتـداول األلفـاظ يـشبه تـداول اجلمعي وثروة اجتامنتاج للعمل 
وثمة كلامت معينة كالكلامت الوظيفية تقوم بوظـائف الـسلع . السلع يف السوق

                                                 
 .١٨٩املرجع السابق ص  )٦(
 .١٤ املعرفة الكويت ص عامل− ترمجة أمحد عوض− اللغة واالقتصاد−فلوريان كلوماس  )٧(
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املتميزة التي يمكن أن نستبدل هبا كل السلع األخرى, واألحجار الكريمة مثال 

وثمــة تــشابه بــني الكلمــة اجلوفــاء والورقــة النقديــة . مــن أمثلــة الــسلع املتميــزة
دمة القيمة, وتشابه بني الكالم اجلوهري واألحجـار الكريمـة ذات القيمـة املنع

العاليــة, وإذا كــان ثمــة مــستويات وأنــواع للعمــالت ذهبيــة كانــت أو فــضية أو 
والكلـامت مثلهـا . نحاسية فإن ثمة مستويات للكالم الـصادر مـن أفـواه البـرش
ال مـن االسـتعامل مثل العمالت املعدنية والورقيـة ال تـستمد قيمتهـا ومعناهـا إ

اللغة الذي يضعه هلا هؤالء الذين يستخدموهنا وسيلة لتعامالهتم, وكال النقد و
 تعوزه القيمة يف االستعامل ويكتسبه يف التبادل, وهو ما يطلـق عليـه االقتـصاديون

 تغري معنى الكلـامت يف لغـة ّنإالقيمة الرشائية, ويطلق عليه اللغويون املعنى, و
 .ة النقود يف الدولةما يساوي تغري قيم

ًوجتدر اإلشارة إىل أن لألمـة رصـيدا أو ثـروة نقديـة, وهلـا أيـضا رصـيد أو  ً
ثروة لغوية, وكل من العملة واللغة تـصك, ويعتنـى بتنظـيم صـكها, وال تـرتك 
دون حتكم ومتابعة من قبل الدولة, وتأيت قيمـة النقـد وكـذلك قيمـة اللغـة مـن 

التعلــيم بغــري اللغــة (ول بعملتهــا أو بلغتهــا تــداوهلا, فــإذا أمهلــت الدولــة التــدا
 .ًفإن هلذا آثارا اقتصادية هائلة) الوطنية

وثمة قيمة وظيفية للنقد أو قيمة استعاملية, ومتثلهـا النقـود الورقيـة, وكـذلك 
هناك قيمة وظيفية للغة متثلها لغة احلياة اليومية ولغة تبادل املعلومات اليوميـة مـن 

وهناك من جهة أخرى قيمة سلعية للنقد متثلها النقود . يةأجل وظائف احلياة العاد
ًالذهبية والفضية, والتي هلا قيمة يف ذاهتا, إضافة إىل قيمتها الرمزيـة بـصفتها نقـدا, 
وكذلك اللغة, فهناك معلومات علمية وتقانية هلا قيمتهـا يف ذاهتـا ملـا هلـا مـن قيمـة 

 . للحصول عليهابد من دفع الذهب  إنتاجية, وهي سلعة يف ذاهتا ال
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وتعتمد كفاءة عمل املؤسسات يف كـل قطـاع اقتـصادي عـىل حـسن تبـادل 
ًاملواد والسلع واآلالت, ويسهل النقد وآلياته هـذا التبـادل, وتعتمـد أيـضا عـىل  ّ

 .ّسهل اللغة العلمية والتقانية هذا التبادلتبادل املعلومات واخلربات, وت
تداولـه هـو تـضخم يف اللغـة وعـدم وإن تعدد املصطلح العلمـي والتقـاين 

ــضا يف  ــستعمل, وهــذا حيــدث أي ــادام ال ي ــه م ــستعمل, إذ ال قيمــة ل ــادام ال ي ًم
 . الرشائيةَّوتهُالتضخم النقدي حيث يزداد النقد, ولكن تنقص ق

وتؤدي وحدة العملة يف دولة ما أو يف أمة ما إىل مكاسـب اقتـصادية كبـرية 
 وكـذلك اللغـة فـإن تعـدد اللغـات ومعروفة, وهذا ما يدعو إىل توحيد العملة,

املتداولة وخاصة يف املجاالت العلمية والتقانية يف دولة ما يـؤدي إىل خـسارات 
 .اقتصادية كبرية

أما تراكم رأس املال يف اقتـصاد مـا فيـؤدي إىل زيـادة نمـو هـذا االقتـصاد, 
ّوكذلك تراكم الرصيد اللغوي احلي للدولة, إذ إن رأس مال األمـة ثـروة وهـو 

اج عمل اجلامعـة, وكـذلك الرصـيد اللغـوي, وتـداول املـصطلحات العلميـة نت
والتقانية يوازي تداول السلع, ورصف العمالت ونرش استعامل عملة ما خارج 

ومــن هنــا كانــت الــدول احليــة تــسعى إىل . دولتهــا يــوازي الرتمجــة بــني اللغــات
ة مـا مـن تصدير لغتها الوطنية, وعائدات ذلك هي كعائدات استعامل نقـد دولـ

قبل الـدول األخـرى, إذ إن الـدول التـي تتـداول بعملـة غـري عملتهـا الوطنيـة, 
وبلغة علمية وتقانية غري اللغة الوطنية ختضع لتبعيـة اقتـصادية تـؤدي إىل مجـود 

 .العملة الوطنية واللغة الوطنية وعدم تطورمها
اة كإجيـاد ًوجتدر اإلشارة إىل أن إجياد النقد دون التداول بـه وظيفيـا يف احليـ

التعليم ونرش العلوم والتقانة بغـري لغـة القـوى العاملـة, ومـن ثـم عـدم تـداول 
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ــوى,  ــذه الق ــل ه ــن قب ــة م ــوم والتقان ــؤدي العل ــيم ال ي ــك ألن تطــوير التعل ذل

ًبالرضورة إىل النمو والتنمية خالفا لالنطباع السائد, فاملطلوب هـو حمـو األميـة 
 أي عـدم تـداول العلـوم والتقانـة ضـمن ;الوظيفية للغة, فاألمية الوظيفية للغة

كل قطاع وبني القوى العاملة فيه, ال جيلب إال اخلسائر لألعامل, وهـي خـسائر 
ًتعد بباليني الدوالرات سنويا, ذلـك ألن التعلـيم هـو رشط الزم للنمـو, وهـو 

 جيـريغري كاف ما مل يوظف ويستثمر يف مواقـف احليـاة, وال فائـدة مـن نقـد ال 
الـذي ال يرافقـه اسـتثامر يف تداولـه مـن له, فاالستثامر يف التعليم تداوله واستعام

 .قبل القوى العاملة هو استثامر ذو مردود ضعيف يف عملية التنمية
بـد لكـل دولـة مـن سياسـة  واللغة كالنقـد مـن مـسؤوليات احلكومـة, وال

ومـن خطـط بـد هلـا مـن سياسـة لغويـة وطنيـة معلنـة  نقدية ناجحـة, وباملثـل ال
 .)٨( وسنويةمخاسية

بـد مـن  إنتاجيـة وخدميـة شـديدة االعـتامد عـىل اللغـة, وال وثمة قطاعات
ًالعمل فيها واستثامرها اقتصاديا يف اللغة األم, وتزداد هذه القطاعات أمهية مـع 

اإلعــالم : ومــن أمثلــة هــذه القطاعــات. توجــه االقتــصاد نحــو اقتــصاد املعرفــة
ية وتقانـة املعلومـات والـشابكة والدعاية والنرش والطب واخلدمات االستـشار

  .الخ.... » اإلنرتنت«
وإذا كان للغة دورها يف التنمية االقتصادية فإن املجاالت االقتصادية للغـة 

 :تتجىل يف
) افيـةالديموغر(املجال االتـصايل للغـة كـام تعـرب عنـه القـدرة الـسكانية  − ١

                                                 
 جملة − تأثري اللغة يف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الدول العربية−الدكتور حممد مرايايت  )٨(

 .٢٠٠٦ العدد التاسع ترشين الثاين −املعلوماتية
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 .نبيةلغة ثانية أج) ب(لغة أوىل و) أ(ها للجامعة التي تستعملها بوصف

مــستوى تطــور اإلمكــان الــوظيفي للغــة باعتبارهــا أداة إنتــاج جمتمعيــة  − ٢
 .ومستوى الفرص املتعلقة باستخدامها

ها سلعة يف السوق الدولية للغات األجنبية, وحجم الطلب عليها بوصف − ٣
الصناعة التي متده, واحلصص املخصصة من النواتج القوميـة اإلمجاليـة 

 .كتساهباالتي تنفق عىل الصعيد العاملي ال

 .رصيد احلساب اجلاري للغة بالنسبة جلامعتها اللغوية − ٤

املقدار الكيل لالستثامر املوضوع يف اللغة حيث يمكن للتدوين املعجمي  − ٥
ثنائية اللغة التي تربط اللغـة باللغـات األخـرى, الوكثافة شبكة املعاجم 

 والرتمجة مـن اللغـة وإليهـا, ومـستوى إمكـان املعاجلـة االلكرتونيـة, أن
 .يستخدم ذلك كله مؤرشات جزئية

ًوإذا أخذنا اللغة اإلنجليزية مثاال يف جمال تنفيذ الـسياسة االقتـصادية فإننـا 
 نجد أن معظم السياسيني املعنيني بالشؤون الثقافية والتعليمية اليـوم عـىل الـصعيد

مـن  % ٨٠ففـي أملانيـا يـدرس . العاملي يعدون هذه اللغة أهم لغة يف هذا املجال
 % ١٨ املدارس الثانوية اللغة اإلنجليزية عىل أهنا اللغة األجنبية األوىل, وطالب

 .الالتينية أو أي لغة أخرىيدرسون  % ٢يدرسون الفرنسية, و
من طالب املدارس الثانوية يدرسـون اإلنجليزيـة بوصـفها  % ٨٥ويف فرنسا 

األجنبيـة األوىل ويف الدنامرك تعد اللغـة اإلنجليزيـة اللغـة . لغتهم األجنبية األوىل
 .من طالب املدارس الثانوية يف تركيا يدرسون اإلنجليزية % ٧٥لكل الطالب, و

ً أصدرت قرارا يقيض بأن ٢٠٠١ً وزيرا للرتبية عام ُويف سورية عندما كنت
تكون اللغة األجنبية األوىل التي يتعلمها مجيع الطـالب هـي اللغـة اإلنجليزيـة, 



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥–<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٨٦٠
 .ة بينها وبني الفرنسيةاختياريوكانت قبل ذلك التاريخ 

استبانة عـىل طـالب املـدارس الثانويـة السويـرسية للوقـوف ُأجريت ولقد 
, بعد أن أصبحت ١٩٨٤عىل الدوافع التي دفعتهم لتعلم اللغة اإلنجليزية عام 

ًهذه اللغة أكثر رواجا يف هذه البالد املتعددة اللغات, فكانت نسبة الدوافع عىل 
 :)٩(النحو التايل
 النسبة املئوية الدوافع الدرجة
  %٩٧.٤ اإلنجليزية يمكن استعامهلا عىل نطاق العامل كله ١
  %٦٥.٤ اإلنجليزية هي لغة األعامل ٢
  %٦٠.٢ اإلنجليزية هي لغة السياحة ٣
  %٥٥.١ معرفة اإلنجليزية تزيد فرص العمل ٤
  %٥١.٣ اإلنجليزية هي لغة العلم ٥
  %٢٥.٦ اإلنجليزية هي لغة الرتفيه ٦
  %١٧.٩ الرغبة يف حتصيل معرفة عن أمريكا ٧
  %١٢.٩  أمريكي−الرغبة يف قراءة األدب األنجلو ٨
  %١٠.٣ الرغبة يف حتصيل معرفة عن انجلرتا ٩

ّبد أن نتعرف رضوب االستثامر التي يمكـن أن  ويف ضوء ذلك كله كان ال
 .التنمية االقتصاديةتوظف يف اللغة العربية, عىل أهنا رافد أسايس وهام يف 

א− א א
  دسـاتريهابمقتـىضملا كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنية يف الدول العربية 

                                                 
)٩(  Bulletin celia- 1984 N44, adopted from the MC callen 1989: 25.  



<íéÚçÎ<ìæ†m<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<»<…^Ûnj‰÷]–<J‚éŠÖ]<çÛ¦ ٨٦١
كان االسـتثامر يف اللغـة الوطنيـة يعنـي االسـتثامر يف تـوطني الـصناعة والتجـارة 

 بإتقـان اللغـة والتقنية واملعـارف املختلفـة, وال يمكـن أن يتحقـق أي نجـاح إال
 .الوطنية وتوظيفها وتفعيلها يف مجيع املجاالت

وغني عن البيان أن االستثامر يف اللغة الوطنية يعنـي االسـتثامر يف اإلنـسان 
ــسباهتا  ــا ومكت ــال القادمــة, وضــامن وحــدهتا ومتــسكها بقيمهــا وثوابته واألجي

, مـع حفاظهـا ة يف مجيع امليادينسفومرجعياهتا وتارخيها, ومنحها الفرصة للمنا
كــام أن االســتثامر يف اللغــة يعنــي االســتثامر يف اجلــودة واإلتقــان . عــىل هويتهــا

واإلبداع واالبتكار يف كل ما يتعلق باللغة العربيـة مـن وظـائف وأعـامل تعتمـد 
عىل املهـارات والقـدرات والتفكـري, وإذا كانـت العملـة الوطنيـة مـن مقومـات 

 فـإن اللغـة الوطنيـة هـي ,لها عملة أجنبيةالسيادة الوطنية, وال يمكن أن حتل حم
 .)١٠(من أهم أدوات تعزيز املواطنة

عىل توجيه رأس املـال نحـو االسـتثامر يف معاجلـة اللغـة العربيـة وإذا وقفنا 
ًفإننا نتوقع عائدا كبريا للمستثمر نفسه وللغة أيضا, وذلك لألسباب التالية ً ً)١١(: 

ساع سوق اللغة العربية يف املنطقة ًقابلية هذه االستثامرات للنمو نظرا الت − ١
 .العربية, وتزايد الطلب عىل برامج املعاجلة اللغوية

تفاعل الثقافة العربية واإلسالمية مع ثقافات العامل املختلفة عرب الشابكة  − ٢
 وتنامي رغبة املستخدم العريب يف إثبات ذاته من خالل لغته ,)اإلنرتنت(

 .ج تعلمهاالعاملية, وإقبال غري العرب عىل برام
                                                 

 − ديب−تاحية للمؤمتر الرابع للمجلس الـدويل للغـة العربيـة الكلمة االفت−عيل بن موسى. د  )١٠(
 .٢٠١٤أيار 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط االقتصادي−سعيد أمحد بيومي  )١١(
٢٠٠٦. 
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مرونة اللغـة العربيـة وقـدرهتا عـىل اسـتيعاب التقنيـات املختلفـة لتعـدد  − ٣

ًخصائصها وتفردها, مما جيعلها حقال خصبا للدراسات التنظريية اللغوية ً 
ًبصفة عامة, مما يضمن رواجا هلا يف حركـة البيـع والـرشاء عنـد الطلـب 

 .ًوتناميا يف وسائل العرض

غة العربيـة فـيمكن أن نـشري إىل بعـضها عـىل أما جماالت االستثامر يف الل
 :ًسبيل املثال ال احلرص متمثال يف

 .تصنيف املعاجم لالستعامل العام − ١
 .تصنيف معاجم املصطلحات يف جماالت حمددة − ٢

 .برامج معاجلة النصوص − ٣

 .الرتمجة اآللية − ٤

 .الذكاء الصناعي, وبخاصة إنشاء نظم املعلومات وبنوك املعلومات − ٥

 اإلنسان واآللة أي تطويع لغات احلاسـوب للغـة حتسني االتصال بني −٦
 .العربية

ًلكرتونيا يتطلب استثامرات كبرية لـيس مـن إوإن جعل لغة قابلة للمعاجلة 
يف حـال أمـا .  بتحقيـق عائـدُدِعـَاملتوقع أن يقوم هبا القطـاع اخلـاص إال عنـدما ت

يهـا, وهـذا انعدام العائد فإن البالد الغنية وحدها هي التـي يمكنهـا اإلنفـاق عل
ًاالستثامر لن يكون معقوال من الناحية االقتصادية إال إذا كانت اللغة التي نحن 
ًبــصددها متطــورة تطــورا كافيــا, وتــستجيب بدرجــة عاليــة ملتطلبــات اخلطــاب  ً

ــة متطــورة . التقنــي والعلمــي ــا أن كانــت لغتهــا العربي ومــن نعــم اهللا عــىل أمتن
وشتان بني اللغتني العربية .  والتقانيةومستجيبة لروح العرص ومتطلباته العلمية

ــستجيب لكــل  ــاج ت ــة أصــبحت أداة إنت ــة العربي ــا هــي ذي اللغ ــة, وه والعربي



<íéÚçÎ<ìæ†m<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<»<…^Ûnj‰÷]–<J‚éŠÖ]<çÛ¦ ٨٦٣
متطلبات االتصال احلديث, فالعربية بالنسبة للمستثمرين املحتلني وملستعمليها 

 !ذات قيمة رأساملية لغوية عالية
 التـي أشـري ونحاول فيام ييل الوقوف عىل بعض رضوب االستثامر اللغوي

 :ًإىل عناوينها سابقا
 :املعاجم −١

من معظم الكتـب, ولكنهـا يتطلب إعداد املعاجم استثامرات أكثر ضخامة 
ذلـك ألن  بقاء, وتساعد املعاجم عىل التوحيد اللغوي, طولد بدخل أكرب وأِعَت

معاجم اللغة الواحدة جتسد مفردات اللغة وحتوهلا إىل ملك مادي حمتمـل لكـل 
ًويعد قـاموس أوكـسفورد معجـام تارخييـا فريـدا للغـة . عة اللغويةعضو يف اجلام ً ً

ًاإلنجليزية, ولن يكون عمال خارسا للنارش عىل املـدى البعيـد عـىل الـرغم مـن  ً
التكلفة الضخمة التي أنفقت عليـه, وهـو إغنـاء كبـري للغـة اإلنجليزيـة وزيـادة 

 .إنتاجمستمرة لقيمتها وتطويرها بوصفها أداة 
شارة إىل أن املعاجم هي احلجر األساس للتهذيب اللغوي, وهبذا بد من اإل  وال

وثمـة أنـواع خمتلفـة للمعـاجم, فهنـاك معـاجم النطـق . املعنى هي عبارة عـن اسـتثامر
واإلمالء واملعنى والقافية واألسلوب والتكرار والتعبريات واملصطلحات واألسـامء 

 .الخ..عجم التارخييواملشرتك اللفظي والرتادف واملفردات األساسية, وامل
 وبطبعاته املختلفة ملعجـم Grimواملعجم التارخيي العظيم لألخوين جريم 

 حتديثــه كــل ســبع ســنوات يكــون لــدى األملانيــة مــا جيــريالــذي  Dudenدودن 
ومع ذلك تظهـر دعـوى . تتباهى به يف جمال املعاجم أكثر مما لدى معظم اللغات

 ممـا دعـا , وهذاة الفرنسية واإلنجليزيةبأن هذا يظل غري كاف باملقارنة باملعجمي
تنافـسية اللغـة األملانيـة مـن حيـث هتديـدها باإلخفـاق يف التكيـف إىل اخلشية عىل 
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االتصالية, إذ إن املشكلة الرئيسة تتمثل يف انفـصام عـرى اللغـة  ملتطلبات املستقبل
 وهذا مـا دفـع إىل رضورة وضـع.  املتعددة لألغراض املتعددةاملشرتكة واللغات

ًمعجم شامل لكل فروع املعرفة للغة األملانية انطالقا من أن اللغة املشرتكة جيب 
أن تكون األسـاس املـشرتك ملجموعـة منوعـة مـن اللغـات لألغـراض العلميـة 
ولألغراض اخلاصة األخرى, وهو أمر جوهري للعيش يف ظل أوضاع حضارة 

 .عالية التصنيع

 أن تكاليف هذا املرشوع ليست وهذا املرشوع حيتاج إىل استثامر ضخم, إال
وحـساب التكلفـة احلقيقـة . بذات قيمة يف سبيل احلفاظ عىل قيمة اللغة األملانية

لتصنيف معجم إلحدى اللغات املشرتكة املوحـدة الكـربى هـو عمليـة شـديدة 
ــدر يف  الــصعوبة, وحيتــاج إىل مــوارد ضــخمة, إال أن هــذه املــرشوعات عــادة ت

ة, وهـذه سـمة مـن سـامت املجتمـع احلـديث النهاية عائـدات ضـخمة ومـستمر
 .ًالذي يعتمد كثريا عىل املؤلفات املرجعية

وتكلفــة تــصنيف املعــاجم الثنائيــة اللغــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا اســتثامرات 
متــصلة باللغــة لــيس ألن املنــتج النهــائي يمكــن بيعــه بوصــفه ســلعة يف الــسوق 

ن إنتـاج هـذه املعـاجم ة, وإنـام ألحـ, أي سلعة من املمكن أن تكون مربفحسب
ًهو أيضا استثامر يف اللغة ذاهتا, إذ إن كل معجم يربط لغتـه بـأخرى هـو بمنزلـة 

 .مصدر حمتمل إلغنائها
إن جمموع كل املعاجم الثنائية اللغة بالنسبة إىل لغة معينـة يـشري إىل اجلهـود 
الذهنيــة واملاليــة التــي بــذلت وتبــذل مــن أجــل ربــط لغــة معينــة بلغــة أخــرى, 

عاجم الثنائية اللغـة هـي أدوات مـساعدة للمرتمجـني, وجممـوع كـل معـاجم وامل
هـو دليـل ) أ(بالنسبة للمتحدثني األصليني للغـة ) ب(الرتمجة إىل الداخل للغة 
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 ).ب(عىل اهتامم بعض متحدثي هذه اللغة عىل األقل بالرتمجة من اللغة 

 :الرتمجة −٢
أن تفهـم باعتبارهـا ملا كانت اللغـات ثـروات اجتامعيـة فـإن الرتمجـة جيـب 

ًاستثامرا طويل األمد من أجـل احلفـاظ عـىل قيمتهـا أو زيادهتـا, وملـا كانـت كـل 
ترمجة إىل لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إىل جممل كل الرتمجات إىل لغـة 

وإن حركـة الرتمجـة إىل لغـة مـا تكـشف عـن . ًما باعتباره مؤرشا آخر إىل قيمتهـا
 .ذي يمكن ملجتمع أن خيصصه هلذا النوع من املهنمقدار العمل النوعي ال

ففي خالل ثالث سنوات يف عقد الثامنينيات من القرن املـايض اسـتطاعت 
كتــاب مــا عــدا ترمجــة املقــاالت والبحــوث يف / ٢٢.٠٠٠/اليابــان أن تــرتجم 

الدوريات العلمية والدوريات األخرى, وهذا يدل عـىل أن اليابـانيني عـازمون 
يص نفقــات كبــرية مــن أجــل أن جيعلــوا األفكــار العلميــة وقــادرون عــىل ختــص

وهبـذه . واألعامل األدبية املنشورة أول مرة يف اللغات األخرى متاحة يف لغـتهم
 .عون لغتهم ألكثر املتطلبات الوظيفية حداثةّالطريقة يطو

إن ضامن قابلية الرتمجة املتبادلة من دون قيود للغة مـا عـن طريـق التوحيـد 
ستمر للمــصطلحات حيقــق أكــرب فائــدة لالقتــصاد القــومي الــذي واالبتكــار املــ

يعتمد عليها, واللغة التي ال هتيـئ نفـسها بـسهولة للرتمجـة مـن اللغـات األعـىل 
 .ًتطورا لن حتظى إال بتقدير ضئيل, مثلها مثل العمالت غري القابلة للرصف

 :تعلم اللغات األجنبية −٣
 أوضـح يف جمـال تعلـم ًكـشفاتكشف الطبيعة الـسلعية للغـات عـن نفـسها 

وهنا يمكن التمييز . ًاللغة األجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقا
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وهنـاك تقلبـات يف . بني سوق حملية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عامليـة

ســوق اللغــة مــثلام هــو الــشأن يف األســواق األخــرى مثــل أســواق الــسلع ذات 
 .والعمالتالعالمات املسجلة واألوراق املالية 

والعوامل املحددة للقيمة الـسوقية للغـة مـا يف فـرتة معينـة مـن الـزمن هـي 
عوامل من أنواع خمتلفة فهـي عوامـل سياسـية وثقافيـة, بـل هـي قبـل كـل يشء 

 .عوامل اقتصادية
يتطلب نفقات يف العادة عـىل ) لغري أبنائها(واكتساب اللغة عىل أهنا أجنبية 

كليهام, وهو األساس االقتصادي لصناعة كاملة املستويني الفردي واالجتامعي 
 تـسجيل )اسـتديوهات(اعة, ومدارس لغات ومعاهد, وبمن نارشين, ودور ط

ولكـم . الـخ...مواد سمعية برصية, ومنتجني لـربامج تعلـيم اللغـة باحلاسـوب
 .ًحتتاج هذه الصناعة إىل مهنيني تتيح هلم جماال للرزق

ة مفيـدة هلـم, وكلـام كانـت مفيـدة وكلام تعلم الناس لغة ما أصـبحت اللغـ
ًواللغة اإلنجليزية بوصفها اللغة األجنبية األكثر شـيوعا عـىل . رغبوا يف تعلمها

ــة, واللغــة الرئيــسة  ــة عــىل املطبوعــات العلمي الــصعيد العــاملي, واللغــة املهيمن
 قيمتهــا االســتعاملية ,لــخإ...وســائل اإلعــالم والــسياحة ويــةللمــنظامت الدول

ــزداد  ــرية ت ــةالكب ــاء عرضــها يف ســوق اللغــات األجنبي ــاطراد يف أثن ــبالد . ب وال
 ونسبة املتحدثة باإلنجليزية يف جمموعها هي اليوم أكرب سوق مستوردة يف العامل,

مـن كـل  % ٨٠, كـام أن  %٧٠الربيد العاملي الـذي يكتـب باإلنجليزيـة تقـدر بــ 
 هنـا كـان الـوعي ومن. املعلومات املخزنة يف بنوك املعلومات خمزنة باإلنجليزية

االقتــصادي وحــده هــو الــذي جيعــل الــبالد املــصدرة يف العــامل غــري املتحــدث 
والطلـب . باإلنجليزية تفضل اإلنجليزيـة عـىل كـل اللغـات األجنبيـة األخـرى

الناشئ عىل تعلم اللغة اإلنجليزية تغذيه عمليات صناعية عىل املستوى العـاملي 



<íéÚçÎ<ìæ†m<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<»<…^Ûnj‰÷]–<J‚éŠÖ]<çÛ¦ ٨٦٧
 .)١٢(إسرتلينيرات جنيه  ستة مليابنحوبدورة رأسامل سنوية تقدر 

وحتـل اإلنجليزيـة حمـل الفرنــسية عـىل أهنـا لغــة مفـضلة للدبلوماسـية بعــد 
م اإلنجليزية يف مناهج اللغة األجنبية يف كـل مكـان ّاحلرب العاملية الثانية, وتقد

 كام يف مدارس كثري مـن الـبالد األخـرى − ً مثال–ففي املدارس األملانية . ًتقريبا
ل الفرنــسية بوصــفها اللغــة األجنبيــة األوىل كــام ســبقت ّحلــت اإلنجليزيــة حمــ

 .ُاإلشارة إىل ذلك من قبل
أفراد ومؤسسات  −  بوصفها لغة أجنبية− كانت اللغة اإلنجليزية يكتسبها وملا 

ً احتلـت وضـعا خاصـا يف الـسوق العامليـة للغـات,  فقـدأكثر من أي لغة أخرى ً
 . أي من منافساهتاًورصيدها يف احلساب اجلاري أفضل كثريا من رصيد

بد من التمييز بني اللغة األوىل واللغة الثانية, فمعـايري تقيـيم لغـة املـرء  وال
األوىل من املرجح أن ختتلف عن املعايري التـي تطبـق عـىل أي عـدد مـن اللغـات 
األجنبية, وهذا التمييز له نظري مايل, وهو أن نتذكر الفرق بني استعامل النقود يف 

 .ني استعامهلا بوصفها عملة أجنبيةالسوق املحلية وب
واألرصدة غري املتساوية للحسابات اجلارية للغات تعني بالنسبة للمتحـدث 
ًالفرد أن اللغة األوىل تأهيل قابل لالستثامر اقتصاديا بالنسبة لبعض اللغات, ولكنه 

 ًفخرجيو اجلامعات الربيطانية مثال يمكنهم أن. غري قابل هلذا بالنسبة للغات أخرى
ي آخر, ماكن حول األرض من دون أي تدريب مهنيكسبوا رزقهم يف كثري من األ

أمــا هــذه الفــرص بالنــسبة لنظــرائهم . عــن طريــق تــسويق مهــاراهتم يف اللغــة األم
ٍبقدرالدانامركيني واليونانيني فهي فرص أكثر  ْ َ وعىل العكس فبالنسبة هلـؤالء .  كبريِ

ة أو الـسياسة الدوليـة أو يف التعـاون املتطلعني لشغل وظـائف يف الـشؤون اإلداريـ
                                                 

 .١٠٠ مرجع سابق ص−  اللغة واالقتصاد− فلوريان كوملاس  )١٢(
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الــدويل أو األعــامل األخــرى املــشاهبة فــإن اإلنجليزيــة أصــبحت منــذ فــرتة أســلم 

 .استثامر, وسوف تستمر كذلك يف املستقبل املنظور
 مــرشوعات ّولقــد أثبتــت الدراســات احلديثــة أن اللغــات يمكــن أن تعــد

زي, وحــددت يف ضــوء ذلــك املجــااســتثامر رأســاميل بــاملعنى احلــريف ال بــاملعنى 
وكانـت أهـم جمـاالت . جماالت االستثامر اللغوي ورشوطه ومقوماتـه وفوائـده

 ما يمكن االصطالح عليـه باحلوامـل املاديـة ,االستثامر املؤكدة الفائدة واملمكنة
 أي تصنيف املعاجم العامة ومعاجم املصطلحات واملعاجم ,أو االفرتاضية للغة

 والرتمجـة اآلليـة والـذكاء االصـطناعي ,لنـصوصاملتخصصة وبـرامج معاجلـة ا
بتوفري ذخـائر اللغـة وبنـوك املعلومـات ونظمهـا والعمـل عـىل مواءمـة اللغـات 

 .لألجهزة اإللكرتونية احلديثة
إذا ً حــتام إىل اســترياد لغــة اآلخــر, ّإن العجــز عــن تــصدير اللغــة القوميــة جيــر

دة وكانت تتميـز بالقابليـة توفرت للغة مجلة من الرشوط املحددة والعوامل املساع
الذاتية للتسويق, فيمكن أن تكون جمال استثامر مؤكـد وسـلعة للتـداول مـضمونة 

 . مما يدعم قيمتها باعتبارها من أسس اهلوية القومية وهذاالربح والكسب,
بـد مـن تطـوير اللـسانيات احلاسـوبية   ولكي تقوم العربية بوظيفتها بنجاح ال

 ولـضامن ,نـرش املعرفـة التقنيـة يف جمـال اجتامعـي متـسعالعربية ومنجزاهتا لتيـسري 
مـستعميل اللغـات بد من دعـم التواصـل والتعـاون مـع   النجاح يف هذه اخلطوة ال

األجنبية التي ترسم باخلط العريب مثل الفارسية, وكذلك فتح بـاب التواصـل مـع 
المي  اإلسـإىل الـدين العربية مـن غـري العـرب النتامئهـا تستعملاملجتمعات التي 

ًضامنا لسعة السوق ودعام لعملية الرتويج واملبادلة ولتسهيل تعلم اللغة العربية يف . ً
مواقــع تعلــيم إلكرتونيــة عــىل بــد مــن إحــداث   املجــالني العلمــي والتقنــي كــان ال
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 .الشابكة ألن من شأن ذلك أن ييرس نرش اللغة ويضمن حسن تلقيها

 يف الـشيوع واالنتـشار لـيس إن بلوغ العربية منزلـة مثـل منزلـة اإلنجليزيـة
 باليشء العزيز إذا أحسن أهلها توظيف العالقات التجارية مـع الـدول اإلسـالمية

املتقدمــة مثــل ماليزيــا والباكــستان وإندونيــسيا وإيــران ملــا جيمعهــا بالعربيــة مــن 
 .روابط دينية جتعلها يف حاجة إىل تعلم العربية

ريـب املحـيط مـن شـأنه أن إن فرض اللغة يف جمال التعامل واخلدمات وتع
ّ ومن ثم نمـو املعرفـة فاالقتـصاد, ويكـون ذلـك ,يدفع باجلهد وحيقق نمو اللغة

 مما يـدفع املـستثمرين , وهذاباستخدامها يف جمال النفط وصناعته واالستثامر فيه
 .األجانب إىل تعلمها باعتبارها من أدوات العمل الرضورية

وافـدة للـدول العربيـة املـستقبلة ًويمكن فرض اللغة رشطـا عـىل العاملـة ال
حتاول الدول األوربية فعله مـع املهـاجرين إليهـا, وكـذلك فـرض تعريـب مثلام 

 الوثائق ومطبوعات السفر واخلدمات البنكية والربيدية واملراسـالت اإللكرتونيـة
 واخلدمات يف املواقع السياحية والفنادق, ودعم ,عىل القادمني إىل البالد العربية

َّالثقافيــة بــإبراز اآلثــار العربيــة خاصــة املحــالالــسياحة   منهــا بــاحلرف العــريب ةُ
ويمكــن اســتثامر مجاليــة اخلــط العــريب . وكــذلك املخطوطــات العربيــة القديمــة

 .)١٣(الخ...وتوظيفها يف الرسم والعمران واملنسوجات والنقش واملنحوتات
عــىل بإمكــان الــدول العربيــة فــرض التعريــب ويف جمــال التبــادل التجــاري 

 املستوردات األجنبية املراد تسويقها عندها من حيث العالمات واألسامء واإلشـهار
ًكتابة ونطقا وهو ما تفعله اآلن العديد من املصانع اآلسيوية من تلقـاء نفـسها ضـامنا  ً

                                                 
 − ديب− املجلس الدويل للغة العربية−عربية العاملة الوافدة للدول ال−الدكتور حممد الكافود  )١٣(

 .٢٠١٤أيار 
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ب األطفال واهلواتـف املحمولـة واملـصابيح َعُللمزامحة عىل السوق العربية يف جمال ل

 . من عنارص التجهيز املنزيل واالستخدام اليوميولوحات الزينة وغريها
ًويمكن للعامل السيايس واالجتامعي أيضا أن يكون جمـاال للنمـو اللغـوي  ً

ن تعريـب املنتجـات الوطنيـة املوجهـة لالسـتهالك املحـيل إ و,إذا فرض وجوده
ًبد من احلفاظ عليه ألن يف اإلخالل به قتال للهوية وألن األمم تفهم لغتها يف  ال
 .ل األحوال قبل اللغة األجنبيةك

ًوجتدر اإلشارة إىل أن سوق العربية واسعة جدا مادامت هي اخلامسة عامليا  ً
من حيث عدد املتكلمني هبا, وما دامت مرجعية حضارية دينية ألكثر من مليـار 

 .مسلم غري عريب
املثقفـون والـسلطة يف «أمحد هباء الـدين يف مقـال لـه عنوانـه ويرى الكاتب 

أن اللغــة العربيــة هــي ثــروة قوميــة حقيقيــة مثلهــا يف ذلــك مثــل » مل العــريبالعــا
البرتول والـصناعة والزراعـة وقنـاة الـسويس وغريهـا مـن الثـروات الطبيعيـة, 
ًويمكن استثامرها حضاريا وسياسيا واالنتفاع هبا عىل أهنا مورد اقتصادي كبري,  ً

اعي والزراعي وكل ما نملكـه ًويمكن استثامرها متاما مثلام نستثمر اإلنتاج الصن
 .من املوارد االقتصادية األخرى التي تعتمد عليها الثروة القومية

ًكان من حظي أنني زرت كثريا مـن «: ًويؤيد الكاتب الدعوة إىل فكرته قائال
البلدان اإلفريقية, وعرفت فيها من الزعامء والكبار واحلكـام إىل باعـة الفاكهـة يف 

يف مـايل, وقـد عرفـت معرفـة شخـصية ) متبوكتو( إىل األسواق الفقرية, ووصلت
األشواق اهلائلة لدى هـذه الـشعوب إىل اللغـة العربيـة وإىل العروبـة, وإىل معرفـة 
لغة دينهم, كنت أسري يف األسواق فإذا عرف العامـة أننـي عـريب قـادم مـن مدينـة 

 مً فقــط, بــل تربكــا, يمــسحون ثيــايب, ثــًحفــاوة أحــاطوا يب الاجلــامع األزهــر, 
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يمسحون وجوههم, فاللغة العربية ألهنا لغـة ديـنهم هـي عنـدهم مقدسـة, ومـن 

ًكنت أحيانـا أهـرب مـن . يتكلمها كأنه من األولياء الصاحلني الذين يتربكون هبم
رضيـح (األسواق حـني أشـعر أن الرجـال والنـساء البـسطاء يعـاملونني وكـأنني 

 .»جيتهم وأدعيتهمإال أن يربطوا يف عنقي وأطرايف أحال ينقصهم ) متنقل
وجتدر اإلشارة إىل أن ما ورد عىل لسان الكاتب املـرصي أمحـد هبـاء الـدين 
يدل داللـة واضـحة عـىل مكانـة اللغـة العربيـة يف كثـري مـن البلـدان اإلفريقيـة, 

ُهذه البلدان تعرف هذه اللغة وتتكلمها من قبل, إال أهنا فقدهتا بـضغط وكانت 
 .استعامري مستمر وقوي

التي ذكرها الكاتب كانت عاصمة من عواصم الثقافـة ) متبوكتو(إن مدينة 
العربية اإلسالمية يف القرنني اخلامس عرش والسادس عرش, ولكنها فقدت هذا 
الدور الثقايف بفعل االستعامر الثقايف الذي عمل عىل إبعـاد اللغـة العربيـة بفعـل 

 .االستعامر اللغوي وفرض لغته عىل سكان البالد
 :ض جماالت االستثامر يف ميادين اللغة العربية عىل النحو التايلويمكن ذكر بع

 .االستثامر يف جمال املوسوعات والبنوك الرقمية العربية − ١
االستثامر يف ترمجة أمهات الكتب العلمية وتزويد اجلامعـات العربيـة هبـا,  − ٢

املعــاجم ( ســيام يف املجــاالت العلميــة والتقانيــة  ويف الرتمجــة اآلليــة وال
يــة, املــصطلحات اخلاصــة بالــرشكات, الرتمجــة عــرب الــشابكة, التحويل

 .»الخ...مراقبة األخبار, اإلعالم

لكرتونية خاصـة بـالنحو والـرصف والبالغـة إاالستثامر يف وضع معاجم  − ٣
 .الخ..واإلمالء والعروض

م اللغـة العربيـة ألبنائهـا ياالستثامر يف وضع برامج تفاعلية حاسوبية لتعلـ − ٤
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اء دورات تعليميــة مكثفــة للعــاملني عــىل األرض ولغــري أبنائهــا, وإجــر

بالعمـل, وأال جتـدد إقـامتهم إال إذا خـضعوا العربية عىل أال يسمح هلم 
 .هلذه الدورات وأثبتوا نجاحهم فيها

االستثامر يف وضع برامج دينية مبـسطة لتفـسري القـرآن الكـريم واحلـديث  − ٥
ضـافة إىل النبوي الـرشيف وتوجـه خاصـة إىل دول العـامل اإلسـالمي, إ

برامج تؤكد وسطية الدين اإلسالمي وإنسانيته يف منأى عن كل تزمـت 
 .أو تعصب أو تكفري

 .برامج موجهة لألرسة العربيةاالستثامر يف وضع  − ٦

االستثامر يف وضع برامج موجهة للطفل العريب عىل غرار برنـامج افـتح  −٧
 .يا سمسم

 .همةالتعامل مع املعلومات بوصفها ثروة أو سلعة اقتصادية م − ٨

 .ويل النصوص إىل كالم والكالم إىل نصوصستثامر يف حتاال − ٩

بعـد أن ) اإلنرتنت(االستثامر يف زيادة املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة  − ١٠
تبني غياب اسرتاتيجية عربية لصناعة املحتوى من جهة والتبعية املعلوماتيـة 

صناعة من جهة أخرى, كام تبني نـدرة بـرامج البحـث والتطـوير املوجهـة لـ
 .املحتوى, وعزوف القطاع اخلاص عن اإلسهام يف هذه الصناعة

 .االستثامر يف مرشوعات إصالح الكتابة وتيسري قواعد اإلمالء والنحو − ١١

 .االستثامر يف تنقية الوثائق العامة واملناهج الرتبوية من التمييز اجلنيس − ١٢

 .االستثامر يف جمال صوغ املصطلحات − ١٣

 بإظهار اجلوانب املـرشقة يف تراثنـا العـريب االستثامر يف وضع برامج تعنى − ١٤
ّاإلسالمي, وتبيان إنسانية الرسالة اإلسالمية, ودعوهتا إىل العقلنة والتبني 
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 .والعدالة والرمحة والسالم يف منأى عن أي تعصب أو تزمت أو تكفري

باالسـتفادة االستثامر يف وضع آليات ملراجعة نقدية لألفكـار املنتـرشة  − ١٥
عـارصة والتـي توظـف مـن قبـل أعـداء األمـة لتـشويه  التقنيات املمن

 .صورة العرب واملسلمني

א−א
واخلالصة التي يمكـن أن ننتهـي إليهـا يف هـذا الـشأن تتمثـل يف أن عمليـة 
التنمية ال جتري إال بالتنمية البـرشية املـستدامة, وهـذه ال تتحقـق إال باالسـتثامر 

سـيام  أن اللغـة هـي وعـاء املعرفـة والالصحيح يف اإلنسان وخاصـة معرفتـه, و
معرفتــه العلميــة والتقانيــة, وأن دور اللغــة العلميــة والتقانيــة يف حتــسني مــردود 
القوى العاملة أي باللغة األم يتعاظم بدرجة كبـرية مـع التوجـه نحـو االقتـصاد 

ية  الرتمجة العلمية من وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانّوتعد. املبني عىل املعرفة
والنمــو . للقــوى العاملــة, أي مــن وســائل النهــوض االقتــصادي واالجتامعــي

: االقتصادي هو مفتاح حـل أهـم القـضايا االقتـصادية العربيـة املعـارصة وهـي
توليد فرص العمل, وتنويع النشاطات االقتصادية, وزيادة دخـل الفـرد, ومـن 

 .ثم زيادة الناتج اإلمجايل املحيل العريب
ًغـة العربيـة بمـردود جيـد وكفايـة عاليـة أساسـا لتحقيـق ويعد استعامل الل

النمو ورضورة ماسة يف عمليـة التنميـة االقتـصادية واالجتامعيـة, وذلـك لعـدة 
 :)١٤(أسباب منها

ــادل اخلــربة بــني أفــراد املجتمــع  − ١ ــادل املعرفــة ونقلهــا وتب تــوفر اللغــة تب
                                                 

 جملة − تأثري اللغة يف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الدول العربية−الدكتور حممد مرايايت  )١٤(
 .٢٠٠٦ شباط ٩ العدد −املعلوماتية
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ة, ومؤسساته, وهي وسيلة التواصل بني مكونات منظومة العلم والتقان

 .فهي كاملال
حيقق إتقان القوى العاملة للغة العلمية والتقانيـة نقـل التقانـة للمجتمـع  − ٢

 .من منابعها العاملية

إن العمل املشرتك املنتج والفعال يف املكتب واملصنع واحلقـل حيتـاج إىل  − ٣
لغــة علميــة وتقانيــة حيــة, وإن العمــل املــشرتك يــؤدي إىل زيــادة دخــل 

 ).اللغة األم( باستعامل اللغة الوطنية اجلميع, وهذا ال يتحقق إال

إن تعلــم العلــوم والتقانــة والتــدريب علــيهام, وحتويــل هــذه املعرفــة إىل  − ٤
خربات وأفعال ومنتجات وخدمات حيتاج إىل انتـشار هـذه املعلومـات 

 .واخلربات بني أفراد املجتمع

ًإن استخدام التقانة استخداما فعاال من قبل القوى العاملة ومن أفراد  −٥ ً
املجتمع حيتاج إىل انتشار هذه املعلومات والتقانـات باللغـة األم بغيـة 
الوصول إىل ما يسمى جمتمع املعرفة, وال يمكن أن يكون بلغة أجنبية 

 .يف املجتمع

ًبد لنا من اإلشارة أخريا إىل أن اجلهود واالستثامرات الكبرية التـي تـضعها   وال ّ
لن تكون جمدية ما مل يرافقها وجـود املعرفـة الدول العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة 

 .واملعلومات العلمية والتقانية باللغة العربية لكي تكون يف متناول املواطن العريب
 بتقدم حالة االقتـصاد, −  شئنا أم أبينا− نهوض باللغة العربية يرتبطوأن ال

 : )١٥(وهذا يتطلب
                                                 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط االقتصادي−سعيد أمحد بيومي  )١٥(
٢٠٠٦. 
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والعـار أن تقـوم أن يغار رجال األعامل العرب عىل لغتهم إذ من اخلزي  − ١

بعض الدول اآلسيوية الصغرية بتصدير الدمى وفوانيس رمـضان التـي 
 .تنطق باللغة العربية, يف الوقت الذي يكتفي فيه العرب بالطرب هلا

أن تعي احلكومات العربية أن االهتامم باللغة العربيـة هـو مـن أولويـات  − ٢
م مـا تعطيـه مسؤولياهتا, أو عىل األقـل أن تعطيهـا مـن الرعايـة واالهـتام

 .لألمور الرتفيهية

أن يعي الشعب العريب نفسه أن مستقبل األجيـال العربيـة رهـن برعايـة  − ٣
اللغــة والنهــوض هبــا, وأن عــبء النهــوض ال يلقــى عــىل كاهــل جهــة 

 .واحدة, وإنام هو مسؤولية مجاعية

غـة مظهـر حـضاري ال يمكـن أن ُِّلأن يعي مجيع أبناء األمة أن اإلخـالص ل − ٤
 حترتم لغتها, وال يبذل أفرادها كل ما يف وسعهم من أجل توصف به أمة ال

 .النهوض هبا, وهو هنوض ينعكس عىل حارضهم ومستقبل أبنائهم

لقد آن هلذه األمة أن تعـي أن لغتهـا هـي عنـوان شخـصيتها, وأهنـا وطنهـا 
رمـز هويتهـا وأهنـا الروحي, ومستودع تراثها, واملحافظة عىل ذاتيتهـا الثقافيـة, 

ًوكياهنا القومي, ولسان قرآهنا الكريم, وأن عليهـا أن تأخـذ دروسـا احلضارية, 
من األمم األخرى من حيث عنايتها بلغاهتا والرتويج هلا والعمل عىل سريورهتا 
وانتشارها, فها هي ذي إحصاءات يف تسعينيات القـرن املـايض تـدل أيـام داللـة 

ارجيـة األملانيـة ختـصص عىل عناية الدول األجنبية بالرتويج للغاهتا, فوزارة اخل
ً مليـون مـارك أملـاين سـنويا ٥٠٠من امليزانية الثقافية لوزارة اخلارجية أي  % ٥٠

−٢٥إلعانات التصدير اللغوي للغتها إىل اخلارج, وها هي ذي فرنسا ختصص 
ــساسة ٣٠ ــسية يف اخلــارج, ويعمــل ال ــون فرنــك فرنــيس لنــرش اللغــة الفرن  بلي
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ية املعنوية للفرنسية عـىل أهنـا اللغـة العامليـة يف الفرنسيون عىل الرتكيز عىل األمه

وهـــا هـــي ذي , Perfectionوالكـــامل , Beauté, واجلـــامل Clartéالوضـــوح 
بريطانيا خيصص املجلس الربيطاين فيها ميزانية لنـرش اللغـة اإلنجليزيـة قـدرها 

ّمليون جنيـه إسـرتليني سـنويا, وثمـة مخـس هيئـات يف أمريكـا تـروج / ٢٠٠/ ً
 :ة, وهذه اهليئات هيلإلنجليزي

 .وكالة التنمية الدولية − 
 .وكالة اإلعالن األمريكية − 

 .فرق السالم − 

 .إدارة الدولة − 

 .إدارة الدفاع − 

وعملـت إســبانيا عـىل زيــادة عــدد معاهـدها الثقافيــة يف العـامل لنــرش لغتهــا 
ً مليـون دوالر سـنويا ٧٥ًاإلسبانية إىل سـبعني معهـدا, وخصـصت هلـذه الغايـة 

 .)١٦(فانتسلتنفيذ مرشوع رس
 :ومن األساليب املتبعة لتعزيز التصدير اللغوي

زيادة العرض للغة بإمكان تعلمها يف أماكن جديدة وتنويـع جمـاالت  − 
 .املنتجات اللغوية اجلديدة

 .حفز الطلب − 

 .ختفيض السعر − 

والواقع أن إمكانـات االسـتثامر يف اللغـة العربيـة متعـددة, وال ينقـصنا إال 
 ولغتهـا العربيـة, ووضـع األمـور يف مواضـعها, عـىل أن صدق االنتامء إىل األمة

                                                 
 . مرجع سابق− اللغة واالقتصاد−فلوريان كوملاس  )١٦(
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ينظر إىل هذا االستثامر عـىل أنـه مـن األولويـات, ألن مـن عوائـده احلفـاظ عـىل 
هوية األمة وثقافتها وسيادهتا واالستمرار يف ألقها احلضاري عـىل النحـو الـذي 

ح يف  أن نأخذ باحلـسبان أن رشوط النجـاعىلُأسهم فيه العلامء العرب من قبل, 
العمل هو ضامن جودة النتاج وسعة السوق وسـاحة الـرتويج, وتتمثـل اجلـودة 
يف هذا املجال يف أن تكـون اللغـة موضـوع التبـادل أو الـرتويج عـىل درجـة مـن 
التطور يتيح هلا مواكبة اخلطاب العلمي والتقاين ومتثل روح العرص عرص العلم 

ر يف اللغـة مـسؤولية احلكومـة ًوالتقانة, وأن يؤخـذ باحلـسبان أيـضا أن االسـتثام
بالتعاون مع القطاع اخلاص واملجتمع املـدين, وهـو مـرشوع اسـتثامري ال غنـى 

 .ًعنه إطالقا للوصول إىل جمتمع املعرفة واالقتصاد املعريف
ًوال ضري يف أن نأخذ درسا من عدو أمتنا فقـد جعـل اإلرسائيليـون لغـتهم  َ

ً عنوانـا نـرشته ١١٤٧انة, فمن بني العربية تستجيب ملتطلبات عرص العلم والتق
منهـا فقـط  % ١٦ًمنها قد كتـب بالعربيـة أصـال و % ٨٤املطابع اإلرسائيلية كان 

 .ًكان مرتمجا
لقــد آن األوان ألن نعــي أن االســتثامر يف الفكــر, ووعــاؤه اللغــة, جيــيء يف 
مقدمة األولويات, وأن االستثامر يف مناجم العقول ال يعدلـه أي اسـتثامر آخـر, 

 :رحم اهللا الشاعر بدوي اجلبل إذ يقولو
ّال ملـــــــك جبـــــــار وال ســـــــفاح  ُوالـــدهر ملـــك العبقريـــة وحـــدها ٍ ّ 
ـــــسالح  والكــــــــون يف أرساره وكنــــــــوزه ـــــوغى وال ل  ًللفكـــــر ال ل
ـــــــــشعاع رصاح  ال تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أمرهـــا ِإال بفكـــــــــر كال ُ ٍ 

 
@ @
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 الدكتور حممد − جتامعي يف الدول العربيةتأثري اللغة يف النمو االقتصادي واال − 
 .٢٠٠٦ دمشق −  ترشين الثاين٩ العدد −  جملة املعلوماتية− مرايايت

 املجلـس الـدويل −  الدكتور حممـد الكـافود− العاملة الوافدة إىل الدول العربية − 
 .٢٠١٤ أيار −  ديب− للغة العربية

رفـة الكويـت  عـامل املع−  الدكتور نبيل عيل وفادية حجـازي− الفجوة الرقمية − 
٢٠٠٥. 

اللغـــة العربيـــة يف القـــرن احلـــادي والعـــرشين يف املؤســـسات التعليميـــة يف  − 
 الواقع والتحديات واسترشاف −  الدكتور ياسني األيويب− اجلمهورية اللبنانية

 .٢٠٠٥ عامن −  منشورات جممع اللغة األردين− املستقبل
 ديــوان −  الــدكتور سـعيد أمحــد بيـومي− اللغـة العربيـة والنــشاط االقتـصادي − 

 .٢٠٠٦) يونيو( حزيران − العرب
 −  الدكتور حممد عبد العظـيم− اللغة القومية عامل خفي يف النمو االقتصادي − 

 .٢٠١٢ كانون األول −  دمشق−  العدد الثالث واألربعون− جملة التعريب
 −  عــامل املعرفــة−  ترمجــة أمحــد عــوض−  فلوريــان كوملــاس− اللغــة واالقتــصاد − 

 .الكويت
 هيئـة املوسـوعة −  الـدكتور حممـد مرايـايت− جمتمع املعرفةاللغة واالقتصاد يف  − 

 .٢٠١٤ دمشق −  موسوعة العلوم والتقانة− العربية
 .٢٠١٤ أيار −  ديب− الدكتور عيل بن موسى − مؤمتر املجلس الدويل للغة العربية − 

*  *  * 



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 



  −٨٨١−

 
 
 

  جملس اجملمعقرارات 
  )∗(٢٠١١يف األلفاظ واألساليب 

 
)٣٤( 

َّتوجب ويتوجب َ َ َّ ََ َ  
 

 :املسألة −١
َتوجـب( املعارص فعـل االستعامليشيع يف  َّ َّ يتوجـب :ومـشتقاته مـن نحـو) َ َ َ

ُّوتوجب, كام يف قوهلم َ . َّ بمعنـى يلـزم ويتحـتم»يتوجب إعادة النظر يف القرار «:َ
 . هلذا البناء داللة يف املعاجموخيطئه بعضهم ألنه ليس

 :االقرتاح −٢
َتوجب «:جواز قوهلم َ بمعنى حتتم ولزم, وكذا مشتقاته, وإضافة ذلك إىل »َّ َ َّ

ِوجب َ وجيب: َاملعجم, واألوىل أن يقال َ َ َ َ. 
 :التعليل −٣

 : يف املعاجم− أ
ًتوجيبـا َّوقد وجب لنفسه ..األكلة يف اليوم والليلة: ْالوجبة «:لسان العرب

                                                           
 .هذه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق, وهي قابلة للتعديل يف مؤمتر املجمع  )∗(

 ).َّيرجى ممن له مالحظات عليها أن يتفضل بإرساهلا إىل املجلة(
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 أي ;ًوجب اليشء وجوبا.].أي األكل مرة واحدة يف اليوم والليلة[دها ذلك َّإذا عو
 .»َّأي استحقه: واستوجبه..لزم

َوجب«: التاج َ َأوجب هو إذا كان يأكل مرة..ثبت ولزم: ُ اليشءَ َ ْ َّووجـب ..َ
 .»َّعودهم أكلة واحدة: نفسه وعياله

َوجب اليشء وجوبا ووجبا ووجبة وجبة «:الوسيط ْ َ َ َ َِ ً ً َوجـب .. لزم وثبـت: ُ َ َ
َأوجـب الـيشء. أكل أكلة واحدة يف اليوم والليلـة: بةْجَفالن و َ َ ْ ًجعلـه الزمـا: َ َ َ َ.. 

َّوأوجب فالن وتوجب َ َ ٌْ  .»أكل أكلة واحدة يف اليوم والليلة: َ

ــاء  ــاج بن َ توجــب−َّتفعــل(إذن لــيس يف اللــسان وال الت َّ ــيهام وجــب ).. َ َّوف
 .اليوم والليلةوأوجب إذا كان يأكل مرة واحدة يف 

َتوجـب(وانفرد الوسـيط بـإيراد  َّ َبنـاء وداللـة بمعنـى أكـل وجبـة واحـدة ) َ ً ً
َأوجب(إضافة إىل  َ ْ  .للداللة نفسها) َ
 : يف الرصف والداللة−ب

َتفعل (معاينمن  َّيف العربيـة التلـبس بـام اشـتق منـه نحـو ) َّ ُ َتقمـص(ُّ لـبس : َّ
َّقميصا, وتقبى ًلبس قبـاء: ً َبمعنـى البـسه ) َّتوجـب(ن يكـون وعليـه فيـصح أ). َ َ

 .الوجوب, وهو اللزوم والثبوت

َتفعل(ومن معاين  صار : َّإذا صار ذا أهل, وحتنف: َّتأهل: الصريورة نحو) َّ
َّحنيفا, وتزبب ًتوجب األمر أي صار واجبا : وعليه يمكن أن يقال. ًصار زبيبا: ً

 .ًأي الزما

َتفعل (معاينومن  َفعل(موافقة ) َّ َ َّجب بمعنى عجب, وتبنينحو تع) َ  بمعنـى َّ
َّتوجـب عليـه  «:ًومحـال عليـه يمكـن أن يكـون قولنـا. َّبان, وتلبث بمعنـى لبـث

َ بمعنى َوجب عليه احلضور أي ثبت ولزم»احلضور َ. 

َّوبدال من أن نخص  َّأوجب وتوجـب : ببناءين مها) أكل أكلة واحدة(ً َ َ َ َْ كـام يف َ
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َأوجب(الوسيط, حيسن أن نخصص  َ ْ ) َّتوجـب(أكل وجبـة واحـدة, و: لةلدال) َ

 .لداللة اللزوم والتحتم

 :  يف االستئناس−ج
َّيتوجـب : ( تكرر هذا الفعـل مئـات املـرات يف كتـب املحـدثني مـن مثـل− َ ََ

َّعلينا, يتوجب عليه, يتوجب عليها, يتوجب عليهم َ َ َّ َ َ َّ َ ََ َ وممـن اسـتعمله حممـد بـن ) َ
 .١١/١٦٠) منتقى األخبارنيل األوطار رشح (عيل الشوكاين يف كتابه 

 وأورده معجم اللغة العربية املعارصة ألمحـد خمتـار عمـر وفريقـه بمعنـى −
 ممدوح خسارة. العضو د  .َّحتتم ولزم

 :قرار اللجنة −٤

َتوجب «:جواز قوهلم َ بمعنى حتتم ولزم, وكذا مشتقاته, وإضافة ذلك إىل »َّ َ َّ
ِوجب وجيب: َاملعجم, واألوىل أن يقال َ َ َ َ. 

*  *   *  
)٣٥( 

   ليستا بمعنى واحد)ال جيب أن نسافر( و ) نسافرَّجيب أال(
 

 :املسألة −١

للداللـة عـىل نفـي ) ال جيـب(َّيستعمل بعض الكتـاب والـصحفيني عبـارة 
 يعنـون هبـا نفـي ,)ال جيـب أن نـسافر(: التزام احلدث والكف عن فعله كقـوهلم

 .ًالسفر إطالقا

 :االقرتاح −٢

ال جيب (: نى وجوب عدم السفر, واستعامل بمع)جيب أال نسافر(: استعامل
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 .ٍّ بمعنى أن السفر غري واجب بل جائز, ولكل من العبارتني معنى)أن نسافر

 :التعليل −٣

, تنفي وجـوب الـسفر ولكنهـا ال تنفـي )ال جيب أن نسافر(: إن عبارة مثل
اجلواز, أي جتيز السفر, إذ تعني العبارة أنه جيوز أن نـسافر, ولكـن الـسفر لـيس 

َا حتام, فهنا نفينا وجوب احلدث والتزامه, ولكننا مل ننف جوازه, فإذا أردنا الزم ً ً
:  فنقـول,)الـسفر(نفي احلدث لزم إدخال أداة النفي عىل فعل احلدث وهو هنـا 

ال جيب ( يف عبارة أما ألن هذه العبارة تعني التزام نفي السفر, )جيب أال نسافر(
تعني نفي التزام الوجوب وليس نفي احلدث وهو الـسفر, ذلـك أن ف) أن نسافر

يتوجـه النفـي ) ال جيب أن نـسافر(أداة النفي تعمل فيام تدخل عليه, ففي عبارة 
يتوجه النفي إىل ) جيب أال نسافر(إىل الوجوب, وليس هو املطلوب, ويف عبارة 

 .احلدث وهو السفر
ن النفـي هنـا يتوجـه إىل نفـي  فهو صـحيح أل)ال جيوز أن نسافر(: أما قولنا

ًاجلواز فإذا نفي اجلواز نفي معه الوجوب أيضا, ألن ما مل يكـن جـائزا ال يـصح  ً
 فالداللـة هنـا تعنـي إمكـان وقـوع )جيوز أال نـسافر(: ولو قيل. ًأن يكون واجبا
 .احلدث وعدمه

 ممدوح خسارة. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

ال جيـب (: م السفر, واسـتعامل بمعنى وجوب عد)جيب أال نسافر(: استعامل
 .ٍّ بمعنى أن السفر غري واجب بل جائز, ولكل من العبارتني معنى)أن نسافر

**   *    
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٨٨٥
)٣٦( 

َأمتتة ومؤمتت ُ َ َ 
 

 :املسألة −١

َاألمتتة(يشيع يف الكتابة العلمية واإلدارية كلمة  ْ ًداء العمل كـامال أبمعنى ) َ
َّمعربــة مل َّأجنبيــة وهــي كلمــة . اة, وال ســيام احلواســيب وبرجمياهتــوســاطة اآللــب

 .ُّتوردها املعاجم اللغوية القديمة وجل املعاجم اللغوية احلديثة
 :االقرتاح −٢

ــة(صــحة تعريــب كلمــة  َأمتت ْ ــة ) َ ــة عام ــى إنجــاز عمــل بوســاطة اآلل بمعن
 .واحلاسوب خاصة بدون تدخل اإلنسان, وجواز استعامهلا

 :التعليل −٣
كلمة, مع أهنا دخلت اللغات العلميـة يف مل تتعرض املعاجم احلديثة هلذه ال
َاألمتتـة(وكلمـة . أوروبا منذ ثالثينيات القرن العـرشين ْ تعريـب لفظـي لكلمـة ) َ

)automatisation ( الفرنسية, وكلمة)automatization ( ِّكام عربـت اإلنكليزية ُ
َّاألمتاتيـــة(اإلنكليزيـــة إىل ) automation(و) automatisme(كلمـــة  ْ , وتعنـــي )ُ

 املتعلقــة ببنيــة االت العلــم والتقنيــة التــي هتــتم بدراســة النظريــات والتطبيقــاتجمــ«
كـام جـاء يف » منظومات التحكم التي تعمل من دون تدخل مبارش من اإلنـسان

ــة; أي  ــة(املوســوعة العربي َعلــم األمتت ْ ــتحكم ) َ وهــي مــن مــصطلحات نظــم ال
صــل املــصطلح ًوقــد جــاء تعريــب الكلمــة انطالقــا مــن تعريــب أ. واملعلوماتيــة

, وهو تعريب لفظـي جـاء عـىل منهـاج العـرب يف )automate(اإلنكليزي وهو 
َّالتعريب, إذ خلت الكلمة املعربة من أصوات أجنبية وصـيغت عـىل إيقـاع بنـاء 

ْفعللة(عريب هو   .الذي هو مصدر الفعل الرباعي املجرد) َ
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َاألمتتة(َّوإذا صح تعريب كلمة  ْ فعـل ربـاعي َّبمعنى املصدرية صـح أخـذ ) َ

َأمتت(منها هو  َ ْ , أي أنجز العمل بوساطة اآللـة أو احلاسـوب مـن دون تـدخل )َ
ِمؤمتـت(ّاإلنسان, وكذا يصح اشتقاق اسـم الفاعـل مـن الفعـل وهـو  ْ َ , واسـم )ُ

َمؤمتت(املفعول  ُْ َ.( 
ُومما يستأنس به أن هذه الكلمة استعملت عرشات املرات يف كتـب علميـة  َ ُ

 :ومرجعية أبرزها
 .٢٨٤ و٢/٢٧٧وعة العربية املوس − 
الصادر عن اجلمعية العلمية الـسورية (معجم مصطلحات املعلوماتية  − 

 .٣٢ص) للمعلوماتية

 ممدوح خسارة. د: العضو
 :قرار اللجنة −٤

ــة(صــحة تعريــب كلمــة  َأمتت ْ ــة ) َ ــة عام ــى إنجــاز عمــل بوســاطة اآلل بمعن
ىل املعجم واحلاسوب خاصة بدون تدخل اإلنسان, وجواز استعامهلا وإضافتها إ

 .العريب
*  *   * 
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  الكتب واجملالت املهداة
  إىل مكتبة جممع اللغة العربية

  ٢٠١٥ من العام الثالثيف الربع 

 )∗(أنور درويش. أ

 سلــسلة ,٢٠١٥وزارة الثقافــة, نــزار بريــك هنيــدي,: األعــامل الــشعرية −١
 .)٣١( األعامل الكاملة

 ,٢٠١٥حسن إبراهيم األمحـد, وزارة الثقافـة, دمـشق, : ةيباألدب واألد −٢
 ).٢٢( سات أدبيةسلسلة درا

وزارة  رغــداء مــارديني,: أســبوعيات ســورية يف حــرب القــرن اإلرهابيــة −٣
 ٢٠١٥الثقافة, دمشق, 

ــسام شــام  −٤ ــة(أن ــر األزمن ــشق, إ): طه ــة, دم ــروة, وزارة الثقاف ســامعيل م
٢٠١٥. 

 . ٢٠١٥عيد مرعي, وزارة الثقافة, دمشق,: تاريخ مملكة  إبال وآثارها −٥
حـسان حممـد سـلامن, وزارة : م والتطبيـقالتجارة اإللكرتونية بـني املفهـو −٦

 .٢٠١٥ الثقافة,
حممد إبراهيم احلـوراين, وزارة : التعليم يف والية دمشق يف العرص العثامين −٧

 .٢٠١٥الثقافة, دمشق, 
                                                 

 .أمني املكتبة العربية يف املجمع  )∗(
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سلسلة  ,٢٠١٥ميادة أسرب, وزارة الثقافة, : اخلرب ومقاصده عند اجلاحظ −٨

 .)٣٢( دراسات يف األدب العريب
ــاة  −٩ ــيقيةدراســات وأبحــاث احلي ــة, : املوس ــالذي, وزارة الثقاف ــهيل امل س

 ). ١٢(, سلسلة دراسات موسيقية ٢٠١٥دمشق, 
دمـشق,  وزارة الثقافة, عيل الراعي,: دروب يف املشهد التشكييل السوري − ١٠

 .)١١( , سلسلة فنون٢٠١٥
 .٢٠١٥هاين العطار, الرياض, : أنور العطار, حتقيق): علمتني احلياة(رباعيات  − ١١
 ,أيمن الشوا, وزارة الثقافة, دمـشق: يادة بعض األفعالزيادة األسامء وز − ١٢

 ).١٠( سلسلة متكني اللغة العربية ,٢٠١٥
ــة, ): مقــاالت متنوعــة(شــذرات يف املوســيقا  − ١٣ ــا, وزارة الثقاف حممــد حنان

 .)١٣ (دراسات موسيقيةسلسلة , ٢٠١٥, قشدم
جهـاد بكفلـوين, وزارة : غـسان كـالس, تـدقيق): خمتـارات(شعر اجلالء  − ١٤

 .٢٠١٤ة, دمشق, الثقاف
 .٢٠١٥طالب عمران, وزارة الثقافة, دمشق,  :الشمس وكواكبها − ١٥
غزوان زركيل, وزارة الثقافـة, ): مقاالت خمتارة(عن املوسيقا واملوسيقني  − ١٦

 ).١١(دمشق, سلسلة دراسات موسيقية 
مــاري شهرســتان, وزارة  :انات طــاغور, ترمجــةررابنــد: )روايــة (غــورا  − ١٧

 .)١٣( ة اخلطة الوطنية للرتمجةسلسل, ٢٠١٥الثقافة, دمشق, 
 .٢٠١٥ وزارة الثقافة, دمشق, خلف املفتاح, :يف األبعاد احلقيقية لألزمة − ١٨
ًشــاعرا, مرتمجــا, باحثــا(كــامل فــوزي الــرشايب − ١٩ ً  ةغــسان الكــالس, وزار): ً

 .٢٠١٤الثقافة, دمشق, 
باســل املــساملة, وزارة الثقافــة,  :تــريي إيغلتــون, ترمجــة: بعــد النظريــة مــا − ٢٠

 .٢٠١٥دمشق, 
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هنـائي : مام حممد سعيد رمضان البوطياملنهج الرباين يف فكر وسلوك اإل − ٢١

 .٢٠١٤ خرض شحرور, دار الفارايب, دمشق, :األورفه يل, تقديم
األمــري عبــد : املواقــف يف بعــض إشــارات القــرآن إىل األرسار واملعــارف − ٢٢

 .٢٠١٤بكري عالء الدين, دار نينوى, دمشق, : القادر اجلزائري, حتقيق
ــعاهلو − ٢٣ ــة واق ــة رصاع فكــري وأزم ــة العربي عهــد كــامل شــلغني, وزارة : ي

 ).١١( , سلسلة دراسات فكرية٢٠١٥ ثقافة, دمشق,ال
ــسورية − ٢٤ ــائع ال ــسنوات  (الوق ــة حــسب ال جــورج ): ١٩٦٨−١٩١٨مرتب

 .٢٠١٥ مشق,دجبور, وزارة الثقافة, 
*   *   * 
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Books: 
- AL-Kamel AL-Kabir/ Youssof M.Reda. 

- One Hundred Years of Solitude/ Gabriel Garcia Marquez. 

- Mémo Larousse. 

- The Light of the Holy Quran. 

- Lord of Arabia: Ibn Saud/ H.C.Armstrong. 

- L’éducation pour le développement rural/ UNESCO. 

- Peace and Prosperity Policy and Peace Regime/ In-Duk Kang. 

Periodicals: 
- AJAMES, N.31-1, 2015 

- AWRAQ, N.9, 2014. 

- IBLA: Revue de L’Institut des Belle-Lettres 

Arabes, 77e Année, N. 213,214, 2014 (1-2). 
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