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  م١٩٢١ هـ الموافقة لسنة ١٣٣٩أنشئت سنة 

  تصدر أربعة أجزاء في السنة

   ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية١٦٠  قيمة االشتراك السنوي
ً دوالرا أمريكيا في البلدان العربية١٥  ً  بدءامن مطلع العام  ً  

  ًأمريكيا في البلدان األجنبيةً دوالرا ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسجل   ّترسل ا

  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(

  )خطة المجلة(

ا  • ــا ويقــصرو ا  ــا املقــاالت الــيت خيــصو لــة الــيت تلتزمهــا أن تنــشر لكتا َإن خطــة ا َِ ِّ ّ
  .عليها

ااملقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ.  
  .ترتيب املقاالت خيضع العتبارات فنية •
لــــة مطبوعــــة علــــى اآللــــة الراقنــــة، أو علــــى  • ينبغــــي أن تكــــون املقــــاالت املرســــلة إىل ا

مـسجلة ) ديـسك فلـويب(احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مـرن 
  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين

اّاملقاالت اليت ال تنشر ال ترد إ •   .ِىل أصحا
لة، مع مقالته، موجزا بسريته العلمية  • ًيرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  .وآثاره وعنوانه
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- ٤٤٥ -  

  *ملصطلح العلمي العريب اورتط
   يف

  للغة العربية بدمشقا عمجم
  ور عبد اهللا واثق شهيدكتلدا  

عام ) يونيو(ـمع اللغة العربية يف دمشق يف الثامن من حزيران  جمشئأن
امع العلمية اللغوية يف  ام، باسم١٩١٩ مع العلمي العريب، وهو أقدم ا

سباب إنشائه أن احلكومة أ مهأ نوكان م. الوطن العريب يف العصر احلديث
اجة ماسة إىل رهط من األدباء حل اأن(( ّ الفتية أدركت منذ قيامهايةورلس اربيةالع

والعلماء واللغويني العرب، يعملون على تصحيح لغة املوظفني يف احلكومة، 
ويشرفون على لغة الكتب املدرسية يف املدارس العسكرية واملدنية، ويضعون 

ا ايةلماملصطلحات الع ))لعربية أو حيققو
مع إىل  عقدو. )١( هدت برئاسة هذا ا

ًرجال من رجال األمة والدولـة املرموقني، ورائدا  ناكو ،العالمة حممد كرد علي ً
 وهو ً،ة القرآن لساناغوبل ً،من رواد الفـكر القومي العريب، اعتز باإلسالم دينا

                                            
مع العلمي اردلا هيف هذع ملرجا*  سة هو جملة جممع اللغة العربية بدمشق وهي جملة ا

  ً.العريب سابقا

مع العلم:  مصطفى الشهايبمريألا)١( لد ٧لعريب بدمشق الصفحة  ايا   .٤٠ ا



  
٤٤٦  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

مع يف أول  اضاءع أدد عانك.)١(املتحدر من أصول آرية كردية شركسية
  .لشيخ طاهر اجلزائري بعد عودته من مصرهم انضم إليامث  ،األمر مثانية

مع يعقد جلسـاته يف إحدى الغرف العلوية من ال ويف((  بدايـة كان ا
))دار احلكومة

 وزع األعمال العلمية واللغوية على أعضائه، ورسـم اهيفو ،)٢(
ً قانونا أسـاسيا عووض ،هاضغر أ إىللاخلطط اليت ينبغي أن يسلكها للوصو ً

ُونظاما داخليا، ألجل أن تكون حركة أعماله وسـريه يف إدارته على  ً ً
عادل ك الًذ مقرا له يف املدرسة العادلية املنسوبة إىل امللاخت مث. )٣(امقتضامه

ر دا((شقيق امللك الناصر السلطان صالح الدين األيويب، وهي تقع قبالة 
م) ظاهرالك ل املبةكتم ())كتب العربيةال ا، ومها على عاليت أنيط با ُ إدار

مع مرهقة منذ إنشائه، وأمهها. مقربة من اجلامع األموي : كانت أعباء ا
ير الفصيح منها روتق ،كومـةر احلالبحث يف األلفاظ املتداولة يف أكثر دوائ

ّاعتمادا على أمهات الكتب القدمية، وتـعهد آثار البالد بالع  عومج ،ةياعروال ايةنً
ًدار يعدها لتكون نواة لدار اآلثار العربية، وإنشاء جملـة له  ما يتوافر له منها يف

مع العلمي العريب وذلك كله يف ظل ظروف اقتصادية صعبة . باسم ا
مع توقيفا مؤقتا احلكاضطرت  ًومة العربية إىل توقيف أعمال ا ً َ من ت بقوأ((َ

ي يدتوياته فال تغتاهلا أوحمه العلى أعم رفاشأعضائه عضوين فقط لكي ي

                                            
   ٣٠لد  ا٢١٥ة حصفلا حياته وأثاره،: حممد كرد علي: ور سامي الدهانكتلدا) ١(

لد ٢ العلمي العريب الصفحة معانشأة : لقادر املغريب ابدع)٢(   .١ ا

مع العلمي العريب الصفحة : لقادر املغريب ابدع)٣( لد ٢نشأة ا   .١ ا



  
٤٤٧  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

))الضياع
 وهي السنة اليت أصدر فيها جملته كان عدد ١٩٢١نة  سيفو. )١(

ًأعضائه العاملني أربعة، يؤازرهم عدد من األعضاء الشرفيني، وكان مما قام به 
  :يف هذه السنة

 ١٧ جملس املعارف الكبري يف ررالكتب املدرسـية بعد أن ق حصال إ- أ 
مع إم١٩٢١ نةس)سبتمرب (ليلوأ   .َح أسلوب إنشائهاحليص ،َحالتها على ا

فحات جملته وغريها لى ص ينشر عنفكا ،ّلغة الكتاب حصال إ-ب 
ا رىأخ و))األقالمت راعث((من الصحف مقاالت يف باب  ضع لو ايف(( عنوا

 س أنً نشرة يطلب فيها من دوائر احلكومة ومعاهد التدريعذاوأ،  ))والتعريب
ًلفاظ وضعا وتعريبااألن  مَئه مبا حتتاج إليهِبُتن ً)٢(.  

ارف واألوقاف عامل –تنهال عليه رغبـات دوائر الدولة كلها  تذخأو
 فيها بعناية، رفنظ ،ظر يف كلمات وتعابـري كثريةن يف أن ي-والشـرطة وغريها 

  :)٣( وقدمها بتواضع شديد مبثل العبارات التالية

ِخرتناه للكتاب األفاما  ن أنلى يقني م عنوحن ((  هذه منل اضَُّ
إذ قد : َال وأفضـل ما يعول عليهيقَاألوضاع والتعابـري اجلديدة مل يكن خري ما 

ٌيتفق لبعضهم أن خيطر له كلمة أو تعبـري خري مما وضعنا واخرتنا ٌ فله أن .ٌ

                                            
مع العلمي العريب الصفحة : ادر املغريبلق ابدع)١( لد ٥نشأة ا   .١ ا

 ٣٩٢ثناء هذه السنة الصفحة يف أوأعماله  عنامجم نعخالصة : لقادر املغريب ابدع)٢(
  .١دلا

لد األول٤٣إصالح لغة الدواوين الصفحة :  لغوية اعوضأ) ٣(   . ا



  
٤٤٨  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

ريه أن يستعمل ما ارتأيناه حنن، فتحيا ن لغيستعمل ما ارتآه هو، كما أ
  .)) وأصلحَحصفأ نحدامها اليت تكوإأو  ،ًا معنلمتاالك

مع منذ البداية البحث عن ضف دقل ألصلح، ومل يشأ فرض ال ا
  .منجزاته على الناس املتلهفني اللتقاطها، ذلك ألن األصلح كان هو الغاية

َح لغة الدواوين والكتاب والصحف، رسـم اخلطوط الكربى الصإ نإ َ َ
مع يف سنوات ات لحصطملوضع ا:  فكانت يف املصطلح،وىله األلتوجهات ا

ًاألكثر تداوال وإحلاحا، وجلها يقع يف جمال لفاظ احلضارة واحلياة العامة،  أً
  :ّكهذه العينة منها

  بكتم  ةماص    و بوابأذن آ    يتجوبن  

    نةزاخ  ةقاص    و عددأقم ر    روومن  

  اتكم  قتقول      رقريت    ورابر  

  فلو مأ ةارضبإ  هوسيد      ابعط    ولب  

  ميقوت  امهنروز      ةدفأم    اوبص  

  مِّلقيا  مقاممئاقال      سسالع    يةورلدا  

تب لبعض مصطلحاته احلياة، فعلى سبيل املثال صمدت يف هذه كي ملو
  .العينة كلمتا الدورية، والقائممقام أمام العسس والقيم

مع يف بالد الشام ويف مجيع البالد العربية اليت إلا ناك قبال على ا
ية يف ربلع اًماين كبريا، بل كان كذلك يف مجيع البالدثالع ن احلكمحتررت م



  
٤٤٩  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

ٍع العريب األول الذي ظل الوحيد أكثر من عقد من ـمإنه ا. املشرق واملغرب
ّ

ِكانت صفحات جملته ملتقى اللغويني واألدباء والكتاب واملرتمجني . الزمن ّ ِ

ًتطورا سريعا من تالقح األفكار وتفاعلب اصفأ ،العرب وأحرز  داتا االجتهً
ًيف خدمة أغراضه تقدما كبريا س علماء املسلمني يف اهلند وفار هلوح تفوال ،ً
ّفعلى صفحات جملته خص األب العالمة . ٌوغريمها، وكثري من املستشرقني

مع بدراسات قيمة أتى فيمااسـتنأ ّس ماري الكرمـلي من بغداد ا  منها يف  جاءٍ
 ، من األلفاظ والعبارات األجنبيةةبريكموعة جم لى ع))ع العصريةضاواأل((باب 
مع يف شؤون اللغة، ونشر انتغل يقابلها يف وما  العربية، وراسل زمالءه يف ا

مع حديثا رسائل الرئيس كرد علي إىل األب  ه فياٍ كتاب أحلق  يفلكرملي اًا
لعالمة وكان للمجمع مع ا. ملغريب إليهي وائل القامسي واجلزائري والتنوخارسـ

 ،هتايا شـأن مشابه، فمنذ بد-من جهابذة علماء مصر- شـا ار بوأمحد تيم
مع يف ظرألول، ناويف أعمال دوره  لغوية يف الرتب واأللقاب وما ة الرس(( ا

  .))ّيقابلها من العريب الفصيح مبنية على الرتب واأللقاب يف مصر

مع يف مرحلة اإلنشاى ل اخلطوط الكربيه كلت ء األوىل، توجهات ا
ًوهم مجيعا ، ونفيؤهم األعضاء املؤازرون والشرالوزم ،معيون األوائلا اقام 
  .ملقام األول اويون يفغل

ا ظهور أعمال بعض ملا اأم َرحلة التالية أو الثانية، فيمكن عد بدايا ّ
ال الطبيب مجيل مكأع ،الرواد يف مصطلحات العلوم األساسية والتطبيقية

، واألمري مصطفى )أمراض اجللد (لطباحات  الفيزياء واخلاين يف مصطل
واكيب يف لكالدين ا وحممد صالح، عةراالشهايب يف مصطلحات الز



  
٤٥٠  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

مصطلحات الكيمياء والصيدلة، وأعمال األطباء مرشد خاطر يف مصطلحات 
وحسين سبح يم، د محدي اخلياط يف مصطلحات اجلراثوأمح ،األمراض اجلراحيـة

 - الحظتـه أن هؤالء الرواد مدر ومما جي. الباطنةيف مصطلحات األمراض 
هيئة التدريـس يف   كانوا أعضاء يف-  يباهشلاويستثىن منهم األمري مصطفى 

. املعهد الطيب العريب الذي أصبح امسه فيما بعد كلية الطب يف اجلامعة السورية
األسنان،  وطب ، الطب البشريالثةوكانت هذه الكلية جتمع يف فروعها الث

مع فانتخبـوا أعضاء مراسـلني أو يفوا جوقد تدر. لصيدلةوا م مع ا  تعاو
مع يف . املني فيهعضـاء أع  مث،نمؤازري وتركت أعماهلم طابعها على إنتاج ا

قضايا املصطلح العلمي العريب، وأوجدت فيه البيئة املواتية لنشوء مدرسة يف 
  .معاجلة تلك القضايا

ب منذ عام اإسهب شؤون املصطلح األمري مصطفى الشهايب جلافع
 هاكانت كلوهرة، قاال وَ، ونشر دراساته وحبوثه يف جمليت جممعي دمشق١٩٢٤

ا وهو وإن مل خيرج يف وضع املصطلح . يف علوم الزراعة واملواليد ومصطلحا
 صطلح أسس وضع املعفجم ،عن اختصـاصه هذا، إال أنه توسع يف حبوثه

وأضاف إليها ونشر عام  ت،الا استجد من حماوّاملتوارثة ونسق بينها وبني م
 اللغة العربية يفلعلمية ات حاـلطصامل((َ من حصيلة تلك األعمال كتابه ١٩٥٥

فكان يف حصيـلة . ١٩٦٥ًاد طباعته منقحا عام عأ مث ،))يف القدمي واحلديث
ًأعماله مهندسا زراعيا ًا لغويا عاجلملوعا ،ً الت النحت واالشتقاق  مشكً

، وكتابة احلروف )السوابق واللواحق(لصدور اع وسالعربية، والكواواألوزان 
 ما ميت يف اللغة العربية إىل مشكالت َم، ومعظزةماهلَاألعجميـة، وقواعد رسم 

  .املصطلح العلمي العريب بصلة



  
٤٥١  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

ـه ح يف حبوثه وكتبه ومعجماترتواق ،الكواكيب النحت عناية خاصة ىلوأو
د مما مجعه من شواهد من ـعديلًا رأيه بادمؤي ،لكثري من املصطلحات املنحوتـةا

وا ذوأخ ، املنهجمةوسال ،بلووقد شهد له زمالؤه جبودة األس. الرتاث العريب
عليه املغاالة يف االعتماد على النحت، وال سيما يف احلـاالت اليت ال يوحي 

ى ٍا، مما ال يبقي له أي ميزة عل منهفيها املصطلح املنحوت باأللفـاظ اليت حنت
ا متتـاز به من جرس ممع  ، ميكن أن ختتار لتحل حملهىأخر أي كلمة عربية
ًشهد أيضا تواس ،ألوزان العربية جبهد مرموقا ةسارد صوخ. عريب على األقل

 دوعد ،ٍبالرتاث العريب، فأحصى لكل وزن العشرات واملئات من الكلمات فيه
ًعشرات منها تأكيدا لك تلى ع واقرتح القياس صـالة الوزن يف اللغة العربية، ألٍ

 ،نيويـغًوكثريا  ما حركت مقرتحاتـه تلك قرائح الل. األوزان يف وضع املصطلح
قدوها وعدلوها على صفحات جملة نأو  ،ا عليه، وطوروا بعض مقرتحاتهنوثأف

مع   .ا

ذ إنشـائه، فإن ة منان التعليم يف املعهد الطيب العريب باللغة العربيك املو
ٍتدبر كل عضو  ِس فيه مشكالت املصطلح وقضاياه أمر يتدرلمن أعضاء هيئة اّ

ن مأو  ،بتدريسه موقي يعلم الذلعادي، إذ البد له من وضع مصطلحات ا
إعادة النظر فيما وضع زميل سبقه يف تدريس ذلك العلم، فاكتسب لذلك مجيع 

ِأعضـاء املعهـد الطيب العريب مراسا يف النظر يف املصطلح ووضعه، ولذلك أي ًضا ً
 لةجم((د خاطر، الذي توىل رئاسة شكمر ، يف قضايا املصطلحءرباكثر فيهم اخل

، وكانت جملة )١٩٤٦- ١٩٢٤(من عشرين سنة ر كث أ))ريبلع املعهد الطيبا
واسعة االنتشار يف البيئات العلمية العربية، فانتشر معها املصطلح العريب العلمي 

املعهد الطيب   منة السنة التحضريي الفيزياء يفسّدر  اخلاين الذيمجيلالطيب؛ و



  
٤٥٢  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

ا  الينيعة وفقطال((مصطلحات الفيزياء يف كتابه  وضعو العريب ووضع مصطلحا
الدكتور اخلاين، كما ذكر يف مقدمة كتابه، قد تلقى هذه ن كا و.))يف علم الطبيعة

ا، وأوالها ما تستحق من  ته يف التدريس، وعرض عنايالعلوم يف فرنسا وشغف 
مع واملخ على ت اليت وضعها هلااملصطلحا اللغويـني يف جملتـه، و نيّصتا

ًت انتشارا واسعا بنيرنتشاف املمدرسي ا ً وقام الدكتور . دارس الثانوية وطال
ا أيضاعفوض ،اخلاين بتدريـس أمراض اجللد يف املعهد يزال  وال ً، مصطلحا

ت اطلحص ميف ُ عملهُّدكتور أمحد محدي اخلياط فيعدا الأم. ًأكثرها مأخوذا به
ًم اجلراثيم فتحا جديدا يف بابه مل يسبق إليهلع  الكالم يف هذا الباب هيننو. )١(ً

باإلشارة إىل ما وضعه الدكتور حسين سبح من مصطلحات يف األمراض 
ِاض جهاز روأم ،ِمراض اإلنتانية والطفيليةواأل ،ِالباطنة، أمراض اجلملة العصبية

  .حلديث عنها فيما بعداإىل  عودنعجمات خمتصة التنفس واليت تطورت إىل م

يف ) باستثناء أعمال األمري الشهايب(ت معظم أعمال هذه املرحلة رععتر
مـع أعضاء البثإال أن روادها م. كنف املعهد الطيب العريب ـوا أن انضموا إىل ا

 األوجه روا مبنـهج زمالئهم اللغويـني فيه، واندفعوا إىل التعمق يفثفتأ ،عاملـني فيه
ّاملصطلح وحتقيقه، وأثروا بدورهم يف أولئك الزمالء، فوجهوا  لوضع ويةغالل

مع يف جمال وضع املصطلحات العلمية،  ًمجيعا جهودهم إلحراز تـقدم يف ا
ال باملكان صطلحم ات العلوم األساسية والتطبيقية، فحظيت دراسات هذا ا

لة، عليها تعرض املصطل  ةعززمحات اجلديدة الالئق من صفحات ا

                                            
لد املعجمات  الطبية وتوحيد املصطلح الطيب: سبح ينسح) ١( ، الصفحة ٥٩، ا

٢٣٧.  



  
٤٥٣  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

ًؤيدات، وعليـها تتواىل آراء القراء نقدا وتصحيـحا، مث تعود منقحة مشذبة، ملاب ً
ا   .فتنتشر ويستخدمها طال

ّ إىل وضع معجمات خمتصة يف فروع ًياذا التطوير والتنقيح تدرجيهدى أ
مع، ا وموادها على صفحات جمـلة ا  خمتلفة من العلوم التطبيقية، يناقش أسلو

ع القاهرة الذي أنشئ يف النصف األول من م جمةوعلى صفحات جمـل
  .الثالثينيات

ملرحلة، وهي الثالثة، بدأت مبكرة متداخلة مع املرحلة الثانية عند  اذهه
ًإال أن ما ميكن عده معجما خمتصا مل .  أي يف أواخر العشرينياتواد،بعض الر ً

يف  درجةتت مرتصة اليت نشوكانت املعجمات املخ. يظهر إال يف الثالثينيات
دقة التعريف ووضوح املنهج، فكان منها ما ال  ويف ،مشوهلا جوانب االختصاص

يتضح يف  ال يتجاوز حمتواه حمتوى فهارس املصطلحات املستخدمة يف كتاب،
إال أن وضع معـجم . تشمل جوانب االختصاص املرتامية وال ،وضعها منهج

ن كلية الطب ممع َمطمح أعضاء اخمتص متكامل، كان يف هذه املرحلة، 
معيون مرشد خاطر، . ًوكان سـعيهم إليه حثيثا) بفروعها الثالثة( فعزم منهم ا

على وضع معجم كيب وأمحد محدي اخلياط، وحممد صالح الدين الكوا
للمصـطلحات الطبيـة، واتفقوا على نقل معجم كلريفيل املتعدد اللغات إىل 

ًما طبيا شح معجبليص ،اللغة العربية  ،رنسيةفوال ،غات العربيةل بالًمالاً
وقد طبع النص العريب من هذا املعجم يف . نكليزية، واألملانية، والالتينيـةواإل

 دوعد ،١٤٥٣٤غ عدد كلماته  وبل١٩٥٦مطبعـة اجلامعة السورية سنة 



  
٤٥٤  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

معيني الثالثـة كانوا  امنو. )١( صفحة٩٦٠صفحاته  ملستحسن التذكري بأن ا
  .  العلمية يف كلية الطب من اجلامعة السوريةتلحاطأعضاء جلنة املصًأيضا 

  :)٢(كتور سبح يف دراسته عن املعجمات الطبيةالدقول ي

د محدي اخلياط بصنع معجم وأمح ، األستاذان مرشـد خاطركشرتا((
ٍمع شرح واف أللفاظه، مسياه  ريب ع–طيب فرنسي   قع ي))لعلوم الطبية اجممع((ٍ

ما رمحهما اهللا، فأخذ على ا طباات، مل يتح هلم أربعة جملديف عته يف حيا
عاتقه الزميل الدكتور حممد هيثم اخلياط ابن املرحوم أمحد محدي اخلياط، 

 االنكليزية بعد الفرنسـية، وطبعت وزارة اظأللفاًامه مضيفا إليه وإمت تنقيحه
، ١٩٧٤سنة  السورية اجلزء األول منه يف مطبعة جامعة دمشق ايللع االتعليم

 الدكتور يثترو. Eرف  حىل إAرف من ح صفحـة ٦١٤ويشتمل على 
هيثم يف إصدار األجزاء الثالثة حىت االنتـهاء من وضع املعجم الطيب 

  .))…املوحد

َاللغويون يتابعون إصالح تراكيب ومفردات ن معيواا كان نميوب
واحلياة ات ألفاظ احلضارة لحصطم َعض وو،ّالكتاب يف الصحف واملؤسسات

                                            
لد : سبح ينسح)١(  انتفحصلا، ٥٩املعجمات الطبية وتوحيد املصطلح الطيب، ا

٢٣٨- ٢٣٧.  

  .٢٣٨- ٢٣٧ السابق الصفحتان عرجملا) ٢(



  
٤٥٥  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

مـعيو العلوم جم نكا، )١(ة والثالثة بل وما بعدمهاثانيملرحلتني الايف  العامـة
ا ويقلبون ِّرفيع ،التطبيقية يتناولون اجلديد يف مصطلحات علومهم ّفون 

ا   يفرةنظ((دم النقـاش، وختتلف اآلراء، فنقرأ لألمري الشهايب توحي ،مفردا
))مصطلحات علمية

لذي مل يتأخر ا، يب مصطلحات الكواكبعضا  فيهقدنت ي)٢(
))ِ أم حمضنةـةمخمر((ٍعليه برد يف باب آراء وأنبـاء عنوانه 

 الدكتور سبح كريذو. )٣(
قالة، وملا م ٦٧ًتعليقا على مصطلحات زمالئه يف معـجم كلري فيل  ،أنه كتب

ًمجع نسائلها كون جمموعها جملدا أرىب عدد صفحاته على األلف ّ
)٤(.  

                                            
لد (رد علي يف باب آراء وأنباء  كتبك) ١( ً داتقمن )١٥٣- ١٥٠، الصفحات ٢٨ا

 ،Point de vueترمجة للعبارة تركيب أفرجني حمض ه ن أل))ظر نهةوج((استعمال 
ل Les possibilités لـ ةرمج ت))نياتكاماإل((مال عتساو ة نسفرا ان كه نأوي
يقال ا أن  اخرتاعبيعيو ،))نكاماإل((ألحرى  ل  ل((ة فظ  با اق ةت ل))رخيي ت  بل ري ع

اريخ ت ل ا ـ و…عما قبل  لع وض((يب ركت احلروفا على  رمجة  تهي و))نقط 
فرنسية رة  ا عب ل ة  ي يب عبد جي و ،…Mettre les points sur les i: حرف

بعض مصطلحات   عنلعدلا القادر املغريب على سؤال مدير الدائرة القانونية يف وزارة
ت جديدة تتعلق بإشارات حاطلمص(( الباب فس نيفيف الطرق وإشاراته، فيقدم سري ال

  .) ٤٩٧- ٤٩٣، الصفحات ٢٨د لا ())السري يف الطرقات

لد :  مصطفى الشهايبريمألا) ٢(   .١١٦، الصفحة ٢٥نظرة يف مصطلحات علمية، ا

- ٦٢٨، الصفحات ٢٩لد ، اهضنحم  أمرمخةم: صالح الدين الكواكيب دمحم) ٣(
٦٣١.  

لد عجملا: ور حسين سبحتكدلا) ٤(   .٢٣٩ الصفحة ٥٩مات الطبية ا



  
٤٥٦  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

ذته اهلدف مع زمالئهم، ومل ينشر تأساومعيو طب األسنان يبلغ جم ومل 
معي الدكتور ي لذ ا))ت تعويض األسنانحاطلمص((معجم   ليشيموضعه ا
 وهو م،١٩٧٠إال مببادرة من نقابة أطباء األسنان وعلى نفقتها عام ي خور

معجم ثالثي اللغات شرحت مواده باللغة العربية، قال عنه الدكتور حسين 
)١( عجم الوحيد يف بابه حىت يومنا هذا املوذا املعجم ه هعللو((: سبح

((.  

ملعجمات املختصـة يف العلوم األساسية والتطبيقية األخرى، فقد  اماأ
ك  وذلتأخرت عن املعجمات املختصة يف الطب، والطب البشري منه خباصة،

عهد العايل وامل ،دابواآل ،لومع الاتوهي كلي(ألن أوائل تلك الكليات 
 ،سـتقاللاالدث إال بعد ُحت مل ،) اهلندسة يف حلبيةكل ودمشق  يف،معلمنيلل

مع العلمي بأي  ٍعد مضي أكثر من ربع قرن على قيام املعهد الطيب العريب وا

لفاصل الزمين، فقد بدأ ذا اوعلى الرغم من ه). جممع اللغة العربية(العريب 
معي الدكتور مجيل صليبا، منذ منتصف اخلمسيني  ات، أي قبل اكتمالا

فحات جملة  صلى ع))الفلسفي مجعامل(( ر تعويض األسنان ونشره، بنشممعج
مع يف باب  ))حات  الفلسفيةطالصاال((ا

معيني ضو مث ،)٢( َّعت جلنة من ا
الدكتور عبد الرزاق قدورة، واألستاذ سعيد األفغاين، بالتعاون مع األستاذ 

دسني يف وزارة نملها ضوبع ،لية العلوملفيزياء بكامأمون الكناين يف قسم 
عجم عريب فرنسي إنكليزي مهو و ،)) الكهربائي اإللكرتوينجمعامل((الدفاع، 

                                            
لد ٦٦١الصفحة : تعريب علوم الطب: سبح سينح)١(   )١٩٨٥م الع (٦٠ ا

لد ٢٣االصطالحات الفلسفية الصفحة : ليباصل يمج) ٢(   ٣١ ، ا



  
٤٥٧  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

ه باللغة العربية، ونشرته وزارة الدفاع عام مواد تشرح ،روسي يف جملدين
معـجم يف  وهو ، معجم الرياضيات املعاصرة١٩٨٣مث نشر عام  . ١٩٧٥
سـاتذة الدكتور صالح أله اعاللغة العربية، وض بشرحت مواده ،تلغا ثالث

أمحد، والدكتـور موفق دعبول، والدكتورة إهلام محصي يف قسم الرياضيات بكلية 
  .ن جممع اللغة العربيةًا عبعيد ،العلوم يف جامعة دمشق

مع بالرتاجع يف وضع املصطلحات العلمية وتأليف ذاهكو  أخذ دور ا
  :أمهها يف رأيين ة، كان مدمل عاملعجمات املختصة بتأثري عوا

مع، مما أبقى،عصر ق -  مع على املقيمني يف دمشق مقر ا  منذ ضوية ا
كلية اهلندسة حبلب،  يف النصـف الثاين من األربعينيات، النشاط املصطلحي

 التفاعل املبدع ةطفر ًوهي أقدم كليات اهلندسة يف سورية، معزوال، وأبعده عن
مع واجلامعة  ٍية، وما واكبه من حث وتشجيعرالسوبني ا ٍرض لآلراء ع، وٍ

مع، فتحليل ما على واألفكار  يوبق.  ونقده وحتسينه،رض يعصفحات جملة ا
كذلك النشاط املصطلحي يف جامعة حلب كلها، ومن مث يف جامعيت تشرين 

مع وال يزال ومل تتمكن وسائل أخرى من تنشيط . ًوالبعث معزوال عن ا
مع،اتاجلامع نيب يتهموتن التعاون ال وضع املصطلح جميف   السورية وا
  .العلمي

امع العلمية اللغوية العربية ومكتب تنسيق التعريبانشـإ - ، ء احتاد ا
ًمية ولغوية عربية ومالية كبرية فيهما وجهت إليهما قسطا ت علع إمكاناّموجت

  .من النشاط املصطلحي العريب



  
٤٥٨  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

حث يف املصطلحات العلمية وطلبها بيئة عربية مواتية للب شوءن -
ذه املهمة،لل وتصدي مؤسسات عربية ،عهاـووض تفيدة من الطاقات سم قيام 

  : هذه البيئةيفو. العلمية واللغوية يف الوطن العريب كله

ن مع احتاد األطباء تعاو جملـس وزراء الصحة العرب، بالرباد -١
 املتوسط، واملنظمة قة بشرالعرب، واملكتب اإلقليمي ملنظمـة الصحة العاملي

وكان . يب املوحدطلاتبين وضع املعجم  إىل ، والثقافة والعلومةبيرتالعربية لل
. م جلنة لتوحيد املصطلحات الطبيـة١٩٦٦االحتاد قد ألف هلذه الغاية سنة 

ذا الع ّراث ثري باملصطلحات الطبية العربية اليت وضعت مل توتوافر للقيام 
يدت يف زت ورعربية اإلسالمية، واسـتخلصت وطولارة ايف عصور ازدهار احلض

ًالتاسع عشر، وحدثت ومنت منوا طيبا  نرمصر والشام يف الق عصر النهضة يف ً ِّ ُ
معة يف حصيلة األعمال املصطلحية يف املعهد الطيب العريب، كلية الطب يف اجلا

 من خالل نصف قرن، ما بني العقدين الثالث والثامن) جامعة دمشق(السورية 
 الدكتور حممد هيثم اخلياط أوقف يمـعان  أ)١(وقد ذكرت. قرن املاضيلا

 متابعة نشـره إىل ما بعد االنتهاء من جأأر و))العلوم الطبيةم ـجمع((طباعة 
ُوذلك ألن الدكتور اخلياط مسي مقرر جلنة العمل اخلاصة . لطيب املوحدجم ااملع

 يومنا إىل وهو ال يزال مقررها بتوحيد املصطلحات الطبية يف هذا املشروع،
 طبعته األوىل، وتتالت يف ا املعـجم باللغتني العربية واإلنكليزيةذر هدص. هذا

مـة الصحة العاملية بشرق ملنظ املكتب اإلقليمي ىلوتو ،أعمال تطويره وحتسينه
سي العريب، وملا مت ناملتوسط إقامة سلسلة من اجللسات إلنشاء املعجم الفر

                                            
  راسة لد من هذه ا٤٥٥الصفحة ر نظا) ١(



  
٤٥٩  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

التطور يف العلوم الطبية،  حقةملال) ته الثالثغابل( النظر يف املعجم إجنازه أعيد
وميتاز هذا املعجم على .  يزال تطويره مسـتمرا وال،ت كثريةاليوجرت عليه تعد

ة اليت أخذت بالظهور متتالية بعده، بالعمل الدؤوب وعاتمجيع املشر  املشا
 يقتدى به يف صناعة عمل معجمي مرموق إنه .ه وحتسينهراملسـتمر على تطوي
  . ةصختملاملعجمات العربية ا

معجم ) القومية للبحث العلمي ةئاهلي(معهد اإلمناء العريب  نقلو -٢
العربية، برتخيص من دار ماكروهيل  إىل ))حات العلم والتكنولوجيالصـطم((

 من رجال العلم ةً ، مستعينا بنخب١٩٨٨و ١٩٧٨األمريكية ما بني عامي 
للغتني ام بجوهو مع. القاهرة وينهم جممعيون من دمشقالعرب، كان من ب

 صفحة من القطع ٣٧٠٠ًجملدات تضم تقريبا ةعالعربية واإلنكليزية يقع يف أرب
َالكبري، وقد  تضمن التعريف ب  ،مصطلح يف العلوم الرياضيـة ٨٨٠٠٠نحو ّ

ى م احلياة، وزعت علووعل ،يولوجيةيزيائية، والكيميائية، واهلندسية، واجلفوال
  .)١(أكثر من مئة ختصص

قدم تلل كويتالعرب بالتعاون مع مؤسـسة ال سنيدحتاد املهناام قو -٣
ّ املوحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة جمعامل((العلمي،بوضع 

عجم باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية يقع  مهوو. ))والتكنولوجيا والعلوم
 صفحة نشرته مؤسـسة ٥٥٠٠على ًيف أحد عشر جزءا ويربو عدد صفحاته 

                                            
  .X ، الصفحة مةقدمللد األول ، اا –مصطلحات العلم والتكنولوجيا م عجم)  ١(



  
٤٦٠  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

 خنبة من ًاضيأيفه م، وساهم يف تأل١٩٨٦ويت عام ك الالتقدم العلمي يف
معيني   .املهندسني ورجال العلم بينهم بعض ا

شـروعات الضخمة يف املصطلحات العلمية االنتباه نفيذ هذه امل تتلف
 ضرورة حشدها اقات العلمية العربيـة املتوافرة يف الوطن العريب، وإىللطإىل ا

وأدخل . لعلمية وتوحيدهااات حلدى التصدي ملشكالت وضع املصطل
ًوبا جديدا يف صناعة املعجمات املختصة يعتمد على حشد لسأ يذهاتنف ً

األسس والقواعد يف كيفية انتقاء املصطلحات،  الطاقات، ووضع بعض
موعات املتفرعة عن عواالتفاق  املشروع، لى منهج العمل الواجب اتباعه يف ا

ِّنفذ كل ذلك . وإيكال املراجعة اللغوية إىل اخلرباء اللغويني من جممعيني وغريهم
 واتبع هذا األسلوب فيما بعد يف إعداد معـجمات علمية…وفق تنظيم حمدد

أصدرته هيئة ي لذ ا))يةذرملصطلحات العلمية والتقنية يف الطاقـة ال اجممع((كـ 
م إليها يف إعداده بعض العلماء املختصني من ضفان ،الطاقة الذريـة يف سوريـة

عضاء جممع اللغة العربية أ دم معها فيه أحهوأس ،مصر والكويتوان نلب
ًبدمشق، كما استشارت فيه أيضا عضوا آخر ً.  

لتعاون العريب يف وضع املصطلح، الذي منا وتطور يف تأليف  اذاه
امع العلمية اللغوية ًاملعجمات املختصـة، أمتد أيضا إىل نشاط جممعنا و ا

دمشق و نا وعمت عديدة يف الرباط والسوداناندو متيفأق ،العربية األخرى
 جممع امأقفّلحة يف أوجهها املختلفة، ملح الوغريها، نوقشت فيها قضايا املصط

ة وضع املصطلح العلمي العريب وطرق توحيده ينهجم((دمشق ندوة بعنوان 
امع اللر شا،))وإشاعته  ،ب تنسيق التعريبتومك ،غوية العربيةكت فيها ا

ق يف خريف العام دمش عمجموعقد . ّؤسسات املعنية بشؤون التعريبوامل



  
٤٦١  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

 املعجمات اأحد حماورهن كا و)) العريبجمعامل((املاضي ندوة موضوعها 
امع العربيـة، لتكما نظم مكتب تنسيق التعريب، با. املختصـة عاون مع ا

ّئات واملؤسسات العربية املعنية بالتعريب وبشؤون ندوات ناقش فيها ممثلو اهلي
. سلوب احملدد يف نظام إحداثهاأل قف واملصطلح، معجمات خمتصة يعدها

ها، مث يدعو املختصـني املعنيني ذوتنتهي كل ندوة بتوصيات، يقوم املكتب بتنفي
وكانت الندوة اليت . ها يف مؤمتر من مؤمترات التعريبارإىل النظر فيها وإقر

 بالتعاون مع املكتب واحدة من ١٩٩٤امها جممع دمشق يف خريف عام أق
 ،ا معجمات خمتصة مخسة، يف الفنون التشكيليةهيف وقشتتلك الندوات، ن

        .    ستشعار عن بعد واال،م املياه، والتقنيات الرتبوية وعل،عالمواإل
والتأليف د هذا النشاط حىت طال املركز العريب للتعريب والرتمجة متاد لقو

ة فاثقوهو من املراكز املتفرعة عن املنظمة العربية للرتبية وال(والنشـر بدمشق 
ة رفنظم ندوات حول قضايا الرتمجة واملصطلح بالتعاون تارة مع وزا) العلومو

طط إلقامة ندوات خيالتـعليم العايل السورية وأخرى مع جممع دمشق، كما 
ال   .أخرى يف هذا ا

 بريوت املنظمة العربية للرتمجة، وهي هيئة عربية غري ًئت حديثا يفِشأنو
تب العلمية، وستدخل من هذا الباب كال تهاأغراضها ترمجة أم من ،حكومية

  .ه بأسلوب جديديميدان العمل املصطلحي، وقد تشارك ف
ح ستثري مراجع طله املستجدات يف أساليب وضع املصهذن إ

إن مل تكن يف البداية مصطلحات املشـتغلني يف العلوم باملصطلحات، وهي و
ا ستبقى مفيدة إذا ما أحسـن عرضها واالنت ، ولكم تطورت ا عفاموحدة، فإ

امع وقد . ّقرتهألت عن بعض ما كانت  فتخ،املصطلحات اليت وضعتها ا
ا اللغوية يف وضع  العلمية معتفرض هذه املستجدات تغريات على دور ا



  
٤٦٢  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

ا يشبه ما توجهت إليه أعمال جممع دمشق يف فتحوله إىل م ،لمي العاملصطلح
 القواعد املتوارثة، إىلف امرحلته الثانية، أي إىل حماوالت استنباط قواعد تض

ته املتوافقة مع تلك اوإىل إنضاج العمل املصطلحي، أسسه النظرية وتطبيق
 تغريات يف أساليب توحيد اتكما قد تفرض تلك املستجد. األسس

مع، توطئة املصطلحات، كالبدء بت ًوحيدها يف القطر العريب الذي فيه ا
 جممع دمشق بتوحيد عرشوقد . ًوتسـهيال لتوحيدها يف الوطن العريب

حات الفيزياء لاملصطلحات بني اجلامعات السـورية األربع، وجعل من مصط
يث عما جيب التحول إليه يف حدوال جمال هنا لل. حالة منوذجية للمشروع
 يأخذ التـعليم العايل والبحث العلمي  لكي،ي العريبحبوث املصطلح العلم

احلديث خيرج عن إطار  هذا نباللغة العربية يف االنتشار بيسر، ذلك أل
  . موضوعنا



- ٤٦٣ -  

  ما وصل إلينا من شعر

  »هـ٣٨٩يحيى بن هذيل األندلسي ت «
  هـ٣٨٩ – ٣٠٥

  )١()القسم الثاني(

  حمدي منصور. د
  قافيـة الفـاء

- ٥٤ -  
  - الكامل -    ):في القصور والبساتين(وقال ابن هذيل 

ِذلت إليه جمالس األشراف ْ َ ُ ْ ٍ مرأى بديع يف مصانع جملس-١   َ َْ َ َ ٌَ ً ْ 
ٍبالنَّجم دون قوادم ِ ْ

ِ وخواف)١( ٌمتــــــــــــــــــــــــــــألق وكأنــــــــــــــــــــــــــــه متـعلــــــــــــــــــــــــــــق -٢   َ ٌَِّ َُ ُ ّ 

  :ثم ذكر الصفصاف فقال
ْمنـ ِصور عن كلل من الصفصافَ ْ ّ ٍ َ ِ ْ وكأن صف وصائف برزت إىل ال-٣   ُ ٍ َّ َ  ْـَّ

ِأعناق نافرة من األخشاف َ ْ ٍ ُ قامت إليك كأمنا أعناقها-٤   )٢(ُ َْ ََ َّ ْ 
ِحركات أيد بالسالم لطاف َ ِ ٍَّ ّ ريح الص-٥   ُ اُ ُبا من روحها فغصو ُ ْ َ 
ُإن السوالف ملعب األسياف َ ْ وتعلقت أوراقها وتدافعت-٦   َّ ُْ َ ْ ّ 
ّفأرتك لونا كاللجني الصايف ِ ّ ًَ ْ َ ْ عرضت عليك زمردا وحتولت-٧   ْ ّْ ً ّ ُ 
ِسرا على ذي ريبة وخالف ِ

ِ وكأمنا قد أسبلت من نـفسها-٨   ّ ْ َ َّ 
ِحيكيك يف إرهامك َ ْ َ

ّ وأظنه النهر الذي مل يستطع-٩   )٤(ّ الوكاف)٣( ّ 
                                                            

لد  (١)   .٧٧ نشر القسم األول يف اجلزء األول من ا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٤  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  .٦٧األبيات يف التشبيهات : التخريج

. ضد اخلوايف. أربع ريشات يف مقدم اجلناح:  القوادم-١: الشروح
  ).قدم(اللسان 

  ).خشف(اللسان . الظباء:  األخشاف-٢    

اللسان . املطر الضعيف الدائم الصغري القطر:  اإلرهام-٣    
  ).رهم(

  ).وكف(اللسان . كف الدمع واملاء إذا سالو: ّ الوكاف-٤    

- ٥٥ -  

  - الكامل -        :وقال في الشراب األبيض

ّمدد الليايل فهي  ت-١   َ صافٌمْرِجَ ــــــــــت بأيــــــــــام الزمــــــــــان وطاول ْ لعب ـــــــــْ َـ ِ َّ ِ َّ ِ 
ِمنها، لرقة جرمها املتكايف َ َُ ِ ِْ

ُْ فإذا استقرت يف الكؤوس حسبتها-٢   ِ ِ َ ِ ْ 
ا من كل ضرٍ  ّفشرا ِّ ُ ُ َ ْقرت كأن من الآللئ ذوبتُع -٣   َشافَ َ ُِّ َّ ْ 

َماء، وقد حكمت حبكم خاف ٍ ْ ُ ْ َ قد أومهت حكم احلدود فظنَّها-٤   ً َ ِ ُ َ ْ 

  .٩٦األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٥٦ -  

  - الكامل -        :ًوقال أيضا في المذبة
ُيف فاحم من شعرها املحفوف ْ َ

ِ ْ دها قيــــــــام وصــــــــيف-١   َ ت علــــــــى ي ِقام َ َ ـــــــ َـ ــــــــ َْ 
ِمالت إىل التـعنيق والتـرشيف ِْ َّ َِّ ْ ْ ـــــــــــــــا-٢   َ َّ وثـنـــــــــــــــت عليهـــــــــــــــا قـــــــــــــــدها فكأ َّ َ ْ ََ 



  
٤٦٥  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

ُمنه فمر جبانب حمذوف َْ ٍ ِ َ بعثت على طيش الذباب فأنصفت-٣   ّ َ َْ ِ ُّ ِ َْ ْ َُِ 

  .٢٤٤األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٥٧ -  

  - الطويل -      ):في سحابة(وقال ابن هذيل 

ٍتـبسم عن ومض من  ْ َ ُ َّ ِالبـرق خاطفََ َ ِ ْ َ وحنَّانة يف اجلو كدراء-١   َ ْ َ َْ ْ أقـبلت)١(ٍََ ََْ 
َادى ادَ  ِ ِ اخلوديَ

ْ
ِ بـني الوصائف)٢( َ َ َ ْ َ

ا-٢   )٣( ا ريح الصبا غري أ َّ تزف  َ ّ ُ ِ ُّ َ 

  .٣٧البيتان يف التشبيهات : التخريج

  ).كدر(نقيض الصفاء، اللسان :  الكدر- ١: الشروح

  ).خود(احلسنة اخللق الشابة، اللسان الفتاة :  اخلود-٢    

  ).وصف(اإلماء، اللسان :  الوصائف-٣    

-٥٨-  

 المتقارب -    :وقال ابن هذيل في الناعورتين بالزاهرة
-  

َـن بدائع أعيت فما توصف ُ ْ َْ َوأنت ابتدعت لناعورتيـ-١   َ َ ْ 
ُإذا جارتا واحليا مغدف ُ َ ِمها ضرتان كمثل يديك-٢   )١(َ ََّ 

أل حُّتكــــــــــــــدمها  َمش ـــــــــــــ ْـ ُرجــــــــــــــفَ ْ
زنـتـني-٣   )٢( مــــــــــــــــــا طلعــــــــــــــــــت م ْ كأ ََْ ُــــــــــــــــــ َّ 
ْولكن يذبل ال يدلف َ ُ َْ مــــــــــــــــــــــا منكبــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــذبل -٤   )٣(َّ ٍُ كأ َ َْ ِ ْ َّ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٦  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

ْمنك فتـغضي وال تطرف َ ِ ْ ما هيبة-٥   ُ ٌ كأ  ُ يف العيونَّ
مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــاحبا غلظـــــــــــــــــــة-٦   وبينهمــــــــــــــــــا عاشــــــــــــــــــق ملطــــــــــــــــــف  َّ كأ
َومن هذه حيلم األحنف ْ َ

َولة تسرتاب فمن هذه ص-٧   )٤( ْ ُ 
ْمن الطري فوقهما تـهتف َ َ كأن الشفانني واملفصحات-٨   َّ ِ ُْ ِ َ َّ ّ 
ِّ وخافت على حمدثات الثمار-٩   إذا النَّهر يف سقيها يضعف ِ ْ 
ِّمع السد فهو الذي يرشف ْ فمدت إىل أرضها ثديها- ١٠   َّ َ ْ 

فزبـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن عزا َـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه حيل ُْ  ٌ وبينهما جملس للملوك- ١١   ِ
َيـغـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــفَّرُ ُْق فيهـــــــــــــــــــــا وال يـتل ُ على قاعه جلة من رخام- ١٢   ُ ٌ ِ ِ 

ٍ يلذون يف طلها برشاش- ١٣   )٥(ِيفيـــــــــــق بـــــــــــه اهلـــــــــــائم املـــــــــــدنف ِّ 
ِولكن مع الريث ال خيلف ُ ويبطئ عن بـعضه بـعضه- ١٤   ّ ْ َْ َِ 
ِ يرفرف كالطائر املستدير - ١٥   علـــــــــــــــــــــيهم ولكنَّـــــــــــــــــــــه يكنـــــــــــــــــــــف ُ 
 لينه فليس يشكون من - ١٦   بـــــــــــــــــــــــــــأن نثـــــــــــــــــــــــــــائره تنـــــــــــــــــــــــــــدف

  .٨٠القصيدة يف التشبيهات : التخريج

  ).غدف(املرسل، اللسان :  املغدف- ١: الشروح

  ).حرجف(الريح الباردة، اللسان :  احلرجف-٢    

  ).دلف(تقدم رويدا، اللسان :  دلف-٣    

 وهو أحد احلكماء أدرك النيب :  األحنف بن قيس-٤    
  . ٥٥: ١أسد الغابة . هـ٧ت . الدهاة العقالء

. الذي براه املرض حىت أشفى على املوت:  املدنف-٥    



  
٤٦٧  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

  ).دنف(اللسان 

- ٥٩ -  

  – الكامل -      ): في الوداع(قال ابن هذيل 

ُّ مر-١ ْوا كما مضت السهام فلم تـعجَ ُ َُ ِّ ُهمـَْحنوي ركاب   َ َّ ومل يـتوقفواُ ََ 
ِ ورأيت حمبويب فمال جبيده-٢ َ َُْ ُحنوي كما مال القضيب األهيف   ُ َ ْ ُ َ َْ 
َّجل البكاء كأنهوَحريان من  -٣ ِ َْنشوان قد غلبت عليه القرقف   ِ َ ْ َْ َ ُ)١( 
ُْ وعصيت إقدامي فما ودعته-٤ ّ ِ َْإال خمالسة وعريي تـرسف   ُ ِ ً َُ

)٢( 

  .١٥٠األبيات يف التشبيهات : التخريج

  ).قرقف(اللسان . اخلمر:  القرقف- ١: الشروح

 ليد إذا جاء يتحامالرسف والرسيف مشي املق:  ترسف-٢    
  ).رسف(اللسان . برجله مع القيد

- ٦٠ -  

  - الكامل -        ):في الخيل(ًوقال أيضا 

ٌسبج َ
ُ يكاد يسيل مما يلصف)١( ُ

َ وحمجل حر كأن أدميه-١   )٢( َِ َّ ٍ ُ ٍ َّ َُ 
ٍَُّ يلقاك أوله بأصبح غرة-٢   ٍمن حتت ناصية عليها تعكف َ 
َّقمرا يغيب يف الظالم ويكسف ِ َ ِ فإذا هفت من فوقها حتكي لنا-٣   ً َْ 
ّرشـــــــــــــأ ألخفـــــــــــــى نبـــــــــــــأة يـتـــــــــــــشوف َ ََ ٍ ه-٤   ٌ ـَّـــــــــــــ مــــــــــــــآلن مــــــــــــــن ريعانــــــــــــــه فكأن ِ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٨  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  .١٩١األبيات يف التشبيهات : التخريج

  ).سبج(اللسان . الدرع أو القميص:  السبج- ١: الشروح

  ).لصف(اللسان . لصف لونه، برق وتألأل:  يلصف-٢    

-٦١ -  

  - الكامل -      ):في مصلوب(وقال ابن هذيل 

ُمتسمع يـغشاه جنم قاذف ِ َ ٌ َْ َ ْ َ َّ حلق السها يف جذعه فكأنه-١   ٌ ْ ِ ُّ َ َِ 
ُمن نفسه العصيان مث خيالف ِ َُ َ ْ أو مط-٢   ِ ٍرق لعظيمة يثين هلاُ ٌ ِ 

  .٢٢٠البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ٦٢ -  

  - الكامل -      ):في المهابة(وقال ابن هذيل 

ْحيكي فخلناه بذك ِ ُ َْ ِ ِ ُرك يكلفَْ ً مل تـبق يف الكفار إال هاربا-١   َِ ّ ِ ِ ُْ 
ُوخز كما نقب األدمي املخصف َ ْ ِْ َ َ ٌ َ

ِِ فكأمنا يف قلبه من ذعره-٢   )١( ِ َّ 

  .٣٢٦البيتان يف التشبيهات : التخريج

  ).خصف(اللسان . املثقب، املخرز:  املخصف-١: الشرح

- ٦٣ -  

  - الطويل -      ):في البكاء(وقال ابن هذيل 
َ تـعلقن باأل-١   َ فحاكني اجلمان املؤلفاُّصتغ َ ََّْ ٍشفار من كل مقلةَ ِِّ ُ ْ ِ َ ْ 



  
٤٦٩  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

َّتسيل وأخرى ماؤها ما تـنشفا ََ َُ ٌ وقد جد دمعي فـوق خدي فعربة-٢   ُ ِّ َ ْ َ َّ 
ٌأضيف إليها نـرجس فتألفا َْ َ ِ ُ إذا اجتمعا نـوعني قلت شقيقة-٣   ُ ْ َ ْ َ َ ْ 

  .١٥٣األبيات يف التشبيهات : التخريج

  افيـة القـافق

- ٦٤ -  

  - الكامل -          : له في المزهر
ِكادت تطري مع الرياح اخلفق َُّ ِ ِّ ُ

ِ َ ً صنعت كأجنحة احلمائم خفة-١   ْ َّ ِ ِ ِْ َ ُ 
ََْرخم ترفرف يف السماء وتـلتقي ِ َّ ا-٢   ُ َّ وهفت على أيدي القيان كأ ِ ْ َ 
ا من حنة املتشوق ِّنـغما َُ ِّ ُ َ ِ وتكلمت حتت القضيب-٣   َ َ  َّ كأمناْ

َخيالء جبار وخفة ٍ َ َ أولقَُ َْ
ا فرتى له-٤   )١( ِ يتكسر املاشي 

ُ ّ 
رقص احلباب على الغدير املتأق
ُ

ِ ِ ُ َ َْ
ٍُّ ويؤخر اإلقدام بـعد تقدم-٥   )٢( َ َ ْ َ َ ُ 

  .١٠٩األبيات يف التشبيهات : التخريج

  ).ألق(اللسان . اجلنون: األولق:  أولق-١:  الشرح

  ).تأق(اللسان . شدة االمتالء: قالتأ:  املتأق-٢    

- ٦٥ -  

  - البسيط -        ): في الخيل(ًوقال أيضا 
ِأحلانه وهي شىت نـبـهت قلقي َ ْ َ ََّ َُّ َ ْ وما جن صوت معشوق إذا اجتمعت-١   ُ َ ََ ْ ٍ ُ ْ َ َِ ْ َ

ِ 
ِكأس مفتحة من خالص الورق ِ ِ َ ْ ُِ ٌ َ ََّ ٌ ْ َ

َ كأن نـغض-٢   )٢( ْ َ ِ عذاريه إىل فمه)١(َّ ِ ِِ َ َْ َ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٠  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

ٍتا يف صفا ماءما كان ُ كأن عيـنـيه من ياقوتتني إذا-٣   ََّ الزرق إىلَ ْ َْ َ َّ 
ِِأو حاصب يـتوقى بـرق منبعق ُْ َ ََ ْ َّ َ ٍ كأمنا سرجه يف ظهر كاسرة-٤   )٣(ٍ ِ ِ ُ ْ َ َّ 
ََفليس يلحق يف ساق وال عنق ٍ ُ َْ

ٍ كأمنا هو حممول على أدب-٥   )٤( َ ٌ ُ َْ َّ 

  .١٩٢األبيات يف التشبيهات : التخريج

  ).نغض(اللسان . حترك واضطرب: نغض الشيء:  النغض- ١ :شروحال

  ).ورق(اللسان . الفضة:  الورق-٢  

  ).بعق(اللسان . املطر املندفع:  املنبعق-٣ 

  ).عنق(اللسان  .  منبسطضرب من السري:  العنق-٤

- ٦٦ -  

  - الكامل -        ): في مصلوب(ًوقال أيضا 
ِوكأمنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن ريبـــــــــــــــــة مل يـنطـــــــــــــــــق َْ ٍ ـــــــــــــ فكأمن-١   َّ ِا فيـــــــــــــه بقيـــــــــــــة روحـــــــــــــهَّ ُ َّ 
ََْيف اجلذع يضحك للعال إذ يـرتقي َُ َ ْ ِ ْ ََّ متـقلص الشفتـني حتسب أنه-٢   ِ ُ

ِ َْ ِ ْ َ ََ ََّ ُ ِّ ُ 
َِّمتـعلــــــــــــــــــــــــ َِّق بالفرقــــــــــــــــــــــــد املتـعلــــــــــــــــــــــــقَُ َُ ِ َ ْ َ َّ أوىف عليه يف العلو كأنه-٣   ٌ ُُ َ َْ 

ه بـــــــــــــــــــاك وإن مل يـــــــــــــــــــشهق َفكأن ْ َ ٍ ــــــــــــــــــ ْ قد قابل اجلهة اليت كانت له-٤   ـَّ َ َ َ 

  .٢٢٠األبيات يف التشبيهات : تخريجال

- ٦٧ -  

  - الطويل -        ): في مروحة(ًوقال أيضا 
ُإىل طي برد أو إىل طيء مهرق

ِ ٍ ِّ ََْ ومصروفة عن خلقها إن صرفـتها-١   َ َُ ْ ِ ْ َ ٍ ْ َ 



  
٤٧١  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

ْفإن كنت ذا فهم ابن يل واصدق ْ ََ ْ ا شبه املجن ودونه-٢   ْ ِّ على أ َ
ِ ْ ِ َّ 

ا نـفس الفىت َتـلذ  َُ ْ ِ ُّ ِّ املتشوقََ َ ِّ هلا لطف أنفاس الصباح ورقة-٣   َُ ِ ُ 

  .٢٤٤األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٦٨  -   

  ): في صفات الكؤوس واألقداح(وقال يحيى بن هذيل 

  - البسيط -              
ًأضوا من البدر إشراقا بإشراق ِ ْ َ ْ ِ عقيقة يف مهاة يف يدي ساق-١   َ ٍ ٌ 

َِمصليا خر إعظاما خل ً ًَّ َ َِّ ِ إذا تطاطا له اإلبريق حتسبه-٢   َّالقُ َْ ُ 
َّمن النَّدامى إذا ما أمسك الساقي َ ٌ فهو مرحتلٌفخت فيه روحُ قد ن-٣   َْ

َِ ْ ُ 

  .٩٩األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٦٩ -  

  - الطويل -          :ًوقال أيضا 
ِكغريي ولكن فيك جوهر منطقي َْ َ ُْ َ ْ َُ وليس انبساطي يف عالك مثـ-١   َ ًقالَ ِّ 
ِِحيائي على وجهي حسام مبقرقي َِْ ٌ َّ فما أسأل احلاجات إال كأمنا-٢   ْ ِ ُ 

  .٢٨٥البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ٧٠ -  

تشبيه أنيق وتمثيل دقيق ) السوسن( هذيل فيه  بن يحيىوألبي بكر 
  :وهو



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٢  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  - البسيط -              
َْوماهلا غري نشر املسك منشوق َِ ْ

ِ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ور-١   َ ًب سوسنة قـبـلتها كلفاَ َ َ ُْ ََّ ٍََ َْ َّ 
ا عاشق يف حجر معشوق ُكأ ْ َ ِ ِ ٌِ َ ُ مصفرة الوسط مبـيض جوانبها-٢   َّ َِ

َ ََ ُ ٌُّ ْ ِ ْ ُ َّ ْ 

اية األرب ١٣٥األبيات يف البديع : التخريج  وفيه ٢٧٦: ١١ ويف 
  .من ريق .. شغفا .. البيت األول يا رب 

- ٧١ -  

  -سيط  الب-        : ًوقال أيضا في القمري
َوحن حنَّة مشغوف ومشتاق ْ ْ َُ ٍَ ُ ِ قد اختفى بني أغصان وأوراق-١   َّ ٍ 
َأو خاف واشية أودت مبيثاق ِ ْ َ َْ ً ٌ كأمنا خاف عذال فهو مسترت-٢   َ ً ْ َ َ َّ 

  .٥٩األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٧٢ -  

 -        : وقال ابن هذيل في خوخة
  -السريع 

اف دقــــــــــــاق ْوبينهــــــــــــا طــــــــــــرق لط ٌ ـــــــــــ َـ ُْ نصفها من خجلها محرة يف-١   ِ ِ ْ ِ 
ا يف بـعضها عاشق-٢   ْزامحهــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــثم أو للعنــــــــــــــــــــاق ٌ كأ ِ ْ َ َّ 

  .٨٥البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ٧٣ -  

  - الطويل -      ): في الدروع والبيض(ًوقال أيضا 



  
٤٧٣  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

ِغمائم غر أفرجت عن بوارق َ ْ ََ ْ ِ ُْ ٍّ ُ َ كأن الدروع البيض والبـيض فـوقها-١   َ َْ ُ َْ ِ َ ُّ َّ 

  .٢٠٩البيت يف التشبيهات : التخريج

- ٧٤ -  

  - الطويل -        ): في الليل(ًوقال أيضا 
َفلو كان يف عرق ملا نبض العرق َ ٍ ِْ ٍ وليل كفكر يف إقامة دولة-١   َ َِ ْ َ ٍ ْ ِ َ ٍ 
ََْفأخطت جماريها فـليس هلا طرق َ كأن دراريه اسرتابت هدوءه-٢   ْ ْ َ ْ ِ َّ 

  .١٦٠البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ٧٥ -  

  - الطويل -      ): في المهابة(وقال ابن هذيل 
ُهي املزن يسقي األرض والرعد مطبق ِْ ُ َُ ْ َّ َ ِ

ْ ٍ ونأخذ منه جوده حتت هيبة-١   ُ َِْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ 

  .٢٢٨البيت يف التشبيهات : التخريج

- ٧٦ -  

  - الكامل -            : وله
ّشح ُْ على أجسامهم أن حترقاًاُ ْ ِ

َ ْ م و-١   َ ُ شاهد ْ ْأنا أخاف عناقـهمَ ُ َ َِ ُ 
َّومن الوفاء أن حتب فتصدقا ُِ ْ ُ فرتكت حظي من دنوي منهم-٢   ِ ُ ِّ َ ُ 
ي تــــــــــــــــــشوقا ُّقـبلــــــــــــــــــت آثــــــــــــــــــار املط َ َ ِّ ِــــــــــــــــــ َ َ ُ َّ فعلي يوم بانوا أنينُّ وأقل-٣   َّ ُ َ 
شقا َشــــــــــــــيئا حلــــــــــــــذرها بــــــــــــــأن ال تـع ْــــــــــــــ َ ْ ِ ولو ان عذرة شاهدت من موقفي-٤   ً

ْ َ َ ْ ُ ّ 

  .٦٨٤ وبغية امللتمس ٣٨٢وة املقتبس األبيات يف جذ: التخريج



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٤  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

  قافية الكاف

- ٧٧ -  

  - الكامل -                       

ُبكرت إىل باب أيب املطرف بن مثىن بقرطبة : )١(قال يوسف بن هارون َّ َ
َّيت حيىي بن هذيل قد بكر قبلي، فقال يلفوهو أمريها، فأل ما عندك، فقلت : ُ

َليس عندي كبري معىن، ولكن ما عندك أ ْ   :نت، فأخرج قصيدة منهاَ
َبـردين من حلك ونـ ٍ ِ ْ َ ُ ومرنة والدجن-١    باكٍءْوُْ ْ َّ

ٍَِّ ُ َ
َ يـنسج فـوقها)٢( َْ ْ ِ َْ 

َجعلت أريكتها قضيب أراك َ َ َ َّ مالت على طي اجلناح كأمنا-٢   ْ ِ َ ِّ َ ْ 
ِكغناء مسمعة وأنة شاك ٍَّ َ ِ ْ ُ

ِ وترمنت حلنـني قد خلتهما-٣   ِ ْ ََْ ْ َّ 
ِنـفس احلياة، و ْمن أبكاك: ُقلتََ َ ففقدت من نـفسي لفرط صبابيت-٤   َ ِ ْ َ ُ 

، والذخرية ٨٢، ونثار األزهار ١٠٠األبيات يف سرور النفس : التخريج
٣٤٦: ١: ٣.  

  ..وإمنا .. البيت الثاين. من طل ونوء وباك... البيت األول : وفيها

  .لفرط تلهفي... البيت الرابع ... وقد حلتها بغناء .. البيت الثالث 

من .. الربق..  وفيها، البيت األول١٥والبيتان األول والثاين يف اليتيمة 
  ...نوء وطل 

  .إمنا.. البيت الثاين 



  
٤٧٥  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

البيت .. من طل ..  وفيه البيت األول١٧٤: ١١ويف مسالك األبصار 
  .. تلهفي ..البيت الثالث.. وإمنا .. الثاين 

ر املشهور من  يوسف بن هارون املعروف بالرمادي، الشاع-١: الشروح
  .٢٥٥: ٧ وفيات األعيان ٤٠٣أهل قرطبة ت 

  ).دجن(اللسان . ظل الغيم يف اليوم املطري:  الدجن-٢    

  ).نوأ(اللسان . النجم الذي يكون به املطر:  النوء-٣    

- ٧٨ -  

 قبل أن يتفتح وصف استحسن واستملح) السوسن(وألبي بكر فيه 
  - الطويل -              : وهو

َخملصة بيضاء
ٍ َّ أتـقنها السبكََُّ ََ ٍ فأول ما يـبدو فخلق سبيكة-١   َْ َِ ُ َ ْ َ َْ ُ َّ 

ِّفالحت كمثل الدر َّ ِ ُّ بنت نـفسها فوق الز-٢   ّ ضمنَّه السلكْ َ ْ َ ْ ً مرد واقفاَ
ٌْملا زين األفواه ثـغر َ ِ جىن سوسن لوال سنا بشراته-٣    وال ضحكَّ َ َْ َ 

   .١٣٥األبيات يف البديع : التخريج

- ٧٩ -  

  - الطويل -        ): في الحمام(ً أيضا وقال
ٍآللئ ليست من نظام وال سلك ْ َ ِ مطوقة يغدو النَّدى يف جناحها-١   َْ َ َ ٌ 

َقوادمها أجفان و َ ْ َْهلة تـبكياَ ٍ َّ إذا انتقلت عن أيكها فكأمنا-٢   ِ ِ ْ ْ 

  .٥٨البيتان يف التشبيهات : التخريج



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٦  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

- ٨٠ -  

 -        : وقال ابن هذيل في سكين
  - الكامل

ِفأنا الزمان على أنامل ممسكي ُِْ ََ َّ يف جانيب ليل ويف الثاين ضحى-١   ُ ٌ َْ 
ِودع العيون فسيفها هو مهلكي ْ ُ ُ ْ َ َ ُُ قرب إيل السيف لست أهابه-٢   ِ ُ ّ ْ ِّ 

  .٢٤٢البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ٨١ -  

ًإنه توجه يوما إىل ضيعة له بسفح : وقال األديب أبو بكر بن هذيل ّ
 قرطبة وهي من بقاع األرض الطيبة املونقة، فصادف أبا بكر بن القوطية جبل

ًصادرا عنها وكانت له أيضا هناك ضيعة ً .  

ًفلما رآين عرج علي واستبشر بلقائي، فقلت له مداعبا له: قال ّ ّ:  

  - البسيط -              
َّومن هو الشمس والدنيا له فلك ُ ْ َّ ْ َمن أين أقبلت يا من ال شبيه   َ َِ ْ َ َ ُ لهَْ َ 

  .٧٤: ٣البيت يف النفح : التخريج

  قافيـة الـالم

- ٨٢ -  

  - الطويل -      : وقال ابن هذيل في البازي 
ِإىل كل ما استنهضته غري غافل ُ َ َِ ومهتبل-١  ِّ ْ ُ

ٍ باجلو واألرض مسرع)١( ْ ُ َِ ِّ 



  
٤٧٧  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

ِ حديد حذفت باملعاولُعالة ََ ْ َ ِّ ُ ُ تقــــــــــــــــارب منــــــــــــــــه خلقــــــــــــــــ-٢  )٢(ٍ ْ َ ّه فكأنــــــــــــــــهَ َ ُ 
ّة ظفر كالرماح الذوابلَخشون ِّ ٍ ْ ٍَ يف موضونة)٣(َّ تكفر-٣  ُ َ ْ َ

ِ حتت لينها)٤( ِ َ َْ 
ِا غري ساقـيه لعقد اجلالجل ِ ْ َ ِ وفاضت فلم يـفضل له من مجيعه-٤  َْ ِ

ْ ُ ْ َ ْ 
ٍعلى قطوات َ َ يف الوهاد عواقل)٥(َ ِ وملا ثىن يف األفق صورة نـفسه-٥  )٦(ِ ِ ْ َ َ ُ ْ َ

ّ
 

ِها بصعق أو بنجم املقاتلرما َُ ِ ْ َِ ٍ ْ َّ جتلى عليها مقبال فكأمنا-٦   َ ً ْ ُ َّ َ 
ِفـتدين من األوتار ريش احلواصل َ َ ِ ِ َُ

ٍ كأن يديه فيها قـوس نادف-٧   )٧( ِ َ ُ ْ َ ِ َ َّ 

  .١٨٦املقطعة يف التشبيهات : التخريج
   :الشروح

  .املسرع: لتب امله-١
  ).عول( اللسان. مجع معول وهو الفأس العظيمة:  املعاول-٢
  ).كفر(اللسان . تسرت وتغطي:  تكفر-٣
  ).وضن(اللسان . الدرع املنسوجة:  املوضونة-٤
  ).قطا(اللسان . طائر معروف: مجع قطاة، والقطا:  قطوات-٥
  ).عقل(اللسان . املتحصنات:  العواقل-٦
لة/  صدر البيت خمتل الوزن-٧[   ].ا

- ٨٣ -  

  - الطويل -    ): في القسي والنبال(وقال ابن هذيل 

ِيعيش بال أكل ويـبـقى بال رسل ٍَ َْ ِ وحانية من غري رمحى على طفل-١   َُ ُ ِ ٍ ِ َ 
ِوتـرسله طفال فيغدو على كهل َ ً ُ ُ ِ ْ إذا ما دنا من حجرها نبذت به-٢   ُْ ْ ِ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٨  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

ْمتيل عليه تارة مث يستـعلي َ ْ َ ً ٍَّ كأن تراخيها قوام لقوة-٣   ُ ٌ َ َّ 
ُمضى يضع َ التأكيد يف فـرقَ ُْ ْة الشملَ َّ ُه وهو قبضة حجرهاْتَإذا استعقل-٤   ِ ُ 

ّفتحسبها تبكي عليه من الثكل ِ هلا رنة يف إثره بـعد فـقده-٥   ُ ِ ْ َ َ ْ َ ِِ َّ 

  .٢٠٢األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٨٤ -  

ّوقال أيضا في الفراق يوم الطل   - الكامل -      : ً
َُْغيم حكى غبش الصباح املعتلي َّ َ َ ْرحلوا إال وفوق رحاهلمَ مل يـ-١   ٌ ْ

ِ َ ّ ُ َ 
ا مطرت بدر مرسل ِفكأ َ ُْ ٍُّ ُ ِ ْ َ

ُ وعلى هوادجهم جماجات-٢   ِ ْ
  النَّدى)١(ِ

ِمن فوقهم يف األرض بـني األرجل ُ ََْ َ ْ ْ ملا حتركت الركاب تناثرت-٣   ِ ُ ِ 
ِلكنَّها اختلطت بشكل مشكل ٍْ ُ َ فبكيت، لو عرفوا دموعي بـيـنها-٤   ْ َْ َ ُ 

  : وفيها٣٨١ ويف جذوة املقتبس ١٥١ألبيات يف التشبيهات ا: التخريج
وعلت : يف غبش الظالم املقبل، البيت الثاين... البيت األول

  ...مطارفهم
ويف بغية امللتمس ... حتت... احلمول.... البيت الثالث... فكأمنا

  . وفيه٦٨٤
وعلت : البيت الثاين. ش الظالم املقبلبغ: ... البيت األول

  ...فكأمنا... مطارفهم
  ... اختلفت…:  البيت الرابع…حتت... احلمول: ... البيت الثالث

  :الشروح

  ).جمج(اللسان . عصارته: جماجة الشيء: جماجات الندى -١



  
٤٧٩  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

- ٨٥ -  

  - الكامل -        ):في المهابة(ًوقال أيضا 
ْللخوف مكشوف بال سربال ِ ٌ ْ إن الذي وىل فـفر بنـفسه-١   )١(ِ َ ّ َ َ ّ ّ 

ِعبــــــــــــــــه معقولــــــــــــــــُمــــــــــــــــن ر ِبعقــــــــــــــــالًة ْ ُ حتدى به القوداء-٢   َِ َ ْ َ َ ُ
َُّ وهو يظنها)٢( َ 

ت بعيـنـي ْول َْ َِ ْ ـــــــــــ ـَّ ــــــــــــــه وكأمنــــــــــــــا أوصــــــــــــــاهلا-٣   هــــــــــــا مــــــــــــن األعجــــــــــــالَ ُ طــــــــــــــارت ب ْ َّ ْ 
ــــــــــــــة بــــــــــــــريح مشــــــــــــــال ِخفقــــــــــــــان هادل ٍ ً ركب الشمال موليا ولقلبه-٤   ُ ّ َ ّ َ 

  .٢٢٧األبيات يف التشبيهات : التخريج
  ).سربل(اللسان . القميص والدرع:  السربال- ١: الشروح

  ).قود(اللسان . الطويلة صفة للناقة:  القوداء-٢    

- ٨٦ -  

  - الخفيف -      ): في الريح(ًوقال ابن هذيل أيضا 
ِـوان حريان باملدام الشمول َّ

ُ َ ا مشية النَّشـ-١   ِ ْ ودنت يف هبو َ َْ ِ ِ ُ ْ َ 
ِشق ذال إىل احلبيب املطول ً ُ لصقت بالثرى كما خيضع العا-٢   ُ َْ ّ ْ 

ِقا فصارا للضم والتقبيلـ ِّ  شـُ ولقد خلت أن بينهما ع-٣   ً
ِشـــــــــــــــــــــــــبهوها ضـــــــــــــــــــــــــآلة بنحـــــــــــــــــــــــــول   واختفت عن فواطن اخللق حىت-٤   ً

  .٢٨األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٨٧ -  

  - الكامل -    ): في الرؤوس والمصلوب(قال ابن هذيل 
ٌَغرُنـ

ِ توافت فوق روس تالل)١( ِ ِ َ ُ تـرتى رؤوسهم-١  َ ْ اَ ّ عليك كأ َ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

َتـقضي صالة اخلوف دون كمال ِ َْ َ ْ ّ صفت بقارعة الرصيف كأمنا-٢  َ ِ ِ ْ َّ ُ 
ٍ فاستـقبـلتك كأمنا عن توبة-٣   ْخضعت لو ارتفعت إىل اإلمهال ّ َْ َْ َ ْ 

  .٢١٩األبيات يف التشبيهات : التخريج
  : الشرح

  ).نغر(اللسان . فراخ العصافري رالنغ -١

- ٨٨ -  

  - البسيط -    ): في الحرب والطعان(وقال ابن هذيل 
وم إرســــــــــــــــال ِفرســــــــــــــــانه ملغــــــــــــــــار يـ َ ْ ــــــــــــــــ َ ٍ ْ كأنه طبق الدنيا إذا انـبسطت-١   ُ َ ََْ ّ َ ّ ّ 
ِكالبحر جيرف وشال بـعد أوشال َ ْ َ ً ُ َْ ِ ْ ِ مقارب اخلطو-٢   َ ْ َ ُ ال ختطى بوادرهُ

ِ َ ُ 
ِدهرا كأن ذويه غري قـفال ُّ ًُ ٍ إذا انثىن بقفول ماج من عظم-٣   ّ ِ َ ٍ 

  .٢١٦األبيات يف التشبيهات : يجالتخر

- ٨٩ -  

  - البسيط -        ): في النبال(ًوقال أيضا 

ّكالنحل أو كشآبيب احليا الزجل م نبال عن معابلها-١   ّ ٌ تعاور ْ)١( 
ِمن رنة الوتر حيكي رنة الثكل ّ َّ ََِ

ِ ٍ يف كل واجدة-٢   َّ ٌ نـعيِّ ْ   بهُّد متَ

  .٢٠٣األبيات يف التشبيهات : التخريج

  :لشرحا

  ).عبل(اللسان . نصال طوال عراض: املعابل -١



  
٤٨١  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

- ٩٠ -  

  - الرمل -          : له في الريح
ُّنـفس أرهقه كد ٌ ِ وكأن الريح يف إعجاجه-١    األجلََ ِّ 

  .٣٢٣البيت يف سرور النفس : التخريج

- ٩١ -  

  - الكامل -          : وقال في السيف
ُعضب إذا استنصرته ال خيذل ْ َُ ُ ٍ ْ ِ فاختصين-١   َ ٍّ مبهنَّد ذي هبةَّ َ ٍ َُ 
ُيـعلو ويهبط يف شباه منـهل َ ْ َ َُ ُ َّ قلق الفرند مشطب فكأمنا-٢   ْ ٌ َّ ُ ِ ِ ِْ َ 
ُيف وجه معشوق يصد ويبخل َ ُّ ُ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ ٍَْ أوحى وأوجز من إعادة نظرة-٣   َ َ

ِ ُ َ ْ ْ 
ُمنها أللطف يف اجلسوم وأدخل َ

ِ
ُ ُ ْ ّ يسري مع الراح الرحيق وإنه-٤   ِ َّ َِّ ْ َ 

ًنسجا ُ من اآلل الذي يـتخيلْ ّ َِّ ويريك أن على يدي مستـله-٥   َُ ْ ُ ُْ َّ 
ُفكأمنا مل يـنـفصل ما يفصل
ِ ْ َ َْ ِ ال يقدر الدم أن يرى يف نصله-٦   َّ ْ َ ُ ُ ّ 

 واألبيات الثاين ١١٧٧: ٢األبيات يف احلماسة املغربية : التخريج
  .١٩٦والثالث واخلامس والسادس يف التشبيهات 

- ٩٢ -  

  - الكامل -    ): في إشراق الوجه(هذيل وقال ابن 
ُفعليه من نور السعود كمال ِ ُّ ُّ وجه أغر كأنه بدر الدجى-١   ُ ُ ْ َُّ ُ َّْ َ ٌ َ 
ُفكأنه فـوق العيون هالل ُ َ ْ َ ُ تتزاحم اللحظات يف إشراقه-٢   ّ ُ 

  .١٣٢البيتان يف التشبيهات : التخريج



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

- ٩٣ -  
  - الرمل -        ): في الخيل(ًوقال أيضا 

ِتامك ِ احلارك)١(ِ َ
د معتدل)٢(  ْ َْ ُ ٍ َ وقصري الظهر مرفوع اخلطى-١   َ ُ ِ ِ ّ ِ ِ َ 

ْببياض يف أدمي قد صقل ُ ٍ َِ ِ وهو خمزوم على حيـزومه-٢   ٍ ِ ُ ْ َ ٌ
)٣( 

َشطره فيه وشطرا يف الكفل ًْ ُ َ
ِ فرتى الليل على مقدمه-٣   )٤( ِ َ ْ َ 

َّيستطع من كده أن يتصل ّ ْ فكأن الصبح فاجاه فلم-٤   ْ َ ُّ َّ 
ِبـني قـيـنـني ْ َْ َْ َ َ

َ إلصالح الفلل)٥( ِ أو كأن السيف يف موسطه-٥   )٦(ِ ِ ْ َ َ َّ 
ٌفـوقـــــــــــــــــــــــــــه مظلمـــــــــــــــــــــــــــة مث أطـــــــــــــــــــــــــــل ِْ ُ ُ َ ْ أو كأن البدر فيه أطبقت-٦   َْ َ ْ َ َّ 

  .١٩٢األبيات يف التشبيهات : التخريج
  ).متك(اللسان . املرتفع:  التامك- ١:الشروح

ًني وهو أيضا احلارك من الفرس فروع الكتف:  احلارك-٢    
  ).حرك(اللسان . الكاهل

  ).حزم(اللسان . الصدر:  احليزوم-٣    
  ).كفل(اللسان . العجز:  الكفل-٤    
  ).قني(اللسان . احلداد:  القني-٥    
  ).فلل(اللسان . الثلم يف السيف:  الفلل-٦    

  قافيـة الميـم
- ٩٤ -  

  - الطويل -    ): في وصف الجيش(وقال ابن هذيل 
ٍمكان التقاط َْ تكاثف حىت ال ترى الطيـر حوله-١   ً أو ورودا حلائمَ َ ُ َّْ َ َّ َ َ 



  
٤٨٣  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

َّطالئح ما بـني العتاق الصوائم َِ َ ْ َ تبيت اليت مل جتعل الطلح وكرها-٢   َ َْ َ َّ ُ 
ِحملقــــــــــــــــــــــــــــة كالعــــــــــــــــــــــــــــارض املــــــــــــــــــــــــــــرتاكم َ َُ

ِ َ ً َِّ ٍ وتلك اليت أرزاقها يف محاية-٣   ُ ُ َ ْ 
ِعلى قمم الفرسان سود العما ُ َِ ْ ُ ُّذا عارضت مشس الضحى فهي  إ-٤   ئمِ َ َْ ْ َ

شعاعا يسريا مثل قدح املناسم
َ

ِ ْ َ َ ً ِ إذا وجدت خرقا من الريش -٥   ُ ِّ ً ْ
َختالس سر اجليش قـبل املالحم َْ ِ َّ ِ ا-٦   َُ َّ أو اطلعت من بـيتها فكأ َِْ 

َِّوأعطتهم ظال حبر ِ ً ِ السماسمِ ْ ُ تكافوا فأعطوها من اللحم قو-٧   َّ ِ ْ اَّ َ 
  .٢١٥املقطعة يف التشبيهات : التخريج

- ٩٥ -  
  - الطويل -        ): في الليل(ًوقال أيضا 

ـــــــــــــــه عمـــــــــــــــي ـــــــــــــــه ولكن ّومل يـنـفـــــــــــــــصل عن ْ َ ُ وليل بـغى فيه الغراب جناحه-١   َْ َ َ َُ َ ٍ 
ِجرميـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــوء يف ســـــــــــــــــــريرة جمـــــــــــــــــــرم ٍ

ْ َ ّ دجا فكأين-٢   َ ُ من حناياه أو أتىَ َ 
ٌعلـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــأين مـــــــــــــــــستغيث بـــــــــــــــــأبكم ّ ُُ قلت أين الصبح فاضت سدوله إذا-٣   ّ ْ َ ُ ُّ َ ُ 
د إطالقـــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتكلم َّيراص ُ ـــــــــــــــــ ِ هز وأفـــــــــــــــــ-٤   ُ ــــــــــــــــُع مـــــــــــــــــن إطراقـــــــــــــــــه فكأن ّـ ِ ِ ُ 

  .١٥٩األبيات يف التشبيهات : التخريج
- ٩٦ -  

  - الطويل -      ): في الخيل(وقال يحيى بن هذيل 
ِبياض كعرض السيف مل يتثلم ّ ّ ْ َ ّ وذو خضرة مقسومة شف بينها-١   ٌ َ ٍ

ُ ْ َ ٍ ْ ُ 
ِفـقسمه شطرين يف جلد أدهم ْ ِ ِْ ِْ ْ َُ َ َ َّ َ ُ هو الصبح إال أنه حان ليـله-٢   َ ُُ َْ َ ّ ّ ُ ُّ 
ِعليه نظام فوق جيد ومعصم َ ْ ِ ٍِ َ ٌ ِ إذا الح يف حيـزومه-٣   َ ُ ْ َ َ

 َّ فكأنه)١(
َِّسقوه مداما بالكبري املفدم َِ ً ُ ُ

َّ إذا مر مل يدخل ممرا كأمنا-٤   )٢( ً ْ ُ ْ ََّ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  .١٩١يف التشبيهات األبيات : التخريج

  ).حزم(الصدر، اللسان :  احليزوم- ١: الشروح

  ).فدم(اللسان . مصفاة الكوز واإلبريق: الفدام:  املفدم-٢    

- ٩٧ -  

  - الخفيف -      ): في الريح(وقال ابن هذيل 
ِه بطيب احلبيب أي ذمامـ ِ َّ ِ َِ ِ للصبا منَّة على الروض ها-١   ُ ّ ٌ ِ  ْتـَدّ

ًح ويـبـقى على رضى َ َْ ً وجرت بـيـنه رواحا لريتا-٢   ِ والتئامَ ُ َ َْ ْ 
ِن حبيبـني بـعد قطع الكالمـ ِ ْ َ َ ْ َ َِ ْ َ َْ كالشفيق الذي يؤلف ما بـيـ-٣   ِ ِ ّ 

  .٨٢األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٩٨ -  

 المتقارب -      ): في المذبة(وقال ابن هذيل 
-  

رك مـــــــــــن شـــــــــــعرها الفـــــــــــاحم ِحت َ ِ ْ َ ُ ِّ َ وقائمـــــــــــــة يف يـــــــــــــد-١   َُـــــــــــ َ ٍ َِ ٍي قـــــــــــــائمَ ْ 
َ مييلهــــــــــــــا نفــــــــــــــس املــــــــــــــستقل-٢   طعـــــــــــــن قــــــــــــــضيب هلــــــــــــــا نــــــــــــــاعم ّ 

ِ طــــــــائر حــــــــائم- علــــــــى رأســــــــه- ـــــــــاح غـــــــــراب-٣   ٍ ٍ وحتـــــــــسبها كجن ِ ِ َْ 

  .٢٤٤األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ٩٩ -  

  - الطويل -      ): في الدروع(وقال ابن هذيل 



  
٤٨٥  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

ِوراء الدروع السود غرب الضراغم َّ ُ َّ ِ ْ ترى البسي نسج ا-١   ُّ مَ ّحلديد كأ ِ َ 
ِترى فـرصا منها عيون األراقم ُ ْ ِ ً ُ يهولك أن تدنو-٢   َُ ْ َ ْ  ّ كأمنا إليهاُ

  .٢٠٧البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ١٠٠ -  

  - الكامل -      ) : في السكين(قال ابن هذيل 
ِفأنا على األيدي شبيهة أرقم ِ قد أحوجت أيدي امللوك إىل فمي-١   ُ ْ َ ِ ْ ُ 

ْوأنا قـتـل ِّت ويف آثار الدمََ ُ َّ  ُ أجين فيطلب حابسي جبناييت-٢   ُ

  .٢٤٠البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ١٠١ -  

  - البسيط -        : وقال في الطنبور
ِال يـنطقان بغري السحر واحلكم ِ ِ ِّ ِ ِ ٍَ له لسانان من قـرن إىل قدم-١   َْ َ ٍَ ِْ ُ 

ِ كف غضة ِةإىل ليان َّ َ ِالعنمٍّ ْمن حية سكنتَّ كأن أوله -٢   ََ ٍ 

  .١٠٩البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ١٠٢ -  

  - الطويل -    *: ًقال أبو بكر يحيى بن هذيل بديها
ّوأين استقل الظاعنون وخيموا َ ُ عرفت بعرف الريح أين تيمموا-١   َّ ّ

ِ
َْ ُ 

ُ إىل غري احلمى أتيممُفلست ّ
ِ  ِاين إىل جانب احلمىَّ ردَّ خليلي-٢   ِ

ُ أو ضجيعي أرقمٌ قتاديوساد ّ أبيت مسري الفرقدين كأمنا -٣   َ ِ َ ُ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٦  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

ُقضيب من الرحيان لدن منـعم َّ َُ ٌ ْ َ ّ ُ وأحور وسنان اجلفون كأنه-٤   ٌ ِ َ 
ُفأيقنت أين لست منهن أسلم َ ْ َ ُ ِِ نظرت إىل أجفانه وإىل اهلوى-٥   ُ ُ 
ُرأى يف الدراري أنه سوف يسقم َ ْ َ ْ َ ّ  ٍةَ كما أن إبراهيم أول نظر-٦   ّ

  .١٥٤ -١٥٣: ٣األبيات يف نفح الطيب : التخريج

أنشد حبضرة بعض ملوك األندلس قطعة لبعض أهل :  قال احلميدي*

  :املشرق وهي
ُوقد علموا أين املشوق املتيم ّ وماذا عليهم لو أجابوا فسلموا-١   ّ ُ 
م بالليل للناس أجنم ُعلى أ ِ ِ ٌ سروا وجنوم الليل زهر طوالع-٢   َّ ٌ ُ ِ ُ 
ُفـنم عليها يف الظالم التبسم ّ َُ املطايا مسريهمَ وأخفوا على تلك-٣   ََ َ

 
ا وقال هذا ما ال يقدر أندلسي : فأفرط بعض احلاضرين يف استحسا

  .على مثله وباحلضرة أبو بكر حيىي بن هذيل فقال األبيات
- ١٠٣ -  

  - الطويل -      ) : في األساطيل(وقال ابن هذيل 
ْمتر بتأييد وتـغ َُّ ٍ ُزو فتغنمُ َْ َ ُ وتلك األساطيل املسخرة اليت-١   ُ َّ َ ُ ُ 

ُختاصم أبناء الضالل فتخصم ُْ ِ إذا خمرت يف البحر -٢   ّ ْ َ  اّ كأمنْتَماجْ
ُقد استأسرت أمواجه فهو أبكم ُ ُ ِ وصفت كأن البحر حتت صدورها-٣   ْ َ َْ َ ْ َ ّ ّ ُ 
ُطوال كما امتد السحاب املركم ُ ّ ّ ٌ ٌ وقامت ستارات-٤   ِ ا عْ  لى جنبا

  .١٨٠األبيات يف التشبيهات : التخريج
- ١٠٤ -  

  - الكامل -        ): في الدرع(ًوقال أيضا 



  
٤٨٧  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

ُفيكاد أن يـعشى به املستلئم َ ْ َ ُ وكأن درعك أ-١   ُ َ ٍنشئت من مزنةَّ ُْ ْ َ 
جم م و ُرف فتحسبها  ُّ م ملا تدانوا والتقوا-٢   ٌّ  وكأ

ّ
ّ 

ُدين يشح به تقي مسلم
ِ ِ
ْ ُ ٌّ َ ُّ ا-٣   ٌ ِ وكأن جسمك من وراء حجا َ ِ

ِ
َ ْ

ِ ّ 
  .٢٠٨األبيات يف التشبيهات : التخريج
  ).ألم(اللسان . مةالذي لبس الأل. املستلئم: الشروح

- ١٠٥ -  
  - الطويل -      * : قال ابن هذيل في ابن قزمان

ُا وهو منحوس اجلبني شتيم ُِ َِ َُ ُ فـىت بارد األشعار يـقطع لفظه-١   ْ ُ َ ْ َ ِ ُ ًَ َ 
دال األنف منه قدومكأ ُن ا ُ َ ِ َ ٍ يـقرب وجها منك يف خلق قربة-٢   َّ ِْ

ِ ِ ْ َ َ ْ ً ْ َ ُ َُّ 
  .٢٦١التشبيهات : التخريج

هو أبو بكر حممد بن عيسى بن قزمان، من أهل الفطنة : ابن قزمان * 
، وانظر حتفة ٧٧٤: ٢: ٢الذخرية . هـ٥٠٨ أديب بارع شاعر تويف. والذكاء
  .١٠٠: ١، املغرب ٥٦القادم 

- ١٠٦ -  
   - الخفيف -      ) : في الحديث(وقال ابن هذيل 

ُـه لسانا به يراض الكالم ُ ُ ّ فصلن ممحضا جتد بـني فكيـ-١   ً َ ْ َ ْْ َِ ً ُ ِ َ 
ُض إذا ما مهى عليه الغمام َ ََ ّ وحديثا كأنه قطع الرو-٢   ِ ُ َ ِ َّ ً 

  .٢٦١البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ١٠٧ -  

 المتقارب -        : ًوقال أيضا في الجلم



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٨  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

-  
ْ لشق القلمىنُجيّأم الرق  ْ أخطافة يف يدي أم جلم-١   ِّ َ َ ٌَ ُ

)١( 
ْعلى قدر واحد يف الشيم ِّ

ٍ   مها أخوان، مها توأمان-٢   ٍ
َِصدودا ووصال لمن قد فهم ًْ َ

ِ ً ُ وقد جعل القني-٣   ُ ْ َ
ُ بـيـنـهما)٢( َ َْ 

ََِْقش فاغرة تـلتقمُّمن الر ً ّ إذا فغرا حكيا أمي-٤   ِ َ  )٣(اَ
ْأطرافها يف يدي خمرتمن  َ َ ُ مقص كأن سهام العيو-٥   ُ َ َّ ٌّ 
ْ تصور يل يف يدي من أحب-٦   ُال ال إذا ما سألت نعمُـب  ُ ْ َ  ـِّ

  .٢٤٣األبيات يف التشبيهات : التخريج
  ).جلم(اللسان . املقراض:  اجللم- ١: الشروح

  ).قني(اللسان . احلداد:  القني-٢    
  ).أمي(اللسان . ّاحلية:  ال زوج هلا، واألمياليت:  األمي-٣    

  قافيـة النـون
- ١٠٨ -  

  - الخفيف -            : ولــه
ِِوكل أمره إىل استحسانهَـد  ِ َال تـلم هائما قد استحسن -١   ُّ َ ْ َ ْ ً ِ ْ ْ الوجَُ  ـَ

ِر يريين اهلوان يف عصيانه ِ َ َ َ فأنا الطائع املشوق لمن صا-٢   ُِ ْ َ
ِ ُ ُ ِ 

ُـب به أن يراع  ْ مر يب خاطرا يكاد من العجـ-٣   ِيف ريعانهِ ُ ُ ً ّ 
َورد خديه يف جىن س ّ َّ يف مالء كأنه وهو فيها-٤   َسانهْوُ ٍ 

َـي وال يشتكيه من أجفانه ْْ َ ْ َِ ِ ْ يشتكي بالفتور من كسل املشـ-٥   َ َُ
ِ َ َ ِ 

ُملع برق يرف يف ملعانه ٍ َِْ ولقد شفين وأسهر طريف-٦   ُ َ ْ َ ِ َّ َ 



  
٤٨٩  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

َلزجني عن أسنانهِكافرتار ا ْ َ َْ مشته والظالم يـفتـر عنه-٧   ّ ُّ َ ُْْ َ ُ َّ ُ
ِ 

، ٢٥٥، وسرور النفس ٢: ١٤املقطعة يف يتيمة الدهر : التخريج
... فأسهر... السادس وفيه البيت ٣٢والبيتان السادس والسابع يف التشبيهات 

.  
- ١٠٩ -  

  - الخفيف -        ) : الحمام(ًوقال أيضا في 
ٌـب أنا واقف على ِ عرفانهَ ْ قل  هلذا احلمام إن جهل احلب-١   ْ ُ َ َِ ِ ْ ُ 

ِفـريى باكيا على فقدانه ً ُ ٍّ مل تصبه النوى بفقدان خل-٢   َ ِ ّ ْ ُ 
ِويدنيه أرضه من ليانهـه  ُ َ ْ ْ ِّ فشدا يف قضيب أيك يعلي-٣   ُ ُ ٍ َْ ِ ِ َ  ـَ

ُـه مجان يروق عند اقرتانه َ َ وكأن الرذاذ فـوق جناحيـ-٤   ٌ ْ َ َ َّ َّ 

  .٥٨األبيات يف التشبيهات : ريجالتخ

- ١١٠ -  

  - الوافر -      ) : في المأكوالت(وقال ابن هذيل 
ِ بالشواء على اخلوانيمرور ِ َ ومما يقطع احليزوم عندي-١   ّ ُ 
ِ إىل اهلرائس يف اجلفانُنظرت  ُْ وتندى بـرديت خلفي إذا ما-٢   ِ

ٌعبري خالص يف  َ كأن الزيت والع-٣   هن بانُدٌ َ َّْ ّسل املصفىَّ َ ُ َ 
ِتضمنها لباب اجللجالن ُ ُ ُ ّ

ٍ وباذجنان مثل كرات ضرب-٤   )١ ( ِ 
ُونفسي سوف تفرغ باألماين ُ ٍ وقد وقف الصيام على فراغ-٥   َ ُ َ 

  .٨٦األبيات يف التشبيهات : التخريج



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٠  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

اللسان . ُّمثرة الكزبرة وقيل حب السمسم.  اجللجالن- ١: الشرح
  ).جلل(

- ١١١ -  
 -        : يل في المزهروقال ابن هذ

  -السريع 
ِينطق عن مجلة أحلان ِ ا-١   ُ ً قام على اليسرى خطيبا  ُ َ 
ِيف أول من نـقره الواين ْ َ ٍ ٍ كأمنا يفرق من فزعة-٢   ّ ُ َّ 
جران ُروعه العشق  ْ ِ ُ َ ٌ كأنه يف فعله عاشق-٣   ّ ْ ِ َّ 
ِميازب يف طست عقيان ْ َ َْ كأمنا األنقار يف حنره-٤   ٌ َّ 

  .١٠٨األبيات يف التشبيهات : خريجالت
- ١١٢ -  

  - الطويل -        : ًوقال أيضا في نهر
َّنشاطا فيجري كل معىن على ذهين ٍ وماء كمثل الراح جار يزيدين-١   ً ّ 
ْصفا الدمع يف عقد الفتاة اليت أعين َ َِّ ِ َّ حصبائه فكأنه]على [ُّ مير-٢   َ ِ 

  .٦٣ البيتان يف التشبيهات: األبيات: التخريج
- ١١٣ -  

  - الطويل -        : ًوقال أيضا في المهابة
ِنطاطي هلا بالرعب كل األحاين َّ ّ ٍ كأنا من اإلجالل حتت عماية-١   ُ ّ 
ٍلسان يقوينا بعذر مباين ّ ُ ٍ كأنا قرفنا باجرتام فمالنا-٢   ٌ ُ ّ 

  .٢٢٦البيتان يف التشبيهات : التخريج
- ١١٤ -  



  
٤٩١  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

  -البسيط  -      :  هذيل في الشراب  ابنوقال
ِسكرى معربدة يف كف سكران
َ ْ َْ َِّ ُ مالت على يده كأس فملت هلا-١   ٌ ِ َ ٌ ْ 

ِختاصم الشرب عن إفك وبـهتان َ َْ ُ ٍْ َ ِ َ ُ ُ هلا هدير إذا نصت فتحسبها-٢   َ ِ ْ َ ّ ُ ٌ 
  .٩٦البيتان يف التشبيهات : التخريج

- ١١٥ -  
  - الخفيف -    ) : في الرايات(وقال يحيى بن هذيل 

ُـح فؤاد ا ِملقصود يف خفقانهِ ِ ِ وكأن الرايات وهي مع الريـ-١   َْ ّ 
ِكفر والبأس يف لظى نريانه

  أوجع أهل الـ)١(ّ وكأنه التجفاف-٢   ُ
  .٢٠٩البيتان يف التشبيهات : التخريج
الذي يوضع على اخليل من حديد أو غريه يف :  التجفاف-١: الشرح

  ).جفف(اللسان . احلرب
- ١١٦ -  

  - الخفيف -      ) : في النجم (وقال ابن هذيل
َْأنفد الصبح بالتقحم طعنا َّ َّ َ َّ وكأن املقاتل اغتاظ حىت-١  َْ َ َّ 
ّبـني أضالعها تبوأ كنا ِ ْ َ َ ْ ٌ يف بنات نـعش ضمرياهُّ والس-٢  َ ٍ ْ َ ِ 

  .٢٣البيتان يف التشبيهات : التخريج
  قافية الهـاء

- ١١٧ -  
  - الطويل -          : لـه في النار 

ُادي غدرها من يديرهاُخياف عو ْ ٍ وحمجوبة يف كل وقت ظهورها-١   َ ِّ ٍ 
ُ جيري عليها املاء واملاء حتـفها-٢   ِولكنَّها يف ملك من قد جيريها ْ َ ُ َ ُ ُِ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٢  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

ُت فلم يستغن عنها ابن آدمَّ لعز-٣   ْوهانت عليه فهو ال يستعريها ِ ْ 
ٌعجاج وطرف أشهب ٌ َ كأن ركاما فـوقها و-٤    يستثريهاٌ َْ ً  ََْهي حتتهّ

ّ كأن الذي حيتال يف رد روحها-٥   ٍمناج هلا أو صاحب يستشريها ُ ّ 
، واألبيات األول ٣٦٦ يف سرور النفس ٤- ١األبيات : التخريج

 غدرها ... ختاف...  وفيه األول ١٦٨والثالث والرابع واخلامس يف التشبيهات 
  ...ٌوطرف أشقر... فتديرها والرابع

- ١١٨ -  
  - الكامل -        : في الحمام ًوقال أيضا 

ا ِتـلهو به يف الغيم أو يـلهو  ُ ُْ َْ ِ َْ ِ َّ وقـفت على الغصن اجلديد كأمنا-١   َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ 
ِحجبت عن األبصار شخص رقيبها

َ َ ْ َ ِ ْ َ ٍ وتسرتت يف سروة ملتفة-٢   َ ّ ُْ ٍ ْ َ ْ 
ا ُأال ترى إال لوقت هبو ِ ّ ْ فكأمنا ريح اجلنوب تغايرت-٣   ُّ ِ ُ َّ 

اْبرزت  ُلنا كالشمس قـبل غرو َ َْ ْ باتت تـغازهلا فلما أصبحت-٤   ّ ّْ ُِ َ ُ َ 
  .٥٩األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ١١٩ -  
ّوقال أيضا في الرحى    - الكامل -        : ً

ُوبفعل خادمها اخلؤون تلومها ِ ِ َ ِ وسخية تعطيك أقصى جهدها-١   ِ ْ َ َ ْ َ ُ ٍّ 
ُفإذا جرت رفع العجاج هشيمها َ َ ِْأمهلت يف حلبة من خلقها قد -٢   ْ َْ ٍ ْ ِ ُ 
ا تدوميها ُبـعضا فليس خيو َُ ً ْ ْتـعَّ وكأمنا -٣   َ ُ ليدرك بـعضهاينُ ْ َ ْ ُ 

  .٨٢األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ١٢٠ -  



  
٤٩٣  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

  - الكامل -        : ًوقال أيضا في الناعورة 
ُفلك، يضيق بصدرها حيـزومها َ َُ ْ ِ ُ ِ َّ وثقيلة األوصال حتسب أ-١   )١(ٌ ُ

ِ َِْ  اِ
ُملك، يالزم كبحها ويسيمها ُ ََ ْ َ ُ ٌ َ جتري إىل خلف كأن أمامها-٢   َ ّ ٍ ِ َْ 
ُسوداء، مقبلة عليه غيومها ٌ ً فإذا تدلت خلت أن غمامة-٣   َ َ ّ 

  .٨٢األبيات يف التشبيهات : التخريج

  ).حزم(اللسان . الصدر: احليزوم -١: الشرح

- ١٢١ -  

  - املنسرح -      ) : يف الدروع والرماح(ًوقال أيضا 
ُباآلل مما صفا ملمعها ََّ ْ وسابغات كأمنا نسجت-١   َُ ِ ُ ّ ٍ 
ُكأنه يف الرتاب يـزرعها َ َْ ّ رقت-٢   ّ ا ا  ٌ إذا اكتسى فارس 
ُرقش األفاعي تكاد تـلسعها َُ َْ ُ ا واألكف-٣   ُْ ُّ كأ  ُ تلمسهاّ
ُطوالع يف يديك مطلعها َْ َ ا شهب-٤   ٌ ٌ ومرهفات كأ ُ َّ ٍ 

ْمض ُرعها يف الكلى ومشرعهاَ َ ْ َ ا طالبات مسرتق-٥   ُ ٍ كأ ّ 

 يف ٤،٥ واألبيات ٢٠٩ يف التشبيهات ٣ ،١األبيات : التخريج
  . وقد جعلتها قطعة واحدة الحتاد الوزن والقافية والغرض١٩٩التشبيهات 

- ١٢٢ -  

 المتقارب -        ) : في مذبة(ًوقال أيضا 
-  

ِّعليها تؤنق يف قصها َ َّ ًاقصة أسبلت لمة ور-١   ُ َّ ِ ٍ 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٤  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

ُتـغىن الذباب ع ُّ َّ َ ِ رقصهالىَ ٌ إذا حركتها لذب يد-٢   َْ ٍّ ْ ّ 
ً فإن رمت حتصي خصاال هلا-٣   ّلدى ذلك الرقص مل حتصها َ ُ 

  .٢٤٦األبيات يف التشبيهات : التخريج

- ١٢٣ -  

 -      : وأنشد له أبو محمد علي بن أحمد 
  -الطويل 

ِودمعي إىل خدي بطول احند ُ  َ أساء إىل جفين فؤادي بناره-١   ارهّ
َ أيأخذ دمعي حر وجهي مبا جىن-٢   َ مكان انتصارهافؤادي لقد أخط َ ُِ ْ َ َّ ُ 

  .٦٨٥ وبغية امللتمس ٣٨٢البيتان يف جذوة املقتبس : التخريج

  قافيـة اليـاء

- ١٢٤ -  

  - الطويل -          : ولـــه 
َأال  ِدكاري للكرى يل اَ َ َ ِ َ ِ تايلََأتىّ ِ أال عودة من طيفه فريى حايل-١   َ َ َ ِ َْ ٌ َ ْ َ 

ِوتـهفو جنوم الليل من فـرط  َْ ِ َّْ ُُ ُ ْ َُّ يكاد يضيق اجلو-٢   إعوايلَ َ َُ ِ ُ َِ من عظم زفـريتَ ْ ِ ْ 
ِأطاع ولكن فعله هو أنكى يل َ َْ َُ ُْ ُ َِ ْ ِ َ َ أىب غيـر تـعذييب ولو أمر الردى-٣   َ ّ ّ َْ ِ ِ ْ َ َ َْ ََ 

  ١٦: ٢اليتيمة : التخريج

  *    **   

  



  
٤٩٥  محدي منصور- ما وصل إلينا من شعر حيىي بن هذيل األندلسي 

  . ستأيت يف آخر العدد وثبت املصادررس الشعرافه  :مالحظة



- ٤٩٥ -  

  ديتريش فيشرّالمستشرق األلماني فولف رأي 

  في تطور أساليب الكتابة العربية ومسائل لغوية شتى

   *ظافر يوسف. في حوار مع د

  :مقدمة وتعريف

١(فولف ديرتيش فيشر) الربوفيسور(األستاذ 
١

( Wolfdietrich 

                                                             
 

 يف مدينة نورنبـرغ مبقاطعة بافاريا، وحصل على درجة الدكتوراه ١٩٢٨ُولد يف عام ) ١١(
ِّهانس فيـر، مؤلف ) الربوفيسور( األستاذ  من جامعة إرلنغن بإشراف١٩٥٤يف عام 

وكانت أطروحته . ))) أملاين–عريب (معجم اللغة العربية املعاصرة ((املعجم املشهور 
 نال درجة ١٩٦٢ويف عام . ))صيغ أمساء اإلشارة يف اللهجات العربية املعاصرة((بعنوان 

أشكاهلا يف الشعر العريب األلوان ومواصفات ((َّاألستاذية بأطروحته اليت قدمها بعنوان 
ً، مث أصبح مديرا ملعهد الدراسات الشرقية واللغات السامية يف جامعة إرلنغن ))القدمي

. ١٩٩٥، وبقي يف هذا املنصب حىت أحيل على التقاعد يف عام ١٩٦٤يف عام 
َّ عضوا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، وقد بلغت مؤلفاته أكثر ١٩٩٤انتخب يف عام  ً

ًعمال علميا، ما بني كتاب وحبث ومشاركة وحماضرة، وأشهرها/ ١٣٠/من  كتاب : ً
تعليم لغة الكتابة ((، وكتاب )١٩٧٢طبعة فيسبادن  ())حنو اللغة العربية الكالسيكية((

 باالشرتاك مع ))اللهجات العربية((، وكتاب )طبعات= =َّعدة (، جزآن ))العربية املعاصرة
، ١جـ ())األساس يف فقه اللغة العربية((، وكتاب )١٩٨٠طبعة فيسبادن، (أوتو ياسرتو 

 .وغريها) ١٩٩٢، ٣، وجـ١٩٨٢



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٦  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

Fischer أحد أبرز املستشرقني األملان املعاصرين، وهو يتمتع بشهرة واسعة يف 
ِّالبالد العربية واألوربية لغزارة أحباثه يف النحو العريب والشعر القدمي واللغات  ّ

َّافه على دراسات عدد كبري من الطالب العرب واألجانبالسامية، وإلشر ُّ.  

وقد شغل منصب مدير معهد الدراسات الشرقية واللغات السامية يف 
َّ نورنربغ يف مقاطعة بافاريا يف مجهورية أملانية االحتادية ملدة تزيد –جامعة إرلنغن 

ً فضال عن ِّعلى ثالثني سنة، وهو معروف حببه الشديد للغة العربية وتراثها،
ِّإحاطته املوسوعية بالكثري من االجتاهات املتشعبة يف دراسة اللغة العربية، على  َّ

  .مبدأ العلماء العرب القدامى يف اإلملام من كل علم بطرف

ًواألستاذ فيشر يويل اهتماما فائقا لدراسة تطور العربية عرب العصور،  ً
وقد عكف بعد .)٢(حل تارخييةوهو يدعو إىل تقسيم دراسة اللغة العربية إىل مرا

ّشروع الكبري الذي كان يعد له  على امل١٩٩٥إحالته على التقاعد يف العام 
منذ سنوات طويلة، فتفرغ لدراسة الظواهر النحوية يف اللغة العربية املعاصرة، 

الذي (ومن اجلدير بالذكر أن هذا املشروع . ورصد االستعماالت اجلديدة فيها
ًمتوله هيئة األحباث األملانية، ويشرتك فيه، فضال عن األستاذ فيشر، فريق من  ِّ

. ، وقد يستغرق إجنازه سنوات كثرية١٩٩٣بدأ منذ عام )  اآلخرينالباحثني
وكان من حسن الطالع أن سنحت لنا هذه الفرصة للقاء أستاذنا الكبري، 

                                                             
ُانظر حبثه الذي ألقي يف املؤمتر الثقايف الثامن والعشرين ليوم االستشراق العاملي ) ٢(

عرب النهرين مبدينة " Abr-Nahrain"، ونشر يف جملة ٧/١/١٩٧١يف كانربا يف 
 .١٨- ١٥، ص١٢، العدد ١٩٧٢- ١٩٧١ليدن، سنة 
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  : فكان هذا احلوار

ِّهل لكم أن تحدثونا عن مشروعكم في نحو اللغة العربية  -

لى المعاصرة والنتائج التي خلصتم إليها؟ وما الدافع الذي حدا بكم إ

  القيام بمثل هذا المشروع؟

َّتعد اللغة العربية، بال شك، من أهم اللغات العاملية يف عصرنا هذا، ال  ُّ ُِّّ َّ ُّ

ا لغة حية معاصرة فحسب، وإمنا جلذورها الضاربة يف القدم وتارخيها احلافل  َّأل َِّ َّ ّ
ُّوالطويل، فنحن ال جند يف العامل كله لغة واحدة من اللغات احلديث ة املعاصرة َِّّ

  .َّميكن أن تكون مثل اللغة العربية يف تارخيها الطويل وتراثها احلافل

َّومن خصائص اللغة العربية أن أبناءها حافظوا على لغتهم الفصحى  َّ
ِّعلى حنو دقيق بفضل النَّص القرآين وعلوم الدين املرتبطة به، وهذا هو الركن  ّ ٍ

َّاألساسي يف دعائم الثقافة العربية اإل ُّومع ذلك كان البد للتغريات . َّسالميةَّ َّ َّ

ًالتارخيية واالجتماعية والثقافية أن تؤثر يف الواقع اللغوي تأثريا مباشرا ً ُّ َّ َّ َّ ََّّ فمن . َّ

ُّنافلة القول إن اللغة جيب أن تليب حاجة أبنائها، وأن تواكب التطورات على  َّ ِّ
َّفتها يف التعبري عن أفكار ًالصعيدين التارخيي واالجتماعي، انطالقا من وظي

م اليومية   .َّالنَّاس وحاجا

َّوالواقع أننا اطلعنا على األحباث والدراسات اليت أعدت حىت اآلن يف  ِّ ّ
ا من  َّجمال حنو اللغة العربية، سواء أكانت ألبناء العربية أم لغري النَّاطقني  َّ ُّ

ِّفرأينا أن أكثر هذه األحباث والدراس. املستعربني ٍ ُّات يعىن بقواعد اللغة العربية َ ُ
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ِّالفصحى، كما تعرضها كتب الرتاث التقليدية، يف حني تندر الدراسات اليت  َّ َّ ُّ
ًّتعىن بنحو اللغة العربية املعاصرة، وأعين بذلك اللغة اليت تستخدم حاليا يف  ُّ َُّّ

َّالصحافة والكتابات اليومية واحلياة الثقافية، وحىت يف األشعار ا َّ ليت تنظم يف ََّّ

َّعصرنا هذا، وكأن قيمة اللغة املعاصرة ال ترقى إىل القيمة العظمى اليت تتمتع  ُّ َّ

ُّا كتب الرتاث النَّحوي، وإن كانت هناك ظواهر جديدة يف اللغة املعاصرة مل  ّ ُّ
  .تكن معروفة قبل قرنيـن أو أكثر

َّوقد ال حيتاج من يكتب اليوم باللغة العربية من أبنائها  إىل وصف دقيق ُّ

َّلقواعد هذه اللغة املعاصرة، ألنه تعود على استخدامها يف حياته اليومية  َّ َّ ُّ

ًوالثقافية، بدءا من دخوله إىل املدرسة وتعلمه القراءة والكتابة، ومرورا مبعايشته  ًُّ َّ َّ

ّهلذه اللغة يف مجيع مواقفه احلياتية، فال تواجهه أي مشكلة حني يريد أن  َّ ُّ

ّيتكلم بلغته، على العكس متاما من األجنبـي الذي يتعلم اللغة يكتب أو  ً َّ

ذه اللغة اجلميلة،  ُّالعربية، ويقف أمام مشكالت كثرية حني يريد أن يكتب  َّ
َّويبقى عاجزا عن الوصول إىل روح اللغة العربية املعاصرة وفهم خفاياها، ألن  َّ ُّ ً

  ً. تساعدانه كثرياكتب النَّحو املتوافرة واملعجمات املوجودة ال

وعلى هذا فقد قام بعض الباحثني األملان يف جامعة اليبزيغ يف السنوات 

َّالعشرين األخرية بعدة دراسات حنوية وصفية لبعض ظواهر اللغة العربية، اليت  َُّّ َّ
َّتستعمل اليوم يف كتب األدب احلديث والصحف اليومية ومقاالت الثقافة  َّ ُّ ُ

َّ أن أكثر هذه الدراسات مل ينشر حىت اآلن، ألن ّومن سوء احلظ. املعاصرة ََّّ َ ُ ِّ

َّالظروف واإلمكانات املتاحة يف أملانية الشرقية آنذاك مل تكن مناسبة َّ وبعد . ُّ
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َّالوحدة األملانية خطر ببايل باالشرتاك مع بعض الباحثني مثل الدكتور هاشم 
َِّّاأليويب من لبنان، والسيد لنغـر من جامعة اليبزي غ، وعدد من املساعدين ُّ

َّاآلخرين أن نقوم ببحث حنوي شامل ندرس فيه أهم ظواهر اللغة العربية  ُّ َّ ّ
ِّاملعاصرة انطالقا من األساس الذي وضعته تلك الدراسات غري املنشورة وقد . ً

ِّأصبح واضحا بعد أن بدأنا حبثنا أن هذه الدراسات حتتاج إىل املزيد من  ً
ّذلك فإننا قمنا بتحليل حنوي لعدد كبري من نصوص ُّالتعمق واالستقصاء، ول َّ

َّاللغة العربية املعاصرة املنشورة بلغة النثر يف البالد العربية املختلفة، كمجموعات  َّ ُّ

َّالقصص القصرية والروايات واملقاالت الثقافية والعلمية واملواد الصحفية وغريها،  َّ َُّّ ّ
َّحىت نتمكن من القيام بوصف شامل ودق وال نريد يف حبثنا . ُّيق لنحو هذه اللغةَّ

َّهذا أن نصف الظواهر اليت تطابق نظائرها يف لغة الرتاث، وال أن نصف 

ِّالرتاكيب الفصيحة أو غري الفصيحة، وإمنا نريد أن نركز على ما هو املستعمل  َّ َّ
ًيف اللغة اليوم وما هو غري املستعمل، ونقوم أيضا بتحليل أساليب الكتابة يف ُّ 

دف إليه . ُّعصرنا هذا، مستخدمني املناهج احلديثة لعلم اللغة الوصفي وما 

ُيف هذا املشروع النحوي هو أن نتمكن من وضع كتاب شامل تعاجل فيه بعض  َّ ّ
َّالرتكيبات اللغوية والظواهر النحوية اجلديدة وأساليب الكتابة يف اللغة العربية  ُّ َّ ُّ

مال وعدم االستعمال، والفروق يف اختالف ًاملعاصرة، فضال عن مسألة االستع

ِّأساليب الكتابة يف البالد العربية املختلفة وأقاليمها املتعددة، إن كان هناك  َّ
ُّاختالفات تعبريية أو فروق حملية يف مسألة تنوع أساليب الكتابة وسيكون هذا . َّ

َّالكتاب يف عدة أجزاء، على األرجح، وإن كنا ال نريد أن نعاجل كل ّ  األبواب َّ
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ًوالظواهر املوجودة يف النَّحو العريب، ألننا سنركز تركيزا أساسيا على حتليل دقيق  ً ِّ َّ ِّ َّ

لبعض الرتكيبات النحوية واالستخدامات األسلوبية اليت تصادفنا يف نصوص 

  .ِّاللغة املعاصرة، وبيان معانيها الداللية

 األجنبـي أين تكمن برأيكم الصعوبات التي يعاني منها الدارس_ 

  للغة العربية؟ وهل تعتقدون بأن النحو العربي صعب على الفهم؟

َّأستشهد يف البداية برأي ألحد علماء اللغة يقول فيه بأن كل اللغات  ُّ

ًصعبة بالقدر نفسه يف نظر األجنيب، الذي يريد أن يتقن لغة إتقانا تاما أو  ً ً
َّيدرسها دراسة دقيقة، وهذا يعين أنه ليس هناك لغ ة أصعب من غريها، ً

ِّوختتلف الصعوبات اليت تواجه املتعلمني يف البداية من لغة إىل أخرى حبسب  ُّ
َّ اليت تواجه األوريب الذي يتعلم ُّفالصعوبة األولىطبيعتها ونظامها النَّحوي، 

ا ويف عملية نطق احلروف الغريبة عنه متاما، فضال  ًاللغة العربية تكمن يف أصوا ً َّ َّ
َّتفريق يف اللفظ بني حروف اإلطباق عن عدم ال َّالصاد والضاد ): التفخيم(َّ َّ

َّوالطاء والظاء، ونظائرها غري املفخمة َّ َّالسني والدال والتاء والزاي، وكذلك يف : َّ َّ َّ ِّ
  .َّطريقة نطق احلروف احللقية غري املوجودة يف لغته كالعني واحلاء وغريها

َّوتعد مبادئ الصرف  ّ َّ يف اللغة العربية يف نظر الدارس انيةُّالصعوبة الثَ َّ ُّ

ا ختتلف متاما عما اعتاد عليه يف لغته األوربية، فالنظام الفعلي  ُّاألجنيب، أل ِّ َّ َّ ً َّ ِّ
وتصريفاته، وكذلك صيغتا املاضي واملضارع، ال ميكن أن يستوعبها بسهولة، 

ا ال تشبه نظام التصريف املوجود يف اللغات األوربي َّأل ُّ َّ ِّوحيس املتعلم املبتدئ . ةَّ ُّ
َّبصعوبة حقيقية عندما يريد التمييز بني صيغيت املاضي واملضارع، ألنه ال 
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ما تعودان إىل فعلني  َّيستطيع أن يربط بينهما، ويظن يف أحيان كثرية أ ُّ
ًزد على ذلك أمورا أخرى كثرية تقف يف طريق الوصول إىل مفاتيح . خمتلفني

َّبية، مثل األبواب الفعلية، وصيغها الصرفية، واحلركات اليت ُّأسرار اللغة العر َّ ََّّ
ا عني الفعل املضارع وغري ذلك   .تضبط 

ا اللغة ُّوالصعوبة الثالثة ُّ تكمن يف الثروة اللغوية العظيمة اليت تزخر  َُّّ َّ

ّالعربية، فهناك كم هائل من املفردات اجلديدة واملرتادفات الكثرية، يندر وجود  َّ
َّويعاين األجنبـي الذي يتعلم اللغة العربية هذا األمر . نظري له يف أي لغة أخرى ُّ

ّكثريا، ألن كل الكلمات اليت تصادفه أثناء تعلمها جديدة عليه، يف حني  ّ َّ ً
َّخيتلف األمر متاما، إذا أراد أن يتعلم لغة أوربية جديدة، فهو جيد ظواهر  َّ ً

ة ومفردات كثرية يعرفها من  ّلغته، ألن هناك قامسا مشرتكا على األقل يف متشا ً ً َّ

ّصعوبة الخط زد على ذلك . املفردات واأللفاظ بينها وبني لغته اليت يتقنها
َّ الذي خيتلف جذريا عن طريقة الكتابة األوربيةّالعربي ِّفإذا تغلب املتعلم على . ًّ َّ

ّهذه الصعوبات، واستطاع أن يتجاوزها، فال أعتقد أنه حيس  َّ َّبأن اللغة العربية ُّ ُّ َّ

  .ُّأصعب من اللغات األخرى

َّأما النحو العريب فإننـي  ّ َّ، ألن طريقة َّال أعتقد أنه صعب على الفهمَّ

ِّتدريس اللغات املتبعة يف جامعاتنا، ومنها اللغة العربية، تعتمد على النظام  ََّّ ُّ ُّ

َّالتقليدي األوريب واملصطلحات الالتينية اليت يتعل َّ ّ ّ مها التالميذ يف املدارس، َّ

م ال يواجهون صعوبات يف عملية فهم النَّحو العريب، ألنه  َّوهلذا السبب فإ ّ َّ َّ َّ
ّيقدم إليهم بالطريقة اليت اعتادوها يف لغتهم األم َّ َّولكن الصعوبة احلقيقية اليت . َّ ُّ
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م ال يستط ا تكون بعد االنتهاء من دراسة النحو العريب، أل َّيعانو يعون أن ّ

َّيطبقوا القواعد اليت تعلموها عند قراءة النصوص العربية وحتليلها، والسيما أن  َّ َّ َّ ِّ
ّ، وهذا ما ميثل للوهلة غير مضبوطة بالشكلَّأكثر النصوص العربية املطبوعة 

َّ يف عملية اختيار احلركة اإلعرابية املناسبة أو يثيـر عند صعوبة كبيرةاألوىل 
َّلشك والرتدد على األقل يف عملية إجياد الضبط بالشكل ًالقارئ نوعا من ا ّ ُّ َّ َّ

َّاملناسب للنص، ومن مث لفهمه والتمكن من سرب أغواره واكتشاف الروابط اليت  ُّ َّ ّ
 َّأما قواعد. َّجتمع بني السياقات النحوية واجلمل والرتكيبات املوجودة يف النص

ّ بوجه عام، فأعتقد أِّالنحو العربي وقوانينه ا ٍ واضحة واالستثناءات فيها َّ

َّ، مقارنة، على سبيل املثال، بقواعد اللغة اليونانية القدمية اليت حتفل قليلة ُّ

  .باالستثناءات الكثرية

   ما األبواب والظواهر النحوية التي تحتاج إلى تجديد؟-

َّإن الجهود الجبارة  اليت بذهلا النُّحاة العرب يف سبيل وضع قواعد َّ

َّوأعتقد أن الطريقة اليت اتبعوها يف عملية . ّال مثيل لها بحقَّة العربية ناظمة للغ َّ َّ َّ

ا كانت تعتمد إىل حد كبري على  ّوصف الظواهر اللغوية واستقراء تركيبا ُّ

َّاالستقصاء الدقيق، والتتبع الشامل ُّ  الستخدامات العرب، وهلذا كانت َّ

ِّمطابقة للواقع اللغوي وملبية لحاجاته، ّ  ولم تكن تنظيراتهم بعيدة عن ُّ

َّالصواب أبدا، وال مخالفة لألعراف اللغوية السائدة َّ ُّ ً.  

اليت ) نظرية العوامل(َّويستند النَّحو العريب يف قواعده الضابطة إىل 

ا  َّتقرتب من بعض نظريات النحو احلديث، كنظرية تشومسكي مثال، أل ً
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ًّمات اللغوية تفسريا منطقيا يستند ِّحتاول أن تفسر الظواهر النحوية واالستخدا ً
ُّوالواقع أن تطور النظريات . ّيف الغالب إىل أدلة مقنعة، وافرتاضات مشروعة َّ

َّالنحوية مل يتوقف، فقد نشأت نظريات حنوية كثرية يف أماكن خمتلفة من  َّ

ِّالعامل، حتاول كلها أن تفسر الظواهر اللغوية والرتكيبات النحوية املوجودة يف  ُّ

َّومن اجلدير بالذكر هنا أن كل هذه النظريات، على . كل لغة من لغات العامل َّ

ا، قد ال تكون مناسبة لتفسري مجيع الظواهر اللغوية املوجودة يف لغة  كثر

ا ال تساعد يف أحيان كثرية أيضا على تعليم اللغة، وإيصال قواعدها . َّمعينة ُّوأ ً
ُّا فإنه يصبح من واجب اللغويني والنحاة هلذ. ِّالنحوية بوضوح إىل املتعلمني َّ

َّالذين يريدون أن يفسروا ظواهر لغة معينة وأساليبها النحوية يف عصرنا هذا، أن  ِّ
ًخيتاروا من بني هذه النظريات ما يناسب لغتهم، فقد تناسب نظرية معينة بابا  َّ

ّحنويا حمددا، وقد تطبق نظرية أخرى على باب حنوي آخر وهكذا َّ ً َّ ً َّ، أي أن ّ

َّلكل ظاهرة حنوية نظرية معينة تناسبها أو منهجا حمددا ميكن أن يطبق عليها ًَّ َّ ً.  

ا مناسبة، بال ريب، لبعض  َّأما نظرية العوامل يف اللغة العربية فأعتقد أ َّ ُّ َّ
ا من أبواب الفاعل -ًمثال-األبواب النحوية، فمسألة عمل الفعل   وما يتصل 

ُول به، فضال عن املفعوالت األخرى كلها، ميكن أن تقبل ونائب الفاعل واملفع ً
ا تقرتب كثريا من  ًكما يعرضها النحاة العرب يف إطار نظرية العوامل، وأل َّ

-Valenz(أو مرافقاته ) صاحبات الفعل(َّالنظرية احلديثة اليت تسمى نظرية 

Theorie( وتتلخص هذه النظرية بأن لكل فعل عددا خاصا من ،ً ّ ً َّ َّ
ا، وهي اليت ا َّلصاحبات أو املرافقات اليت تشرتك معه يف الوظيفة اليت تقوم 
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ًتوجه املعىن املراد الوصول إليه، فمن هذه املرافقات مثال الفاعل واملفعول به  ِّ
واملفعول ألجله، واملفعول معه، واملفعوالت األخرى غري  املوجودة يف النحو 

، واملفعوالت اليت يتم )Instrument(ّالعريب القدمي، كاملفعول بالواسطة 

  .ّالوصول إليها عن طريق حروف اجلر، وغريها

ًإن ما ميكن أن يعرض عرضا جديدا يف النحو العريب هو موضوع  ً َّ

َّالذي يدل على مسمى يقع حتته، ألن ما ينطبق على الفعل، ال ) االسم( ّ ّ
َّميكن أن ينطبق عليه من حيث الصاحبات والتأثري يف ما بع َّده، وال سيما أن َّ َّ

موعة كبرية من العناصر اليت تقع قبله أو  ًّاالسم ميكن أن يكون حمورا أساسيا  ً
َّوتسمى العناصر اليت تقع قبل االسم . َّبعده، وتربطها به عالقات حنوية حمددة

، والعناصر اليت تقع بعده باحلقل الالحق )Vorfeld(َّباحلقل السابق 

)Nachfeld .(صر اليت تقع، على سبيل املثال، يف احلقل السابقفمن العنا :

ّغري، ومثل، وكل، ومجيع، : أمساء اإلشارة، وأمساء االستفهام، وأمساء مثل
األمساء املوصولة، : ومن العناصر اليت جندها يف احلقل الالحق. إخل.. ّوأي،

ِّواملضاف إليه، والتوابع والصفات والبدل،  النظريتني َّفإذا طبقنا هاتيـن. إخل.. َّ

ًعلى النحو العريب، كان البد من إعادة النظر يف ترتيب األبواب النحوية ترتيبا  َّ ّ
ّجديدا خيتلف عن الرتتيب التقليدي للنحاة العرب ً.  

ّهل هناك مؤثرات أجنبية في النحو المعاصر؟ ومن أي طريق  -
  ّدخلت هذه المؤثرات؟ وكيف السبيل لمعرفة مصادرها؟

ِّراسات النحوية يف البالد العربية يف أيامنا هذه اجتاهان ِّيسود ميدان الد َّ ََّّ
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َّأساسيان، مها االجتاه التقليدي الذي يعتمد مناهج النحاة العرب القدامى، 

ًوحياول أن يسري يف فلكها، فغالبا ما يتناول الدارسون فيه ظاهرة أسلوبية من 
ًاستخدامات اللغة، أو بابا حنويا معينا، فيقومون  ً جبمع آراء النحاة اليت تعاجل ًّ

ِّهذا اجلانب من كتب الرتاث، وحياولون أن يوضحوها بالتفصيل باألمثلة 
ا من النصوص اللغوية وكتب األدب َّواالجتاه الثاين هو . َّالتطبيقية اليت جيمعو

االجتاه الذي يتخذ من املناهج احلديثة اليت انبثقت من علوم اللغات األوروبية 

َّواختذت منها مثاال حيتذى، وخاصة مدرسة تشومسكي اليت دخل واألمريكية  ً
ا من أفكار النحاة العرب  الكثري من أفكارها إىل النحو العريب احلديث، القرتا

ًالقدامى، إذ إنه من املعروف أن والد تشومسكي كان متخصصا بالنحو  ِّ َّ َّ

ِّالعربي الذي يعتمد أساسا على النحو العريب، وأعتقد أن ت شومسكي قد أخذ ً

َّالكثري من أفكاره احلديثة يف النحو العريب عن هذا الطريق، مث طورها إىل نظرية  َّ
َّوالبد من اإلشارة هنا إىل مالحظة هامة، وهي أن منهج . لغوية جديدة َّ

ِّتشومسكي يف اللغة يقوم على أفكار نظرية حبتة، وال يستطيع أن يفسر مجيع 
  .َّلتعبري املختلفة املوجودة يف أيامنا هذهاالستعماالت اللغوية وطرق ا

ِّأما مسألة املؤثرات األجنبية يف النحو املعاصر ودخول أساليب أو  َّ
َّ، ألن ِّفال أستطيع أن أؤكدهاتركيبات حنوية جديدة إىل اللغة العربية املعاصرة، 

م القواعد النحوي َّالنَّاس بوجه عام مازالوا حىت اآلن يراعون يف كتابا ة الواردة يف ٍّ

ًكتب الرتاث النحوي كما هي حبذافريها، فليس هناك مثال من ينصب الفاعل  ِّ
ًإال أن هذا ال مينع أبدا أن . ُّأو يرفع املفعول أو جير املنصوب وما إىل ذلك َّ َّ
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تكون بعض االستعماالت والعبارات اجلديدة قد دخلت إىل اللغة العربية عن 

ُّطريق الرتمجة من اللغات ا َّألوروبية، سواء أكانت ترمجة أدبية أم ترمجة نصوص َّ
  .صحفية، أم غري ذلك

لعب ((: وقد أدخل املرتمجون مطابقات عربية لعبارات أجنبية كثرية، مثل

، ))من جديد((، أو عبارة ))ومن جهة أخرى.. هذا من جهة((، أو ))ًدورا

َّنحو، والبد من ُّوأكثر هذه العبارات ختص املعجم وليس ال.  وغريها))ّككل((و

ِّاإلشارة هنا إىل نقص البحوث التارخيية يف اللغة العربية، أي البحوث اليت تؤرخ  َّ َُّّ َّ

ُّملعاين املفردات املوجودة يف اجلذر اللغوي والتطورات اليت طرأت عليه وعلى 
ًدالالته، فكثريا ما يعتقد املرء أن هذه العبارة حمدثة أو دخيلة من اللغات 

ا واردة يف النصوص َّاألوروبي َّة، ولكنَّه سرعان ما يكتشف مع مرور الوقت بأ

  .اللغوية القدمية ومستعملة عند العرب

ُّإن اجلواب الدقيق عن هذا السؤال حيتاج إىل حبث شامل، وإجراء  َّ

َّدراسة مفصلة تبدأ جبمع مفردات النصوص العربية يف كل مرحلة زمنية من 
ا اللغ ُّة العربية، مث برصد التطورات الداللية اليت طرأت على َّاملراحل اليت مرت  َّ َّ

ا، وهذا ما تفتقر إليه اللغة العربية متاما ًمعانيها والتأريخ هلا والستعماال وكما . َّ

َّأشرت قبل قليل، فإن امليدان املعجمي هو الذي جند فيه أكثر األلفاظ احملدثة، 

يدة مناسبة، وقد جرت العادة يف َّألن األشياء اجلديدة حتتاج إىل ألفاظ جد

َّأكثر لغات العامل أن تدخل الكلمات اجلديدة إىل اللغة احملكية بلفظها احلريف  ُّ ُ
ا كلمة  َّأو القريب منه أوال مث تنتقل مبرور الزمن إىل لغة الكتابة أو يستبدل  َّ ً َّ
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ً مثال أصبحت تستخدم يف بعض ))الباص((أصيلة من اللغة نفسها، فكلمة 
ا عربية فصيحة، يف حني أن استعمال كلمة ال َّدول العربية وكأ َّ  ))الحافلة((َّ

َّعربية األصل تراجع متاما ليقتصر على املغرب فقط، وهذه ظاهرة طبيعية يف  ً
  .ِّكل لغات العامل

وكذلك كان احلال يف العهود السابقة، فقد دخلت كلمات كثرية من 

ً إىل اللغة العربية، وأصبح كثري منها جزءا من اللغات اليونانية والفارسية والرتكية
َّالرصيد احلقيقي للثروة اللغوية العربية، فكثري من الكلمات اليونانية اليت دخلت 

 ))الديمقراطية((:عن طريق الرتمجة يف العصر العباسي إىل اللغة العربية، مثل

ا))الجغرافية((و َّ وغريها، مازالت تستعمل يف أيامنا هذه وكأ .  أصيلة يف العربيةَّ

ًوهذا يسري طبعا على عدد كبري من الكلمات اليت دخلت إىل العربية من 
، ))ورد((، و))تاج((: اللغة الفارسية سواء أكان ذلك قبل اإلسالم أم بعده، مثل

ّ وغريها كثري مما يستعمل يف وقتنا احلاضر وكأنه عريب ))برنامج((، و))نموذج((و َّ َّ

يكتب الذيوع واالنتشار لعدد آخر من الكلمات ِّمتأصل، يف حني مل 

  .الدخيلة، فبقيت متناثرة يف كتب الرتاث، بعيدة عن التداول واالستعمال

ًهل وجدتم اختالفا كبيرا بين تركيبات اللغة المعاصرة وتركيبات  - ً
ّلغة التراث القديمة؟ وبماذا يتميز برأيكم نحو اللغة المعاصرة عن النحو 

اك ظواهر نحوية جديدة لم تكن موجودة في كتب التراثي؟ وهل هن

  التراث؟

ًاللغة املعاصرة ال ختتلف اختالفا كبريا عن تركيبات َّإن تركيبات عربية  ً
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َّألن القواعد النحوية فيها بقيت ثابتة، ولم تتغير ضوابطها العصور القدمية،  َّ

ُونظمها اإلعرابية بمرور الزمن ً، فمازال الفاعل مثال مرفوعا، ُ واملفعول به ً

ولكن . ًمنصوبا، واحلال منصوبة، وقواعد العدد وأمسائه هي نفسها منذ األزل

م إىل البساطة واختيار  َُّّاملالحظ أن الكتاب املعاصرين مييلون يف كتابا

ًالعبارات الواضحة البعيدة عن الغموض والتعقيد، على العكس متاما من العرب 
م يتصف ب شيء من التعقيد بالقياس إىل أساليب القدامى الذين كان أسلو

وهذا ما جعل فهم املعاين اليت يرمون إليها أصعب، يف بعض . املعاصرين

َُّفالكتاب املعاصرون يكثرون، . األحيان، من فهم املعاين يف أساليب املعاصرين
، ))باعتباره كذا(( أو ))بوصفه كذا(( أو ))بصفته كذا((ًمثال، من استخدام عبارة 

ً بدال من ))ً رئيسا للوزراءبصفتهزار فالن أملانية ((: على سبيل املثالكقوهلم 
م . احلال اليت كان يستخدمها القدماء يف مثل هذه املواضع وكذلك استخداما

الكثرية لعدد من املنصوبات اجلديدة اليت أصبحت شائعة يف العربية املعاصرة، 

َّابتداء من الساعة الثامنة((: مثل قوهلم َّ َّمن الساعة ((: ًدال من قوهلمب)) ً
 ))ًانتهاء بـ(( و))ًوصوال إلى(( و))ًانطالقا من(( و))بناء على((: ، وكقوهلم))َّالثامنة

ذه الغزارة يف أساليب ))ًاستنادا إلى((و ً، وغريها كثري مما مل يكن منتشرا  َّ

بة َّالقدماء اليت كانت تقتصر على استخدام جمموعة حمددة من األمساء املنصو

َّأيضا، وخاصة، وعامة، وكافة، وقاطبة: مثل األلفاظ َّ َّ   .إخل..ً

 تستعمل ألفعال مساعدةًويف اللغة املعاصرة أيضا استخدامات جديدة 

ًمع املصادر لتعطي معىن فعل املصدر املراد التعبري عنه، وهذا مل يكن مألوفا يف  َّ
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َزار(( مبعىن ))َام بعملق(( و))َقام بكتابة(( و))َقام بزيارة((: القدمي، كقوهلم َ(( 

َكتب((و َعمل(( و))َ ِ ِّتم توقيع االتفاقية((: ، وكقوهلم))َ ُ ُوقعت االتفاقية(( مبعىن ))َّ َّ ِّ ِ ِّ ُ(( 

َّزد على ذلك أن استخدامات حروف اجلر وظروف الزمان واملكان قد . وهكذا

َتلقاء، وإزاء، و: زادت يف اللغة املعاصرة زيادة تلفت النظر، مثل ََ َ َقصد، ِْ ْ َ
َونحو، وتجاه، ولقاء، ومقابل َ َُ َ َِ َ َ ُ ْ   . إخل..َ

ِّومن السمات املميزة للعربية املعاصرة كثرة األمثلة اليت يأيت فيها مضاف 
َّملوك ورؤساء الدول العربية((: إليه واحد المسني مضافني أو ثالثة، كقوهلم ِ ُّ ُ ُ(( 

ِأساتذة وطالب الجامعة((أو  ُ َّ ِدول العربية ورؤساؤهاُملوك ال((ً بدال من ))ُ ِ  أو ))ُّ

َُّأساتذة الجامعة وطالبها(( ِ َّومع أن مثل هذه االستخدامات كانت معروفة . ))ُ

َّيف القدمي، إال أن قواعد النحاة الصارمة مل تسمح بانتشارها، ويف عصرنا احلايل  َّ

َّيقل االهتمام مبثل هذا النوع من الدراسات اليت جيب أن تشيـر إىل أن االمس ني ُّ

ة، ولذلك فإنه ال أحد  َّاملضافني ينبغي أن يكونا متجانسني ومن فصيلة متشا

ِكتب وبيوت الجامعة((: ًيقول مثال ُ ُ((.  
َّومن ظواهر اللغة العربية املعاصرة أيضا كثرة استخدام التعابيـر املضافة،  ً

ِجزيل الشكر، وفائق االحترام، وعظيم المهابة، وكثير المنفعة: مثل ُِ ُ ِ ُ ُّ ُ، وكريم ُ
ِالنفس، وأطيب التمنيات وغيرها ِّ َّ ُ وكذلك كثرة استخدام نوع جديد من . ِ

إخل، .. َّفيما أن، َّبما أن، َّكما أن، َّحيث إن، َّإذ إن: َّالتعابيـر اليت تبدأ مبثل
 كماًكتب كتابا يف العروض، ((:  مبعىن واو العطف حنو))كما((ًفضال عن ورود 

  .ً، وهذا كله مل يكن مألوفا يف القدمي))ِّ الشعرًكتب كتابا آخر يف أوزان
َّإن ما تفتقر إليه العربية فعال، هو نقص الدراسات التارخيية واإلحصائية  َّ ِّ ً َّ
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َّاليت تعاجل تاريخ االستخدامات النحوية وطرق التعبري اللغوية والظواهر 
ْاألسلوبية، فنحن ال نعرف مثال مىت استخدمت مثل هذه التعابيـ َ ِ ْ ُ ر اآلنفة الذكر ً

ا تسربت بالتأكيد إىل أقالم بعض الكتاب يف القدمي َّللمرة األوىل، مع أ َّ َّ ََّّ .
ْوحنن ال نعرف أيضا مىت استخدمت األداة  َ ِ ْ ُ َعندما((ً َ ْ َحين(( مبعىن ))ِ َّ للمرة ))ِ

َّاألوىل، ويرجح أن استخدامها قد ظهر يف القرن اخلامس أو السادس للهجرة،  َّ
ا ب ذا املعىن يف نصوص اجلاهلية وصدر اإلسالمَّأل َّالتأكيد مل ترد  وال نعرف . َّ

ًأيضا إن كان قد ورد يف النصوص القدمية استخدام لنقل الكالم املباشر 
))Indirekte Rede  ((حنو :))وال مىت ظهر ))مىت ستأيت إلينا؟: سألين أخي ،

َّمثل هذا االستخدام للمرة األوىل، مع أن البحث ع ُّن مثل هذه التطورات يف َّ
ا مهم جدا ًاللغة واستعماال ّ ٌّ.  

ًكيف يمكن تجديد النحو العربي وجعله مناسبا لروح العصر -
ًومفهوما من الجميع؟ وهل تعتقدون أن الخلل يكمن في طريقة تدريس 

  النحو في البلدان العربية؟
ِّالشك أن أبواب النحو العريب واملوضوعات اليت يعاجلها كث َّ ًرية جدا، وال َّ ّ

َّخيطئ أبدا من يشبه النحو العريب بالبحر املرتامي األطراف، ألن القضايا  ِّ ً
ا بسهولة، خاصة إذا أخذنا  َّوالقواعد اليت يتطرق إليها تتعذر اإلحاطة  َّ
م حول بعض املسائل اإلعرابية والنحوية  باحلسبان كثرة آراء النُّحاة وخالفا

  .َّوالصرفية
َّأال يغيب عن األذهان أن النَّحو العريب استند يف نشأته َّإن ما جيب  َّ َّ

ِّعلى القرآن الكرمي والشعر العريب القدمي وقد كان هلذا األمر فضل أساسي يف . ِّ
َّاحملافظة على املعاييـر النحوية اليت وضعت لضبط االستخدامات اللغوية  َّ

َّمر الزمن، وهلذا السبب َّوتوجيهها، فبقيت القواعد لذلك ثابتة ومل تتغري على  َّ ِّ
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َّال أعتقد أن النَّحو يتطور، وإنما أساليب الكتابة هي التي تتطورَّفإنين  ََّّ َّ 
َّوتتغري فقط، وهذا ما جنده بوضوح عندما نقارن بني النصوص اللغوية اليت 
ًكتبت يف مراحل زمنية خمتلفة، فمثال ختتلف أساليب النُّصوص اليت كتبت يف 

ُ العباسي عن أساليب النُّصوص اليت كتبت يف العصر اململوكي أو أوائل العصر َّ
ُالعثماين، وختتلف نصوص النثـر اليت كتبت يف القرون األوىل للهجرة، كنصوص 

ًابن املقفع مثال أو اجلاحظ، عن نصوص النثـر املعاصرة متاما ً َّ.  
َّأما عملية تدريس النَّحو العريب وطرائقه، فإنين أعتقد أن َّ َّ َّالتمييـز ه جيب َّ

ُ، فال ميكن، على سبيل املثال، أن يدرس بين مستويات دارسي النحو العربي
ِ ُْ

َّالتالميذ يف املدارس القواعد نفسها اليت يدرسها طالب قسم اللغة العربية يف  َّ َّ
َّكلية اآلداب، خاصة إذا عرفنا أن بعض األمثلة والشواهد النَّحوية اليت  َّ َّ َّ َّ

ا  َّتعاجل ظواهر خاصة بقبائل معينة واستعماالت حنوية حمددة مل تعد ُيستشهد  َّ َّ
َّمستعملة بكثرة يف عصرنا الراهن كأبواب التحذير واإلغراء، وما احلجازية،  َّ
َّوالت وإعماهلا عمل ليس، والتأويل والتقدير، والتنازع واالشتغال، والنَّصب  َّ َّ

  . القدميةعلى االختصاص، وغريها من األساليب النحوية
ًّومن الضروري جدا مراعاة مسألة االستعمال عند تدريس قواعد النحو  َّ
َّالعريب، فيجب أن تدرس القواعد األساسية املستخدمة بكثرة لتالميذ املدارس،  َّ ّ
َّيف حني تتـرك املسائل املعقدة والظواهر النادرة ألصحاب االختصاص يف  َّ ُ

َّلنحو العريب هي مسألة تربوية مهمة َّوأعتقد أن طريقة تدريس ا. اجلامعات ّ
ُّجدا، وفيها يكمن التجديد، إذ من غري املمكن أن يبدأ التالميذ بتعلم املبادئ  َّ َّ ً ّ
َّوالقواعد النحوية قبل أن جييدوا قراءة النصوص اللغوية بطالقة، ويتمرسوا يف 

ة املوجودة يف النَّص َّوالبد من . َالتمييـز بني الصيغ واألشكال اللغوية املتشا
َّاإلشارة هنا إىل ضرورة اختيار النصوص اجليدة اليت جتتذب انتباه التالميذ،  ِّ
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ا من أجل تعلم النحو  م يقرؤو ا بشغف، فال يشعرون بأ ُّوتشدهم إىل قراء َّ ُّ
َّإن أسوأ طريقة لتدريس النحو هي تلك اليت تبدأ بسرد القواعد جمردة، . منها َّ

َّيح أقسام الكالم بأنه يقسم إىل اسم وفعل وحرف، ألن ًكقوهلم مثال يف توض ُ َّ
ِّالتلميذ ال ميكن أن يستوعبها بسهولة، وال أن يفهم املقصود منها، إن مل جيد 

  .أمثلة غري مباشرة هلذه املصطلحات يف النصوص اليت بني يديه
  . أشكر لكم تفضلكم باإلجابة عن هذه األسئلة-



- ٥١٣ -  

  ّمختارات ابن عزيم األندلسي

ّمصدر مهم جديد من مصادر الشعر األندلسي ّ  

  أحمد عبد القادر صالحية.د

ًّمثة قضية الفتة للنظر يف أمر قسم من املصادر األندلسية املتأخرة زمنيا  ّ ّّ ّ
ّأال وهي العثور على خمطوطات أندلسية ملؤلفني أندلسيني ال جند ً هلم ذكرا يف ّّ

ّاملصادر األندلسية املتوافرة بني أيدينا، ألسباب كثرية أمهها ضياع عدد كبري من  ّ
ّاملصادر األندلسية وإتالفها، ولك أن تتخيل معي معىن إحراق اإلسبانيني  ّ ّ

ّمليون ونصف كتاب عريب يف اليوم التايل لسقوط غرناطة
ّ، فإن كربيات )١(

 على نصف هذا العدد اهلائل من املكتبات احلديثة يف الوطن العريب ال حتتوي
  .الكتب

ا إال أمساءهم  من تلك الكتب اليت وصلت إلينا والنعرف عن أصحا
ّكتاب املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد املراكشي، وحلية 
ّالفرسان وشعار الشجعان، وعني األدب والسياسة وزين احلسب والرياسة لعلي 

                                                  
 –حممد عبده حتاملة  .  تأليف د–لس التنصري القسري ملسلمي األند: انظر كتاب )١(

: ًاعتمادا على كتاب (٦٠ص /١٩٨٠ – ١ ط – عمان –اجلامعة األردنية 
Francisco – piferrer – Nobiliario de los rienosy 

Senorios de Espana.  
Tomo. Vi- Madrid – ١٨٦٠- pag: ١٣٨. 
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ّالبسطي، وخمتارات ابن عزمي األندلسي اليت ّبن هذيل، وديوان شعر القيسي  ّ
  .ّأتوقف عندها يف هذا التعريف

ّمؤلف هذه املختارات هو أحد رجال األندلس يف القرن الثامن اهلجري  ّ
ّالذين مل يأخذوا حظهم من الشهرة فنسيتهم املصادر األندلسية اليت وصلت  ّ

ذا األمر ال يقتصر ّإلينا، وإن كتابه هذا يلقي بعض األضواء على حياته، وه
ّعلى األندلسيني فحسب، فهناك عدد من املؤلفني املشرقيني عرفوا بكتبهم،  ّّ
م من مثل ابن عزيز السجستاين الذي شهر  ّومل يعرف شيء ذو بال عن حيا َُْ

وقد كان يل شرف حتقيقه، وقد [بكتابه غريب القرآن على حروف املعجم 
  ].١٩٩٣طبع يف دار طالس ـ دمشق ـ 

ّاملؤلف امسه خمتصرا يف مقدمة خمتاراته املختصرة، وهو علي بن ذكر  ّ ً ّ
  .ّعزمي، والندري هل عزمي هو أبوه أم جده أم أحد أجداده ينسب إليه

ّومن البديهي أنه عاش يف مملكة غرناطة إذ اقتصرت حدود الدولة  ّ
 ّاإلسالمية يف األندلس يف القرن الثامن على مملكة غرناطة، بل عاش يف مدينة

ا التصاله مبلوكها؛ ففي مقدمة خمتاراته يشري إىل خدمته مللكني  ّغرناطة ذا من ّ
ّملوك بين األمحر مها حممد الغين باهللا حكم مرتني  ، )هـ٧٦٠- ٧٥٥(ّ

ّوابنه أبو احلجاج يوسف) ٧٩٣- ٧٦٣(
إذ ) هـ٧٩٤ ـ ٧٩٣(، الذي حكم )٢(

                                                  
من املشهور يف بعض كتب التاريخ كاالستقصا يف أخبار املغرب األقصى أليب ) ٢(

حىت أثبت ) ٧٩٧ -٧٩٣(صر أن يوسف الثاين قد حكم بني سنيت العباس النا
 انظر جملة كلية - )٧٩٤ - ٧٩٣(األستاذ الرتغي يف حبثه أنه حكم ما بني 

 .٤٤اآلداب بتطوان العدد األول ص
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ونستوهب من اهللا العظيم صلة النصر والتأييد ((: يقول بعد محدلة الكتاب
ّسلطان أيب احلجاج ابن موالنا السلطان الغين باهللا أيب عبد اهللاملوالنا ال ّفإن ... ّ

ّعبده وعبد سلفه الكرمي علي بن عزمي مسرتق إنعامه وإحسانه العميم ّ(( 
  ].٢٣ص[

ّويكرر صفة العبودية غري مرة يف مقدمة كتابه مما قد يدل على أنه يعمل  ّ ّ ّ ّ ّّ
قدار ما وصلت إليه الكتابة من ًيف أحد دواوين اململكة، ويشي ـ أيضا ـ مب

ًالتكلف اللفظي والتزلف املقيت إىل امللوك مما ال جند له مثيال يف القرون  ّ ّ ّ ّ
ذا السفر، وطالع به مقام مواله الذي خصه ((: السالفة، يقول ّفألفها العبد  ّ

ّاهللا تعاىل بالنصر وحباه، وإن كانت العلوم واآلداب على اختالفها وشىت 
 مجعها اهللا سبحانه لدى مقامه الكرمي املخصوص من العوارف أصنافها قد

ّالربانية بالتشريف والتعظيم، فإن مملوك إنعامه يؤمل حلمه الذي اعتاده  ّ ّ
  :ّبالقبول، ويتمثل بقول الشاعر يف تأليفه حيث يقول

ْوإن عظم املوىل وجلت فضائله ُْعلى العبد حق وهو ال شك فاعله  ّ ٌّ 

دي إىل اهللا ماله  ْىن فهو قابلهوإن كان عنه ذا غ َُأمل ترنا  َ 

  ]٢٤ ـ ٢٣ص[

ّوعلى أية حال، إن  ٍ ّمقدمته هلذه املختارات وتعليقاته القليلة، وذوقه يف ((ّ
ترفع من مقام ] و[اختيار املقطوعات تسفر عن مشاركته يف جمال األدب،

ّصاحبها ولكنها ال تضعه يف مصاف أعالم القرن الثامن املشاهري ] ١١ص [))ّ
  .ّكما يقول حمقق الكتاب األستاذ عبد احلميد اهلرامة
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ّ، جمموعة متوسطة من املقطوعات الشعرية املنتقاة، ال )٣(ّإن الكتاب ّ
ا بالتحديد إذ مل يرد يف املخطوطة، وقد مساها حمقق الكتاب  ّنعرف عنوا ّ
ّباملختارات أو خمتارات ابن عزمي األندلسي، وهو عنوان موفق يدل على فحوى  ّ ّ

  .الكتاب

ّجاج ابن السلطان الغين باهللا، وقد ّقدمها ابن عزمي إىل السلطان أيب احل ّ
أي إن زمن تأليف هذه )  هـ٧٩٤ ـ ٧٩٣(ّحكم أبو احلجاج هذا بني سنيت 
  .املختارات هو بني هاتني السنتني

ّوجعلها املؤلف يف مخسة أبواب، املدح، والغزل، والوصف، والرثاء، 
واحلكم والزهد، ويتقاسم هذه املختارات القدامى واملعاصرون له من 

ّألندلسيني واملشرقيني، وإن كان لألندلسيني عامة ولشعراء عصره خاصة ا ّ ّ ّ ّ
ّالقسط األوفر، كما كان إيراده للمتنيب يفوق سائر شعراء خمتاراته مفردين، 
ومتيل مقطوعاته إىل القصر واإلجياز، وكان جيمع بعض مقطوعاته من أجزاء 

  .خمتلفة من القصيدة بإشارة يسرية أو من دون إشارة

موعات الشعرية احملضة، تكاد ختلو من و ّهذه املختارات هي من ا
النصوص النثرية والتعليقات النقدية خال مواضع قليلة كأن يصف بعض 
ّاملقطوعات الشعرية باحلسن أو بالطول، وينعت ذلك الشاعر بالتقدم أو  ّ

ّبالرباعة، ونادرا ما يشري إىل احملسنات البديعية اليت حتتويها ّ ً.  

                                                  
والندة ) ٣( تقع املخطوطة يف ثالث وعشرين ورقة ضمن جمموع يف مكتبة ليدن 

املقدمة من : ورقة من القطع املتوسط) ١٠٧(ويقع الكتاب ) ٣ (٣٠حيمل الرقم 
 .١٠٧-٩١الفهارس من  واملصادر واملراجع و٨٩- ٢٣ النص احملقق من ٢١- ٩
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ل املختارات على ذوق صاحبها الرفيع وحسن انتقائه وتنسيقه هلا، ّوتد
ا خال مواضع يسرية، وحتتوي املختارات  ّودقته يف نسبة األشعار إىل أصحا
ّعلى أشعار لبعض املغمورين أمثال مهلهل الدمياطي والتجاين، ومن شعر  ّ

  ].٤١ص: [األخري
 ّشهرت حببهاّوالمت على أين   وقالت أحاديث اهلوى من أشاعها

ا  كذا مذ عرفناها عرفنا طباعها  تعاتب ليلى والذنوب ذنو

َيل العتب والعتىب هلا مل أرسلت  بأخبار وجدي مدمعي فأطاعها
ِ 

ًفيا عجبا منها ترى اجلور مذهبا  ًوترضى به رأيا وترضى اتباعها ً 

ًكما تضم أشعارا غري منشورة لشعراء من أصحاب الدواوين كابن  خامتة ّ
  ].٣٠ص: [وابن اخلطيب، ومن ذلك قول ابن خامتة

 ّهو مورد للمعتفني وغلة  يف صدر من ناواه ليست تنقع

 ينجاب سجف النقع منه يف الوغى  والطعن خيطب واملقاتل تسمع

 عن طلعة كالشمس منها أشرقت  فالرمح يسجد والصوارم تركع

من أمثال ابن كسرى إذ ّوتعد كذلك املصدر األوىف لبعض الشعراء 
  ]٧١ص: [حتتوي على أغلب ما يعرف له، ومن شعره

ّفالروض مسكي النسيم مدبج  ّواملاء فضي األدمي صقيل ّ 

 والربق يبسم والسحاب عوابس  والريح جيري دمعها فيسيل

ادى كالبهري حتامال  فسجت هلا وجه الصعيد ذبول  ًسكرى 

 ّتسنت من مقل الغوادي دمعها  ّيف صحن خد الرتب فهو بليل
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ّوهذه املختارات هي الكتاب األول الذي وصل إلينا من كتب 
ّاملختارات الشعرية احملضة يف هذا العصر، وزيادة على ذلك فقد انفردت بإيراد 

  .ّأشعار مل ترد يف غريها من املصادر األندلسية

اع واالخرتاع معيار االختيار يف هذه املختارات هو البيان املغرب واإلبد
واملرقص واملطرب، وهو ما فات احملقق الفاضل توضيحه، وعذره يف ذلك أنه 

ّجمال دراسة متأنية ملواد املخطوطة تضيق ((ّتقدمي موجز وذلك كما يقول احملقق  ّ
وها هي املقطوعات ((: ، يقول ابن عزمي]١٣ص [))ّعنها هذه املقدمة املوجزة

ا املغرب، وتأيت من  ّأنواع البديع بكل مرقص ومطرب، تألفت تسفر عن بيا ّ
ّاألول منها يف املدح وضروب أنواعه، والثاين يف التغزل ورقة : يف مخسة أبواب ّ ّ

ّاخرتاعه، والثالث يف الوصف وطالوة إبداعه، والرابع يف الرثاء بشجية إيقاعه، 
  ].٢٤ص [))واخلامس يف احلكم والزهد وأتباعه

ٍية متفرقة صقلها مصطلحات ابن سعيد وهذه املعايري هي مفاهيم أندلس
ّ ّ

 وفيه ))عنوان المرقصات والمطربات((يف كتابه )  هـ٦٨٥ت (ّاألندلسي 
الطبقات ((: ّوضع أسس نظرية اختياراته القائمة على اإلبداع واالخرتاع، يقول

اليت بين اجلامع املذكور على الكالم فيها مخس؛ املرقص واملطرب، واملقبول 
ًوك، فاملرقص ما كان خمرتعا أو مولدا يكاد يلحق بطبقة واملسموع واملرت ّ ً

ّاالخرتاع ملا يوجد فيه من السر الذي ميكن أزمة القلب من يديه، ويلقي منها  ّ
ٍحمبة عليه، وذلك راجع إىل الذوق واحلس، مغن باإلشارة عن العبارة ّ ّ ...

ّما نقص فيه الغوص عن درجة االخرتاع إال أن فيه مسحة: واملطرب  من ّ
ويستعمل ابن سعيد بعض هذه املصطلحات يف ] ٨ ـ ٧ص [))...االبتداع
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وهي برهان على مدى ] ٩٣ص [))المقتطف من أزاهر الطرف((كتابه اآلخر 
ّالنقد العريب يف األندلس من تطور، وبذلك يكشف عن مصدر  ما وصل إليه ّ

ّه، واليت تدل على ّتلك املقاييس النقدية الرائعة اليت استقاها ابن عزمي يف خمتارات
ا يف القرن الثامن اهلجري يف األندلس ّترسخها واستمرار العمل  ّ.  

ّأما حمقق الكتاب فهو األستاذ عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة، وقد سبق 
األعمى التطيلي ـ حياته ((ّأن صدرت له دراسة رصينة عن الشاعر األندلسي 

ّر أيب زيد الفازازي الشعرية  هي أطروحته للماجستري، كما حقق آثا))وشعره ّ
ّوالنثرية، وأشرف على حتقيق نيل االبتهاج أليب الثناء التنبكيت، ومعىن هذا أن  ّ

ّالباحث احملقق ـ وهو من اجلماهريية ّلعربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى،  اّ ّ ّ ّ
ّوال أعرفه شخصيا ـ ممن هلم يد يف جمال الدراسات األندلسية وأنه أح ّ ّّ د ً

ّاملهتمني واملختصني بالرتاث األندلسي واملغريب ّ ّ ّ.  

ّوقد قام الباحث بنفض غبار النسيان عن مصنف أندلسي أمهلته  ِّ
ّاملصادر األندلسية، وعن مصنَّف أندلسي جديد فريد من نوعه يف عصره يزيد  ّ

ًمن غىن املكتبة األندلسية اليت تتنامى يوما بعد يوم ّ.  

ّملختارات املهمة على خمطوطة واحدة يتيمة د الباحث لتحقيق هذه ا
ًمل جيد احملقق هلا أصال ثانيا بعد طول حبث، وهي تقع يف مخس وأربعني  ً ّ

ّأنه ال خيلو من التصحيف واخلطأ  ّصفحة، مكتوبة خبط أندلسي واضح بيد
ّومن املعروف أن مثة خطورة يف حتقيق املخطوطات على أصل واحد، . ًأحيانا ّ

ّّ ذلك يف املخطوطات الفائقة األمهية، العدمية النظري، لذلك ُولكن يلجأ إىل
ّكان العمل أشد صعوبة، استوجب منه االعتماد على عدد من املصادر 
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ا((املخطوطة واملطبوعة  ًاستكماال لنواقصها وتصحيحا ألخطائها وتصحيفا ً(( 
قق ّاليت أشار إليها يف أماكنها من هوامش النص، وهنا يربز دقة احمل] ١٥ص[

وتوثيقه وخربته يف قراءة املخطوطة ومعرفته مبصادره، كما قام بتحقيق املنت على 
ّأسس التحقيق العلمية، فرتجم للشعراء ولألعالم، وخرج ما استطاع خترجيه من  ّ
ا أو كتب األدب، وأشار إىل  ّمقطوعات شعرية، وأحال إىل دواوين أصحا

ة أصحاب الشعر ممن مل يذكرهم ًيات كما مل يأل جهدا يف معرفااختالف الرو
ّاملؤلف وشرح غرائب اللفظ وأصلح كثريا مما اختل وزنه بسبب التصحيف  ً ّ
ّوالتحريف، وكذلك سائر األخطاء واقرتح قراءات موفقة، زيادة على ذلك كله 
ّفالباحث يتحلى بأمانة علمية ـ وما أمجلها من حلية ـ يتبدى ذلك يف إحدى  ّ ّ

ّدة حكم السلطان أيب احلجاج يوسف، فيقولّحواشي كتابه إذ حيدد م كان ((: ّ
ّالسائد يف املراجع التارخيية أن تولية يوسف الثاين دامت ما بني   ٧٩٧ و ٧٩٣ّ

 وذي ٧٩٣ّحبث طريف أنه حكم  ما بني صفر  حىت أثبت األستاذ الرتغي يف
ّ، وذيل ]١٣ص [))ّ، وأن الفرتة التالية كانت حلكم يوسف الثالث٧٩٤ّاحلجة 

ّكتاب بفهارس فنـية ضرورية لألعالم والقوايف واحملتوياتال ّّ.  

ّومثة عدد من املالحظات صادفتين يف القسم الثاين، وهو حتقيق 
ّالكتاب، أذكر أمهها؛ فمما يتعلق مبنهج التحقيق أن الباحث مل يشر إىل أرقام  ّ ّ ّ
ّصفحات املخطوط يف الكتاب املطبوع، وأنه قد يرتجم للشاعر مرتني يف  ّ

ّاحللي : ّواشي الكتاب مثل كل من الشعراءح ّ، والساحلي ]٥٣ ـ ٤٤ص[ّ
ّ، وأنه قد يرتجم للشعراء واألعالم مث ]٦٥ ـ ٤١ص[ّوالرندي ] ٥٨ ـ ٢٨ص[ ّ

ّوابن احلاج النمريي ] ٢٣ص[ّيذكر مصادر ترمجتهم كأيب احلجاج يوسف  ّ
بن ، وقد يكتفي بذكر مصادر ترمجة بعضهم اآلخر كاألسعد إبراهيم ]٢٥ص[
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َبليطه، وإدريس بن اليمان  ّكما أنه ال يقيد بالشكل هؤالء ]. ٥٩ص[ِِّْ
  .األعالم

ّوفيما يتعلق بإحاالت التخريج فهو خيرج األشعار على دواوين  ّ
ا، ولكنه قد فاته معرفة وجود دواوين لبعض الشعراء كأيب حيان فلم  ّأصحا ّ

ّمع أن الديوان قد طبع مرت] ٤٢ص[ّخيرج أشعاره عليه  من شعره ((ني األوىل ّ
، ))١٩٦٦خدجية احلديثي ـ مطبعة العاين ـ بغداد ـ . أمحد مطلوب و د. مجع د

والثانية بعد العثور على خمطوطة ديوانه حيث قام الباحثان السابقان بتحقيق 
  .١٩٦٩ّالديوان وضم جمموع شعره املستخرج من املصادر وطبع يف بغداد سنة 

  :ّذي طبع شعره أربع مرات ال٦٨وكذلك ابن مرج الكحل ص 

ّفوزي سعد عيسى ـ منشأة املعارف ـ اإلسكندرية ـ . مجع د: األوىل 
١٩٧٩.  

 ـ ١٨ ـ جملد ١٩٨٩مجع جنم عبد علي ـ جملة املورد ـ بغداد ـ : والثانية
  .ّالعدد األول

ّصالح جرار ـ دار البشري ـ عمان ـ ط. مجع د: والثالثة   .١٩٩٣ ـ ١ّ

ّلغديري ـ جملة دراسات أندلسية ـ تونس ـ مجع مصطفى ا: والرابعة
  . ـ العددان التاسع والعاشر١٩٩٣

ّفضال عن اعتماد طبعات معينة من الدواوين مع وجود طبعات أفضل  ً
ّالصيب واجلهام واملاضي والكهام حتقيق ((أو أكمل منها كاعتماده على ديوان 

 ومل يرجع ))١٩٧٣ ـ ١ّحممد الشريف قاهر ـ الشركة الوطنية للنشر ـ اجلزائر ـ ط
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 ـ ١حممد مفتاح ـ دار الثقافة ـ الدار البيضاء ـ ط. ّديوانه ـ صنعه وحققه د((إىل 
١٩٨٩((.  

ّوكذلك أحال على بعض املؤلفات املخطوطة ـ وهو أمر حيمد له ـ ومن 
مزاين القصر وحماسن العصر يف مدح أمري املسلمني أيب عبد اهللا ((بينها خمطوطة 

ّحلاج النمريي الغرناطي ـ مكتبة ابريتش ـ انكلرتا ـ  البن ا))بن نصر وقد  [٥٦٧٠ّ
ّبيد أنه ذكره حيثما ذكره باسم قرائن القصر كما ] حصلت على نسخة منها 

فيض العباب ((حممد ابن شقرون يف مقدمة حتقيقه لكتاب . ذكره من قبل د
ّاحلاج  البن ))وإفاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة والزاب

ًالنمريي نقال عن املستشرق ج ّهوبكينس، كما ورد ذكره خطأ مرتني . ف.ّ
  .٥٥باسم قالئد القصر ص

ّوأقف أيضا عند تعليقاته، وهي مهمة ذات قيمة غري أن التوفيق قد  ّ ً
ّجانبه يف عدد قليل منها، فقد ذكر أن مقطوعة شعرية البن دراج وهي ّ:  

ً مزج الوداع مدامعاقالت وقد   ًمبدامع وترائبا برتائب

بة ناهب ْأتفرق حىت مبن  كم حنن لأليام  ّ  ل غربةِزّ

ـ غري موجودة يف ديوان ابن ] ٤١ص[وقد أوردها ابن عزمي يف خمتاراته 
ا موجودة فيه  ّدراج؛ مع أ ّ، وكان يف املقدمة قد ذكر أن املختارات ]٩٠ص[ّ ّ

 ))ّواوين كابن دراجًأشعارا غري منشورة لشعراء من أصحاب الد((تضم 
  ].١٠ص[

ّومثة أبيات وصفية وهم ابن عزمي يف نسبتها البن سعيد وهي ّ :
  ].٦٢ص[
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ا يف احلسن صنعاء ُوكيف ال تبهج األبصار رؤيتها  ّوكل أرض  َ 

ّواخلز روضتها والدر حصباء ارها فضة واملسك تربتها  ّ  ّأ

 روض من طربلذاك يبسم فيها ال  والطري تشدو ولألغصان إصغاء

ّوتبعه احملقق الفاضل يف ذلك مع أن األبيات شهرية البن سفر املريين  ّ
  ].٢٢٧ ـ ١/٢٠٩[ّوقد وردت يف نفح الطيب مرتني 

ّكما أن بعض املقطوعات اليت مل يذكر ابن عزمي صاحبها تركها احملقق  َ ُ ّ
  ].٧٣ص[من دون ختريج، وبعضها مشهور كاألبيات 

ًوكأمنا جاء النسيم مبشرا  للروض خيربه بطول بقاء ّ ّ 

 فكساه خلعة طيبه ورمى له  بدراهم األزهار رمي سخاء

 ّوكأمنا احتقر الصنيع فبادرت  للعذر عنه نغمة الورقاء

ّوالورد يف شط اخلليج كأنه  ّرمد أمل مبقلة زرقاء ّ 

ًفهذه األبيات أليب حبر صفوان بن إدريس التجيبـي وهي يف النفح أيضا ّ 
]٢٥٤/ ٦.[  

ّومثة إشارات غري كافية كقوله عن الرندي إنه   ))ُقد مجع شعره((ّ
ّفضال عن هذا مثة بعض . ، ومل يشر أحد إىل اآلن إىل نشر شعره]٤١ص[ ً

الت مل ترد يف فهرس مصادره ومراجعه مثل  الكتب املخطوطة واملطبوعة وا
ّلتنبكيت وجملة كلية خمطوط البصائر واألبصار للبناهي، وكتاب نيل االبتهاج ل ّ ّ

ّاآلداب بتطوان، باإلضافة إىل ذلك مثة بعض األخطاء املطبعية وما أشبهها  ّ
  .كاهلمزات وألف ابن
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سنة ) ليبيا ـ تونس(ّوقد طبع هذا الكتاب يف الدار العربية للكتاب 
اية مقدمته أنه انتهى من حتقيقه يف ١٩٩٣ ّ مع أن  احملقق ذكر يف  ّّ ّ٤/ ٨ /
ّ يدلنا على مدى الصعاب اليت يواجهها كل باحث يف رحلته ، وهذا١٩٨٧ ّ

  .)٤(مع كتابه أو حبثه لريى النور

ًوقد صدر الكتاب يف حلة أنيقة من الطباعة واإلخراج مصدرا بكلمة  ّ ّ
ذه الدراسة العلمية الدقيقة ((للدكتور أمني توفيق الطيبـي الذي أسعده  ّالتنويه 

ّختارات ابن عزمي األندلسي ومبجهودات الباحث عبد احلميد الدؤوبة يف جمال مل
ّالبحث العلمي راجيا له كل التوفيق يف جهوده ً  ، وهو حقيق مبثل هذه ))ّ

ّاإلشادة والتنويه وإين إذا كنت قد أشرت إىل بعض اهلنات اليسرية يف هذا 
قيمة الكتاب ّالكتاب الذي حقق على خمطوطة وحيدة فهي ال تقدح يف 

ّوجهود حمققه، وإين أثين تنويه د ّ الطيبـي بعمل األستاذ الباحث عبد احلميد . ّ
ّاهلرامة يف حتقيق هذا الكتاب األندلسي النادر، وأشيد بسائر مؤلفاته  ّ

  .ّوحتقيقاته يف جمال الرتاث األندلسي

                                                  
 .١٩٩٥كتب هذا البحث عام ) ٤(



































 



- ٥٤١ -  

  )التعريف والنقد(
  )(آثار أبي العالء المعري المطبوعة

  )ليوغرافيببي(ِدليل وراقي 

  )(مشروح شامل آلثار المعري الشعرية
  صالح كزارة. د

اآلثار الشعرية املطبوعة أليب ) البيليوغرايف(ِيتناول هذا الدليل الوراقي 
  :العالء املعري، وهي مخسة

  .ارات منه ديوان سقط الزند وشروحه واملخت-١

  . ديوان اللزوميات وشروحه واملختارات منه-٢

  . ملقى السبيل-٣

                                                            
ًلنثرية أيضا، وقد اضطررنا إىل  كان املأمول أن يشمل هذا الدليل آثار املعري ا)(

ًاالقتصار على آثاره الشعرية نظرا التساع البحث فيها من جهة، ولضخامة آثاره 
  .ًالنثرية من جهة ثانية، ونأمل أن نفرغ هلا مستقبال إن شاء اهللا

 اليت أقامتها وزارة التعليم العايل ))ندوة أيب العالء املعري((ألقي أصل هذا البحث يف  )(
 وهذه م،١٩٩٧عام ) نوفمرب(ورية يف مدينة معرة النعمان، يف شهر تشرين الثاين الس

هي صياغة جديدة للبحث موسعة منقحة تشمل ما طبع من آثار املعري الشعرية 
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠حىت عام 
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  . الديوان املنسوب أليب العالء-٤

  . فائت شعر أيب العالء-٥

  سقط الزند

 طبع طبعة حجرية يف تربيز مع شرح التنوير أليب :هـ١٢٧٦/ م١٨٥٩
امشه شرح )هـ٥٤٩ت حوايل (ّيعقوب يوسف بن طاهر اخلويي  ، وطبع 

ضرام ((املسمى ) هـ٦١٧ت( األفاضل القاسم بن احلسني اخلوارزمي صدر
  .))السقط

سقطت من هذه الطبعة مقدمة شرح التنوير املتضمنة خطبة سقط الزند 
تلميذ ) هـ٥٠٢ت(وقد اعتمد شارح التنوير شرح اخلطيب التربيزي . للمعري

ًأيب العالء اعتمادا كامال، سواء يف شرح األبيات أم يف سياقة ا لقصائد اليت ً
ًثالث عشرة ومئة قصيدة ومقطوعة، مل ترتب ترتيبا زمنيا وال / ١١٣/بلغت  ً

 على –وهذه الطبعة . حبسب األغراض الشعرية وال حبسب حروف اهلجاء
ا   ناقصة غري حمققة مل يتوفر هلا أي شرط من شرائط التحقيق العلمي –ندر
  .الصحيح

وير نفسه مرة أخرى  طبع الديوان مع شرح التن:هـ١٢٨٦/ م١٨٦٩
ص، والثاين ٢١٨األول (طبعة كاملة مبطبعة بوالق املصرية يف جزأين 

بتصحيح إبراهيم الدسوقي امللقب بعبد الغفار، وعلى نفقة مجعية ) ص٢٢٨
ِّوصدرت برتمجة للمعري منقولة من . )١(املعارف  يف ثالث ))وفيات األعيان((ُ

ا  قد ذكر الشارح يف ختامها أنه و. ))حضرة مجعية املعارف((صفحات بعثت 
وهذه الطبعة وإن . فرغ من هذا التفسري يف حمرم سنة إحدى وأربعني ومخسمئة
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))شعر السقط جمموع بالشكل الكامل((كانت متتاز بأن 
ا مل تتوفر هلا  ،)٢( إالإ

شروط النشر العلمي الصحيح، على الرغم مما بذل يف تصحيحها من جهد، 
 اخلطية املعتمدة يف النشر، وحفلت بالتصحيفات إذ افتقرت لبيان األصول

  .والتحريفات الكثرية، وخلت من كل ما هو متعارف عليه يف حتقيق النصوص
ًوقد رصدت طبعات أخرى هلذا الديوان بشرح اخلويي منقولة نقال أمينا  ً

  :من طبعة بوالق هذه وهي
م ١٨٨٦ –هـ ١٣٠٤ مبصر سنة )٣( طبعة يف املطبعة اإلعالمية-

  .حيح عبده مصطفىبتص
هـ، وطبع ١٩٢٤ –هـ ١٣٤٢ طبعة يف املطبعة العلمية مبصر سنة -

 للشيخ عبد القادر ))عرف الند يف شرح الزند((: معها شرح حديث بعنوان
اية / ١٦٨/اجلنباز احلليب، وقد انقطع شرحه يف الصفحة  من اجلزء األول يف 
  .البيت الثالث والثالثني من القصيدة السادسة

م أصدرت املكتبة التجارية الكربى يف ١٩٣٨ –هـ ١٣٥٧ عام  ويف-
ا مرة أخرى سنة   –هـ ١٣٦٨القاهرة طبعة جديدة من هذا الشرح، وأعاد

ا قوبلت على عدة نسخ صحيحة١٩٥٨ َم، زعم يف صدرها أ
ِ ُ.  

هـ يف القاهرة سنة ٥٤١عد سنة ب طبع شرح التنوير ملؤلف جمهول تويف -
صفحات، على نفقة مصطفى أفندي الكتيب ) ٣١٠(م يف ١٩٠٦/ هـ١٣٢٤

حممد عيسى صاحلية، املعجم الشامل للرتاث . د: انظر(وأخيه مبطبعة اإلسالم 
  ).٥/٤٠٠العريب املطبوع 

 طبع الديوان طبعة مستقلة جمردة من الشرح، :هـ١٤٠٢/ م١٨٨٤
. م بعناية املعلم شاكر شقري اللبناين١٨٨٤باملطبعة األدبية بريوت سنة 
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 - ١١٣، والثاين ص ١١٢ - ١األول ص (ت هذه الطبعة يف جزأين وجاء
جدول قاموسي يتضمن (( - كما صرح الناشر-، وقد أضيف إليهما)١٥٤

  .))األلفاظ اللغوية مأخوذ من شرح التنوير طبع مصر

ديوان أيب العالء ((: جاء يف صفحة العنوان من اجلزء األول ما رمسه
: لت صفحة العنوان من اجلزء اآلخر ما نصه، ومح))املعري املشهور بسقط الزند

وقد وقفت على نسخة . ))ديوان أيب العالء املعري املشهور بضوء السقط((
ضوء السقط وهو ((: أخرى من هذا اجلزء الثاين محلت صفحة العنوان ما نصه

ألنه / ًملحق بديوان سقط الزند وإمنا جعله أبو العالء منفصال عن سقط الزند
مع شذرات / اليت نظمها يف وصف الدرع وما يتعلق بذلكضمنه القصائد 
ًوهذا اجلزء متفق متاما مع اجلزء الثاين، يبدأ ترقيمه بالصفحة . ))أخر من شعره

، وال خيتلف عنه إال مبا جاء يف صفحة /١٥٤/وينتهي بالصفحة / ١١٣/
ولعل هذا هو الذي جعل سركيس يظن أن الديوان مطبوع يف ثالثة ! العنوان
  :ويالحظ على هذه الطبعة ما يلي. )٤(ءأجزا

َّ تسمية مغلوطة، نبه عليها ))ضوء السقط(( تسمية اجلزء الثاين بـ -١
امليمين والزركلي وداغر وحمققو شروح سقط الزند ومصطفى صاحل وطاهر 

وما تضمنه هذا اجلزء هو تتمة سقط الزند ضمنه الناشر القصائد . )٥(احلمصي
  .صائد أخرىالدرعيات باإلضافة إىل ق

يشتمل على تفسري ما ((أما ضوء السقط فهو شرح أليب العالء نفسه 
))جاء يف سقط الزند من الغريب

، وما ذكره بروكلمن )٧(ً وهذا مازال خمطوطا)٦(
))يطبع يف اهلند ومصر((من أنه 

  . ال صحة له)٨(
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 الديوان برمته منقول من شرح التنوير طبع بوالق، مع عبث الناشر -٢
  . القصائد من دون سبب يذكربرتتيب

يف رثاء أمه، ) ٧٢( أخل الديوان خبطبة السقط، وبالقصيدة الالمية -٣
يف الشمعة، ولعل هذا ) ٧١(وبالبيتني الثالث والرابع من املقطوعة الكافية 

  .ناشئ عن خلل طباعي

 الديوان حافل باألخطاء، ويفتقر إىل كل مقومات التحقيق العلمي -٤
  .الصحيح

 طبعة أخرى مستقلة للديوان مبطبعة هندية يف :هـ١٣١٩/ م١٩٠١
 ممن مجعوا ٠٠٠أحد علماء األوان((القاهرة، نشرها أمني هندية، وصححها 

))بني مزييت اللغة والشعر
صفحة، وتضمنت ) ١٧٤(تقع هذه الطبعة يف . )٩(

قصيدة بالرتتيب نفسه ) ١١٣(كل القصائد اليت وردت يف شرح التنوير 
  :ما يليويالحظ عليها 

 الطبعة منقولة من شرح التنوير طبع بوالق بعد جتريد الشعر من -١
  .ًالشرح، ومل تعتمد أصوال خطية

  . أسقط الناشر خطبة السقط للمعري-٢
ً ضبطها شبه التام، فاألخطاء يسرية جدا ومعظمها ناشئ عن -٣

  .أخطاء طباعية
سبات  خلوها من أي شرح أو تفسري، ولكن الناشر حافظ على منا-٤

ا وقوافيها نقال من شرح التنوير   .ًالقصائد وبيان أوزا
 للتحقيق – افتقارها على الرغم من صحة الضبط ومجال اإلخراج -٥
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  .اجليد ومكمالته

 أصدرت دار الكتب املصرية يف القاهرة ديوان :هـ١٣٦٤/ م١٩٤٥
، )هـ٥٢١ت(، والبطليوسي )هـ٥٠٢ت(سقط الزند مع شروح ثالث للتربيزي 

حقق هذه الطبعة . ))شروح سقط الزند((: حتت عنوان) هـ٦١٧ت(وارزمي واخل
ًحتقيقا علميا جيدا جلنة إحياء آثار أيب العالء املعري املؤلفة من األساتذة  ً ً

مصطفى السقا وعبد الرحيم حممود وعبد السالم هارون وإبراهيم : األفاضل
يد حتت إشراف الدكتور طه حسني وقد رأى احملققون . اإلبياري وحامد عبد ا

ضم الشروح الثالثة بعضها إىل بعض ليجد القارئ والباحث يف اجتماع هؤالء 
الشراح الثالثة ما يشفي غلته يف فهم شعر أيب العالء ويعينه على النظر إليه 

إخراج الديوان نسخته اخلطية احملفوظة وقد اعتمدوا يف . من خمتلف الزوايا
، أما الشروح الثالثة ) أدب-٤٠٥٣(بدار الكتب املصرية حتت الرقم 

جمموعة شرح التربيزي، وجمموعة : فاعتمدوا يف حتقيقها ثالث جمموعات مسوها
شرح البطليوسي، وجمموعة شرح اخلوارزمي، ونسخ هذه الشروح كلها أو 
مصورات عنها حمفوظة يف دار الكتب املصرية حتت األرقام اليت ستذكر فيما 

  :يلي

وتتألف من خمطوطتني إحدامها : ي مجموعة شرح التبريز- ١
ا نقص من أوهلا إىل أول البيت ) أدب- ٤٦٩٦(  من القصيدة) ٦٩(عتيقة و

ملفقة من عدة شروح وحواش ولكنها ) أدب- ١٤٣٤(وثانيتهما األوىل، 
ا شرح التربيزي مث أضيف إليهما من بداية اجلزء الثاين نسختان . ومست بأ

باشا يف املوصل، والثانية من مكتبة الشيخ  إحدامها من مكتبة جامع الأخريان،
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مقدمة حتقيق اجلزء (علي الليثي وضعها بني يدي اللجنة األستاذ أمحد أمني 
  ).د-ج: الثاين، ص

 وتتألف من أربع نسخ خطية، األوىل : مجموعة شرح البطليوسي- ٢
وهي كاملة مكتوبة خبط مغريب مائل ) ز١٥٨٤٠(مصورة من املكتبة التونسية 

وهي ) ز١٥٨٤٢(ًقراءة، والثانية مصورة من املكتبة التونسية أيضا عسر ال
ناقصة من آخرها ) ١٥٨٤٠(ناقصة مكتوبة خبط مغريب مستدير، والثالثة 

ا حديثة اخلط، والرابعة نسخة العالمة أمحد  مكتوبة خبط فارسي، ويبدو أ
  .هـ١٣٣١وهي نسخة حديثة كتبت يف سنة )  شعر٥٩٥(تيمور باشا 

األوىل خمطوطة دار : ، وهي نسختانة شرح الخوارزمي مجموع- ٣
، وهي نسخة متوسطة اجلودة، ويرجح أن تكون ) أدب م- ٦٣(الكتب 

مكتوبة يف حدود القرن احلادي عشر اهلجري، والثانية مطبوعة تربيز سنة 
ا احملققون يف بعض املواضع ١٢٧٦ هـ على هامش التنوير، وقد استأنس 
  .املشكلة

قيق فقد اقتضى معارضة الشروح بعضها مع بعض، أما منهج التح
والرجوع إىل مصادر شىت لتحقيق النصوص ومسائل اللغة واالشتقاق والنسب 
والتاريخ والنحو والتصريف وسائر املعارف، مع العناية بتحرير شواهد اللغة 

قصيدة فقد أخذ ) ١١٣(أما ترتيب القصائد وعددها . ونسبتها إىل قائليها
  .)١٠( برتتيب أقدم الشروح وهو شرح التربيزياحملققون فيه

ًلقد بذل احملققون جهدا كبريا يف حتقيق هذه الشروح وإخراجها  ً
ا  ) ٢٢٤٨(مضبوطة يف مخسة أجزاء من القطع الكبري بلغ جمموع صفحا
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صفحة، وذيلوها بثمانية فهارس فنية للقصائد واألشعار واألرجاز والعالئيات 
تيسر االنتفاع ) ٢٢٤٨- ٢٠٣٧ص(دان واألماكن واللغة واألعالم والقبائل والبل

م، مث أعادت ١٩٤٨و ١٩٤٥من هذه الطبعة اليت صدرت أول مرة بني عامي 
اهليئة املصرية العامة للكتاب تصويرها عدة مرات، وكان معتمدنا يف احلديث 

قدم هؤالء احملققون . م١٩٨٦عنها الطبعة الثالثة الصادرة عن اهليئة العامة 
ًاحثني والدارسني واألدباء عمال يذكر بالشكر والتقدير، ملا فيه من إخراج للب((

أنيق ميسر، ومازال جهدهم مصدر البحث، ومرجع كل طالب لديوان املعري 
))وراغب يف تتبع مصادر شعره مع مضي نصف قرن على صدوره

)١١(.  
 نشرت دار صادر يف بريوت طبعة من الديوان :هـ١٩٥٧/١٣٧٧

َصفحة، مل تذكر فيها األصول املعتمدة يف النشر، بدأت ) ٣٤٣(تقع يف  ُ
، تلتها قصائد الديوان ومقطعاته بعد أن جعل )٧- ٥ص(خبطبة السقط 

ا، ورتب القصائد  ًالناشر لكل قصيدة عنوانا مستمدا من مضمو  ألول مرة –ً
نئة )٤٦- ٧ص(حكمة ورثاء : ً ترتيبا حبسب املوضوعات– - ٤٧(، مدح و

، )٢٤١-٢٠٤(، وصف وغزل وشكوى )٢٠٣- ١٨٩(، فخر )١٨٨
: ، تال ذلك فهرسان)٢٣٤-٢٦٠(، الدرعيات )٢٥٩-٢٤٢(متفرقات 

- ٣٤١(، والثاين للموضوعات )٣٤٠-٣٣٥(أحدمها للقوايف وهو غري دقيق 
واملالحظ . ُوقد ذيلت األبيات بتفسري لغوي طفيف لبعض املفردات). ٣٤٢

وهي آخر ) ١٠٥رقم (مزية اهل: أن الناشر أسقط من الديوان قصيدتني مها
. يف تعزية رجل مات خاله، ومل يذكر علة ذلك) ١١١رقم (الدرعيات، والرائية 

  ً.وقد كررت هذه الطبعة بالتصوير مرارا
 صدرت عن دار الفكر يف بريوت طبعة مماثلة :هـ١٣٨٥/م١٩٦٥
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حىت يف ترقيم الصفحات لطبعة دار صادر السالفة الذكر، ) طبق األصل(ًمتاما 
إبراهيم (( ختتلف عنها إال مبا محلته صفحة العنوان من اسم املصحح ومل

َّ اجرتأ هذا املصحح وادعى الطبعة السالفة لنفسه على هذا لفه! ؟))الزين
 مصحح طبعة دار صادر وأسقطت – يف األصل –النحو السافر؟ أم أنه كان 

  .ًاالدار امسه، فأعاد نشر عمله من جديد؟ هذا ما مل نستطع له تفسري
 أصدرت دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر يف :هـ١٣٨٥/ م١٩٦٥

) ٢٨٦( تشتمل على ))رضا. سقط الزند بشرح وحتقيق ن((بريوت طبعة من 
ترمجة خمتصرة ) ٧-٥ص(ست ومثانني ومئيت صفحة، تضمنت أربع منها 

ثالث عشرة ) ١١٣(للمعري مع ذكر بعض آثاره، مث تتواىل القصائد وعددها 
ًدة مذيلة باهلوامش املتضمنة شروحا لغوية لبعض املفردات، وختمت ومئة قصي

مل يتوفر هلذه . هذه الطبعة بفهرسني أحدمها للقوايف واآلخر ملطالع القصائد
 أي شرط من شروط النشر العلمي الصحيح، فلم – كما هو واضح –الطبعة 

ا مأخوذة من أ َتذكر األصول اليت نقلت منها، وإن كان املرجح أ حد الشروح ُ
  .املتداولة وقد كررت الدار الناشرة تصوير هذه الطبعة مرات عدة

 أخرجت دار الكتب العلمية يف بريوت طبعة :هـ١٤١١/م١٩٩٠
جتارية من سقط الزند بشرح أمحد مشس الدين، وقد أشار الشارح يف مقدمتها 

 جلنة حمافظته على ترتيب التربيزي يف شرحه، وهو الرتتيب الذي أخذت به((إىل 
، ووضع عناوين فرعية للقصائد كما ))نشر آثار أيب العالء يف شروح سقط الزند

هي احلال يف مطبوعة دار صادر، وذيل األبيات بتفسريات لغوية طفيفة، 
 كما –وهذه النشرة . ًوأحلق يف آخرها فهرسا للقوايف رتبه على حروف اهلجاء

ار الكتب املصرية بعد  منقولة بتصرف كبري من طبعة د–أشري يف مقدمتها 
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  .هـ١٤١٩/م١٩٩٩! جتريدها من كل مزاياها، والوقوع يف أخطاء كثرية

 أصدرت دار القلم العريب يف حلب طبعة :هـ١٤٢٠/ م٢٠٠٠
اإليضاح يف شرح سقط ((: جديدة من الديوان بشرح اخلطيب التربيزي بعنوان

 تبدت له ، حققها الدكتور فخر الدين قباوة، وذلك بعد أن))الزند وضوئه
مآخذ كثرية على شرح التربيزي الذي سبق أن أخرجته دار الكتب املصرية 

 اليت ))شروح سقط الزند((: ًممزوجا بشرحي البطليوسي واخلوارزمي حتت عنوان
) ٢٥- ٢٤ص(فصل احملقق الفاضل يف مقدمة التحقيق . سبق الكالم عليها

 املراجعات املختلفة هذه املآخذ وتلك املالمح من القصور اليت تكشفت له يف
ًلشرح التربيزي، فأشعرته بضرورة السعي يف جتديد حتقيقه وإخراجه إخراجا 
ًخاليا منها وذلك باعتماد أصل علمي موثوق به، واستبعاد تلك النسخ 

شروح سقط ((السقيمة أو امللفقة اليت كانت معتمد حمققي شرح التربيزي من 
ًخة قدمية جدا من شرح التربيزي ٍ، فوقف بعد حبث جاد مضن على نس))الزند

ا مكتبة فيض اهللا يف استانبول حتت  مل يهتد إليها حمققو الشروح، حتتفظ 
 نسخة تامة كاملة كتبها –) ٢٧ص( كما يصفها –، وهي )١٦٥٢(الرقم 

هـ يف ٤٨٩لنفسه تلميذ اخلطيب التربيزي سعد اخلري بن حممد األنصاري سنة 
 ويف سنة ٠٠٠لف، مث قابلها بذلك األصلًمدينة بغداد نقال من أصل املؤ

، ومسع قراءة )١٥١(هـ قرأ من الكتاب على املؤلف نفسه حىت الورقة  ٤٩١
 ١٥(آخر عليه مجيع الكتاب، وقد سجل ذلك يف حواشي كثري من األوراق 

، مث أكده التربيزي خبطه يف الصفحة األوىل من النسخة كما )ورقة ذكرها احملقق
  :يلي
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 –لشيخ الفقيه أبو احلسن سعد اخلري بن حممد األنصاري َّقرأ علي ا((
َّ هذا الكتاب إىل موضع البالغ فيه، ومسع بقراءة غريه علي، –نفعه اهللا بالعلم 

وكتب حيىي بن . ًمن أوله إىل آخره، قراءة ضبط وتصحيح معارضا باألصل
ًعلي اخلطيب التربيزي، حامدا اهللا تعاىل، ومصليا على رسوله حممد وآل ه، سنة ً

ويتابع احملقق وصف هذه النسخة . ))إحدى وتسعني وأربعمئة، مبدينة السالم
وقد اكتسبت النسخة بقراءة سعد اخلري ومساعه غىن من ((): ٢٨ص (ًقائال 

التصويب واالستدراك والتوجيه، مث اطلع عليها عدد من العلماء القدماء 
.. فسري والرواياتواملتأخرين وعلقوا عليها حواشي حافلة بالتصويب والت

يضاف إىل هذا أن النسخة نفسها انفردت بزيادات وفرية، تتضمن روايات 
  .))ًوشروحا ألبيات كثرية، أو تفسريات لبعض املفردات

 كما يقول –ًاختذ احملقق هذه النسخة النفيسة أصال للتحقيق، واستعان 
 عن النسخ األربع، وعن ))شروح سقط الزند(( مبا صدر يف -)٢٩ص (
ًلبطليوسي واخلوارزمي نقال من اخلطيب التربيزي، باإلضافة إىل ما جاء يف ا

ًفكان من جمموع هذا زاد وفري اختذه سبيال له، . ً عنه أيضا))تنوير السقط((
 منهج – فيما يلي –وسأوجز . وجعله مادة إلخراج الكتاب يف حلة جديدة

 -وهي كثرية–احملقق يف حتقيق الكتاب، ومن شاء الوقوف على التفاصيل 
عارض احملقق منت الكتاب ). ٣٣-٢٩ص(فبوسعه العودة إىل مقدمة التحقيق 

، وأثبت يف احلواشي صور اخلالف مع ما ))شروح سقط الزند((وشرحه مبا يف 
زاد يف الروايات من شعر السقط، مث ضبط النص، ووزع القصائد حتت أرقام 

ًونثرا، وبني موضوع ما أمكن ًمتوالية، وأحلق عالمات الرتقيم بالنص كله شعرا 
من القصائد واملقطوعات اليت قيلت فيها، وفسر املفردات وما أشكل من 
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الرتاكيب واألبيات، وأوضح املعاين املباشرة والبعيدة، واملصطلحات العلمية يف 
ّالعروض والقافية والفقه والنحو والبالغة والفلك والتاريخ، وعرف باألعالم من 

لقبائل والبلدان والكواكب واحليوان واأليام، واستدرك على الرجال والنساء وا
  .التربيزي وغريه بعض أوهام يف التفسري والشرح

ال غرو بعد كل هذا اجلهد الكبري الذي بذله احملقق أن تأيت طبعته هذه 
كاملة أو قريبة من الكمال، وأن تكون أصح ما خرج من شعر املعري إىل يوم 

  .الناس هذا

صفحة، ) ١٢٧٢(بعة يف جملدين كبريين ضما وقعت هذه الط
ُِّوزودت بعشرة فهارس فنية، منها فهرس اإلشارات احلضارية، وفهرس 
الكتب الواردة يف املنت، وفهرس مسائل العربية، استغرقت هذه الفهارس 

الكبري وقد مهد احملقق لعمله . صفحة ختدم الكتاب وتيسر االنتفاع به) ١٧١(
فحة حتدث فيها عن املعري وشعره والديوان ص) ٣٣(مبقدمة جاءت يف 

 ًاملنسوب إليه حديثا مل خيل من طرافة وجدة، كما تكلم على الكتاب وتارخيه
  .وشروحه ومآخذه على ما طبع منها ومنهجه يف حتقيقه وإخراجه

 باستثناء –ًهذا ما وقفنا عليه من طبعات سقط الزند، وهي مجيعا 
 تفتقر إىل النشر العلمي –قلم العريب احللبية طبعيت دار الكتب املصرية ودار ال

الصحيح، كما أن هناك نشرات جتارية شعبية أخرى ال يصح ذكرها كاليت 
  .تنشرها دار كرم ودار أسامة وغريمها

  : شروح السقط-
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سقط تصدى كثري من الشراح ويف مقدمتهم املعري نفسه لشرح ديوان 
، مل يطبع )١٢(شروح هلذا الديوانالزند، وقد ذكرت املراجع ما يزيد على عشرة 

منها سوى أربعة شروح سلف الكالم عليها، وهي شروح التربيزي والبطليوسي 
  .واخلويي واخلوارزمي

  : منتخبات ومختارات من سقط الزند-

وقفنا على املختارات املطبوعة التالية من سقط الزند، وكلها يفتقر إىل 
  :نة يف الكتب التاليةالضبط الصحيح والتحقيق السليم، وهي متضم

- ١٤١ص(م ١٨٩٥ فحول البالغة، حملمد توفيق البكري، القاهرة -١
  .مع املختار من اللزوميات) ٢٧٩

، )٢١٢- ١٧٩ص(م ١٩٢٩ سحر البالغة، لعثمان شاكر، القاهرة - ٢
فحول البالغة، : والكتاب خمتارات من كتب ثالثة حملمد توفيق البكري هي

  .ربوصهاريج اللؤلؤ، وأراجيز الع

 رسائل أيب العالء وشعره، شرح أفاضل من األدباء، مطبعة -٣
  ).١٣٤-١١٦(السعادة، القاهرة، من دون تاريخ، ص 

ت، العدد .  سلسلة مناهل األدب العريب، دار صادر، بريوت، د-٤
  ).١٦- ١ص(، /٨/

دراسات وخمتارات من شعره ونثره، عبد اللطيف :  أبو العالء املعري-٥
  ).شعراؤنا القدامى: سلسلة(م ١٩٩٠عاملية للكتاب، بريوت، شرارة، الشركة ال

   اللزوميات- ٢
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يف  طبعت اللزوميات ألول مرة طبعة حجرية :هـ١٣٠٣/ م١٨٨٥
صفحة، عن نسخة خطية مكتوبة / ٣٤٨/يف ) اهلند(املطبعة احلسينية يف مبباي 

ني هـ، بتصحيح الشيخ أمني بن حسن احللواين املدين، وخط املريزا حس٦٣٩سنة 
))طافحة باخللل والزلل((وهذه الطبعة . البهائي الشريازي

)١٣(
.  

أصح من طبعة (( طبعة مصرية مل تتم، وهي :هـ١٣٠٦/ م١٨٨٨
ا مل تكتمل ))مبباي وأكثر استيفاء منها، غري أ

)١٤(.  

 طبعة مصرية أخرى، أخرجتها مطبعة احملروسة :هـ١٣٠٨/ م١٨٩١
األول يف صفحة ( وتقع يف جزأين يف القاهرة بعناية عزيز بك زند وشرحه،

وقد ).  صفحة٤٣٨ يف -١٨٩٥ وقد صدر عام -  صفحة، والثاين٤٤٠
اعتمد يف نشرها وشرحها الطبعة اهلندية السالفة على الرغم مما رماها به من 

، إىل جانب اعتماده على نسخة خطية وافاه ))اخللل الفاضح والزلل الواضح((
هـ أضبط وأحكم من النسخة ٦٣٣سنة ا يوسف بك وهيب، يعود تارخيها 
وذكر كمال اليازجي أن أكثر شرحه . اهلندية، فجاءت نشرته على ما يرام

، )١٥(مأخوذ من الطبعة اهلندية بعد مسخ الكثري من الشروح التارخيية القيمة
وقد أفرد اجلندي . )١٦(ولكن بني الطبعتني بعض املفارقات يف حتري النصوص

ا عشر صفحات من كتابه لن ، طافحة باألغالط((قد هذه املطبوعة ووصفها بأ

لصور خمتلفة من التحريف والزيادة والنقص، مكتظة بألوان غريبة من  جامعة
ًوقد زادها ضغثا على إبالة تفسري الشارح . اخلطأ والعبث يف ضبط األلفاظ

ء ًبعض األلفاظ تفسريا ال يتفق مع معانيها اللغوية، وال مع ما يريده أبو العال
))منها

)١٧(.  
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عين بتصحيحها وتفسري (( طبعة مصرية أخرى :هـ١٣٣٢/م١٩١٥
 أمني عبد العزيز، وطبعت يف ))غريبها ومقابلتها على املطبوعتني اهلندية واملصرية

ًاملطبعة اجلمالية يف القاهرة على نفقة حممود توفيق الكتيب يف جزأين أيضا 
ويذكر املصحح يف ). حة صف٣٦٨ صفحة والثاين يف ٣٦٠اجلزء األول يف (

عزيز بك زند أخرج ديوان اللزوميات يف شكل حسن، ((مقدمة اجلزء األول أن 
ً، ويردف قائال ))ولكنه قصر يف تصحيحه، وأخطأ يف الكثري من تفسري ألفاظه

، ويشري ))ّتوىل اآلن أمر تصحيحه مع تعليق وجيز يعني على تفهم مفرداته((إنه 
فاته اإلشارة يف اجلزء األول إىل بعض ((نه يف صدر اجلزء الثاين إىل أ

من منت )= هـ.م(من هامش النسخة اهلندية، ) = هـ: (االصطالحات وهي
ويرى كمال اليازجي أن . ))من شرح النسخة املصرية) = م(النسخة اهلندية، 
اقتبس الكثري من شروح الطبعتني اهلندية واملصرية، وأضاف ((حمرر هذه الطبعة 
وقد أثبت فيها أن بعض املقارنات .  من اجتهاده اخلاصًإىل ذلك شيئا

))املفيدة
ويشري امليمين إىل . )١٩( خري الطبعات املصرية– يف رأيه –، فهي )١٨(

أن هذه املطبوعة فقدت بعض أبيات دلل عليها يف حنو ستة مواضع من فائت 
  .)٢٠(شعر أيب العالء

 اللزوميات اليت وتكاد تكون هذه الطبعة واليت تليها أصل كل طبعات
  .صدرت بعد ذلك، باستثناء طبعة اليازجي اليت سيأيت الكالم عليها

 أعاد حممود توفيق الكتيب إخراج النشرة السابقة :هـ١٣٤٢/م١٩٢٤
وأنفق عليها كما أنفق على أختها من قبل يف . اليت صححها أمني عبد العزيز

 ٤٤٠األول يف (أين طبعة ثانية مبطبعة التوفيق األدبية يف القاهرة، يف جز
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َّ، وصدرها مبقدمة يف ست صفحات ) صفحة٤٤٨صفحة والثاين يف  َ/٣ - 
ويبدو أن .  عن املعري ومنـزلته الكبرية)٢١(بقلم األستاذ كامل كيالين/ ٨

ا،  الكتيب هذا كان يف عجلة من أمره، فلم يعن بطبعته هذه العناية الالئقة 
يفات والتحريفات الكثرية، فجاءت حافلة باألخطاء الطباعية وبالتصح

  .ٌ مجلة من األبيات يف أثناء الطبع)٢٢(- كما يقول اليازجي–وسقطت منها 

ا أحفاد أمني عبد –وقد أعادت مكتبة اخلاجني يف القاهرة   وأصحا
ا بـ ١٩٩٤ تصوير هذه الطبعة عام - العزيز حتقيق (( وكتبوا يف صفحة العنوان أ

وليتهم . فني لقب اخلاجني إىل اسم جدهميض، م))أمني عبد العزيز اخلاجني
  . فهي أصح وأدق١٩١٥أعادوا تصوير الطبعة األوىل الصادرة عام 

 أخرجت دار صادر يف بريوت طبعة اللزوميات :هـ١٣٧٢/ م١٩٥٢
وقد بدأت مبقدمة املعري مباشرة من ) ؟ ())حققها وشرحها إبراهيم األعرايب((

وقد . هجه وباألصول املعتمدة فيهدون ذكر ألي بيانات تتصل بالنشر ومبن
أعطى الناشر قصائد الديوان عنوانات فرعية، وذيل األبيات بتفسريات لغوية 

ا منقولة من . يسرية للمفردات، مع أخطاء كثرية يف الضبط والفهم ويرجح أ
  .١٩٢٤الطبعة املصرية اليت صححها أمني عبد العزيز ونشرت يف القاهرة سنة 

 صفحة ٣٣٢األول (ر هذه يف أربعة أجزاء  مطبوعة دار صادعتق
ِوقد أحلق )  صفحة٤٤٢ صفحة والرابع ٢٨٥ صفحة والثالث ٣٤٦والثاين  ُ

مث أعادت الدار نفسها إخراج هذه الطبعة يف . بكل جزء فهرس للقصائد
صفحة / ٦٥١/، جاء األول يف ١٩٦١ًجزأين فقط بدال من األربعة عام 

الذي ) ؟ ())إبراهيم األعرايب((قطت اسم صفحة، ولكنها أس/ ٦٧٣/والثاين يف 
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ِّوهذا يذكرنا بإبراهيم الزين مصحح سقط الزند ! حققها ونشرها فيما زعموا
ِالذي أغفل امسه يف طبعات دار صادر للديوان ًوال ندري إن كانا شخصا ! ُ

ما شخصية ومهية نسب إليها الشرح والتحقيق  ًواحدا أم شخصني أم أ
ًدار هذه الطبعة ذات اجلزأين بالتصوير مرارا، كان آخر مث كررت ال. والتصحيح

  .١٩٩٤ما وقفت عليه طبعة صادر عام 

 طبعة ناقصة مل تكتمل، شرحها طه حسني :هـ١٣٧٥/ م١٩٥٥
وإبراهيم اإلبياري، وأصدرت اجلزء األول منها دار املعارف مبصر يف سلسلة 

بقافية / ٣٨٣ /ينتهي هذا اجلزء يف الصفحة. ))١٣ العدد -ذخائر العرب((
وقد ). ٣٩٠ - ٣٨٥ص(، يليها فهرس القصائد )٥٧اللزومية(الباء املضمومة 

ِّصدر هذا اجلزء مبقدمة يف ست صفحات  لطه حسني حتدث فيها ) ي–هـ (ُ
عن أيب العالء وبعد صوته وعناية العرب يف هذه األيام األخرية به وباملتنيب، 

 باإلشادة بإبراهيم اإلبياري وأشاد بدور مصر يف نشر آثار املعري، وختمها
ٌوقد تلت املقدمة صفحة فيها وعد . الذي كان له أعظم الفضل يف هذا اجلهد ٌ َ ِ

أما عن . بأن تنتظم الكتاب عند اكتماله فهارس شاملة يف جزء مستقل
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجلزء . ًاألصول املعتمدة يف هذه النشرة فال جند شيئا

 ذكر أن ذلك كان عام )٢٣(وره، ولكن عبد الرمحن بدويًمل حيمل تارخيا لصد
  .)٢٤(، وأشار إىل هذا التاريخ مصطفى صاحل١٩٥٥

ً طبعة أخرى ناقصة أيضا، شرحها وحققها :هـ١٣٧٥/م١٩٥٩
إبراهيم اإلبياري، أخرجت اجلزء األول منها وزارة الثقافة واإلرشاد يف مصر عام 

م دار الكتب ١٩٨٢/ـه١٤٠٢، وأعادت طبعه ثانية عام )٢٥(م١٩٥٩
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اإلسالمية دار الكتاب املصري يف القاهرة ودار الكتاب اللبناين يف بريوت، 
مئة ) ١٠٠(يضم هذا اجلزء . ))مبناسبة حلول القرن اخلامس عشر اهلجري((

 عن - من قافية الباء املفتوحة-مخس وعشرين لزومية) ٢٥(لزومية، أي بزيادة 
م، ويقع ١٩٥٥ق مع الدكتور طه حسني عام الطبعة السابقة اليت أخرجها احملق

مخس وتسعني وأربعمئة صفحة، صدره احملقق مبقدمة ) ٤٩٥(هذا اجلزء يف 
ًأشار فيها إىل الطبعة السابقة اليت ضمت مخسا ) ي-ا: الصفحات(ضافية 

وسبعني لزومية، وذكر أن هذا اجلزء سيحتوي على مئة لزومية، وأنه زاد يف 
ًا، وبني كثريا، مث تكلم على األصول اخلطية واملطبوعة ًالشرح كثريا، وجلى كثري ً

نسخة دار الكتب املصرية : اليت اعتمدها يف التحقيق، فاألصول اخلطية هي
هـ عبد الواحد ٦٣٩وهي نسخة قدمية كتبها سنة )  أدب-٢٣٤٦(ذات الرقم 

القرن الثالث عشر اهلجري، بن عبد الرفيع، وأربع نسخ حديثة نقلت منها يف 
 أدب، - ١٠١٥أدب،  - ٤٩١(تفظ دار الكتب املصرية بثالث منها حت

أما ).  أدب- ٤٦٨(والرابعة مكتبة األزهر حتت الرقم )  أدب- ١٢٧٦
 أصح الطبعات – يف رأيه –هـ وهي ١٣٠٣املطبوعات فأمهها طبعة اهلند سنة 

مث ذكر احملقق أن شرحه . م١٨٩١وأدقها، والطبعة املصرية مبطبعة احملروسة سنة 
ولكن ! ا سيكتمل يف ستة أجزاء عدا جزء يضم الفهارس بأنواعها املختلفةهذ

 من الوعود اجلميلة، وما أكثرها، من دون – حىت اليوم –وعده هذا ظل 
  !.إجناز

 أصدرت دار الكتب العلمية يف بريوت طبعة :هـ١٤٠٣/ م١٩٨٣
، وذيلتها بفهرس )صفحة٤٧٨ صفحة، والثاين يف ٤٣٠األول يف (جزأين 
ا شروحا مبتسرة لبعض األلفاظ، وذكرت حتت للمو ًضوعات فقط، وأحلقت 



  

٥٥٩   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

ا وهذه )!. كذا()) حققه وأشرف على طباعته مجاعة من األخصائيني((: عنوا
  !.نشرة جتارية سقيمة مثلها كمثل معظم املطبوعات اليت خترجها هذه الدار

 أصدرت دار طالس يف دمشق طبعة بشرح ندمي :هـ١٤٠٦/ م١٩٨٦
صفحة، بدأت مبقدمة املعري، وخلت ) ١٧٣٦(ثالثة أجزاء تقع يف عدي يف 

من البيانات ومن الفهارس ما عدا فهرس القوايف، مث أعادت الدار تصوير هذه 
وأغلب الظن أن الشارح اعتمد طبعة أمني عبد العزيز . الطبعة ثانية وثالثة

 هذا  ألن الرموز املستعملة فيها قد ترددت يف حواشي١٩١٥الصادرة عام 
  .ًالشرح كثريا، راجع ما تقدم أعاله

 طبعة جديدة صدرت عن دار اجليل يف بريوت، :هـ١٤١٢/ م١٩٩٢
ديوان لزوم ما ال يلزم مما يسبق حرف الروي ((: وجاء يف صفحة العنوان ما رمسه

وصل إلينا أقدمه برواية تلميذه اخلطيب . أليب العالء املعري يف الزهد وذم الدنيا
حرره وشرح تعابريه وأغراضه . جعة اإلمام أيب منصور ابن اجلواليقيالتربيزي ومرا

  .))الدكتور كمال اليازجي باالستناد إىل عدد من األصول املخطوطة واملطبوعة

 ٥٢٢ صفحة، والثاين يف ٦١١األول (تقع هذه الطبعة يف جزأين 
ٌتصدر هذه الطبعة رسم أليب العالء عن جملة األزمنة، العدد ). صفحة َّ َ َ١١ 
م، تكلم فيها على أصول الديوان ونصوصه، فذكر الطبعات ١٩٨٨لعام 

طبعة اهلند وطبعة عزيز زند، والطبعتان اللتان صححهما : األربع الكاملة وهي
وهذه اآلن طبعته ((: م، وقال١٩٢٤م والثانية ١٩١٥أمني عبد العزيز األوىل 

تان يف مكتبة اثن: اخلامسة، اعتمدنا يف حتري نصوصها على أربع خمطوطات
ليدن يف هولندا، وواحدة يف مكتبة جامعة برنسنت يف الواليات املتحدة، ورابعة 
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ً، مث وصف هذه األصول وصفا )١/٨ ( ((يف حوزة راغب باشا يف مصر
، كتبت سنة ١٠٠ًمفصال، وذكر أن أقدمها نسخة ليدن املسجلة حتت رقم 

 قرئت على اإلمام أيب هـ وهي برواية اخلطيب التربيزي تلميذ املعري، مث٥١٧
منصور ابن اجلواليقي، أما النسخ األخرى فهي نسخ حمدثة يعود تارخيها إىل 
القرن احلادي عشر اهلجري، وقد أفاد يف حتقيق الديوان من هذه األصول 

بتصحيح أمني عبد العزيز، سنة (األربعة وعارضها بالطبعة املصرية الثانية 
ها، فوجد زيادات يف األصول اخلطية وهي أجود تلك الطبعات وأمت) ١٩١٥

انظر مقدمة التحقيق . (ًتصل إىل واحد ومثانني بيتا تضمنتها طبعته اجلديدة
مث تكلم على عمله ومنهجه يف التحقيق والشرح الذي أمضى ). ١٠ -١/٩

وقد ختم الديوان جبداول . فيه زهاء مخسني سنة من حياته األدبية كما يقول
). ٦٠٨ -٥٥٣/ ٢(م جاءت يف مخس ومخسني صفحة للقوايف واملواد واألعال

 الواردة - إىل وضع عناوين هامشية ألبرز األفكار-كما يقول–كما أنه عمد 
  ).١/١١(يف الوحدة الشعرية 

 أكمل مطبوعات اللزوميات، وهي حمققة -يف رأيي–وهذه الطبعة 
ًحتقيقا علميا جيدا، ولكن على الرغم من اجلهد الكبري الضخم املبذ ً ول فيها ً

احتوت على أخطاء يف الضبط ومل تنج من بعض التحريف والتصحيف ومن 
  .الفهم والتفسري اخلاطئني لبعض األبيات

 صدرت عن مركز حتقيق الرتاث يف اهليئة املصرية :هـ١٤١٢/ م١٩٩٢
: بعنوانالعامة للكتاب يف القاهرة طبعة جديدة مل تكتمل حىت يومنا هذا 

 بإشراف الدكتور )٢٦(ا جمموعة من الباحثني، حققه))شرح اللزوميات((
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ًوقد اختاروا أساسا لعملهم النسخة احملفوظة بدار . حسني نصار ومراجعته
، وقد فرغ من كتابتها من يدعى ) أدب٢٣٤٦(الكتب املصرية حتت رقم 

، مث قابلها )هـ٦٣٩(عبد الواحد بن عبد الرفيع يف أواسط شهر صفر سنة 
النسخة هي ذات وك يف النفس كأن هذه وحي. على أصلها حسب طاقته

 أن )٢٧(، فقد ذكر اليازجي)هـ١٣٠٣(النسخة اليت نشرت عنها مطبوعة اهلند 
بن عبد الرفيع، وأشار ا) وليس عبد الواحد(كاتب النسخة امسه عبد الوهاب 

وهو التاريخ نفسه الذي ) هـ٦٣٩( إىل أن تاريخ كتابتها هو سنة )٢٨(اجلندي
ا .  الكتب املصريةحتمله خمطوطة دار متتلئ ((ويصف احملققون هذه النسخة بأ

ا الناسخ يف يقظة التتبع، ودقة بالشروح القيمة، وتكشف عن قدرة كبرية  متتع 
، كل ذلك دفعهم إىل اختاذ هذه النسخة أما للتحقيق، ))الضبط، ومجال اخلط

ا، واحلرص على إيراد كل شروحها ولو تكر . رتوالتزامها ما صحت عبار
 قابلوا هذه النسخة -كما يذكرون–، ولكنهم )٧ -٦مقدمة التحقيق (

النفيسة بنسخة خمطوطة أشاروا إليها متاثل خمطوطات دار الكتب املصرية 
م أغفلوا ))وإمنا فعلوا ذلك ليكشفوا عن عدم أمهيتها!! حداثة وتفاهة ، على أ

م ي بحثوا عنها ومل يقفوا كل األصول اخلطية اليت وقف عليها اليازجي، رمبا أل
وهي أقدم من نسختهم ) هـ٥١٨(عليها، وخباصة خمطوطة ليدن املكتوبة سنة 

ا قرئت على عامل  ا برواية التربيزي تلميذ املعري، وأل اليت اعتمدوها وأصح أل
  .كبري كاجلواليقي

نشر من هذه الطبعة اليت رتبت فيها القوايف على حروف اهلجاء حبسب 
ية ثالثة أجزاء، اشتمل األول منها على قوايف اهلمزة واأللف اللينة الطريقة املغرب

والباء والتاء والثاء واجليم واحلاء واخلاء والدال، وتضمن الثاين بقية الدال والذال 
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الثالث ببقية الالم وامليم والراء والزاي والطاء والظاء والكاف والالم، واستقل 
ومن املتوقع أن يضم اجلزء . والفاء والقافوالنون والصاد والضاد والعني والغني 

 قوايف السني والشني واهلاء والواو - فيما أعلم–الرابع الذي مل يصدر حىت اآلن 
  .والياء، باإلضافة إىل الفهارس العامة

َّلقد كان املأمول أن جتب هذه الطبعة كل ما سبقها من طبعات، 
من تصحيفات وحتريفات، َّولكنها جاءت خميبة لآلمال، لكثرة ما تفشى فيها 

ا مل تكتمل وقد  ًوكثرة ما شاع فيها من أخطاء الطباعة والضبط، فضال عن أ
  !.مضى على صدور أول أجزائها تسع سنوات

 أصدرت دار الكتاب العريب يف بريوت ضمن :هـ١٤١٦/ م١٩٩٦
  ):شعراؤنا(سلسة 

العالء مما يسبق حرف الروي أليب ) اللزوميات(ديوان لزوم ما ال يلزم ((
تقدمي ((املعري برواية اإلمام التربيزي ومراجعة اإلمام أيب منصور ابن اجلواليقي، 

األول (وتقع هذه النشرة يف جزأين . ))وشرح وفهرسة وحيد كبابة وحسن محد
َّوقد صدرها احملققان بالقسم ).  صفحة٧٣٥ صفحة والثاين يف ٦٨٦يف 

ِاألول الذي وصف بـ  أوجزا ) ١٤-٧( صفحات وتقع يف مثاين) الدارسة(ُ
، وطبعات )١١-١٠(ولزومياته ) ٧٠١٠(الكالم فيها على سرية املعري 

وقد ذكرا سبع طبعات للديوان تقدم ذكرها ومل ). ١٤-١١(الديوان وشروحه 
  .وختما عملهما بفهرس يتيم للقوايف! يشريا إىل أي نسخة خطية

ذه السلسلة ومن الواضح أن هذه النشرة نشرة جتارية كسائر دواوين ه
ًاليت تصدرها تلك الدار، وهي معتمدة أساسا طبعة اليازجي ) شعراؤنا(

ومستفيدة يف الشرح من بعض الطبعات األخرى، فهي طبعة تفتقر إىل كل 
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  .مقومات النشر العلمي الصحيح
هذا ما وقفنا عليه من طبعات اللزوميات، وال نرتاب يف أنه قد فاتتنا 

 العريب مل نتمكن من الوصول إليها، وعزاؤنا أنا طبعات أخرى يف أرجاء العامل
  .ًمل نأل جهدا، وحسبك من القالدة ما أحاط بالعنق

  :شروح اللزميات

ًمل تذكر املصادر شراحا لديوان اللزوميات على حنو ما ذكرت من شراح 
ذه اللزوميات فنسبت له أربعة كتبت . لسقط الزند وقد عين املعري نفسه 

ا مثل لزوم ما ال ( وهو كتاب شرح فيه ما يف كتاب ))راحة اللزوم((: تتصل 
، ))ثالثة أجزاء يف تفسري لزوم ما ال يلزم((من الغريب، وكتاب الراحلة ) يلزم

ًومل يصل إلينا من هذه الكتب مجيعا سوى . )٢٩(وزجر النابح وجنر الزجر
  .مقتطفات من زجر النابح

  : زجر النابح-

ًال وثيقا، وقد شرح فيه املعري كثريا من يتصل بلزوم ما ال يلزم اتصا ً ً
م اليت  م وتأويال أقواله يف اللزوميات ورد على الطاعنني عليه فيها افرتاءا

وصلت إلينا . تتناول عقيدته من خالل فهمهم امللتوي املغرض لبعض أبياته
مقتطفات من هذا الكتاب يف شكل حواش كثرية كتبها بعناية ودقة أحد 

مش صفحات اجلزء األول من اللزوميات يف املخطوطة اليت النساخ يف ها
ا مكتبة املتحف الربيطاين حتت الرقم  وقد فطن هلذه ). ٥٣١٠ OR(حتتفظ 

ًاحلواشي وأدرك قيمتها الكبرية الدكتور أجمد الطرابلسي الذي بذل جهدا كبريا  ً
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يف طبعة يف استخراجها وحتقيقها وتفسريها، ونشرها جممع اللغة العربية بدمشق 
وقد . م١٩٨٢–هـ ١٤٠٢م ويف طبعة ثانية عام ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥أوىل عام 

استظهر احملقق أن املخطوطة كتبت يف القرن السادس اهلجري، ومل تستبعد أن 
تكون من عمل أحد تالميذ أيب العالء أمالها عليه يف سنواته األخرية من حياته 

كما يقول –وقد آثر احملقق ). ٩مقدمة احملقق. (حني اشتد عليه طعن الطاعنني
 أن يثبت هذه املقتطفات متسلسلة وفق ترتيب األبيات املتعلقة -  )١١ص(

اليت  البيت أو األبيات ا يف لزوم ما ال يلزم، كما أثبت يف مفتتح كل منها
 موضع القصيدة يف هي موضع البحث فيها مع اإلشارة يف احلاشية إىل

صفحة ) ١٩٦(ت من زجر النابح يف جاءت مطبوعة هذه املقتطفا. الديوان
سبع وعشرين صفحة مع مناذج مصورة من ) ٢٧(سبقتها مقدمة للمحقق يف 

  .املخطوطة املشار إليها

  : مختارات أو منتخبات اللزوميات-

ًلقيت اللزوميات قدميا وحديثا إقباال من القراء الذين سارعوا لالنتقاء  ً ً
  :املطبوعة التاليةمنها واالختيار، وقد وقفت على املختارات 

 شرح املختار من لزوميات أيب العالء، اختارها وشرحها أبو حممد -١
، حقق القسم األول منه )هـ٥٢١ت(يد البطليوسي ِّعبد اهللا بن حممد بن الس

يد، ونشرته دار الكتب املصرية يف القاهرة عام  . ١٩٧٠وقدم له حامد عبد ا
عشر لزوميات رواها ) ١٠ (-كما يقول احملقق–وهذا املختار تضمن 

  .ومل تصدر حىت اليوم بقية األقسام. البطليوسي ومل ترد يف خطيات اللزوميات

م، ١٨٩٥–هـ ١٣١٣ فحول البالغة حملمد توفيق البكري، القاهرة -٢
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  ).٢٧٩ -١٤١ص(فيه خمتارات من سقط الزند واللزوميات 

ميات،  ديوان شاعر الفالسفة وفيلسوف الشعراء أو منتخبات اللزو-٣
، ويذكر )ص١٧٤(هـ ١٣١٩اختارها الشيخ خالد أفندي حطاب، مصر 

ديوان : أن هذه طبعة جديدة أو ثانية مما طبع حتت عنوان) ٨١٣ص(سركيس 
) ١٦٠(أيب العالء أو منتخبات اللزوميات يف اإلسكندرية من دون تاريخ، يف 

  .م١٩١٢تاريخ هذه النشرة بسنة ) ٤٢/ ٥(صفحة، ويقدر بروكلمن 

األلزم من لزوم ما ال يلزم، اختيار أمحد أفندي نسيم وعبد اهللا  -٤
  ).ص١٨٧(هـ، ١٣٢٣املغرية، مطبعة اجلمهور مبصر، سنة 

 - ١٧٩ص(م ١٩٢٩ سحر البالغة لعثمان شاكر، القاهرة -٥
  .، وانظر ما تقدم من خمتارات السقط)٢١٢

يخ،  رسائل أيب العالء وشعره، مطبعة السعادة، القاهرة من دون تار-٦
  .وانظر خمتارات السقط املتقدمة) ١٤٤ – ١٣٤ص (

 دار صادر بريوت، من دون تاريخ، –سلسلة مناهل األدب العريب  -٧
  .١٠ و٩العددان 

ا الدكتورة ثريا ملحس وأحلقتها -٨  خمتارات من اللزوميات، اختار
ا . م١٩٦٢ الذي أخرجته مطابع سيما يف بريوت عام ))أبعاد املعري((: بكتا

) ١٥٦ - ٧٥ص(إحدى ومثانني صفحة ) ٨١(د جاءت هذه املختارات يف وق
 - ٩١ص (، واخلري )٩٠ - ٧٧ص (العقل : موزعة حتت أربعة أقسام هي

مل تشر ). ١٥٦ -١٢٧ص (، واهللا )١٢٥ -١١٣ص (، والعدل )١١١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٦٦

املؤلفة إىل املصدر الذي اعتمدته يف هذه املختارات واكتفت بضبط األبيات 
  .يقمن غري شرح أو تعل

 اللزوميات أو لزوم ما ال يلزم، قدم له وأشرف على اختياره عمر أبو - ٩
  ).٢٢٧ - ٦٦ص (م، ١٩٦٩النصر، مطبعة النجوى، بريوت، طبعة ثانية، 

نقد الدولة والدين والناس، هادي :  املنتخب من اللزوميات- ١٠
العلوي، منشورات مركز األحباث والدراسات االشرتاكية يف العامل العريب، 

، وقد قدم العلوي للمختارات بدراسة عن املعري ) ص٢٥٠ (١٩٩٠مشق د
، وجعل املختارات يف )٩٨ -٩ص (املفكر التنويري املثقف من طراز خاص 

 - ١٥٧(، نقد السلوك الديين ص )١٥٤ -١٠١(نقد الدين ص : فصول
تمع ص )٢٠٢ - ١٩١(، نقد السياسة ص )١٨٧  - ٢٠٥(، نقد الناس وا
، نصوص مارقة )٢٣٩ -٢٢٥(لزوميات ونوادرها ص ، من شوارد ال)٢٢١

  ).٢٤٧ - ٢٤٣(وميات ص زليست يف الل

دراسة وخمتارات من شعره ونثره، عبد اللطيف :  أبو العالء املعري- ١١
  ).سلسلة شعراؤنا القدامى(م ١٩٩٠شرارة، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، 

  : ملقى السبيل- ٣

ا رسالة صغرية يف الزهد واملواعظ، وص ))رسالة فلسفية((فت بأ
)٣٠( .

وهي تشتمل على فقرات نثرية مسجوعة نظمت يف مقطوعات شعرية، وكلها 
ُتراوح الفقرة بني سطرين وثالثة أسطر، واملقطوعة . مرتبة على حروف املعجم

بني بيتني ومثانية أبيات، وتتفق الفواصل والقوايف، مثال ذلك ما جاء يف حرف 
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رض، ضاعت النافلة واملفرتض، وخدعك هذا دينك عناه امل((: الضاد
  ٠٠٠املرض

 واخلسر يف أن مييته املرض   دينك مضىن أصابه سقم
 )٣١(مفرتض من بعد ما ضاع منك   وهل ترجى لديك نافلة

نشرت هذه الرسالة أربع مرات بتحقيق حسن حسين عبد الوهاب، 
م، ١٩١٢ –ـ ه١٣٢٩، العدد األول، )الدمشقية(األوىل يف جملة املقتبس 

الثانية (رسائل البلغاء اليت مجعها وحررها حممد كرد علي ((والثانية والثالثة ضمن 
ما جلنة التأليف والرتمجة والنشر يف )٣٢()١٩٤٤ والثالثة ١٩١٣  وقد أصدر
امللحق برسالة الغفران ) نصوص ودراسات(، والرابعة ضمن اجلزء الرابع ))القاهرة

. )٣٣()ة الثالثة بدار املعارف مبصر، من دون تاريخالطبع(حتقيق كامل كيالين 
وقد اعتمد احملقق يف نشر هذه الرسالة خمطوطة كتبت يف اإلسكندرية أوائل 

، )٤٦٧(القرن السادس اهلجري، وهي حمفوظة مبكتبة األسكوربال حتت الرقم 
مقدمة التحقيق ( يف املكتبة التيمورية – مل يصفها –وعارضها مبخطوطة أخرى 

٢٨٢.(  

  : الديوان المنسوب ألبي العالء- ٤

ذكر حممد سليم اجلندي أنه عثر يف دار الكتب الظاهرية يف دمشق، 
، تشتمل على تسع ورقات، أي )٥٥٤٢/ ٥٣(على نسخة خطية حتت رقم 

وقد . ))ديوان أيب العالء املعري((: صفحة، كتب على أول صفحة منها) ١٨(
َنظم فيه  لية، على كل حرف من حروف ًتسعا وعشرين قصيدة غز) ٢٩(َ

ا عشرة، وقد التزم يف كل قصيدة أن يكون احلرف األول  اهلجاء قصيدة أبيا
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ديوان ((مث وصف هذا الديوان الذي مساه . )٣٤(ًواألخري من كل بيت واحدا
ً وصفا مطوال انتهى فيه إىل أن ))الغزل اإلنسان ال يستطيع أن جيزم معه بأن ((ً

مع ))ءهذا الديوان أليب العال ، وأشار إىل أنه كتب مقالة نشرت يف جملة ا
لد (العلمي العريب بدمشق  ًبني فيها شيئا مما يف ) ١١٦، ص ٢، العدد ١٨ا َّ

ًهذا الديوان من األغالط وغريها، وذكر شيئا من األمور اليت تسوغ نسبته إىل 
  .)٣٥(ًأيب العالء وشيئا مما يبعد نسبته إليه

 أسعد طلس هذا الديوان عن نسخة الظاهرية وقد حقق الدكتور حممد
لد (هذه، ونشره يف جملة املقتطف  / آب/ أغسطس (٣، العدد ١٠٥ا

 وتردد يف نسبة الديوان إىل أيب العالء وإن كان )٣٦(٢٨٨ -٢١٥ص ) ١٩٤٤
ًمييل إليها، وأشار إىل أن خليل مردم بك أنكر هذه النسبة إنكارا تاما، ذاهبا  ً ً

ًليف أحد املتأخرين املعجبني بأيب العالء نظمه حماكيا أمن تإىل أن الديوان 
  .)٣٧(أسلوب املعري وطريقته يف النظم

عرض الدكتور فخر الدين قباوة هلذا الديوان بعد أن وقف على 
خمطوطته املشار إليها يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، ولكنه مل يقف على 

إىل نسبة هذا الديوان للمعري، مطبوعته بتحقيق الدكتور طلس الذي كان مييل 
ًيف حني كان خليل مردم بك ينكر هذه النسبة إنكارا تاما حاول الدكتور . ً

قباوة تصحيح نسبة هذا الديوان أليب العالء بعد أن عرض آلراء األستاذ 
 وتردد يف نسبته للمعري – كما تقدم –اجلندي الذي تكلم على هذا الديوان 

ِّبني نفي وإثبات، فلم يسل َ م باملآخذ اليت ارتآها األستاذ اجلندي يف الديوان من ُ
 وغثيث االستعارة وسخيف ٠٠٠وقوع اللحن واخلروج على قياس العربية

الرتكيب، باإلضافة إىل إغفال املصادر واملراجع ذكر هذا الديوان يف ترمجة 
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ًاملعري، فرد كل ذلك وفنده بأدلة راجحة ذاهبا إىل أن هذا وأمثاله أدل على 
فولة الفن اليت تدعو إىل اإلغراب يف اللفظ والتعبري، وأن القارئ هلذه ط

القصائد الفتية يلمس نفس أيب العالء يف يفوعه وبوادر شبابه، فهو يصطنع 
ًقالبا فنيا بكرا ميثل طموحه والتوليد يف نسج القوايف وحبك األبيات ً أما إغفال . ً

ملعري فليس مما يقدح يف نسبته املصادر واملراجع ذكر هذا الديوان يف ترمجة ا
إليه، ألن املؤرخني كانوا ومازالوا يوردون للعامل بعض مصنفاته أو أكثرها وقلما 

ا كلها، والسيما إذا كانت وافرة وينتهي الدكتور من هذا وغريه مما . يستوفو
فصل القول فيه إىل انه جيوز لنا أن نرجح نسبة الديوان إىل املعري، وان جنعله 

صطنعه يف مراحل التكوين من حياته الفنية، لينطلق بعد إىل رحاب مما ا
  .)٣٨(السقط واللزوميات وما أشبه ذلك

  : فائت شعر أبي العالء- ٥

 جلمع ما تفرق من شعر أيب – فيما أعلم –تصدى اثنان من املعاصرين 
 :أوهلما. العالء يف املصادر املختلفة مما أخل به ديواناه سقط الزند واللزوميات

  .مصطفى صاحل: عبد العزيز امليمين، وثانيهما
هذا ((:  وقدم له بقوله))فائت شعر أيب العالء((أما امليمين فسمى عمله 

فائت شعر أيب العالء مما ال يوجد يف كتبه املعروفة، مجعته أثناء تأليفي كتايب 
. وفيه بعض شعر حنل له، حىت تتم فائدة كتايب املذكورة) أبو العالء وما إليه(

مث رأيت أن أحلقه بآخر رسالة املالئكة أليب العالء حىت يكونا كتيبني، وأثرين 
))من آثار أيب العالء حيني

)٣٩(.  
ا ) ٨٠(مجع امليمين  فيما –مثانني قصيدة ومقطوعة عدة أبيا

ستة ومخسون ومئتا بيت، رتبها حبسب قوافيها على ) ٢٥٦ (-أحصيت
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مخس ) ١٥(ح، وجاءت يف حروف اهلجاء، وقد خلت من الضبط والشر
  .عشرة صفحة أعقبها مستدرك يف صفحة واحدة

كشاف مصادر دراسة أيب العالء، ص : (أما صاحل فأحلق عمله بكتابه
. ))قائمة األبيات املنسوبة إىل أيب العالء((:  وجعل عنوانه)٤٠()٢٣٧ -٣٠٧

ستة وعشرين وثالمثئة بيت، رتبت حبسب ) ٣٢٦(وقد ضمت هذه القائمة 
ًدر اليت نقلت منها ترتيبا زمنيا بدءا بتتمة اليتيمة للثعاليب وانتهاء بفائت املصا ً ً

ًوقد ضبطت معظم األبيات ضبطا يسريا، وعلق على . شعر أيب العالء للميمين ً
  .بعضها تعليقات نافعة

  :الحواشي

 أسس هذه اجلمعية حممد عارف باشا أحد أعضاء جملس األحكام مبصر - ١
وقد . ًعضوا) ٦٦١(يها كثري من سراة القوم وحميب العلم وعددهم م، وانضم إل١٨٦٨سنة 

طبعت هذه اجلمعية طائفة صاحلة من الكتب القيمة يف اللغة واألدب والتاريخ كالصحاح 
للجوهري، واملثل البن األثري، والفتح الوهيب على تاريخ أيب نصر العتيب ألمحد بن علي 

: انظر. (وهو من أندر الكتب اليت طبعتها، )هـ١١٧٢املتوىف سنة (املنيين الدمشقي 
  ).٣٨٨ - ٣٨٦أوائل املطبوعات العربية يف مصر، ص : الطناحي، حممود حممد

  .٥٣، احلاشية ٤٢٩ الطناحي، أوائل املطبوعات، ص - ٢

، هذا ما ذكر يف خامتة الطبع، ويف معجم املطبوعات ))املطبعة اإلعالمية(( - ٣
مقدمة  ())شروح سقط الزند((َّ ولكن حمققي ،))مطبعة اإلعالم((: ١/١٤٥لسركيس 

َّخطأوا صاحب املعجم فيما ذكره، وعلق الطناحي على ) ١ز، احلاشية : التحقيق ص

ا))املطبعة اإلعالمية(( ))ومل أعرف((: صنيعهم هذا بقوله . ً هذه، ومل أر شيئا من مطبوعا
ا كثرية وكان يصد))مطبعة األعالم((أما   ))جريدة األعالم((ر عنها  فهي معروفة ومطبوعا
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 - ١٨٤٠(جريدة يومية، مث أسبوعية، أنشأها حممد بريم اخلامس بن مصطفى ((وهي 
هـ، ١٣٠٢ انتقل إىل مصر سنة ٠٠٠وهو عامل رحالة مؤرخ من علماء تونس) ١٨٨٩

.  أهـ))شرح التنوير على سقط الزند((: ًوأنشأ هذه اجلريدة، مث طبع يف مطبعتها كتبا، منها
، وهو ))املطبعة اإلسالمية((): ٢٧، رقم ٣٣ص(اف مصادر دراسة أيب العالء ويف كش

  .خطأ ظاهر

هذا ما انتهى إليه اجتهاد الباحثني سركيس والطناحي ولكل منهما أجر : قلت
  .واحد

املطبعة ((: والصواب الذي ال ريب فيه هو ذكر ما ذكر يف خامتة الطبع
اإلعالم حبوادث ((من جريدة / ١٢٨/عدد ، وهذا ما تثبته صورة غالف ال))اإلعالمية

م، ويظهر ١٨٨٦ يونيه ١٧هـ املوافق ١٣٠٣ رمضان ١٥ الصادر يف يوم اخلميس ))األيام
ا احملروسة))املطبعة اإلعالمية((فيه بوضوح اسم  انظر صورة هذا الغالف يف .  وحمل إدار

بيت (لقامسي ، لفتحي ا))الشيخ حممد بريم اخلامس حياته وفكره اإلصالحي((كتاب 
ًوانظر فيه أيضا صور أغلفة الكتب التالية . ١٨١ص ) ١٩٩٠تونس /  قرطاج–احلكمة 

، )١٧٧ص (صفوة االعتبار مبستودع األمصار واألقطار : املطبوعة يف املطبعة اإلعالمية
، وحول أحكام األشراف آل )١٧٩ص (وحتفة اخلواص يف حل صيد بندق الرصاص 

ّكلها من تأليف الشيخ حممد بريم اخلامس صاحب و) ١٨٠ص  (بيت رسول اهللا 
  .جريدة اإلعالم واملطبعة اإلعالمية

  .٣٢٨ معجم املطبوعات - ٤

 ٣٥٠ و١/١٥٧، واألعالم ٢٦٩أبو العالء وما إليه :  انظر على التوايل- ٥
، ومقدمة حمقق شروح سقط الزند، الصفحة ب، احلاشية ١١ًمصدرا يف دراسة أيب العالء 

. ٦٦، ومذاهب أيب العالء يف اللغة وعلومها ٣٠٣ر دراسة أيب العالء ، وكشاف مصاد١
، وبروكلمن يف تاريخ األدب ٣٢٨وانساق وراء هذا الوهم سركيس يف معجم املطبوعات 

  .٥/٤٠العريب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٢

  .٧٦٤ اجلامع يف أخبار أيب العالء، حملمد سليم اجلندي - ٦

ضوء ((سخ خطية من أربع ن) ٤٠/ ٥( ذكر بروكلمن يف تاريخ األدب العريب - ٧
. ٢٤١/ ٣، والقاهرة ثان ١٣٢٢، وكوبريلي ٦٩٣، وليدن ٣١١١ يف باريس ))السقط

يف الوصول إىل (( - كما يقول–ويبدو أن ما ذكره غري صحيح، ألن بعض احملققني أخفق 
نسخة من الضوء، رغم السعي احلثيث منذ سنوات، وجتنيد جمموعة من الزمالء والوسائل، 

لقد رجعت من هذا .  يف هذه السبيل))شروح سقط الزند((ققي فكان شأين شأن حم
مقدمة حتقيق اإليضاح يف شرح سقط : قباوة، فخر الدين: انظر. ))السعي بال خفي حنني

  .٢٩ - ٢٨، ص ))الزند وضوئه

ً مطبوع يف اهلند وهم أيضا، ))سقط الزند((وما ذكره من أن . ٥/٤٠ نفسه - ٨
وترمجة املعري عند بروكلمن حباجة إىل حترير . رةمطبعة أمني هندية، القاه: صوابه

  .وتصحيح

ولعل هذا العامل . ١٧٤ من كلمة الناشر أمني هندية يف ختام الديوان ص - ٩
الذي مل يصرح بامسه هو الشيخ إبراهيم اليازجي نزيل القاهرة يف ذلك الوقت، وهو ممن 

أمني هندية نفسه يف القاهرة مجع الشعر واللغة، وكان قد صحح رسالة الغفران اليت نشرها 
  .م١٩٠٣عام 

  . م–ط :  مقدمة التحقيق، الصفحات-١٠

  .٢٤قباوة، مقدمة حتقيق اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه، ص .  د-١١

اجلامع يف أخبار أيب العالء :  انظر أمساء هذه الشروح وأمساء شراحها يف-١٢
 ح، ومقدمة –ج : ات، الصفح))شروح سقط الزند((، ومقدمة حتقيق ٧٦٦ - ٧٦٤

، وشاعرية أيب العالء يف نظر ٢٣ - ٢حتقيق اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه، ص 
، وأضف إليها شرح الشيخ عبد القادر ٧٤ -٧٠القدامى حملمد مصطفى باحلاج ص 

  .، وقد سبق الكالم عليه))عرف الند يف شرح سقط الزند((: اجلنباز احلليب



  

٥٧٣   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

  .١١٨٠ العالء  انظر اجلامع يف أخبار أيب-١٣

، وقارن مبعجم املطبوعات ٢٧٠ فانديك، اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع -١٤
٢٣٨.  

  .٩١ كمال اليازجي، أيب العالء ولزومياته -١٥

  .٨/ ١ كمال اليازجي، مقدمة حتقيق ديوان لزوم ما ال يلزم -١٦

 - ١١٨١، وانظر النقد املفصل ١١٨١ اجلامع يف أخبار أيب العالء -١٧
١١٨٩.  

  .٩١ اليازجي، أبو العالء ولزومياته -١٨

  .١/٨ اليازجي، مقدمة حتقيق لزوم ما ال يلزم -١٩

، وقد أحلق بالكتاب فائت شعر أيب ٢٧٦أبو العالء وما إليه :  امليمين-٢٠
  .صفحة) ١٥(العالء يف 

كامل كيالين (( أن ٤٥٩ ذكر عمر فروخ يف كتابه تاريخ الفكر العريب ص -٢١
  . والصحيح أنه قدم هلا فقط!))نشر هذه الطبعة

  .٩٢ أبو العالء ولزومياته -٢٢

 ويذكر هذه ٢٥ص ) مؤلفاته( إىل طه حسني يف عيد ميالده السبعني -٢٣
  .الطبعة نفسها

  .٢٧١ كشاف مصادر دراسة أيب العالء -٢٤

شرح (( أشار إىل هذه الطبعة حسني نصار يف مقدمة حتقيق - ٢٥
  .م١٩٩٢ املصرية العامة للكتاب، القاهرة ، منشورات اهليئة٦/ ١ ))اللزوميات

سيدة حامد ومنري املدين وزينب القوصي ووفاء األعصر، وكلهم من :  هم-٢٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٤

  .العاملني يف مركز حتقيق الرتاث

  .٨/ ١ ومقدمة حتقيق اللزوميات ٩٠ أبو العالء ولزومياته -٢٧

  .٤، احلاشية ١١٨٠ اجلامع يف أخبار أيب العالء -٢٨

 ٧٩١ - ٧٩٠ ما كتبه اجلندي يف اجلامع يف أخبار أيب العالء  انظر حوهلا-٢٩
وقد صحف عنوان الكتاب األخري يف بعض املصادر فجاء . وما حييل إليه من مصادر

  .األصل: ، والنجر))جنر((ً بدال من ))حبر الزجر((

، ونقل كالمه يوسف أسعد داغر يف مصادر ٣٢٩ معجم املطبوعات -٣٠
  .١٩٧الدراسة األدبية 

، من الطبعة ٢٩١ انظر الفقرة واألبيات بتمامها، يف رسائل البلغاء ص -٣١
  .١٩٤٤الثانية، جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة 

أن تاريخ ) ٩٦رقم  (٣٠٥ ذكر صاحل يف كشاف مصادر دراسة أيب العالء -٣٢
 -١٣٦٥ة وتاريخ الطبعة الثالث) م١٩١٢(هـ ١٣٧٠: الطبعة الثانية من رسائل البلغاء هو

وقد ذكر ). ١٩٤٤ (١٣٦٣و) ١٩١٣ (١٣٣١: وهذا خطأ ظاهر، صوابه). ١٩٥٤(
 وال أدري من أين جاء به، فالطبعة الثالثة من ١٣٥٩ًأيضا أن تاريخ طبعة الكيالين هو 

ا دار املعارف مبصر غفال من التاريخ   .ًرسالة الغفران بتحقيق كامل كيالين أصدر

: ة رديئة مملوءة باألخطاء خالية من الضبط، يف ونشرت الرسالة نشرة جتاري-٣٣
إحتاف الفضالء برسائل أيب العالء، دراسة وإعداد حممد عبد احلكيم القاضي وحممد عبد 

وقد نقلت . ٣٧٤ - ٣٦١، ص ١٩٨٩الرزاق عرفات، منشورات دار احلديث، القاهرة 
  ً.سامن طبعة الكيالين، وأشري إىل خمطوطة التيمورية ورسائل البلغاء تدلي

  .٧٢٤ اجلامع يف أخبار أيب العالء -٣٤

  .٩٩١ و٩٨٧ نفسه -٣٥



  

٥٧٥   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

:  من هذه الطبعة فصلة حمفوظة بدار الكتب الظاهرية يف دمشق، حتت رقم-٣٦
  ).٢٤ (١٠٦ق 

 مقالني أحدمها ٢٤٩ يذكر صاحل يف كشاف مصادر دراسة أيب العالء -٣٧
 حملمد عبد الغين حسن يستبعد خلليل شيبوب يرفض فيه نسبة الديوان أليب العالء، واآلخر

لد  تشرين الثاين  (٤، العدد ١٠ًفيه هذه النسبة أيضا، وكال املقالني يف املقتطف، ا
  .٣٦٣ - ٣٦١ و٣٦٠ - ٣٥٩ص ) ١٩٤٤

  .٩ -٥قباوة، مقدمة حتقيق اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه، ص .  د-٣٨

ري الذي مجعه  طبعت رسالة املالئكة بتحقيق امليمين وفائت شعر املع-٣٩
أبو العالء وما إليه، على نفقة مجعية دار املصنفني يف اهلند، واشرف على : ملحقني بكتابه

  .هـ١٣٤٤طبعه حمب الدين اخلطيب، يف املطبعة السلفية ومكتبتها، يف القاهرة سنة 

ا صاحبها لنيل درجة -٤٠  أصل الكتاب أطروحة جامعية باللغة الفرنسية تقدم 
 من جامعة باريس بإشراف املستشرق شارل بال، وقد نشرت يف ))حللقة الثالثةا((الدكتوراه 

العددين الثاين والعشرين والثالث والعشرين من جملة الدراسات الشرقية اليت يصدرها املعهد 
أيب العالء يف نظر باحلاج، شاعرية : انظر (١٩٧٠ -١٩٦٩الفرنسي بدمشق، سنة 

فريد من نوعه مل (( هذا العمل األكادميي بأنه ، وقد وصف باحلاج)٨ - ٧القدامى، ص 
  ).٣٤٩ص . ())يما أعلمفيسبق ألحد القيام مبثله يف اآلداب العربية، 

  المراجع

، الدار شاعرية أبي العالء في نظر القدامى – باحلاج، حممد مصطفى - ١
  .١٩٨٤العربية للكتاب، تونس، 

دار . السبعينإلى طه حسين في عيد ميالده  – بدوي، عبد الرمحن - ٢
  .م١٩٦٢املعارف مبصر، 

، ترمجة السيد يعقوب بكر ٥تاريخ األدب العريب، ج – بروكلمن، كارل - ٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٦

  .م١٩٧٧، ٢ورمضان عبد التواب، دار املعارف مبصر، ط

أشرف على . الجامع في أخبار أبي العالء وآثاره – اجلندي، حممد سليم - ٤
  .م١٩٦٢مع العلمي العريب بدمشق، طبعه وعلق عليه عبد اهلادي هاشم، مطبوعات ا

، دار مذاهب أبي العالء في اللغة وعلومها – احلمصي، حممد طاهر - ٥
  .١٩٨٦الفكر، دمشق، 

ً مصدرا يف دراسة أيب العالء املعري، مطابع ٣٥٠ -  داغر، يوسف أسعد - ٦
  .١٩٤٤صادر رحياين، بريوت، 

ر املخلص، صيدا، ، مطبعة ديمصادر الدراسة األدبية–داغر، يوسف أسعد - ٧
  .م١٩٥٠

، ٥األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط – الزركلي، خري الدين - ٨
  .م١٩٨٠

معجم املطبوعات العربية واملعربة، مطبعة سركيس،  – سركيس، يوسف اليان - ٩
  .م١٩٢٨القاهرة، 

كشاف مصادر أيب العالء املعري، مطبعة العلم،  – صاحل، مصطفى -١٠
  .م١٩٧٨دمشق، 

: ، ضمنأوائل المطبوعات العربية في مصر – الطناحي، حممود حممد -١١
 –ندوة تاريخ الطباعة العربية حىت انتهاء القرن التاسع عشر، منشورات مركز مجعة املاجد 

مع الثقايف   .م١٩٩٦ أبو ظيب، - ديب، وا
القاهرة، ، مطبعة اهلالل، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع – فانديك، ادوارد - ١٢

  .م١٨٩٦

، ٤، دار العلم للماليني، بريوت، طتاريخ الفكر العربي– فروخ، عمر -١٣
  .م١٩٨٣



  

٥٧٧   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

، الشيخ محمد بيرم الخامس حياته وفكره اإلصالحي– القامسي، فتحي -١٤
  .١٩٩٠تونس، / بيت احلكمة، قرطاج

اإليضاح في شرح سقط الزند ((مقدمة حتقيق كتاب – قباوة، فخر الدين -١٥
  .م٢٠٠٠ - ١٩٩٠ربيزي، دار القلم العريب حبلب للخطيب الت)) وضوئه

، املطبعة السلفية ومكتبتها، أبو العالء وما إليه– امليمين، عبد العزيز -١٦
  .هـ١٣٤٤القاهرة، 

  .م١٩٨٨، دار اجليل، بريوت، أبو العالء ولزومياته– اليازجي، كمال -١٧

  

*   *   *  



- ٥٧٩ -  

  *)أناشيد للوطن(كتاب 

  أبو القاسم سعد اهللا. د.أ

جيل الكهول يتذكر بدون شك أمهية األناشيد يف احلياة الوطنية، فقد 
كانت الدعوات القومية وشعارات التحرير متثلها األناشيد واألغاين احلماسية 
اليت كانت تعبئ اجلماهري وأنصار األحزاب وأعضاء الكشافة وجتمع كلمتهم 

إن جيل اخلمسينات .  ومثل عليا كالتضحية والفداء وحب الوطنحول مبادئ
يعرف كم أنتجت نكبة فلسطني وثورة اجلزائر والوحدة بني مصر وسورية 
والنضال من أجل استقالل كل قطر عريب من أناشيد هادفة وملتزمة تبعث 

د فكم بقي اآلن من تلك . اآلمال وتدفع الطموح عند الشباب إىل ذروة ا
ا حىت كاد خيتفي؟ ومن هم قائلوها وملحنوها األناش يد؟ وملاذا خفت صو

  .ه الكتاب الذي نقدمه للقراءنومنشدوها؟ ذلك ما حاول اإلجابة ع

جمموعة من القصائد والقطع الشعرية احلماسية ) أناشيد للوطن(إن 
املوجهة مجعها وصنفها ودرسها الفنان اخلبري واألديب القدير األستاذ األمني 

ي، والكتاب يتألف من مقدمات وقضايا عامة، ومن حماور رئيسية رتبها بشيش
  :كما يلي

                                                            

نصوص وصور :  صفحة٤١٦م، ١٩٩٨اجلزائر، ، . تأليف األمني بشيشي، ط )*(

  .يقيةونوتات موس



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

، وهي يف )ثورة نوفمرب( أناشيد راجت قبل ثورة التحرير اجلزائرية –أ 
ا  كلهم جزائريني، ويضم  ليسواالواقع أناشيد ليست خاصة باجلزائر وأصحا

لحنني والفنانني، ًهذا احملور سبعة عشر نشيدا ومخسة عشر من الشعراء وامل
  .منهم جزائريون ومنهم عرب مشارقة، مثل بشارة اخلوري وإبراهيم طوقان

 أناشيد انتشرت أثناء كفاح اجلزائر املسلح من أجل االستقالل –ب 
ًوتضم أربعة عشر نشيدا وقصيدا أسهم فيها ما ال يقل عن ) ١٩٦٢-١٩٥٤( ً

ًثالثة عشر شاعرا وفنانا وملحنا معظمهم جزائريو ً ن، وفيهم عرب من املشرق ً
  .واملغرب، مثل حممد كامل قدسي، وحممد الرتيكي، وحممد فوزي

 أناشيد ما بعد استقالل اجلزائر وقد تضمن هذا احملور بذاته أربعة –ج 
  :أقسام جعل هلا األستاذ بشيشي العناوين التالية

 نوفمربيات أو اإلشادة بشهر الثورة، وتضم سبعة أناشيد أنتجها -١  
  .ة شعراء وفناننيسبع

 ستة أناشيد تدعو إىل العلم واملعرفة وقد شارك فيها ثالثة من -٢
  .الشعراء والفنانني

  ً. ستة أناشيد أسهم فيها ثالثة شعراء وفنانني أيضا-٣

ً ثالثة عشر نشيدا تدعو اجليل الصاعد إىل النهضة والبناء، وقد -٤
  .ري سليمان العيسىأسهم فيها سبعة شعراء وفنانني، منهم الشاعر السو

ً وأخريا أربعة عشر نشيدا تتحدث عن الوطن واألجماد، وقد شارك -٥ ً
  .يف إنتاجها تسعة شعراء وفنانني منهم الشاعر العراقي معروف الرصايف



  
٥٨١    أبو القاسم سعد اهللا-  كتاب أناشيد للوطن 

ا األناشيد املوجهة إىل فتيان – أناشيد اهلواء الطلق –د   واملقصود 
ن كثرية باعتبارهم ميثلون ًالكشافة الذين كان اخلطاب موجها إليهم يف أحيا
  .روح النضال وأمل التحرير، وعدد هذه األناشيد تسعة

اليت أبدعها ) زهرة املدائن(وقد ختم املؤلف حماور الكتاب مبلحمة 
األخوان رحباين، وكأنين به أراد بذلك أن يربط بني روح اإلبداع والنضال يف 

  .ومة الفلسطينيةاملغرب واملشرق، وكذلك بني الثورة اجلزائرية واملقا

ًوهكذا ترى أن األناشيد والقصائد كانت متثل عهدا ناصعا يف حياة  ً
األمة على املستوى القطري والقومي، وقد جاءت على لسان كوكبة من 

األمري عبد القادر، وحممد العيد آل خليفة، ومفدي : الشعراء اجلزائريني أمثال
افة إىل شعراء من اجليل زكريا، وأمحد سحنون، وحممد األخضر السائحي، إض

املخضرم، ومن الشعراء العرب هناك أبو القاسم الشايب، باإلضافة إىل من 
أما بالنسبة للملحنني فمنهم جزائريون مثل عبد الوهاب سليم . ذكرناهم

وهارون الرشيد وأمحد وهيب، وغريهم مثل امللحن التونسي صاحل املهدي، 
  .إضافة إىل من أشرنا إليهم

) الزجل(لتنويه بأن هناك أناشيد كتبت بالشعر امللحون والبد من ا
  .ًأيضا، إضافة إىل شعر مرتجم عن الفرنسية كتبه الشاعر مالك حداد

وهو ))بالتحقيقات((ومن جهة أخرى، قام األستاذ بشيشي مبا أمساه 
يقصد بذلك مناقشة قضايا تتعلق بأناشيد وأحلان اختلف الباحثون يف نسبتها 

ً يف نصوصها، فكان بشيشي هنا مؤرخا وناقدا، إضافة إىل كونه إىل قائليها أو ً
ًفنانا متذوقا ، وهو )قسما: (وكانت حتقيقاته مركزة على سبعة أناشيد هي. ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

النشيد الرمسي للجزائر، الذي نظمه الشاعر مفدي زكريا، وليس يف ذلك 
خالف، ولكن النقاش دار حول مكان وظروف نظمه وتارخيه بالضبط، وكيف 

ل نصه إىل تونس ومنها إىل مصر زمن حرب ضروس وعدو شرس، ومن وص
هو صاحب الفضل يف تلحينه أول مرة وتروجيه، هل هو حممد الرتيكي 
التونسي أو حممد فوزي املصري، هذه النقطة عاجلها بشيشي بكثري من الدقة 
وذكر احليثيات والوقائع واالستنباط، وهو نفس املنهج الذي عاجل به أناشيد 

بية أو وطنية ضربت بسهم وافر يف الشهرة، ومع ذلك ظلت جمهولة القائل، حز
ا عرفت تقدميا أو تأخريا أو حذفا يف بعض نصوصها ًأو أ ويصدق ذلك . ًً

، والنشيد األخري )شعب اجلزائر مسلم(، و)فداء اجلزائر: (على األناشيد التالية
يد بن باديس سنة ً بيتا قاهلا الشيخ عبد احلم٣٧كان باألساس قصيدة من 

الذي وثقه بشيشي بناء على ) من جبالنا طلع صوت األحرار(م، مث ١٩٣٧
ظروف تارخيية ومراسالت مع األحياء أضاءت جوانب املوضوع وأزالت 

ًحظا ) نشيد العمال(و) جزائرنا(وقد نال نشيد . الغموض يف نسبته إىل قائله
الذي ال خيتلف )  أمليأدعوك يا(ًوأخريا نشيد . ًمن البحث والتدقيق أيضا

اثنان يف كونه من وضع الشاعر صاحل خريف، غري أن حتقيق بشيشي انصب 
  .على دور امللحنني له

ًوقد ربط األستاذ بشيشي ربطا قويا بني األناشيد والرتبية الوطنية،  ً
فالنشيد يف رأيه وسيلة من وسائل التوجيه يف السلوك والتكوين الوطين 

ًمستوى الشبيبة بل أيضا على مستوى اجلماهري والقومي، ليس فقط على 
سيما يف النصف األول من القرن العشرين، والوتعبئتها من أجل هدف حمدد 

ة اليت عرفت بداية اليقظة الوطنية والوعي بتقرير املصري والتخلص من حلقبتلك ا
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االستعمار، كما كان للنشيد دور هام يف التوجيه، إذ كثري من األفكار 
ا من خالل األناشيد االجتماعي ة والعقدية والسياسية كان املتعلمون يتلقو

ًباعتبارها مرتبطة بالطبيعة وفورة الشباب وبراءة احلياة، وكل ذلك كان مرتبطا 
باألداء املوسيقي والروح اجلماعية، ألن املنشد قلما كان يتحدث بضمري املفرد، 

والطموح وتدفع إىل إضافة إىل أن األحلان األصيلة تساعد على التسامي 
  .ةالتضحية واحلماس

ن مسرية األناشيد بدأت إوعن اجلانب التارخيي يقول األستاذ بشيشي 
نشيد ((م عندما ألف املرشد الكشفي حممد الصاحل رمضان ١٩٤٧سنة 
، وهذا ال يعين أن اجلزائر أو الوطن العريب مل يعرف األناشيد قبل تلك ))الرياضة

ًيد الرياضة املذكور قد فتح عهدا جديدا من العالقة السنة وإمنا معناه أن نش ً
بني الرتبية والتعليم وبني الكشافة والرياضة، أما بداية األناشيد الوطنية فيمكن 
إرجاعها إىل فاتح القرن العشرين، حني تغىن أمثال عمر بن قدور مث حممد 

شايب  القاسم السعيد الزاهري وحممد اللقاين وحممد اهلادي السنوسي وأيب
  .وغريهم بأناشيد محاسية باسم الشعب واحلرية

،  ونشرها األستاذ بشيشي بأنه مل يكن هو األول يف مجع األناشيدّرقوي
فقد سبقه من أصدر كتيبات تضم أناشيد وطنية أغلبها عن الكشافة 
ًاإلسالمية اجلزائرية اليت كان جناح منها، على األقل، مرتبطا باحلركة الوطنية 

، وكانت هذه احلركة تستعمل الكشافة غطاء جلمع كلمة الشباب )أي مسيسا(
سيما عندما متعن اإلدارة والوتوعيتهم وإعدادهم خلوض معركة التحرير، 
وال يعين هذا أن كل األناشيد . االستعمارية يف اضطهاد زعماء احلركة الوطنية
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كانت مرتبطة فقط باحلركة الكشافية، فهناك هيئات أخرى للشباب كانت 
مؤطرة يف أحزاب ومنظمات وكان هلا دورها يف نشر النصوص الشعرية 

وال خيفى أن مدارس مجعية العلماء املسلمني . واستقطاب الشعراء) األناشيد(
) االيديولوجي(ًاجلزائريني كانت تتخذ من األناشيد منهاجا للتكوين العقدي 
. ان باجلزائر احلرةوالسيما التاريخ العريب واإلسالمي واإلشادة باألجماد واإلمي

ومعظم الذين مارسوا التعليم يف مدارس مجعية العلماء وكذلك يف مدارس 
  .)١(حزب الشعب يعرفون ذلك

ولكن ما نشر من األناشيد قبل هذا الكتاب كان حسب رأي بشيشي 
وقد . ١٩٦٥باستثناء جتربة بو عالم منصور سنة . ًخاليا من التدوين املوسيقي

ً أن ما نشر قبل كتابه متضمنا تدوينا موسيقيا مل يكن الحظ األستاذ بشيشي ً ً
ًمنسوبا ألصحابه مما اعتربه هو إجحافا حبق امللحنني املبدعني لذلك اعتمد . ً

ًيف كتابه هذا على اجلمع بني النص وصاحبه واللحن وصاحبه أيضا، مع 
ًالدراسة والتعاليق والتوثيق، وقد بذل جهدا مشكورا يف البحث عن املادة ً 
األدبية والفنية، ومجع املعلومات عن سري املبدعني من الشعراء وامللحنني، ومع 

ًبربط اللحن النغمي فقط تسهيال لألداء وتبسيطا ((ذلك قال إنه اكتفى  ً
  ).٦ص ())لألناشيد

                                                            
يرى املؤلف أن الكشافة اإلسالمية اجلزائرية هي املؤسسة األم لألناشيد الوطنية منذ ) ١(

، وهو يعرتف )سيما مدارس مجعية العلماءوال(تكوينها، مث يضيف إليها املدارس احلرة 
حملمد اهلادي السنوسي قد تضمن أناشيد قوية يف الرد على ) شعراء اجلزائر(أن كتاب 

  .خالل العشرينات) شعراء اجلزائر(قد ظهر كتاب االستعمار، و



  
٥٨٥    أبو القاسم سعد اهللا-  كتاب أناشيد للوطن 

ومع كل هذا االهتمام بالدقة والتوثيق اعتذر األستاذ بشيشي عن بعض 
ل من جهته تدارك ذلك ولكنه ترك وقد حاو. اهلفوات اليت متىن أال تكون

) دمت يا بيضاء مادام الزمن(الباقي لآلخرين، مثل البحث عن بقية نشيد 
كما تأسف . الذي رجح أنه من نظم حممود بوزوزو وتلحني عبد الرمحن عزيز

 النصوص الشعرية خالية من أمساء الشاعرات، ولكنه أكد أن ذلك ال لكون
 ))إغفال غري مقصود((وقد وصف ذلك بأنه . يديعين أن املرأة مل تنظم األناش

كما اعتذر عن االكتفاء بعدد حمدود من النصوص الفصيحة الستحالة مجع 
ذا الصدد، وألن ذكر اجلميع قد يضاعف حجم الكتاب   .كل ما أنشد 

وكان األستاذ بشيشي يتمىن أن يقوم بشرح األلفاظ غري الواضحة 
من ذلك يف هذه الطبعة، والحظ الواردة يف النصوص ولكنه مل يتمكن 

ًأيضا أن كثريا من األناشيد املكتوبة باللغة الدارجة مل يدرجها يف كتابه،  ً
ا حسب قوله ذات تأثري   وجدان الشعب وهلا دور فعال يف الرتبية يفرغم أ

  .الوطنية

وبعد إسداء الشكر إىل كل من وجد منهم الدعم والتأييد، وهم كثر، 
أن مصادره مكتوبة ومسموعة ومنها الشهادات الفردية، ذكر األستاذ بشيشي 

ا، وهكذا يكون كتاب اوأغلب األناشيد واألحلان جاءت مر فقة بصور أصحا
 ولكنه ))النوتات املوسيقية((ليس جمرد جمموعة من النصوص و) أناشيد للوطن(

ا ال ميكن االستغناء عنها عند التاريخ للحياة الفنية واألدب ية موسوعة يف با
 وثيقة وطنية وقومية تضافرت فيه جهود جيل دكما أن الكتاب يع. والسياسية

من الشعراء وامللحنني والفنانني اجلزائريني والعرب من أجل قضية من أنبل 
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  .قضاياهم املعاصرة، وهي احلرية

  

*   *   *  



  

  - ٥٨٧-

  )آراء وأنباء(

  حفل استقبال
  األستاذ الدكتور حممود السيد

  وزير الرتبية

ًعضوا عامال في مجمع اللغة العربية ً  

 ١١/٤/٢٠٠١انتخب جملس جممع اللغة العربية جبلسته املنعقدة بتاريخ 
معية لعام ( األستاذ الدكتور حممود السيد ) ٢٠٠٠ - ١٩٩٩من الدورة ا

ًعضوا عامال يف جممع اللغة  العربية، الذي شغر بوفاة األستاذ الدكتور أجمد ً
 يف) ٢٧١(وقد صدر بتعيينه املرسوم اجلمهوري ذو الرقم . الطرابلسي

  .م١٤/٥/٢٠٠١ - هـ ٢١/٢/١٤٢٢

مع باستقبال الزميل األستاذ الدكتور حممود السيد يف جلسة  واحتفل ا
 يف )٦/٢/٢٠٠٢ -هـ ٢٤/١١/١٤٢٢مساء يوم األربعاء (علنية عقدها 

مع؛ حضرها خنبة من رجال السياسة والعلم واألدب  قاعة احملاضرات يف بناء ا
  .وأصدقاء احملتفى به

مع  بكلمة موجزة  افتتح احلفل األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
معي اجلديد، مباركا انضمامه إىل  ًرحب فيها بالسادة احلضور، مهنئا الزميل ا ً ّ

  .جممع اخلالدين
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مع كلمته اليت مث أ لقى األستاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس ا
ّحتدث فيها عن الزميل احملتفى به، وذكر طرفا من سريته، ونوه فيها مبكانته  ً

  .العلمية واخللقية

تقدم بعد ذلك األستاذ الدكتور حممود السيد وألقى كلمته اليت حتدث 
  .رابلسيفيها عن سلفه الراحل األستاذ الدكتور أجمد الط

  .وننشر فيما يلي كلمات احلفل

 

*   *   * 
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  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام 

  رئيس مجمع اللغة العربية

  في حفل استقبال األستاذ محمود السيد 

  ًعضوا في مجمع اللغة العربية

  يها الحفل الكريم أ– السادة العلماء –السادة الوزراء 

أحييكم أحسن التحيات وأطيبها، وأرحب بكم أمجل الرتحيب، وأشكر 
مع، لنشارك مجيعا يف استقبال  لس ا ًلكم تفضلكم حبضور اجللسة العلنية 

ًاألستاذ الدكتور حممود السيد عضوا عامال يف جممع اخلالدين ً.  

مع يف جلسته املنعقدة يوم األرب عاء ُلقد انتخب جملس ا
األستاذ الدكتور حممود السيد ) م١١/٤/٢٠٠١هـ املوافق ١٨/١/١٤٢٢(

مع، وصدر بتعيينه املرسوم اجلمهوري ذو الرقم  ًعضوا عامال يف ا  يف ٢٧١ً
  ).م١٤/٥/٢٠٠١هـ املوافق ٢١/٢/١٤٢٢(

معيني به، واختيارهم له زميال  ًوإنين ألهنئ األستاذ السيد بثقة زمالئه ا
ّعزيزا ينضم إىل  صفوفهم، ويؤيد جهودهم ومساعيهم يف تعزيز العربية املبينة، ً

ضة األمة  َّوإحالهلا احملل األرفع، فكلنا يعلم ما للغة من جليل الشأن يف 
  .ّورقيها
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َّعرف األستاذ السيد منذ صغره بالذكاء واجلد، وأولع بالقراءة، وأكب  ّ ُ
انه، وكان املتفوق يف ّوقد برز على أقر. ُعليها، فكان الكتاب خدينه وجليسه

دراسية إىل مجيع مراحل دراسته، ومضى يف طريقه صعدا، ينتقل من مرحلة 
  ).م١٩٧٢(والدكتوراه ) م١٩٦٩(مرحلة أعلى حىت حاز درجيت املاجستري 

بعد حصوله على ) م١٩٥٩عام (ودخل عامل الوظيفة يف عهد مبكر، 
  .جلامعيةالشهادة الثانوية، فكان جيمع بني الوظيفة والدراسة ا

ًمث عني مدرسا للغة العربية بعد حصوله على شهادة الدبلوم يف الرتبية  ُّ
، وأخذ يتقلب يف وظائف التدريس والتوجيه واإلدارة، وتوثقت ١٩٦٣عام 

صالته مبختلف املؤسسات التعليمية والرتبوية والتوجيهية يف داخل القطر 
  .وخارجه

أعري إىل جامعة الكويت، أعري للتدريس يف جامعة وهران باجلزائر مث 
ًوكان مديرا لقطاع الرتبية يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم جبامعة الدول 
. العربية بتونس، وانتقل إىل وظائف أخرى يف مؤسسات تربوية خارج القطر

ويف سورية كان مركز نشاطه العلمي يف كلية الرتبية، وامتد نشاطه إىل أعمال 
  .توجيهيةأخرى تربوية و

ِ حممود لتكشف عن نشاطه  الدكتوروإن نظرة إىل السرية الذاتية لألستاذ ُ
  .ِالواسع املتعدد، وقدرته الفائقة على العمل، وكفايته يف أداء ما أسند إليه

وقد أويت املوهبة يف الكتابة، فكان غزير النتاج، يستجيب له القلم 
ّيصرفه يف طواعية، ويقلبه كيف يشاء  كتابته األسلوب السهل ويؤثر يف. ّ

َّوهو يتمتع بذاكرة قوية قل . الواضح، وقد امتدت واتسعت آفاق كتابته



  
   كلمة الدكتور شاكر الفحام–حفل استقبال الدكتور حممود السيد 

  

٥٩١

  

ّوطاملا زين . نظريها، فكأن ديوان الشعر العريب بني يديه خيتار منه ما يشاء
  .أحاديثه وكتابته مبا ترفده به الذاكرة من أشعار تناسب املقام

وكان عضو هيئة . ارجهوله نشاط إعالمي واسع يف داخل القطر وخ
الت الرتبوية املتخصصة، كما شارك يف مئات الندوات  التحرير لطائفة من ا

  .واملؤمترات على الصعيد احمللي والعريب والدويل

ًكتابا، عاجل يف أكثرها القضايا ) ٢٢(وله التآليف احلسان، وقد بلغت 
  .الرتبوية

ا حنو مئة حبث نشرت يف  عدة جمالت كمجلة أما حبوثه املنشورة فعد
املعلم العريب، وجملة التعريب، وكذلك املقاالت فقد جاوزت مئة مقالة، إىل 

  .جانب مناشط أخرى تفوت احلصر

ُّإن هذا الفيض اهلائل من النتاج الذي قدمه األستاذ السيد يدل على 

  .الثراء الكبري الذي تنطوي عليه نفسه، ويزخر به فكره

َفأهال بك، أيها الزميل ال ًعزيز يف رحاب جممع اخلالدين، نعمل مجيعا، ً
ّوندأب معا، هدفنا مجيعا أن نبلغ اليوم الذي تصبح فيه العربية، جبد أبنائها  ً ً

وإنين ألدرك الصعاب اليت تواجهنا، . ونشاطهم إحدى اللغات العاملية
والعقبات اليت جيب أن نتغلب عليها، ولكننا سنبلغ، بعون اهللا، هدفنا الذي 

ا بعد توقف، مما يسهل نسعى إل يه، ولنا أسوة باألمم اليت استعادت لغا
  .بلوغنا الغاية إن شاء اهللا

ا لالحتفاء بالزميل الفاضل األستاذ  ّسأكتفي بكلميت الوجيزة أمهد 
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الدكتور حممود السيد ويسعدين أن أدعو األستاذ الكرمي الدكتور حممد إحسان 
مع ليلقي كلمة ا   .مع يف تقدميهالنص نائب رئيس ا

مع  مث يتلوه األستاذ الدكتور حممود السيد فيتحدث عن سلفه عضو ا
  .األستاذ الدكتور أجمد الطرابلسي رمحه اهللا الرمحة الواسعة

  

*   *   *  
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  كلمة األستاذ الدكتور إحسان النص 

  نائب رئيس مجمع اللغة العربية

  في حفل استقبال األستاذ محمود السيد 

   في مجمع اللغة العربيةًعضوا

  ّأيها السيدات والسادة

ّيسعد جممع اللغة العربية أن يستقبل اليوم زميال كرميا ينضم إىل أسرة  ً ً
مع هو الدكتور حممود السيد، وقد فقدنا باألمس القريب أخوين كرميني  ّا
ّوركنني من أركان جممعنا مها الدكتور عبد الوهاب حومد، والدكتور خمتار هاشم 
ُ، رمحهما اهللا وتلك هي سنة احلياة، يغادر الساحة فارس وحيل حمله فارس، 

  .فنحن ال نزال يف وداع واستقبال

والدكتور حممود السيد أبصر نور احلياة سنة تسع وثالثني وتسعمئة 
ّعاش يف بيئة طبيعية خالبة، ويف جو . وألف يف قرية بعمرة، من قرى صافيتا

شأته ويف اجتاهه العلمي، إذ كانت أسرته من علمي ديين كان له أثره يف ن
ّاألسر اليت هيمن عليها روح التصوف والعلم، كان جده مصطفى من الفقهاء  ّ

ّاملتصوفة، خترج يف جامعة األزهر وأصبح حجة يف علم املرياث والفرائض ُ وقد . ّ
ج أبيه يف طلب العلم، وأجنب إبراهيم عددا  ًأجنب ولده إبراهيم فسار على 
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  .لولد أحدهم أمحد، والد الزميل الذي نستقبله اليوممن ا

ُّمل حيظ حممود برؤية والده، فقد أجنبته أمه بعد ارحتال أبيه أمحد إىل 
األرجنتني ابتغاء الرزق، صنيع الكثريين من أبناء سورية ولبنان يف تلك احلقبة، 

تدائية يف َُومل حيل سفر الوالد دون تلقي ولده العلم، فقد أحلق باملدرسة االب
ُقريته، مث نقل إىل صافيتا، وفيها نال الشهادة االبتدائية، وكان يف الثانية عشرة 

وتابع الطفل دراسته . ويف العام نفسه لقي والده وجه ربه يف املهاجر. ّمن سنه
يف صافيتا فحصل على اإلعدادية يف ثانويتها سنه مخس ومخسني وتسعمئة 

 ثانويتها فحصل على الشهادة الثانوية ُوألف، مث نقل إىل طرطوس ودرس يف
  .بعد ثالثة أعوام

وتابع الشاب الطموح دراسته فالتحق جبامعة دمشق، واستهوته اللغة 
العربية فاختارها لدراسته اجلامعية وحصل على اإلجازة فيها عام اثنني وستني 

  . وتسعمئة وألف

وملا أعلنت وزارة الرتبية يف العام نفسه عن مسابقة النتق
ّ

اء مدرسني للغة 
ًالعربية تقدم إليها وكان يف عداد الناجحني فعني مدرسا يف حمافظة دير الزور،  ّ

ذه  ّلوظيفة وفضل االجتاه إىل الطريق الرتبوي، اعلى أنه آثر عدم االلتحاق 
فالتحق بكلية الرتبية جبامعة دمشق ونال دبلومها بتفوق عام ثالثة وستني 

  .وتسعمئة وألف

بتفوق يف املسابقة اليت أقيمت إليفاد طالب للحصول ومع أنه جنح 
على شهادة املاجستري،فإن هذه البعثة ألغيت، ومل يقعده إلغاؤها عن متابعة 
دراسته يف التخصص الرتبوي، فتوجه إىل مصر والتحق بكلية الرتبية يف جامعة 
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عني مشس، وحاز فيها شهادة املاجستري عام تسعة وستني وتسعمئة وألف، 
  .))دراسة مقارنة بين طرق تدريس قواعد اللغة العربية(( موضوع رسالته وكان

مث حاز شهادة الدكتوراه يف الرتبية من اجلامعة نفسها عام اثنني وسبعني 
أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية في ((: وتسعمئة وألف يف موضوع

  .))منهج تعليم اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية

فقبل : األحوال بالدكتور السيد يف األعمال اليت توالهاوقد تقلبت 
ًحصوله على شهادة الدبلوم العامة يف الرتبية عمل موظفا يف وزارة الصناعة، مث 
ًمارس التدريس يف حمافظة الالذقية، مث عمل مدرسا يف ثانوية صافيتا عام ستة 

ًوستني وتسعمئة وألف، مث عني مديرا لثانوية الدريكيش ملدة  عامني، وبعد ُّ
ُحصوله على الدكتوراه عني موجها أول للغة العربية، مث أعري إىل جامعة وهران  ً ُ
ّباجلزائر لتدريس العربية ومواد الرتبية العامة ولبث يف اجلزائر مدة عام مث حول 

وقد . ّإعارته بعدها إىل الكويت فدرس يف معهدي الرتبية للمعلمني واملعلمات
  .ثالث سنوات عاد بعدها إىل سوريةأنفق يف جامعة الكويت 

وبعد عودته إىل الوطن انصرف إىل التدريس يف كلية الرتبية جبامعة 
ًدمشق وعني وكيال للكلية للشؤون العلمية، وقضى يف ذلك املنصب ثالث  ُ

ًوإىل جانب عمله التدريسي عمل خبريا يف املركز العريب لبحوث . سنوات
  .عربية للرتبية والثقافة والعلومالتعليم العايل التابع للمنظمة ال

ًويف عام سبعة ومثانني وتسعمئة وألف عني عميدا لكلية الرتبية وقضى  ُ
  .يف هذا املنصب مخس سنوات

ًوقد أتاحت له كفايته العلمية وخربته الرتبوية اختياره مديرا لقسم الرتبية 
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رس عمله هذا يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، فأقام يف تونس ميا
ًسنوات أربعا، حىت سنة ست وتسعني وتسعمئة وألف، عاد بعدها ليمارس 

  .عمله يف كلية الرتبية جبامعة دمشق
ويف أثناء عمله يف تونس، يف سنة أربع وتسعني وتسعمئة وألف، اختاره 

ًجممع اللغة العربية بالقاهرة عضوا مراسال ً.  
 انتخب أعضاء م١١/٤/٢٠٠١ويف اجتماع جملس جممعنا بتاريخ 

مع تقديرا لكفايته العلمية وقد صدر املرسوم  لس الدكتور السيد عضوا يف ا ًا ً
ًم القاضي بتعيينه عضوا عامال يف ١٤/٥/٢٠٠١ وتاريخ ٢٧١اجلمهوري رقم  ً

مع   .ا
واحملطة األخرية اليت استقرت فيها مسرية الدكتور حممود السيد هي 

ّ سورية، وقد جدد تعيينه يف الوزارة األخريةًاختياره ليكون وزيرا للرتبية يف ُ .
ّواألمل وطيد يف أن يكون لوجوده يف هذا املنصب اهلام أثر فعال يف حتديث 
مناهج التدريس يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، ويف تطوير أساليب 
التعليم وطرق تأليف الكتب املدرسية وإدخال أحدث الوسائل الرتبوية يف 

  .التعليم والتأليف

  :نشاطه الثقافي والتربوي

ّللدكتور السيد سجل حافل باملناشط الثقافية والرتبوية، منها أحاديث 
إذاعية يف طائفة من اإلذاعات العربية وندوات ثقافية متلفزة يف أقطار عربية 
 ّعدة، وحبوث تربوية يف نطاق اليونسكو واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
امع العربية  واليونيسيف وغريها، وحماضرات يف موضوعات تربوية وثقافية يف ا
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لغتنا ((برنامج  : وكان له إىل ذلك إسهام يف برامج إذاعية منها. وغريها
 يف ))ثمرات العقول وأمهات الكتب((  يف إذاعة الكويت، وبرنامج ))والحياة

  .إذاعة دمشق

الدوريات يف موضوعات ًكل هذا فضال عن مقاالت يف الصحف و
الت الرتبوية، ويرأس  تربوية ولغوية، وهو عضو يف هيئات حترير طائفة من ا

 اليت تصدر عن مكتب تنسيق التعريب بدمشق، ))التعريب((اآلن حترير جملة 
لة العربية لبحوث التعليم العايل ومديرا مسؤوال  ًوكان قبل ذلك رئيسا لتحرير ا ً ً

لة العربية ل   .لرتبية والتعليميف ا

مكتب اليونسكو : وقد أفادت من خربته الرتبوية جهات عدة منها
اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية ومركز التعليم اجلامعي األساسي يف جامعة 
العني، ومركز البحث الرتبوي يف عدن وصنعاء، ومراكز حبثية أخرى يف خمتلف 

  .األقطار العربية

. د نتاجه العلمي والفكري والرتبوي واللغويولنا وقفة سريعة اآلن عن
ًألف الدكتور السيد حىت اليوم نيفا وعشرين كتابا يف موضوعات تربوية ولغوية  ً ّ
وحنوية، بعضها ذو طابع عام وبعضها اآلخر ذو طابع تعليمي وتوجيهي وسريد 
ذكرها فيما يأيت وقد اخرتت مقتطفات من كتبه وحبوثه تتصل جبوانب مخسة 

  .بية والنحو واألدب العريب والتعريب واملصطلحهي الرت

وإىل جانب هذه املؤلفات للدكتور السيد ما يزيد على مئة حبث ومقالة 
  .يف دوريات الوطن العريب

ًوفضال عن هذا النتاج الضخم أشرف على عدد كبري من رسائل 
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  .املاجستري والدكتوراه

تجه الدكتور السيد وملا كان من املتعذر استيفاء احلديث عن مجيع ما أن
من مؤلفات وحبوث ومقاالت وحماضرات فإنين سأقصر حديثي على جوانب 
منه جتلو نواحي اإلبداع والتجديد يف نظراته الرتبوية واللغوية ويف جمايل التعريب 

  .واملصطلح

اآلفاق المستقبلية لتطوير التربية ((ففي الفصل الثاين من كتابه 
ف عن تصاعد ثورة املعلومات واملنافسة  يرى أن التحليل يكش))العربية

احلادة بني الشركات الكربى من أجل السيطرة على السوق العاملية، االقتصادية 
وبروز ظاهرة تدفق استثمار األموال عرب القارات نتيجة لالقتصاد العاملي املفتوح 

 يف ّالذي تسيطر عليه تلك الشركات، وهو يرد الظواهر املالية اجلديدة اليت تتحكم
ّ إىل تأثري تقنيات املعلومات حبيث حيل حمل تدفق األوراق النقدية السوق العاملية

تعامل إلكرتوين يتم خالل ساعات الليل والنهار كلها وهو ينبه إىل خماطر 
تدويل الصناعات التحويلية والشؤون املالية واليت تتمثل يف حمو قدرة الشعوب 

ا بنفسها، وتزايد اتسا ّع اهلوة بني األغنياء والفقراء والتأثري يف على تويل شؤو
ّتوقعات العمل يف األقطار العربية وسائر البلدان النامية، مما جيعل مهمة الرتبية 
يف إعداد القوى العاملة الالزمة للسوق وتدريبها مهمة شاقة ومما جيعل عملية 

ًالتخطيط الرتبوي بصورة خاصة أمرا عسريا ً.  

ّلرتبية أن تكون شديدة املرونة، سريعة التكيف وهذا الواقع يفرض على ا
مع املواقف اجلديدة ومع حركة أسواق العمل اليت ال تستقر على حال، كما 
ّيفرض أن تعىن الرتبية بوجه خاص بالتعليم غري النظامي والرتبية املستمرة 
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  .والتعليم الذايت

واألمتتة ر الثورات التقانية واملعلومات وعلوم الفضاء ّوهو يرى أن تفج
ًوما إليها، كل ذلك أحدث تغيريا جذريا يف عالقة العامل باآللة ويف أعداد  ً

  .ُالعمال وإعدادهم

وحني نقف عند الواقع العريب نالحظ وفرة املشكالت اليت يعاين منها 
االقتصاد العريب وهبوط الناتج احمللي يف معظم األقطار العربية ويالحظ ظهور 

َّجديدة تعتمد على رأس املال ذي الطابع الريعي طبقة اجتماعية اقتصادية 
ًكشراء العقارات والفنادق وأسهم البورصة والودائع املصرفية وسواها عوضا عن 

االت اإلنتاجية   .استثمار األموال يف ا

وهو يقرتح وضع خطة متكاملة لتنمية قدرة الوطن العريب الذاتية على 
نقل التقانة األجنبية وتوطينها حتقيق تنمية تقانية شاملة، وال مفر من 

  .ّواستثمارها يف قواعد اإلنتاج احمللي ويف التعامل مع سوق التقانة الدولية

. وهذه األنظار الرتبوية يكررها الدكتور السيد يف مؤلفاته الرتبوية الكثرية
بعض ((ويف كتابه . ًوهو إىل ذلك يفرد جانبا من مؤلفاته للرتبية اإلسالمية

، يشري إىل التعادل يف هذه ))زة للتربية العربية اإلسالميةالسمات البار
السمات بني الدنيا واآلخرة، وبني اجلسم والروح، وبني النظري والعملي، وإىل 
ًالتكامل بني سائر جوانب الشخصية اإلسالمية، مستدال على رؤاه بأحاديث 

خللفاء الراشدين والصحابة، ويشري إىل ظاهرة الفتة او نبوية وأخبار الرسول 
للنظر تلك هي سرعة انتشار الرسالة اإلسالمية يف خمتلف األقطار وتفسريها 
ًعنده إمنا هو يف تربية اإلنسان العريب املسلم اليت جعلت بناءه متعادال 
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ًومنسجما ومتطورا ً .  

ب، منها البحث ويف جمال املباحث النحوية للدكتور السيد أكثر من كتا
أسس اختيار موضوعات ((: الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه وعنوانه

 وكتاب ))القواعد النحوية في منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية
ًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبيقا(( تطوير مناهج ((، وكتاب ))ً

، وهو ))راحل التعليم العامتعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في م
ا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم   .دراسة استقرائية تطبيقية نشر

: ويف دراسته هذه يتناول مشكلة تعليم النحو، فريدها إىل أمور أربعة
 املادة النحوية نفسها وما فيها من ألوان الشذوذ واالضطراب أولها

االضطراب : وثالثها طريقة التدريس، :وثانيها. واملماحكات والتأويالت
والبلبلة يف تقرير املوضوعات النحوية يف املناهج وعدم بنائها على أسس علمية 

  .القصور يف إدراك مفهوم النحو وقلة التدريبات النحوية: ورابعهاموضوعية، 

وهو يعرض يف حديثه عن املادة النحوية أقوال طائفة من األدباء يف نقد 
وبعد استعراض أقواهلم ينتهي إىل أن طبيعة . ة وطرق تدريسهااملادة النحوي

النحو نفسها وكثرة التأويالت والتقديرات هي من أسباب نفور الطالب من 
وهذا ما دفع طائفة من الباحثني إىل الدعوة لوضع النحو الوظيفي . مادة النحو

.  وتعبريهالذي يقتصر من مادة النحو على ما يفيد املتعلم يف قراءته وكتابته
وهو يالحظ ازدحام املنهج مبوضوعات غري وظيفية ، ويستشهد على هذه 
الظاهرة بأقوال طائفة من العلماء والباحثني القدامى واحملدثني، وممن عرض 
ا جممع دمشق إىل ندوة تيسري تعليم اللغة  هلذه الظاهرة الوثيقة اليت تقدم 
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ُإن نحونا العربي وضع لزمان غير ((: العربية اليت أقيمت باجلزائر وقد جاء فيها
زماننا حين كان في وقت القوم سعة لتدارسه وإتقانه، فلم يكن بشغلهم ما 
يشغلنا اليوم، لذلك حققوا ودققوا وعلقوا حتى توصلوا إلى إقامة النحو 
ًبناء متماسكا محكما، ولكن السير في مساربه متعذر إال على القلة  ً ً

نحتاج إال إلى الشطر من قواعد ذلك النحو القليلة من الناس، ونحن ال 
إىل . ))ًيأخذ بيدنا في قراءة النصوص، قديمها وحديثها، قراءة صحيحة

  .آخر تلك الوثيقة

وقد أشار جممع دمشق إىل ما . واألمر الثالث هو طريقة التدريس
وقد ((: لطريقة التدريس من شأن يف تعليم النحو فجاء يف الوثيقة اآلنفة الذكر

عض احلراص على العربية من احملدثني على النظر يف أسباب ضعف عكف ب
ا، وانكبوا على تلمس أقصر السبل وأجنع  ناشئتنا يف العربية وعزوفهم عن إتقا
ّالوسائل ملعاجلة هذا الضعف وهذا العزوف، وبدا هلم أن من مصاعب التمكن 

ا، زمنها ما ي رجع إىل قصور يف من ناصية العربية ما يرجع إىل طبيعة اللغة ذا
طرق تلقني العربية وتعليمها ونشرها، وهذا ما ينبغي للباحثني االنصراف إىل 

  .))النظر فيه والعمل على تالفيه

وبعد أن يستعرض الباحث أقوال طائفة من الباحثني تدور حول اقرتاح 
الطريقة املثلى يف تدريس مادة النحو ينتهي إىل أن آراء الباحثني متضاربة يف 

  . الصدد وال ميكن الفصل بينها إال يف ضوء التجربة العلمية املنضبطةهذا

مث يتحدث الباحث عن االضطراب يف تقرير املباحث النحوية يف 
املناهج وإىل القصور يف إدراك مفهوم النحو، وإىل قلة التدريبات وختفيض 
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مث يواجه . الدرجات املخصصة للنحو وإىل عدم ضبط كتب النحو بالشكل
لة فيتحدث عن مكانة علم النحو ويقرتح دراسة مناهج القواعد النحوية املشك

مث يستعرض خمتلف احملاوالت اليت اجتهت . يف ضوء النظرية النظامية للمنهج
إىل تيسري تعليم النحو ويستعني بالبيانات واإلحصاءات املستمدة من التجارب 

  .العملية

ًدة النحو مستعينا ودراسته هذه جهد طيب قام به يف جمال تدريس ما
  .بالدراسات امليدانية والعملية والبيانات اإلحصائية

ًويف جمال إسهام الدكتور السيد يف مباحث اللغة العربية جند له عددا  ّ
علم النفس (( و ))تعليم اللغة بين الواقع والطموح((: من املؤلفات منها

ويف كتابه هذا يتناول  ))شؤون لغوية(( و))اللسانيات وتعليم اللغة((  و ))اللغوي
لغتنا العربية عنوان ((وأقف عند الفصل األول منه وعنوانه . جوانب شىت

، فهو يقرر أن للغة األمهية الكربى يف نشوء األمم، فهي أداة التفاعل ))قوميتنا
تمع، والرابطة اليت تصهر أبناءه يف بوتقة احملبة واللقاء والتفاهم،  بني أفراد ا

 األمة، وجسرها للعبور من املاضي إىل احلاضر، مث من وهي مستودع تراث
احلاضر إىل املستقبل، فهي اخليط الذي ينقل تراث اآلباء واألجداد إىل األبناء 

وهو يستعرض يف هذا الفصل أقوال بعض مفكري الغرب والعرب . واألحفاد
ا أساس القومية ا يف ربط الفرد مبجتمعه ويف كو   .يف اللغة وعظيم شأ

 يدحض ))لغتنا والتقدم العلمي(( الفصل الثاين الذي جعل عنوانه ويف
أقوال الطاعنني يف قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر وعلى أن تكون لغة 

لغة لًالعلم، مستشهدا مبا قام به علماؤنا القدامى من تأليف الكتب العلمية با
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دريس مجيع املواد العربية، وإىل ما قامت به جامعة دمشق منذ تأسيسها من ت
العلمية باللغة العربية، وما ألف علماؤنا من الكتب العلمية باللغة العربية، 
فقدمت بذلك الربهان الناصع على صالح اللغة العربية ملواكبة العصر 

  .وطواعيتها للتعبري عما يستحدث من علوم وفنون

 الذي ومل يكن الدكتور السيد مبعزل عن الدراسات األدبية، فألف كتابه
ًاألدب مفهوما وتدريسا((حيمل عنوان  ، وقد حدد فيه مفهوم األدب ))ً

  .وأهداف تدريس مادة األدب وطرائق تدريسها ومناهجها

هذا بعض ما جنده يف مؤلفات الدكتور السيد، وإىل جانبها حبوث 
ومقاالت تزيد على املئة عاجل فيها موضوعات تربوية ولغوية وحنوية وتعليمية 

ومن املتعذر اإلحاطة بكل . دوريات تصدر يف خمتلف األقطار العربيةنشرها يف 
ا ولذلك فإنين سأقصر حديثي على بعضها   .ما جاء 

 حتدث عن إشكالية تعريب التعليم ))التعريب((ففي حبث نشره يف جملة 
ًالعايل، وبدأ حبثه بتعريف كلمة التعريب مفهوما وأهدافا وقد تطورت داللة . ً

ية حىت انتهت إىل ترمجة النصوص األجنبية ونقلها إىل العربية التعريب اللغو
ًوالتعريب اصطالحا هو إجياد مقابالت . وتعليم العلوم األجنبية باللغة العربية

واملقصود بالتعريب يف الوقت احلاضر هو استعمال . عربية لأللفاظ األجنبية
اهيم واستخدامها يف اللغة العربية لغة قومية يف الوطن العريب للتعبري عن املف

التعليم جبميع مراحله، والبحث العلمي مبختلف فروعه، واستخدامها لغة عمل 
تمع العريب ومرافقة كافة   .يف مؤسسات ا

: وللتعريب هدفان. ّوللفظ التعريب دالالت أخرى أوسع مما تقدم
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أوهلما خلق شخصية إبداعية عربية متتلك القدرة الذاتية على إنتاج العلم 
اعة التقانة، والثاين هو القدرة على  املشاركة والتفاعل من منطلق متميز وصن

يتيح هلا جتاوز عقبات التخلف احلضاري فالتعريب ال يعين متجيد املاضي وإمنا 
  .تأكيد اهلوية

ومشكلة التعريب يف التعليم العايل تكمن يف عدم اختاذ القرار احلاسم 
  .امعي، واستمرار التخلف والتبعيةالعتماد اللغة العربية يف التدريس اجل

وحيتج مؤيدو التعريب يف التعليم العايل، يف تأييد  نظرهم، بأن التعريب 
يؤدي إىل حتقيق التماسك يف الوحدة الوطنية وتنمية الشعور القومي وتقوية 
الروابط الثقافية بني أبناء األمة، كما يؤدي التعريب إىل اجلمع بني األصالة 

 اللغة العربية كانت طوال قرون لغة العلم واحلضارة وقد ضرب واملعاصرة، ألن
م باللغة العربية  الباحث أمثلة بالعلماء والفالسفة العرب الذين وضعوا مؤلفا
ومنهم ابن سينا والبريوين والرازي وابن البيطار وجابر بن حيان واحلسن بن 

ؤلفات واقتبسوا و وقد استفاد الغربيون من هذه امل. اهليثم واخلوارزمي وغريهم
تمع، إىل . تعلموا ومن فوائد التعريب كذلك تعزيز الوشائج بني اجلامعة وا

  .فوائد أخرى كثرية

ّوملعارضي التعريب آراء ال تثبت لدى الفحص والنظر الثاقب، وقد رد 
  .الباحث على معارضي تعريب التعليم العايل حبجج مقنعة تدحض مزاعمهم

تور السيد املبادئ األساسية يف وضع ويف حبث آخر تناول الدك
وقد استهل حبثه بتأكيده أن سالمة لغتنا العربية إمنا . املصطلح العلمي وتوليده

ا إال يف عصور االحنطاط . هي يف تطورها، ومل تعرف لغتنا الركود يف مسري
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فمنذ القدمي كانت هذه اللغة يف حركة جتدد متصلة، تضاف إليها يف كل حقبة 
ّطلحات جديدة، ولغتنا العربية لغة طيعة قادرة على استيعاب ألفاظ ومص

  .املستجدات يف العلوم والفنون والثقافات املختلفة
امع العربية   ومنها جممع - وقد استعرض الباحث ما قامت به ا

  . من جهد يف وضع املصطلحات العلمية-دمشق 
 وضع وقد ذكرت طائفة من الباحثني الطرق اليت ينبغي اتباعها يف

ًاملصطلح العلمي، من هؤالء مثال الدكتور مجيل صليبا الذي اقرتح قواعد أربعا  ً
لوضع املصطلح، وهي البحث يف كتب الرتاث عن مصطلحات استعملها 
القدماء إلحيائها، وإذا تعذر ذلك يبحث عن لفظ قدمي يقرب معناه من املعىن 

ملعىن جديد، مع املستحدث، والقاعدة الثالثة هي البحث عن لفظ جديد 
مراعاة قواعد االشتقاق العريب، والقاعدة األخرية هي اقتباس اللفظ األجنيب 

  .حبروفه على أن يصاغ صياغة عربية، وهو ما يطلق عليه اسم التعريب

ا يف  وقد اختذ كل جممع من جمامع الوطن العريب مبادئ يستهدي 
ظ الباحث بعد والح. وضع املصطلحات، وكذلك فعل مكتب تنسيق التعريب

امع العربية يف املبادئ اليت سارت عليها يف  ذلك أن مثة قواسم مشرتكة بني ا
وبعد أن استعرض أقوال املؤيدين واملعارضني خلص . وضع املصطلح العلمي

إىل القول إن اللغة العربية يف تطور مستمر وإن سالمة اللغة العربية تكمن يف 
ملهم عنده هو أن حنافظ على ذاتيتنا الثقافية وا. تطورها ومواكبتها لروح العصر

  .وهويتنا احلضارية

هذه مقتطفات من نتاج الدكتور حممود السيد العلمي، وهي ال تتناول 
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ًإال جانبا منه وما أوردته ينبئنا مبا يتحلى به األستاذ املرشح من كفاية ممتازة يف 
ريسي، ومن إطالع جماالت البحوث اللغوية والنحوية والتخطيط الرتبوي والتد

االت اليت  واسع على أحدث الدراسات الرتبوية ونظرات العلماء واملربني يف ا
مع من شأنه أن يرفدها خبربات . درسها ومن احملقق أن انضمامه إىل أسرة ا

ًفأهال به يف جممعنا عضوا نشيطا . حبثية وعلمية حنن يف أمس احلاجة إليها ً ً
ًوزميال كرميا ً.  

*   *   *  



- ٦٠٧ -  

  كلمة األستاذ الدكتور محمود السيد 

  ًفي حفل استقباله عضوا في مجمع اللغة العربية

  ع اللغة العربيةسعادة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجم

  السادة أعضاء المجمع

  :أيتها السيدات، أيها السادة، أيها الحفل الكريم

مع  أحييكم أمجل حتية، وأوجه حتية العرفان بالفضل والشكر اجلزيل 
ا يف حتقيق نبل الرسالة اليت  ًاللغة العربية رئيسا وأعضاء على اجلهود اليت يبذلو

ا يف خدمة لغتنا العر بية اخلالدة، رمز كياننا القومي وعنوان يضطلعون 
ًشخصيتنا العربية وهويتنا الذاتية، ويف احلفاظ على فكر أمتنا العربية متمثال يف 

  .لغتها، وما الفكر واللغة إال وجهان لعملة واحدة

الدكتور شاكر الفحام َّوالشكر اجلزيل أزجيه إىل أستاذي الفاضلني 
َّأسبغاه علي من صفات، ليست إال  على ما والدكتور محمد إحسان النص

  .أمارة على ما يتحليان به من نبل حمتد وكرم أرومة

وإنين ألحس بالعجز عن إجياد الكلمات املعربة عما أحس به من 
سعادة، وأنا أقف هذا املوقف أمام أساتذيت األجالء الذين رشحوين هلذا 

مع م ا ال لالنضمام إىل أسر ية العريقة وشرف املوقع، وفسحوا يل يف ا
ا ما حييت   .ًاالنتساب إليها، آمال أن أكون حمط ثقتهم الغالية اليت أعتز 
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ا إىل أيام طفوليت يف املرحلة  يرجع عهدي مبحبة لغتنا والتعلق 
االبتدائية عندما تتلمذت على يد معلمينا األفاضل الذين غرسوا يف نفوسنا 

َت اإلعراب وحفظ روائع الشعر، ومل الغضة آنذاك حمبة العربية وأكسبونا مهارا
وتعززت هذه املهارات يف . ُنكن بعد قد جتاوزنا املرحلتني االبتدائية واملتوسطة

املرحلة الثانوية إذ كنا نتبارى حنن الطالب آنذاك بعقد حلقات الرد على قوايف 
ُاألبيات الشعرية، وكانت تستمر املباراة ساعة، ليتعاىل التصفيق بعدها للفائز 

وطاملا حزت جائزة التصفيق ليدفعين هذا التعزيز إىل . يف هذه املساجلة الشعرية
القراءة والبحث يف دواوين الشعر املتوافرة يف املكتبة عن األبيات الشعرية اليت 
ًتبدأ حبرف معني ليكون زادي يف املسابقة القادمة كافيا للحفاظ على املرتبة 

  .األوىل

َالطالب آنذاك أننا سنتخصص يف دراستنا َومل يكن ليخطر ببالنا حنن 
لني يف تلك املساجالت  ا، إذ إن بعض ا ّاجلامعية باللغة العربية وآدا
ختصصوا فيما بعد يف الطب، كما أن بعضهم اآلخر ختصص يف اهلندسة، 

  .ورسم يل القدر أن أختصص يف اللغة العربية يف دراسيت اجلامعية األوىل

 دور يف إرشادي إىل أمجد الطرابلسيلدكتور كان ألستاذنا املرحوم ا
ًهذا التخصص، إذ كان لكلماته أوقع األثر يف نفسي، وكان آنذاك وزيرا للرتبية 
ًوالتعليم يف اإلقليم الشمايل من اجلمهورية العربية املتحدة، وقد جئته شاكيا 
 ظرويف الصعبة بعد حصويل على الشهادة الثانوية بتفوق، وجناحي يف املسابقة
املعلن عنها للحصول على الدكتوراه يف األدب الروسي، ومل يكن يل حظ 

  .اإليفاد
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لقد تعاطف معي يف تلك الفرتة العصيبة اليت فقدت فيها الصديق 
الصدوق أمي احلنون واليت كان هلا الفضل الكبري يف حثي على الدراسة 

ألختطى به ُونشدان التفوق بعد فقدان والدي من قبل، وزودين بسالح التفاؤل 
الصعاب احلائلة، وأرشدين إىل منهجية التعلم الذايت واالعتماد على النفس يف 
ّبناء الذات معرفيا، وأدركت فيما بعد السر يف ذلك التعاطف، إذ إنه يرجع  ً
ًأوال إىل جبلته اإلنسانية ورقة مشاعره ونبل عواطفه، كما يرجع إىل أن مثة قامسا  ّ ً

 وياهلا من كلمة ))اليتم(( اليتم إذ التقينا على أشجانه، ًمشرتكا مجع بيننا أال وهو
تعتصر الفؤاد، وتنفذ إىل قلب اجلماد، لقد أشبهت حاله حايل يف فقدان 

  .الوالدين

ًوعندما قابلته وذكرت له يتم الوالدين معا، مل أكن ألعلم أنه كابد ما 
  :كابدت وعاىن ما عانيت، ورحم اهللا شاعرنا إذ يقول

 ولكن لمن ذاق طعم األسى  يلوح األسىوفي كل عين 
  .))اهلوى(( بـ ))األسى((ومعذرة من الشاعر إذا استبدلت كلمة 

كانت دراسة الطرابلسي رمحه اهللا يف أثناء طفولته يف كتاتيب دمشق 
ويف املدارس الرمسية، ودرس الثانوية يف مكتب عنرب، وقد بدأ نبوغه يف وقت 

 ))تيم، وعاصفة في قلب، وعرس في مأتمالي((مبكر، فها هي ذي قصائده 
تنشرها جملة الرسالة، ومل يكن عمره آنذاك يتجاوز السادسة عشرة، وأصبح 
شعره يرتدد على شفاه املثقفني يف الوطن العريب، وكان ملكتب عنرب وبيئته 
الثقافية دور يف تكوينه الثقايف كما كانت حياته املدرسية والعملية بعد ذلك 

ِدية واإلخالص يف العمل واحلرص على األداء األمثل واألرقى ًمثاال يف اجل
  .واألكمل
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ًعمل معلما يف جباتا الزيت يف حمافظة القنيطرة يف العام الدراسي 
م، ومأل التعليم والتوجيه واإلرشاد والتثقيف عليه وجوده، إذ ١٩٣٦-١٩٣٥

 املرحوم ّمل يكن يرى أحلى من حياة الطفولة واملدرسة على حد تعبري أستاذنا
  .الدكتور شكري فيصل

م إىل صف املعلمني العايل، وبعد أن حصل على ١٩٣٦انتسب عام 
شهادته، ندبته وزارة املعارف آنذاك لتدريس اللغة العربية يف ثانوية الكلية 

  .العلمية الوطنية

م إىل فرنسا للتخصص يف األدب العريب، وبعد ١٩٣٨مث سافر عام 
ًوحصوله على اإلجازة والدكتوراه، عمل مدرسا م ١٩٤٥عودته إىل سورية عام 

 مث اختري لتدريس األدب ))ًثانوية جودة الهاشمي حاليا((يف ثانوية التجهيز 
  .م١٩٤٦العريب يف كلية اآلداب بعد افتتاحها أواخر عام 

ِكان رمحه اهللا مثاال للجدية واملثابرة واإليثار واإلخالص يف عمله  ِ ِ ً
ِيت قضاها يف عمله اجلامعي سنوات السعادة على اجلامعي، وتعد السنوات ال

ٌحد تعبريه ألنه كان يبين العقول والنفوس، وليس مثة بناء مياثل بناء العقول  َ
ًوالضمائر شرفا وجالال ورحم اهللا أمري الشعراء أمحد شوقي إذ يقول ً:  

 ًيبني وينشئ أنفسا وعقوال   الذيأجل من أرأيت أشرف أو

ّية اآلداب اثنيت عشرة سنة تسلم وزارة الرتبية يف وبعد أن أمضى يف كل
اإلقليم الشمايل من اجلمهورية العربية املتحدة مث وزارة الثقافة مضافة إليها بعد 
ذلك، مث وزارة التعليم العايل يف اجلمهورية العربية املتحدة يف القاهرة، إال أن 

 االنفصال، ولكن أحالمه الواسعة يف عهد الوحدة أصيبت باإلحباط إثر كارثة
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إرادته القوية وعزميته اجلبارة دفعتاه إىل النضال يف مغرب الوطن العريب بعد أن 
ًاختاره املغرب أستاذا لألدب العريب واألدب املقارن يف جامعاته، واستمر يف 
عمله هناك حىت التسعينيات يبين عقول نفر من طلبة العلم ورواده، ليسهموا 

ة احلركة العلمية والثقافية يف املغرب العريب، يف الوقت بعد ذلك بإشرافه يف مسري
  :الذي انصرف فيه آخرون إىل بناء احلجر، ورحم اهللا الشاعر إذ يقول

 ِِشتان بين بنائهم وبنائه  ُيبني العقول، وغيره يبني الحجر

  :أيتها السيدات، أيها السادة

أما .  مارسهاًتلك هي فكرة موجزة جدا عن سرية راحلنا واألعمال اليت
ّما خلفه وراءه من نتاجه الفكري فيتسم بالرصانة واجلدية واألصالة، ومن هذا 
النتاج رسالته للدكتوراه اليت حصل عليها من جامعة السوربون بباريس عام 

ا ١٩٤٥ النقد الشعري عند العرب حتى نهاية القرن الخامس ((م وعنوا
 يف الدار البيضاء إدريس بلمليحالدكتور  وقد ترمجها إىل العربية ))الهجري
 للدكتور الطرابلسيولقد أشار املرتجم يف مقدمة ترمجته إىل أن حبه . باملغرب

إن الدكتور أمجد ((: وتعلقه بالرتاث العريب دفعاه إىل صنيعه فها هو ذا يقول
الطرابلسي علمني االعتزاز بالتراث العربي واإلسالمي، وعلمني قراءة هذا 

ِ دونما أدنى شعور بالخوف عليه، أو االدعاء بأنه قد يشوه التراث وبلورته

ٍفي ضوء ما يظهر من مناهج علمية جديدة وتيارات فكرية مستحدثة ٍ ٍ َ((.  

يف رسالته باملفاهيم الشعرية لدى الدكتور الطرابلسي ولقد أحاط 
النقاد العرب القدماء، وتتبع تطور هذه املفاهيم يف تفاصيلها، وركز على 

ِاحلقبة  املمتدة من أواخر القرن الثالث اهلجري إىل ظهور ابن رشيق املتوىف سنة ِ
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  .هـ ٤٦٣

ًوتعد هذه احلقبة من أكثر احلقب ازدهارا مما جعله خيتارها موضوعا  ً ِ َ ُِ َِ ْ
  .لبحثه

كان رمحه اهللا من حميب أيب العالء املعري واملعجبني به، وكشف النقاب 
 ))النقد واللغة في رسالة الغفران(( هفكتابَعن جوانب من إبداع أيب العالء، 

أبان فيه اجلانب النقدي األديب والتصوير املبدع، كما أبان فيه اجلانب اللغوي 
ُوالتعليمي، وما الكتاب إال جمموعة احملاضرات اليت ألقاها على طالب شهادة  ُ

/ ١٩٤٩آداب اللغة العربية يف اجلامعة السورية خالل العامني الدراسييـن 
  .م١٩٥٠/١٩٥١وم ١٩٥٠

ولقد ألقى الضوء من خالهلا على شخصية املعري كما تتجلى يف رسالة 
ًالغفران، وهو يرى يف املعري من خالهلا كاتبا عظيما متوثب اخليال عجيب  ً
ُالتصاوير، ذكي التهكم، وقاصا بارعا يستأسر لب القارئ، ويبهر بصره  َ ً ً

ًبأشخاص قصته من مالئكة وجن وأناسي، وعاملا وا سع االطالع على فنون َ
ًاألدب وعلوم اللغة، وناقدا من الطراز األول نشيط الفكر، ذكيا متمكنا من  ً ً

  .أدوات النقد كل التمكن

أبا العالء  من خالل حتليله لرسالة الغفران أن الطرابلسيولقد أبان 
ً مل يكن جمرد شاعر وكاتب عظيم، بل كان أيضا عاملا وأستاذا عظيما المعري ً ًً
دب وعلوم العربية، وكشف يف الوقت نفسه عن الطريقة التعليمية اليت يف األ

ُكان يتبعها أبو العالء يف كتبه، تلك الطريقة اليت متزج بني الفن الرفيع والعلم  ِ

ًالعميق مزجا حكيما ً.  
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 أليب العالء وقام ))زجر النابح((كما عمل رمحه اهللا على حتقيق كتاب 
مع بطباعته عام  م، وهو أحد ١٩٨٢يدت طباعته عام م وأع١٩٦٥ا

التصانيف العالئية اليت تكشف عن الصراع الذي كان يدور يف حياة أيب 
  .العالء نفسه حول آثاره وآرائه ومسلكه يف حياته بينه وبني نفر من خصومه

ٌوغين عن البيان أن أبا العالء وجهت إليه تـهم شككت يف معتقده،  َ ُ
 منهجيته العلمية وموضوعيته أن يبني ًولكن الطرابلسي حاول انطالقا من

: ومبعث هذه التهم في األكثر الغالب أمور ثالثة((: ًبواعث هذه التهم قائال
مسلك المعري في حياته، ونسكه وزهده وترهبه وامتناعه عن أكل : أولها((

 وهو كتاب أماله ))كتاب الفصول والغايات((:  وثانيها))الحيوان وما ينتجه
املنمق املعروف يف متجيد اهللا ومحده، فزعم خصومه أنه أراد به املعري بأسلوبه 

ُمعارضة القرآن، وقد نشر بعض أقسام هذا الكتاب منذ سنني، فقضى نشرها  ُ
 ))لزوم ما ال يلزم((وهو األهم ديوانه املشهور : على هذه املزاعم الواهية، وثالثها

ٍوما ورد فيه من أقوال ال خيلو بعضها من جرأة وعنف و ٍنقد قاس لرجال ٍ ٍ

كما ال خيلو بعضها . األديان وأصحاب املذاهب والطرائق من كل ملة وطائفة
اآلخر من غموض يبعث على التساؤل واالستفسار، ويثري الكثري من التأويل 

  .والتقويل

ُويبدو أن أبا العالء آثر التزام الصمت جتاه من طعن عليه يف مضمون 
يه أحلوا عليه أن يدفع عن نفسه التشرر أبياته لوال أن بعض أصدقائه وحمب

 وهو كاره كما يقول ياقوت يف معجم األدباء، ))زجر النابح((واألذية، فأملى 
ّوفيه يوضح املعري كثريا من أقواله اليت ضمنها لزومياته، ويسفه رأي الطاعن  ً
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ًعليه فيها، منددا بفهمه امللتوي حينا، وبتأويله املتجين يف معظم األحيان،  ً
ًنساب كالم املعري يف كثري من تعليقاته هادئا صافيا ال تعكره ثورة وال وي ً

يهيجه غضب، ولكنه خيرج يف بعضها عن هذا النهج الرضى فيذهب يف 
ُخماطبة اخلصم وتوهني آرائه، وتفنيد مزاعمه مذاهب فيها الكثري من السخرية  َ

  .أو العنف

 للمعري ))شاحجالصاهل وال((ًأيضا بتحقيق رسالة  الطرابلسي وقام
وورد الكالم يف هذه الرسالة . ًانطالقا من اهتمامه بآثار أيب العالء وحمبته له

على لسان فرس وبغل، وليس معىن هذا أن احلوار سيقتصر على الشاحج 
ُوالصاهل يف الكتاب كله، فهناك حيوانات أخر تتدخل يف احلوار مثل اجلمل 

ِنف رسالته لألمري عزيز الدولة أيب ِوالثعلب وغريمها، وكان أبو العالء قد ص

ُشجاع وايل حلب، إذ يشري ابن العدمي إىل أن أسباب تأليف هذه الرسالة  ُ
ُتتمثل يف أنه رفع إىل عزيز الدولة أن حقا وجب له على أرض ميلكها بعض  ِ ًِ َ ُ
َأقرباء املعري، فأملى أبو العالء هذه الرسالة يسأل فيها وايل حلب الصفح عن 

  .هذا احلق

 حلقة من سلسلة ما صنف يف ))الصاهل والشاحج((ويعد كتاب 
ًاألدب العريب نثرا وشعرا على ألسن احليوانات، ويف الكتاب حبوث لغوية  ً
ًوصرفية وحنوية عديدة ومتشعبة، وجيمع أيضا كل ما يتصل بالعروض والقافية 

ثال، والضرورات الشعرية، وهو مفعم بالشعر النادر واألساطري واألخبار واألم
ُ الفضل يف حتقيق هذا األثر اجلليل الدكتور الطرابلسيوألستاذنا املرحوم 
  .ِللمعري ودراسته
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وكان له خارج دائرة املعري إسهامات فكرية اتسمت بالوظيفية 
ومساعدة الباحثني يف العثور على ضالتهم يف أثناء التنقيب عن أمهات الكتب 

ة اجلامعة السورية يف كلية اآلداب يف تراثنا العريب، وهل ميكن لباحث من طلب
نظرة ((يف النصف الثاين من اخلمسينيات ويف عقد الستينيات أن ينسى كتاب 

يف اللغة واألدب والتاريخ واجلغرافية، )) تاريخية في حركة التأليف عند العرب
ويشتمل الكتاب على . م١٩٥٥وهو من مطبوعات اجلامعة السورية عام 

 ألقاها على طالب شهادة الثقافة العامة يف كلية الدروس واحملاضرات اليت
ّاآلداب، وكان يهدف من خالل كتابه إىل أن يكون لدى الطالب فكرة  ُ ُ
موجزة وواضحة عن بعض نواحي النشاط الفكري عند العرب حىت فجر 

كما رمى إىل داللة الطالب اجلامعي على املراجع واملصادر . النهضة احلديثة
ة إليها الستكمال أدوات حبثه، إذ البد لطالب العلم من اهلامة اليت هو حباج

ًأن تكون خربته باملصادر واملراجع عميقة وشخصية كي يستطيع اإلفادة منها  ً
ًوال يعد الباحث متمكنا من أسلوب العمل إال إذا . بنفسه دون كبري مشقة

َع ُكان يف وسعه أن يعثر بنفسه على املصادر اليت تقتضيه طبيعة حبثه الرجو
  .إليها

ا مبتكرة، ولكن ليس  وكان يرى أن البحوث العلمية القيمة توصف بأ
معىن ذلك أن صاحبها جييء من عنده بكل شيء، بل إن البحث العلمي 
ًاملبتكر هو يف احلقيقة البحث املستوعب الذي ال يتجاهل صاحبه شيئا مما  ُ ُ ُ

وري ال ميكن ِوبغري هذا االستيعاب العلمي الضر. ُكتب قبله يف موضوعه
َللبحث اجلديد أن يس َل يف مضمار العلم خطوة التقدم اليت البد منها ّجُ َ

  ً.ليكون مبتكرا
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ومما يزيد هذا الكتاب أمهية أنه ركز على اجلوانب التطبيقية العملية، 
ًفعرض ملعاجم األلفاظ وأبدى عددا من املالحظات على املعاجم العربية 

ويف جمال التأليف يف األدب وقف على . القدمية، كما عرض ملعاجم املعاين
موعات الشعرية املصنفة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني، وأوضح  أشهر ا
َمنهجية كتب األدب يف القرن الرابع اهلجري، مث أشهر الكتب املصنفة يف 

  .تراجم األدباء واللغويني والنحاة

ّ كان وقف جل ولقد مجع الطرابلسي بني األصالة واملعاصرة، ولئن
اهتماماته يف أحباثه على تراث أمته األديب واللغوي إن يف دراسته القيمة عن 
اية القرن اخلامس اهلجري، أو يف دراسته  النقد الشعري عند العرب حىت 
املعمقة واملستأنية عن النقد واللغة يف رسالة الغفران، أو يف حتقيقه لبعض آثار 

 أو يف نظرته التارخيية ))الصاهل والشاحج(( و))زجر النابح((أيب العالء مثل 
شعر الحماسة والعروبة ((الثاقبة يف حركة التأليف عند العرب، فإنه يف كتابه 

في بالد الشام من أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن 
 قد انتقل بنا إىل العصر احلديث إذ إنه عرض ملساحة شعرية امتدت ))العشرين

رن من القرن العشرين يف موضوع واحد أال وهو احلماسة على مدار نصف ق
ُوالعروبة، والكتاب جمموعة حماضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات األدبية  ُ
ِيف معهد الدراسات العربية العالية التابع جلامعة الدول العربية، ونشرها املعهد 

ء يف معارك ُم واملقصود بالشعر احلماسي الشعر الذي نظمه الشعرا١٩٥٧عام 
ِالنضال القومي ممجدين فيه بطوالت األبطال والشهداء، منددين فيه مبظامل 

ًاملستعمرين وأحابيلهم، مستحثني فيه مهم مواطنيهم كي ميضوا قدما يف الكفاح  َ
ًومل يكن الكتاب سردا لشعر الشعراء وإمنا . حىت يسرتدوا حقوقهم املهضومة
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 يف إطار من املنهجية والوضوح والتذوق ًكان يعقب على الشعر ناقدا ملساراته
  .األديب الرفيع بلغة واضحة وبعبارات دقيقة ومعربة

  :سيداتي وسادتي

  :إذا كان شاعرنا العريب القدمي يقول
 ًن دليال على اللبيب اختياره  قد عرفناك باختيارك إذ كا

 قد عرفناه يف اختياره أشعار الدكتور الطرابلسيفإن شاعرنا املرحوم 
شعر الحماسة والعروبة في بالد الشام من أواخر القرن التاسع عشر حتى ((

إذ اختار الشعر الذي ميجد فيه الشهادة والشهداء، )) منتصف القرن العشرين
واختار الشعر الذي يدعو فيه إىل الوحدة العربية ويندد فيه بالقطرية واإلقليمية، 

شعر الذي يدعو إىل الوحدة ُفقد كان حتقيق الوحدة مهه القومي، واختار ال
ُالوطنية وينبذ الطائفية والتزمت املقيت، واختار الشعر الذي يعتز بالرتاث  ِ

يد الذي يشكل حافزا  ًالعريب اإلسالمي وباالنتماء إىل األمة العربية وماضيها ا
يدفع إىل األمام، واختار الشعر الذي يعزز القيم اإلجيابية من إحساس باألنفة 

  . والشموخ والعزة القوميةوالكربياء

والواقع أن هذا االختيار إمنا يعرب أميا تعبري عن شخصيته ونفسيته، إذ 
ًكان رمحه اهللا يتسم بالشموخ واإلباء وباالعتداد والكربياء، وكان ثائرا على 
ًالظلم، داعيا إىل العدالة ومواقف العزة، هازئا ببطش الطغاة فلنستمع إليه  ً

  :يقول
ُغل يثقل عنقهأحب الفتى وال ُّ ُوسيف األعادي بين عينيه يشهر  ُ َ ْ ُ 

ِويضحك من بطش الطغاة و  ُيصيح بأعلى صوته ينكر األذى ُيسخرِ َ ْ َ 
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ُُتحز ومن أنيابها الدم يـقطر   غدتًويشمخ باألغالل رأسا وإن ْ َ ُّ َ ُ 
 ّوليس عليهم سيد أو مسيطر  وأحتقر األحرار يحنون رأسهم

ُان قلب المرء عبدا ورأيهإذا ك ً ِ َهديت الخير–فقل لي   ُ  ماذا –ُ

 يف شعره محمد البزمولقد تأثر الطرابلسي بأستاذه املرحوم الشاعر 
د العريب املتألق  النابض بالثورة على االستكانة واهلوان، والداعي إىل استعادة ا

  :مة عالية وعزمية جبارة، إذ يقول البزم
ّوالعز في صهوات الضمر النجب ُ قراع السمر ُالمجد حيث ُّ 

لم تجده الحرب غير الذل  ً من لم يكن سيفه يوم الوغى كلما
 أعداؤه تنتحي الهيجاء لم يثب  ًوأخجل الناس ذكرا من إذا وثبت
 ٍبهمة تذر األيام في عجب  هبوا إلى المجد واأليام شاهدة

ياره موضوعات حماضراته، ومن هذه املوضوعات ولقد عرفناه من اخت
تأمالت وذكريات في حرم (( ))األدب العربي بين األدب القومي واإلنساني((

شعراء الشام والفكرة العربية خالل ((و ))المسجد الجامع في قرطبة
  .))النصف األول من القرن العشرين

لقومي يف أدبنا ُويتضح من خالل هذه العناوين اعتزازه برتاثه وباالجتاه ا
ّعة اإلنسانية لقوميتنا العربية اليت تروم خري اإلنسان أىن كان، ْزّالعريب وبالنـ

ًوتقف إىل جانب املستضعفني انطالقا من قيمها ومثلها يف جتسيد احلق واخلري 
ًواجلمال فكرا ونزوعا وممارسة وأداء ً ً.  

ًلقد آمن بالعروبة ماضيا جميدا وتراثا خالدا ولغة شاعر ًً دة ِّة موحً
ّوموحدة، وكانت طموحاته القومية واسعة اآلفاق، وأدىن مناه دولة عربية توحد 



  
   كلمة الدكتور السيد–حفل  استقبال الدكتور حممود السيد 

  

٦١٩

  

  :بني أبناء األمة، إذ يقول
ّشماء ترأب صدعنا وتوحد  أدنى منانا دولة عربية ُ َّ 
ُوفخارنا األسمى األعز األتلد  يرضى بها شهداؤنا ودماؤنا ُّ 

ًإلحباط أحيانا، بقي مؤمنا وعلى الرغم مما كان ينتابه من مشاعر ا ً
َويف تقديري أن رجاالت اإلصالح وأصحاب . باملستقبل املشرق ألمته ِ

ًالرساالت يتخذون الرجاء سلما لتجاوز الصعوبات، والتفاؤل باعثا ودافعا  ً ً
  :لتخطي العقبات، فلنستمع إليه يقول
 َن فإن الصباح سوف يؤوب  َال يرعك الظالم إن مأل الكو

  :طق بلسان أيب القاسم الشايب إذ يقولوكأنه ين
 ما في قرار الهوة السوداء  ال ألمح الظل الكئيب وال أرى
 للفجر للفجر الجميل النائي ً وأظل كالجبار أرنو دائما

  :وبلسان أيب ماضي عندما يقول
ًإن تحت الضباب فجرا نقيا ً قل لمن يبصر الضباب كثيفا ً 

 فلست مبتخصص يف النقد األديب حىت ومعذرة منكم أيها السادة،
أمتكن من أن أويف شاعرنا الطرابلسي حقه من حيث اإلبداع، ومل أجد أمجل 
من حتليل أستاذنا املرحوم الدكتور شكري فيصل لبعض من إنتاجه الشعري، إذ 
إنه أشار إىل ما يتسم به شعره من لغة مصقولة ولفظ خمتار وتعبري قوي حىت 

، كما أشار إىل موسيقاه الشعرية متمثلة يف األشكال وصف بالسهل املمتنع
الشعرية اليت سكب فيها شعره ويف األحبر اليت استخدمها، وأبان الروح اليت 
كانت له والعواطف اليت كانت تنبجس من خالل الروح متمردة على التشاؤم 
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  .بعد أن كانت تنوس بني اليأس والرجاء، وبني الواقع األسود واألمل الباسم

لقد وقف على ظاهرة احلنني يف شعره، وعلى شعر األوابد واآلثار، و
وعلى ما اتسم به شعره من جتديد واضح متثل يف كثري من صوره وموسيقاه 

  .وموضوعاته

  :سيداتي وسادتي

معذرة منكم مرة ثانية إذا كنت مل أمتكن من رصد سرية حافلة بالنضال 
 أستاذنا أجد أصدق من وصف والعطاء واإلبداع لعلم من أعالم أمتنا، ومل

مع عضوا عامال، الدكتور شكري فيصل ً هلذه السرية املتميزة عندما استقبله ا ً
ِلقد كان لك متيزك يف سريتك الذاتية وسريتك األدبية، يف ((إذ يقول فيه  ِ

سريتك العلمية، وسريتك اإلدارية، يف سريتك الوطنية والقومية واإلنسانية، ويف 
طريق من أوله إىل آخره من غري قفز وال وثوب، قطعته كل ذلك قطعت ال

ًمعانيا متمرسا من املرحلة االبتدائية، إىل الثانوية، إىل اجلامعية، إىل كرسي  ً
ا وذاقها يف كل  الوزارة الفاضلة، وكنت هذا اإلنسان الذي بال احلياة وجر

  .خطوة منها

ًإن حياتك كلها كاتبا وشاعرا وحماضرا وباحثا، يف ًً ً ِّ مراحلها كلَّ ًها معلما ِ
ِّوأستاذا ووزيرا، يف أقطارها كل ِ ً ها يف وطنك هنا الصغري يف دمشق أو يف عاصمة ً

ُالوحدة األوىل يف القاهرة أو يف املغرب، هذا النسيج املتصل الزاكي املتنامي 
َُحلمته من الصالبة يف احلق، وسداه من الدقة يف املعرفة، وصبـغته من الرهافة  ْ ِ ُ َ

  .حلسيف ا

وليس مثة أحلى من هذا البيان املرهف يف وصف تلك السرية العطرة 
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ً واليت جيدر بأجيالنا أن تتخذ منها قدوة ومثاال يف اجلدية ،الزاخرة بالقيم
  .واألصالة والوطنية واالنتماء واإلخالص واإليثار

  :سيداتي، سادتي

لقد أشرت يف مستهل حديثي إىل فضل أساتذيت يف مراحل التعليم 
سمير بشور وعزيز : العام، وأذكر منهم األساتذة الذين انتقلوا إىل رمحة اهللا

ّبشور وأديب الطيار وحنا الطيار وسليم عرنوق والشيخ عبد الستار 
واألساتذة الذين مايزالون على قيد احلياة أمد اهللا يف أعمارهم ومنهم السيد، 
  .ي يونسرفيق بشور، بهجت جبور، عطية ريشة، محمد عل: األساتذة

وستبقى صورة املريب الفاضل األستاذ املرحوم سليم عرنوق مدير ثانوية 
بين طرطوس راسخة يف الذهن، وماأزال أحتفظ يف مكتبيت بالكتابني اللذين 
ّقدمهما إيل هدية مكافأة على حيازيت الدرجة األوىل يف امتحانات الصف 

، وكان هلديته السبيلالبؤساء وملقى : الثاين الثانوي، وهذان الكتابان مها
نئته وقع وأي وقع يف النفس والقلب والوجدان   .القيمة و

هذا وإن لتأثري الكلمة الطيبة يف النفس تأثري الغيث يف الرتبة، إذ إن 
ًكال منهما ينعكس خصبا ومناء ً فعله كاألسل ((عبارة وهل ميكنين أن أنسى . ً

يت سجلها أستاذنا وال ))ًوأخالقه كالعسل، يصلح للطالب قدوة ومثاال
الشاعر املرحوم أديب الطيار خبط يده على جالئي املدرسي يف الصف الثالث 

  .من املرحلة املتوسطة؟

وهل ميكننا أن نتصور أيها السادة فعل هذه الكلمات يف حث الطالب 
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  .على استمرارية التفوق واحلرص على السمعة األخالقية؟

ن بالفضل واجلميل ألساتذيت يف وال ميكنين إال أن أقف وقفة وفاء وعرفا
كلييت اآلداب والرتبية جبامعة دمشق، فلقد كان هلم فضل كبري يف تكويين 
َاللغوي والرتبوي، وإنين إن أنس فال ميكنين أن أنسى األساليب الرتبوية 
التشجيعية واجلذابة اليت كان يستخدمها أستاذنا املرحوم شكري فيصل الذي 

 البحث يف كلية اآلداب عندما كان يكلفنا كتابة كان له فضل يف تدرييب على
ٍحلقات حبث يف السنتني الثالثة والرابعة ِ َ ولكم كنت أحس باالعتزاز عندما . َ

ي البحث وأقدمه إليه وأبقى مرتقبا إعادته ليسجل مالحظاته على هوامشه  ًأ
خبطه الصغري، بعبارات فيها من التشجيع ما فيها، وهذا ما كان يدفعين إىل 
ُمواصلة البحث وإجناز أحباث أكثر مما كان يطلب إلينا، حىت إذا ما أتيته يف 

هل سأقوم بامتحانك؟ إن لك : ًاالمتحان الشفهي يقابلين بابتسامته قائال
ُّوكانت هذه العبارة حتلـق يب يف أجواء من الزهو واالفتخار ومتدين . علينا الكثري ُ ِّ ُ

  .وق واحلرص على التميزٍبدافع ال حدود له من السعي إىل التف

الذي زودنا المرحوم سعيد األفغاني وال ميكنين أن أنسى أستاذنا 
باملهارات النحوية يف جو من اجلدية واإلحساس العايل باملسؤولية جتاه لغتنا 

  .ًوقواعدها واحلرص على سالمتها حديثا وكتابة وقراءة

سان النص الدكتور محمد إحكما ال ميكنين أن أنسى أستاذنا اجلليل 
ًأمد اهللا يف عمره عندما كان مشرفا على فرقتنا يف الرتبية العملية ملادة اللغة 

م، إذ كان ١٩٦٣العربية يف دبلوم التأهيل الرتبوي يف كلية الرتبية عام 
لشخصيته اهلادئة واملتزنة وثقافته اللغوية واألدبية الواسعة أكرب األثر يف تقومي 
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وما أزال أتذكر أن أول درس يف .  على سالمتهاألسنتنا وحمبة لغتنا واحلرص
التعبري أعطيته يف حيايت العملية إمنا كان حتت إشرافه، وقد مجعت فيه بني 
رد، وكان ذلك يف الصف األول الثانوي يف ثانوية جول مجال  احملسوس وا
َبدمشق، ولقد بقيت طوال الليل أحضر ذلك الدرس وأمجع الشواهد املناسبة 

َت قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وأشعار، ولقد حفظت تلك الشواهد له من آيا
ا يف مواضعها، واستخدمت طريقة القدح الذهين  عن ظهر قلب واستشهدت 
أو العصف الدماغي أو استمطار الدماغ يف معاجلة املوضوع، وكنت أنظر إىل 
 عيين أستاذي من حني إىل آخر ألرى فيهما الربيق الدال على االستحسان

  :والرضى، أمل يقل شاعرنا العريب
 من المحبة أو كره إذا كانا  والعين تبدي الذي في نفس صاحبها

َوكان ثناؤه على جناح الدرس أمام زمالئي يف مناقشة املوضوع أكرب دافع 
يل على الثقة بالنفس وامتالك ناصية الدروس األخرى، وهذا ما دفعين إىل 

ًة شيء أمجل من القدوة احلسنة لغة وسلوكا يف التعلق به وحمبة دروسه، وليس مث ٌ
ّجذب الطالب إىل حمبة املادة من خالل أستاذها، فكم من مدرس نفر طلبته 

ّوكم من مدرس حبب الطالب مبادته من خالل ما ضربه هلم من ! من مادته
 من هؤالء الذين يؤثرون الدكتور النصوكان أستاذنا ! قدوة حسنة ومثل أعلى

م إىل الشغف باملادة وأستاذها معايف نفوس طال   ً.م ويدفعو

م يف كلية الرتبية جبامعة دمشق أستاذنا  الدكتور جميل وممن تأثرت 
األستاذ  عضوا جممع اللغة العربية رمحهما اهللا، وّصليبا والدكتور كامل عياد

  .َّ مد اهللا يف عمرهنعيم الرفاعي
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تري والدكتوراه يف كلية أما أستاذي الذي أشرف على رساليت يف املاجس
 األستاذ المرحوم الدكتور محمود رشدي خاطرالرتبية جبامعة عني مشس فهو 

اخلبيـر يف اليونسكو، فال ميكنين أن أوفيه حقه ما حييت، فلقد مشلين برعايته، 
إذ رعاين ست سنوات، وهاأنذا ألوذ بالصمت أمام قدسية املشاعر اليت أحس 

ًاللغة تدريسا ((ًقد أهديت كتابا ألفته عنوانه ول. ا جتاه ذكراه العطرة
 من مطبوعات دار الفيصل الثقافية يف الرياض، أهديته إىل روحه ))ًواكتسابا

ًالطاهرة وفاء لذكراه واعرتافا بفضله، فإليه يرجع الفضل يف تكويين بالبحث  ً
العلمي والدقة يف اختيار األلفاظ املفصلة على قد املعىن، واالبتعاد عن 

ألساليب اإلنشائية والكلمات ذات الشحنات االنفعالية يف أثناء الكتابة ا
ًالعلمية، ولقد كان رمحه اهللا مشهورا بشدته، ولكنها الشدة اليت تبين واليت من 
خالهلا حيس املرء بقيمة اإلجناز، وأنه جمبول بالعرق والتعب والسهر واألرق، 

  . يقدر قيمتهمن ال يتعب يف احلصول على الشيء ال: ولقد قيل

ومادمت يف صدد اإلشارة إىل من أسهموا يف تطويق عنقي بفضلهم 
َّمن أساتذيت األفاضل يف خمتلف مراحل التعليم كان علي أن أشري بعد هذا ويف 
ًحيايت العملية إىل فضل أسريت الصغرية زوجا وأوالدا، األسرة اليت هيأت يل  ً

ًف بعد أن غدوت مطمئنا إىل أجواء االنصراف إىل التدريس والبحث والتألي
حرص األبناء على تفوقهم واعتمادهم على الذات يف نيل مراتب التفوق يف 
م اجلامعية يف الدرجة اجلامعية األوىل ويف الدراسات  التعليم العام ويف دراسا

  .العليا

ومثة فضل ال ميكن أن يوىف مهما يبذل من جهود ويقدم من أداء حنوه، 
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اين يف مجيع ذلكم هو فضل الوطن  َّالذي نشأت يف ربوعه، ويسر يل التعليم ا
ًاملراحل، واحتضنين حانيا ألشعر بالدفء واألمان على أرضه، وباالعتزاز 

ًرسالة خالدة، وماضيا جميدا، وحاضرا شاخما : والفخار يف االنتساب إليه ًً ً
ًشرقا ًمبواقف الكرامة والكربياء القومي والتمسك بثوابت األمة، ومستقبال م

  .مبشيئة اهللا

  :سيداتي، سادتي

ّتعلق قليب مبجمع اللغة العربية منذ أن كنت أتردد على املكتبة الظاهرية 
يف أثناء دراسيت اجلامعية يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات، وكنت 
أحس باملهابة واجلاللة أمام صرحه اخلالد، وغدت املكتبة الظاهرية الصديق 

ء مرافقته، كيف ال؟ وفيها غذاء العقول وشفاء الرغبات وتلبية الذي ال ميل املر
احلاجات، ورافقين حب جممع اللغة يف أثناء دراسايت يف القاهرة، حيث كنت 

 رمحه اهللا كل الدكتور إبراهيم مدكورأرتاد جممع القاهرة ليقدم يل أمينه األستاذ 
يد بعض أعضائه ما كنت أحتاج إليه من مراجع ومصادر ووثائق، وألقرأ على 

ً رمحه اهللا بعضا من فصول رساليت يف الدكتوراه الشيخ عطية الصوالحيومنهم 
ليقدم يل النصح واإلرشاد يف اجلوانب اللغوية، كان ذلك يف مطلع 
ًالسبعينيات، ومل أكن أعلم أن القدر خيبئ يل أن أنتخب عضوا مراسال  ً

م برتشيح من ١٩٩٤ عام باإلمجاع يف جممع اللغة العربية بالقاهرة يف مطلع
 مد اهللا يف الدكتور شوقي ضيف والدكتور كمال بشرّأستاذي اجلليلني 

  .عمرمها

ولقد كان مثة مقال يف الصفحة الثقافية من جريدة األهرام تناول فيه 



  
لد –لغة العربية بدمشق جملة جممع ال   )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٢٦

 املشرف على الصفحة الثقافية يف اجلريدة جممع األستاذ سامي خشبةكاتبه 
ه بالتقصري يف تيسري تعليم اللغة العربية، وكنت ًاللغة العربية بالقاهرة متهما إيا

مع األستاذ الدكتور شوقي ضيف أن أرد  َّآنئذ يف القاهرة، فشرفين رئيس ا
ًعليه، واستجبت لطلب أستاذنا فكتبت مقاال اتسم باملوضوعية والبعد عن 
العاطفة واالنفعال، وتضمن تفنيد اآلراء وتقدمي احلجج واألدلة يف الدفاع عن 

  .مع وحماوالته اجلادة يف تيسري تعليم اللغة العربيةا

ًولقي املقال بعد نشره يف الصفحة الثقافية من األهرام صدى طيبا يف 
معيني ويف نفس   صاحب املقال نفسه، فعقب األستاذ سامي خشبةنفوس ا

ًعليه بالشكر والتقدير وزادين ذلك التصاقا مبجمع اللغة ومحاسة يف الدفاع عن 
  .افه النبيلة ومراميه الساميةأهد

َبيد أنين كنت أحس بالضيق عندما كان يسألين زمالئي يف األقطار 
ًالعربية ألست عضوا يف جممع اللغة العربية بدمشق؟ كيف تكون عضوا يف  ً

األمور مرهونة : ًجممع القاهرة ولست عضوا يف جممع دمشق؟ وكنت أجيب
ا ية يف األردن وثيقة حيث دعيت إىل وكانت صليت مبجمع اللغة العرب. بأوقا

ًإلقاء عدة حماضرات يف موامسه الثقافية، وكانت أكثر وثوقا مع أعضاء جممع 
م ١٩٩٧ًاللغة العربية يف دمشق حيث ألقيت أحباثا يف ندواته الثقافية عام 

َم، إىل أن يسر اهللا يل هذا الشرف الكبري الذي أعتز به يف ١٩٩٨وعام  َ َّ
ًال يف جممعكم اخلالد، راجيا اهللا أن أكون حمل الثقة اليت ًانتخايب عضوا عام ً

منحتموين إياها، وأن أمتكن من اإلسهام يف خدمة لغتنا القومية يف رحابه إىل 
جانب كوكبة من علمائه األجالء الذين وقفوا أنفسهم للحفاظ على صفاء 



  
   كلمة الدكتور السيد–حفل  استقبال الدكتور حممود السيد 

  

٦٢٧

  

م   .لغتهم حفاظهم على صفاء عيو

  :ّ، وطيب اهللا ثراه، القائد الذيدالقائد الخالد حافظ األسورحم اهللا 
 بل عرفناه في الرجال مثاال  ًما عرفناه في الرجال مثيال

ًفلقد كان مثاال يف مواقف العزة القومية والشموخ واإلباء، ومثاال يف  ً
ومن منا ينسى . استخدام لغتنا القومية سليمة ناصعة العبارة يف خطبه وأقواله

مني إىل استخدام اللغة سليمة يف مجيع املناشط دعوته بناة األجيال من املعل
ا نقية وخالية من األخطاء على ألسنة املتخرجني  اللغوية، وحرصه على سريور
يف اجلامعة وأقالمهم ويف خمتلف التخصصات بعد أن أصدر املرسوم القاضي 

  .بتعليم اللغة العربية لغري املختصني يف اجلامعة؟

  . اإلكبار والوفاءفإلى روحه الطاهرة أسمى آيات

كما أتوجه بأمسى آيات الشكر والوفاء والعرفان باجلميل والوالء إىل من 
مع برعايته فأصدر قانون جممع اللغة العربية، ذلكم هو سيد  ّاحتضن هذا ا
تمعنا يف التطوير  شباب األمة، ورائد املشروع النهضوي احلضاري 

  .ّالسيد الرئيس بشار األسدوالتحديث، 

ر لكم التحايا مقرونة بالشكر والتقدير، والسالم عليكم ورحمة أكر
  .اهللا وبركاته

  

*   *   *  



  

- ٦٢٩ -  

  ما وصل إلينا من شعر

  »هـ٣٨٩يحيى بن هذيل األندلسي ت «
  هـ٣٨٩ – ٣٠٥
  )الفهارس(

  حمدي منصور. د

  فهرس القوافي: ًأوال

  القافية  البحر  رقم القصيدة  عدد األبيات
  السماء  الرجز  ١  ٣
  املسكوب  الكامل  ٢  ٥
  كاعب  الطويل  ٣  ٤
  حجاب  الكامل  ٤  ٢
  للغراب  اخلفيف  ٥  ٢
  الرتاب  السريع  ٦  ٢
  غريبا  الكامل  ٧  ٣
  شابا  البسيط  ٨  ٣
  هربا  البسيط  ٩  ٢
  كذب  جمزوء الوافر  ١٠  ٣
  النحت  السريع  ١١  ٤
  راح  الوافر  ١٢  ٢
  جيدي  الكامل  ١٣  ١٤
  جديد  الكامل  ١٤  ٦
  و اكبدي  البسيط  ١٥  ٥



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٣٠

  توقد  الطويل  ١٦  ٤
  عقودي  الوافر  ١٧  ٤
  اجلعد  الطويل  ١٨  ٣
  غيدألا  الكامل  ١٩  ٣
  القيود  رالواف  ٢٠  ٢
  كالفؤاد  الوافر  ٢١  ٢
  توقد  الطويل  ٢٢  ٣
  القيود  اخلفيف  ٢٣  ٣
  وعدا  البسيط  ٢٤  ٤
  تغريدا  الكامل  ٢٥  ٣
  بعدا  البسيط  ٢٦  ٣
  انعقدا  البسيط  ٢٧  ٣
  كادا  البسيط  ٢٨  ٢
  بالصخور  الوافر  ٢٩  ١٠
  األبكار  اخلفيف  ٣٠  ٨
  اهلادر  الكامل  ٣١  ٤
  احلذر  البسيط  ٣٢  ٣
  االمحرار  اخلفيف  ٣٣  ٣
  نشر  الطويل  ٣٤  ٢
  يعفور  الكامل  ٣٥  ٢
  مضمر  الطويل  ٣٦  ٤
  يتسرت  الكامل  ٣٧  ٤
  تنشر  الطويل  ٣٨  ٢
  نري  الطويل  ٣٩  ٢
  مفكر  الطويل  ٤٠  ٢
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٦٣١

  ينحدر  البسيط  ٤١  ٢
  سرتوا  البسيط  ٤٢  ٢
  نشرا  الطويل  ٤٣  ١١
  عزائرا  الكامل  ٤٤  ٤
  صغرا  املنسرح  ٤٥  ٤
  نثرا  الطويل  ٤٦  ٣
  ناز  اخلفيف  ٤٧  ٥
  الرسيس  اخلفيف  ٤٨  ٤
  غلس  الرمل  ٤٩  ٢
  أرضا  الطويل  ٥٠  ٢
  ضجيعي  اخلفيف  ٥١  ٢
  خيشع  الطويل  ٥٢  ١٥
  املهيع  الكامل  ٥٣  ٢
  االشراف  الكامل  ٥٤  ٩
  صاف  الكامل  ٥٥  ٤
  احملفوف  الكامل  ٥٦  ٣
  خاطف  الطويل  ٥٧  ٢
  توصف  املتقارب  ٥٨  ١٦
  يتوقفوا  الكامل  ٥٩  ٤
  لصفي  الكامل  ٦٠  ٤
  قاذف  الكامل  ٦١  ٢
  يكلف  الكامل  ٦٢  ٢
  املؤلفا  الطويل  ٦٣  ٣
  اخلفق  الكامل  ٦٤  ٥
  قلقي  البسيط  ٦٥  ٥



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٣٢

  ينطق  الكامل  ٦٦  ٤
  مهرق  الطويل  ٦٧  ٣
  بإشراق  البسيط  ٦٨  ٣
  منطقي  الطويل  ٦٩  ٣
  منشوق  البسيط  ٧٠  ٢
  مشتاق  البسيط  ٧١  ٢
  دقاق  السريع  ٧٢  ٢
  بوارق  الطويل  ٧٣  ١
  العرق  طويلال  ٧٤  ٢
  مطبق  الطويل  ٧٥  ١
  حترقا  الكامل  ٧٦  ٤
  باك  الكامل  ٧٧  ٤
  السبك  الطويل  ٧٨  ٣
  سلك  الطويل  ٧٩  ٢
  ممسكي  الكامل  ٨٠  ٢
  فلك  البسيط  ٨١  ١
  غافل  الطويل  ٨٢  ٧
  رسل  الطويل  ٨٣  ٥
  املعتلي  الكامل  ٨٤  ٤
  سربال  الكامل  ٨٥  ٤
  الشمول  اخلفيف  ٨٦  ٤
  تالل  الكامل  ٨٧  ٣
  إرسال  البسيط  ٨٨  ٣
  الزجل  البسيط  ٨٩  ٢
  األجل  الرمل  ٩٠  ١
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٦٣٣

  خيذل  الكامل  ٩١  ٦
  كمال  الكامل  ٩٢  ٢
  معتدل  الرمل  ٩٣  ٦
  حلائم  الطويل  ٩٤  ٧
  عمي  الطويل  ٩٥  ٤
  يتثلم  الطويل  ٩٦  ٤
  ذمام  اخلفيف  ٩٧  ٣
  الفاحم  املتقارب  ٩٨  ٣
  الضراغم  الطويل  ٩٩  ٢
  أرقم  الكامل  ١٠٠  ٢
  كماحل  البسيط  ١٠١  ٢
  و خيموا  الطويل  ١٠٢  ٦
  فتغنم  الطويل  ١٠٣  ٤
  املستلئم  الكامل  ١٠٤  ٣
  شتيم  الطويل  ١٠٥  ٢
  الكالم  اخلفيف  ١٠٦  ٢
  القلم  املتقارب  ١٠٧  ٦
  استحسانه  اخلفيف  ١٠٨  ٧
  عرفانه  اخلفيف  ١٠٩  ٤
  اخلوان  الوافر  ١١٠  ٥
  أحلان  السريع  ١١١  ٤
  ذهين  الطويل  ١١٢  ٢
  األحاين  الطويل  ١١٣  ٢
  سكران  البسيط  ١١٤  ٢
  خفقانه  اخلفيف  ١١٥  ٢



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٣٤

  طعنا  اخلفيف  ١١٦  ٢
  يديرها  الطويل  ١١٧  ٥
ا  الكامل  ١١٨  ٤   يلهو 
  تلومها  الكامل  ١١٩  ٣
  حيزومها  الكامل  ١٢٠  ٣
  ملمعها  املنسرح  ١٢١  ٥
  قصها  املتقارب  ١٢٢  ٣
  حندارها  الطويل  ١٢٣  ٢
  إعوايل  الطويل  ١٢٤  ٣

  :البحور فهرس دوران _ : ًثانيا 

عدد مرات دوران 
  البحر

  البحر  رقم القصيدة  عدد األبيات  مجموع األبيات

٣،١٦،١٨،٢٢،٣٤  ٤،٤،٣،٣،٢،٤  ١٣١  ٣٦
،٣٦،  

  الطويل

    ،٣٨،٣٩،٤٠  ٢،٢،٢    
    ٤٣،٤٦،٥٠،٥٢  ١١،٣،٢،١٥،    
    ٥٧،٦٣،٦٧،٦٩  ٢،٣،٢،٢،    
    ٧٣،٧٤،٧٥،٧٨  ١،٢،١،٣،    
    ٧٩،٨٢،٨٣،٩٤  ٢،٧،٥،٧،    
    ٩٥،٩٦،٩٩،١٠٢  ٤،٤،٢،٦،   
    ١٠٣،١٠٥،١١٢  ٤،٢،٢،٢،

١١٣،  
  

    ١١٧،١٢٣،١٢٤  ٥،٢،٣    
٥،٢،٣،١٤،٦،٣  ١٣٣  ٣٤، ٢،٤،٧،١٣،١٤،١   الكامل
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٦٣٥

٩،٢٥  ٣  
    ،٣١،٣٥،٣٧،٤٤،٥  ،٤،٢،٤،٤،٢

٣،  
  

    ٥٤،٥٥،٥٦،٥٩،٦  ،٩،٤،٣،٤،٤
٠،  

  

    ٦١،٦٢،٦٤،٦٦،٧  ،٢،٢،٥،٤،٤
٦،  

  

    ٧٧،٨٠،٨٤،٨٥،٨  ،٤،٢،٤،٤،٣
٧،  

  

    ٩١،٩٢،١٠٠  ،٦،٢،٢،٣،
١٠٤،  

  

    ١١٨،١١٩،١٢٠  ٤،٣،٣    
٨،٩،١٥،٢٤،٢٦  ،٣،٢،٥،٤،٣،٣  ٥١  ١٩،

٢٧،  
  البسيط

    ٢٨،٢٣،٤١،٢٤،٦  ،٢،٣،٢،٢،٥
٥،  

  

    ٨٦،٧٠،٧١،٨١،٨  ،٣،٢،٢،١،٣
٨،  

  

    ٨٩،١٠١،١١٤  ٢،٢،٢    
٥،٢٣،٣٠،٣٣،٤٧  ،٢،٣،٨،٣،٥،٤  ٥١  ١٤

،٤٨،  
  اخلفيف

    ٥١،٨٦،٩٧،١٠٦  ،٢،٤،٣،٢،٧،
١٠٨،  

  

    ١٠٩،١١٥،١١٦  ٤،٢،٢    



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٣٦

١٢،١٧،٢٠،٢١،٢  ،٢،٤،٢،٢،١٠  ٢٥  ٦
٩،  

  الوافر

    ١١٠  ٥    
٥٨،٩٨،١٠٧،١١  ١٦،٣،٦،٣  ٢٨  ٤

٢  
  املتقارب

  السريع  ٦،١١،٧٢،١١١  ٢،٤،٢،٤  ١٢  ٤
  املنسرح  ٤٥،١٢١  ٤،٥  ٩  ٢
جمزوء   ١٠  ٣  ٣  ١

  الوافر
  الرجز  ١  ٣  ٣  ١

  .ثبت المصادر 

 الكرم املعروف عز الدين أبو علي احلسن أيب. أسد الغابة يف معرفة الصحابة_ 
    .لبنان . بأيب األثري دار إحياء الرتاث العريب 

البديع يف وصف الربيع، أبو الوليد إمساعيل بن حممد بن عامر بن حبيب _ 
ًهـ تقريبا، حققه وكتب الدراسة وعلق عليه عبد اهللا عبد ٤٤٠احلمريي اإلشبيلي ت 

  .م١٩٨٧ الرحيم عسيالن، دار النشر والتوزيع، جدة الطبعة األوىل
، هـ٥٩٩بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، أمحد بن حيىي القيسي ت_ 

دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، . األبياريحتقيق إبراهيم 
  .م١٩٨٩الطبعة األوىل 

هـ ٦٩٥ تالبيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، ابن عذاري املراكشي_ 
  .١٩٨٣قيق ج، س، كوالن، ليفي بروفانسال، دار الثقافة، بريوت الطبعة الثانية ًتقريبا حت

تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة، إحسان عباس، دار الثقافة _ 
  .١٩٩٦بريوت، الطبعة الثانية 
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٦٣٧

تاريخ علماء األندلس، أبو الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف األزدي _ 
ألبياري دار الكتاب املصري القاهرة، دار الكتاب اللبناين،  إبراهيم احتقيقهـ، ٤٠٣ت

   .١٩٨٩بريوت الطبعة الثانية 
عبد اهللا حممد بن كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس، الشيخ أبو _ 

  .هـ، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت٤٢٠+ الكتاين الطبيب 
 نصر ابن أبو عبد اهللا حممد احلميدي. جذوة املقتبس يف ذكر والدة األندلس_ 

  .م١٩٦٦هـ الدار املصرية للتأليف والرتمجة ٤٨٨فتوح بن عبد اهللا األزدي ت 
احلماسة املغربية، خمتصر من كتاب صفوة األدب وخنبة ديوان العرب، أبو _ 

العباس أمحد بن عبد السالم اجلراوي التاديل، حققه حممد رضوان الداية، دار الفكر 
  .م١٩٩١، دار الفكر دمشق، الطبعة األوىل املعاصر، بريوت

اخلالفة األموية والدولة العامرية حممد عبد اهللا عنان (دولة اإلسالم يف األندلس _ 
  .م١٩٨٨مكتبة اخلاجني بالقاهرة الطبعة الثالثة 

هـ ٥٤٢الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين ت _ 
  .م١٩٧٨الثقافة بريوت، الطبعة األوىل حتقيق إحسان عباس دار 

سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس، أبو العباس أمحد بن يوسف التيفاشي، _ 
حققه إحسان عباس، املؤسسة العربية ) ابن منظور(هذبه حممد بن جالل الدين املكرم 

  .م١٩٨٨للدراسات والنشر، بريوت الطبعة األوىل 
ه ماهر زهري اجلرار، املؤسسة العربية شعر الرمادي، يوسف بن هارون مجع_ 

  .م١٩٨٠للدراسات والنشر الطبعة األوىل 
هـ شرحه أمحد أمني وأمحد الزين وإبراهيم ٣٢٨العقد الفريد، ابن عبد ربه ت _ 

  .١٩٩٦بريوت _ األبياري دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع 
ن مطبعة سرقسطة ريدي. هـ عناية فرنشكة٥٧٥، ت اإلشبيليفهرست ابن خري _ 

١٨٩٣.  
هـ دار ١٠٦٧كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة ت _ 



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٣٨

  .١٩٨٢الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
لسان العرب أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، دار صاد، _ 

  .بريوت 
، دار هـ٦٧٣املرقصات واملطربات، نور الدين علي بن الوزير أيب عمران ت _ 
  .محدو حميو 
هـ خمطوط ٧٤٩مسالك األبصار، أمحد بن حيىي بن فضل اهللا العمري ت _ 

  .مبكتبة اجلامعة األردنية، نسخة دار الكتب 
معجم األدباء، شهاب الدين أبو عبد اهللا بن ياقوت بن عبد اهللا الرومي _ 

 األوىل هـ، حتقيق إحسان عباس دار الغرب اإلسالمي، بريوت الطبعة٦٢٦احلموي ت 
  .م١٩٩٣

هـ ٦٨٥املغرب يف حلى املغرب، ابن سعيد األندلسي علي بن موسى ت _ 
  . ١٩٦٤حققه وعلق عليه شويف ضيف دار املعارف مبصر، الطبعة الثانية 

نثار األزهار يف الليل والنهار، مجال الدين حممد بن جالل الدين اخلزرجي _ 
  .١٢٩٨نطينة امللقب بابن منظور، طبع يف مطبعة اجلوائب، قسط

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري التلمساين _ 
  .م١٩٨٨هـ، حتقيق إحسان عباس دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل ١٠٤١ت

هـ ٧٦٤ يف نكت العميان، صالح الدين بن أيبك الصفدي تاهلمياننكت _ 
  .١٩١١املطبعة اجلمالية، مصر 

لزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب وفيات األعيان وأبناء ا_ 
  .م١٩٧٨هـ، حققه إحسان عباس، دار صادر، بريوت ٦٨١بكر ت

يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أبو منصور عبد امللك الثعاليب النيسابوري، _ 
  .م١٩٨٣شرح وتعليق مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
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