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ا  • ــا ويقصــروَ ا ِ ــا املقــاالت الــيت خيّصــوَ لــة الــيت تلتزمهــا أن تنشــر لكّتاِ إن خطــة ا
  عليها.

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

احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مــرن (ديســك فلــويب) مســجلة 
  عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين.

ا.املقاالت اليت ال تنشر ال ترّد إ •   ىل أصحاِ
لة، مع مقالته، موجزاً بسريته العلمية  • يرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  وآثاره وعنوانه.
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  خاطرات تثيرها كثرة االستشهادات

  ّ بأبيات البن المعتز
  عبد القادر زمامة. أ

الباحثون والدارسون والناقدون واملهتمون باألدب العريب يف هذا العصر، 
َِنصوصا وأعالما وموضوعات وعصورا ومميزات إقليمية وتارخيية، ألفوا أن جيدوا  ٍ ًٍ ً ً

ارب وتعابري ومؤلفات ونصوص شعرية فيما مير أمام أعينهم من أفكار وآراء وجت
ُألسنتـهم أحيانا تتحرك مبا نسوه أو تناسوه مما كان قد خزن يف ... ُوأخرى نثرية َ ُ َ ً ُ ََ َ

م اليقظة تئن من تزاحم هذه اخلاطرات األدبية  م، كما ألفوا أن جيدوا ذاكر ُّذاكر َ ِ

م مرات يف آفاق  قدمية وحديثة، ضيقة :ٍوالفكرية والنقدية، اليت تأىب إال أن حتلق 
ا خافضة، تبعا ملالبسات ومناسبات  ا رافعة، وختفضهم  ًومتسعة، ترفعهم  َّ
ًوظروف، تقتضي منهم أحيانا تشبيها أو متثيال أو استشهادا أو مجعا ضروريا  ً ً ًً ً

  .ألشباه ونظائر تأتيهم من هنا ومن هناك

ُفهذا البيت من الشعر العريب العباسي، مسعته وحفظته م . نذ صباي املبكرُ
ُواستشهدت به مرات، كما مسعت غريي يستشهد به يف عدة مناسبات، ألنه  ُ
ُكان يف نظري ونظر غريي إذ ذاك منوذجا ألدب خياطب املشاعر ويرضي األذواق  ً

ُّويسمو يف التعبري وال يسف يف التصوير ِ ويصح أن يستشهد به اإلنسان األديب . ُ
  .يف املكان املناسب

يأت  ة النصوص األدبية يف مصادرها وربط فروعها بأصوهلا، فوجدت ُمث  ُا ّ
ْنفسي تبحث عن صاحب هذا البيت وديوانه، واملصادر اليت ذكرته، واألقالم اليت 

- ٣ -  



  ٤   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

ً قدميا وحديثا، ألربط بني هذا البيت والقصيدة اليت جاء فيها بهْاستشهدت  ً
ًواملضامني اليت جاء هذا البيت معربا عنها ّ.  

  : فأقول إن هذا البيت هووأسارع
ُوكان ماكان مما لست أذكره َ ُ َِّ َ ََ ِفظن خريا وال تسأل عن اخلرب   َ ْ َ ْ َ ً َ َّ ُ 

ُفالبيت كما هو معلوم للشاعر العباسي ابن املعتز
، يقع ضمن قصيدة ال )١(

  .تتجاوز عشرة أبيات كان هذا البيت آخرها

ب مشس الدين ابن ُوقد أثارت هذه األبيات العشرة اهتمام املؤرخ األدي
وفيات األعيان يف ترمجة : هـ فنقلها بتمامها يف كتاب٦٨١َّخلكان املتوىف سنة 

  .)٢(ابن املعتز بعد التنويه بالقصيدة وصاحبها

ُومنذ ذلك اليوم الذي عرفت فيه القصيدة يف مصادرها، وتفهمت  ُ
ذا البيت من إمجال وإ ام موضوعها، وما كان يقصده الشاعر ابن املعتز 

ُللموضوع الذي خاض فيه كما خاض فيه آخرون، صرت إذا صادفت هذا البيت  ُ ِ

يف كتاب قدمي أو حديث، أو يف حبث أديب، أو مقال نقدي، أو رسالة جامعية، 
ذا البيت، أجتاوزه بعد قراءة الكلمة األوىل، ألنه يف  ُوما أكثر ما يستشهد الناس 

ا يف ُرأيي اخلاص، كان قد وضع مع كثري من األ َبيات املبتذلة عند املستشهدين  َ
ًوهي الزاوية اليت أضع فيها اجتهادا مين . كل مناسبة، يف زاوية من زوايا ذاكريت

ٍكل ما أريد أن أنساه، أو أتناساه، من أشعار وكلمات وأفكار وموضوعات،  َّ
ز ولشهرة بيت ابن املعت. َّاستهلكها التكرار واالبتذال عند السابقني والالحقني

َّيـقع االستشهاد به ال عند عامة أهل املعرفة والثقافة، بل وكثري من خاصة  ٍ َّ َ ّ ُ ُ ََ
                                                            

  .٢١٩ -٢١٨يوان ابن املعتز ص د    (١)
  .م١٩٤٨حتقيق حميي الدين عبد احلميد . القاهرة. ط. ٢٥٦ص . ٢ُوفيات األعيان ج(٢)  
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م عرفوا كل ما يتعلق به وكل ما قصد به  م أ َالباحثني، والدارسني، ممن يظن  َ ُّ َ ُ
ًقائله يوم نظمه، وجعله خامتة ملا حتدث به يف موضوع خاص به، كان معروفا يف  ٍ ً ََ ََ ُ َ

  .عصره

ٍنسى أن االستشهاد به جاء يف فصول مهمة ومفيدة، من كتب وإننا ال ن

َّرجال التصوف، واإلرشاد، والتذكري، وما كان يسمى بكتب: ُمؤلفوها من ّ ّّ :
ِاحلقائق، والرقائق، وغريها َِّ ََ.  

ُِّكما جاء االستشهاد به يف كتب ورسائل، مؤلفوها من أهل التاريخ،  ُ ٍ

  .ٌؤلفيها إشعاعات خمتلفةواألدب، والنقد، والرحلة، وغريها، ومل

ذا البيت وجدوا فيه ضالتهم املنشودة، حينما يريدون  ُوكأن املستشهدين  َ َ َّ
امه لتذهب نـفس  ام ما يقتضي املقام إ ُطي بساط احلديث يف موضوع، وإ َْ َ َ ْ َِ ُ َ َ ِ ّ

ِ مذاهب شىت، اقتداء بالشاعر الذي ختم موضوع قصيده - كما يقولون-القارئ  ِ ِ َ ً َْ
  .ّل مرة، يف القرن الثالث اهلجريبه ألو

ُومن باب غلبة الظن أن الذين أسرفوا على أنفسهم، وعلى قرائهم بكثرة  ْ َ َّ ََ
ذا البيت، وقلد  َ منهم السابق، يف املوضوعات املختلفةَّالالحقَّاالستشهاد  ّجدية : َّ

َّوهذلية، موضوعية وذاتية، لو تأملوا يف املوضوع، وتعمقوا يف املقاصد َّ ّ ، لكان هلم رأي ّ
ذا البيت   .آخر يف االستشهاد 

ُوبطبيعة المنهاج الذي ننهجه في مقالنا هذا ال ننتقد خاصة، وال 
القدامى : َّعامة، من الذين استشهدوا بهذا البيت، وال نعيب المؤلفين

ٍوالمحدثين، وإنما نريد فقط التنبيه بلباقة، واتزان، وموضوعية على أن يكون 

ًأدبي مناسب للموضوع يزيده إيضاحا، ويكسبه إشراقا االستشهاد بنص  ًُ ُ
ًوأن يتصرف الكاتب تصرفا جيعله حذرا . ُوتألقاً، ويبعده عن مرجعية ال تليق به ً



  ٦   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

ِال يسوق ذلك النص املقتطع من أصله املعروف كما يسوق احلكمة الشهرية بني  َ َ َّ ُ
َّالنَّاس، أو املثل املضروب بينهم، ومير على ذلك مر الك مهما كان املوضوع . رامّ

ُالذي يكتب فيه، أو يتحدث، أو خيرب عن أشياء هلا مكانتها، وتقديرها ُ ِّفلكل . ُ
ٌمقام مقال، كما يقولون، ولكل موضوع منهاج يليق به، واستشهاد يناسبه ملزيد  ٌ ٌ

  .من اإليضاح

ْإن هذا البيت جرى مجرى المثل، كما :  وال ينبغي أن نقول هنا- َ َ َ َّ

ً أخرى، مجرى األمثال، فيصبح االستشهاد بها جائزا، ولو كانت ٌجرت أبيات
ْفي عمق الداللة مغايرة، أو مناقضة لما قيلت فيه أول األمر ً ً ُ.  

 وال ينبغي أن نحاول هنا تضييق تلك القاعدة المعروفة، والتي -
َّكان يعرفها بعض المؤلفين والدارسين، والتي قـعدها أهل الرأي السديد،  ُ َ َ َّ َ

  :ّهم الرشيد للنصوص، والتي تقولوالف

ََّالعبرة بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب(( ّ ُ ُ َّ ويـرددون ذلك مرات، )).ِْ فتلك ُّ
ُقاعدة حمرتمة، تطبق يف نصوص وموضوعات حمرتمة، مسلمة، هلا مكانتها اخلاصة،  ََّ ُ ٍ َّ ُ ُ

  .فوق كل اعتبار، وال جمال للحديث اآلن عنها

 وبعض - وصاحبه، ...وكان ما كان:  عن بيتللحديثوقد آن األوان 
  .  احلديث- ًّ موضوعيا -املالمح اليت جير إليها 

َّ فالشاعر هو ابن املعتز الشهري بأشعاره، وتشبيهاته، ومركباته النـَّفسية، -  ِ ِْ َّ ُ ُ
ا، وشغل الناس عنها، منذ أصيب  ُوعقده الذاتية، اليت كان يعانيها، وحياول نسيا ّ ْ َ َ ُ َّ َُ

ِز مبأساة خلعه، وقـتلهاملعت: ُوالده َِِِْ ْ َ ِ َ َّوبقيت املأساة تنتظره هو حىت حل به ما حل . ْ ََّ َ َّ ْ َِ

ّبوالده املعتز وجده املتوكل وما حل مبن جاء بعدمها من العباسيني يف تارخيهم  ِّ َّ ِ ِ ِ
َ

  .الطويل، املعروف مع املتغلبني عليهم
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لشاعر ابن وقد حتدثت كتب التاريخ، واألدب، والنَّقد، والطبقات عن ا
ًاملعتز، ونال حظا البأس به من الدراسة عند املهتمني بتاريخ األدب العريب يف 
ُالقرن الثالث اهلجري، مما هو معروف، متداول، يربز مكانته الشعرية يف األدب  َّ

  .العريب اليت ال جدال فيها

يف آخرها، موجودة يف ديوان ) وكان ما كان: ( والقصيدة اليت جاء بيت-
َُّسر ( فيها عن دار سكناه اليت كان يسكنها بالقرب من يتحدث، وكان الشاعر
املطرية((: ، والواقعة باملكان املعروف باسم)َمن رأى

َ
َّ احملاط بالبساتني واملتنـزهات ))

ِاملطرية((وكانت هذه . يف ذلك العصر، ويف تلك املنطقة بالذات
َ

ْ قريبة من دير )) َ
ُدير عبد((: وهو. شهري هناك َْ ْ  الذي سجل الشاعر ابن املعتز امسه يف هذه ))ونَ

ُالقصيدة، كما سجل شعراء آخرون أمساء أديرة أخرى معروفة، كانوا يرتددون  َّ َِ ْ ُ َّ
ا، واملزنرين من  ََُّعليها، وهلم فيها أخبار وذكريات وأحاديث ووقائع مع رهبا ُ ٌ ٌ

ٍقصادها، الذين يتسابقون إليها سحر كل يوم، يف هيئ َّ َ َ َ
ِ َّ مُ   .)٣(ة وطقوس خاصة 

ُوابن املعتز حتدث بأسلوبه اخلاص، ومشاعره اخلاصة عن داره باملطرية،  ْ
ْودير عبدون القريب منها، وما كانت جتيش به نفسه، وهو يتابع نشاط وحركات  َ

ْرواد هذا الدير، كما كان يفعل أمثاله من شعراء ذلك العصر َّ ُ.  

معجم : (احلموي يف كتابه ومن اجلدير بالذكر هنا أن جند ياقوت -
َِّ، ويذكر دير عبدون، ويـعرف قراء معجمه هذا ))املطرية((يذكر هذه ) البلدان ُ َ ْ َ

بعبدون، وأخيه صاعد، ومعلومات أخرى، بل إنه يأيت بنص قصيدة ابن املعتز، 

                                                            
  .م١٩٥١بغداد .  انظر كتاب الديارات أليب احلسن الشابشيت، ط (٣)
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  :)٤(اليت ختمها بقوله فيها
ُوكان ما كان مما لست أذكره َ ًفظن خريا وال تسأل عن اخلرب َ ُ 

ًوحنن بطبيعة عملنا الدراسي والنقدي يف هذا العصر ال نظن شرا، وال  ُّ
َِخريا، وال نسأل عن اخلرب، استجابة لرغبة شاعرنا املفن ابن املعتز، بل إننا : ً

  ً.نسكت عن هذا املوضوع الذي جاء يف شعره، ويف شعر غريه سكوتا

ّاملستحسن أال  وهذا ال مينعنا من أن نبدي يف هذا العصر ملحوظة ترى من - 
ذا البيت يف كل املوضوعات السيما حينما . اجلدية، واهلزلية: نكثر من االستشهاد 

ًيكون البون شاسعا بني شاعرنا ُ ابن املعتز العباسي ومقصده، وبني مقاصد اآلخرين : َ
  .املستشهدين ببيته بكثرة، ويف كل املوضوعات

يد أن بيت ابن املعتز يف  وأظنين بعد هذا ال أحتاج إىل االعرتاف والتأك-
ّحد ذاته ومن الناحية النقدية املوضوعية له إشراقة أدبية بيانية ال ختفى، عندما 

  .ُنضع املوازين وحندد املفاهيم

ام والطي، أو ما -  ِّ فمن ناحية املضمون، حقق الشاعر بدقة هدفه يف اإل َُ َّ ُ َّ
َّيسمى يف عرف عصرنا هذا بالتعتيم ُ َّ َفجاء باحتش. ُ ِ َام ذايت، حاول به أن جير ذيل ْ َْ ََُّ

ُالتناسي والتسرت، وأال يرتك هناك ثغرة للفضوليني الذين حيلو هلم أن حيرجوا الشعراء  ً
م، كما حيلو هلم أن حياولوا تفسري ما ال يفسر، وتفصيل ما  م، وسيئ ظنو َّبتساؤال ُ

ٍال يـفصل، عند هؤالء الذين يهيمون يف كل واد
ُ َّ َُ.  

ٍن حقق بذوق، ولباقة فاملضمو- َ َْ ٍ َ ُّوهذا سر مجال املضامني اليت تروق . ُ
                                                            

َ انظر ما ذكره عن املطرية يف حرف امليم، وما ذكره عن دير عبدون يف حرف الدال م (٤) ْ ن َ
/ وجاءت أبيات ابن املعتز يف معجم البلدان عند احلديث عن دير عبدون. [معجمه
لة   ].ا
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 يضعون األسس املوضوعية، لتكون أحكامهم الذينالنقاد واحملللني والدارسني، 
َِحمرتمة عند خماطبيهم ُ.  

ّ ومن ناحية الشكل، عمد الشاعر إىل فعل معروف يف اللغة، والنَّحو، -
َّكان التامة: وهو َّوكرر هذا الفعل، كأنه قال. قوعالو: ، اليت تعينَّ َوقع ما وقع، مث : َّ َ

َسكت َ َ.  

َّومعلوم أن كلمة ُ، يف اللغة العربية هي من صيغ العمومما: ٌ َ ِ ُوقد استعملت . ّ
ُكثريا يف فصيح النثر، وبليغ الشعر، واألمثلة يف ذلك ال حتصى ً.  

ِ وهناك يف الشطر الثاين من البيت مجلتان-  َُْ ًفظن خريا، : وهياألوىل منهما : َّ َّ ُ
ا إليها، وهي ِتوحي بالثانية، وجتذ ََوال تسأل عن اخلرب: ُ ٌفكأن اجلملة األوىل مقدمة، . َْ ِّ َّ

ٌوكأن اجلملة الثانية نتيجة َمع إجياز جيد أعان على مجال البيت وإشراقه. َّ َ ٍ ٍ.  

َّ ولعل ما ذكرنا هنا عن مضمون البيت، وشكله، هو الذي جعل احلظ  َّ
َّ منذ قرون، ويقع االستشهاد به عند السابقني والالحقنيُيصاحبه وقد قدمنا . ُ

  .َّملحوظتنا ورأينا اخلاص يف ذلك

ْ بعد هذا ميكننا أن نتعرض لألشياء األخرى اليت أثارت هذه اخلاطرة حول -  َّ ُ َ
ا يف عدة موضوعاتبعض   : أبيات ابن املعتز اليت ألف الناس االستشهاد 

م حمرومون يف هذه ُ ونبدأ بالبيت الشه َري احملظوظ أيضا عند من يزعمون أ َ ً
م جاءهم  َالدنيا، وحرما ْ من أن الدهر له تقدير كبيـر ملن هم - كما يزعمون–ِ ُ ْ ٌ ٌ َّ َّ

  :َراسخون يف اجلهل والبالدة والغباوة، ولذلك وجدوا يف بيت ابن املعتز هذا
ُْكن جاهال أو فتجاهل تـفز َ ْ ً َّللجهل يف ذا الدهر   ْ ٌ جاه عريضْ

)٥( 

                                                            
  .٢٥٩ ديوان ابن املعتز ص  (٥)



  ١٠   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

ِّضالتـهم املنشودة، ومتـنـفسهم الدائم، ليعربوا به، عن طريق نصح السامع، عما  َ َّ ََ َْ ُ َّ َ
م،  ٍأصاب أهل اجلاه واملعرفة واملقدرة والعلم، من إبعاد عن كل ما حيقق رغبا ِ َ
ٌخبالف أهل اجلهالة الراسخني يف البالدة والغباوة، فلهم جاه عريض، يتمتعون به 

ْيف ده َّرهم، أو هكذا يقصد ابن املعتز، ليتهكم، ويستخف باحلياة واألحياءَ ُ ُ ِ َ.  

ٍ وهذا البيت من شعر ابن املعتز هو يف واقع األمر رسالة مفتوحة من رجل -  ٌ ٌ َ ْ
َّحمروم مهمش يف جمتمعه رغم أدبه، ونسبه، واطالعه، وانغماره يف حياة أهل األدب  َ ُ

َُداللة وعمق التحليل، ملركبات ابن املعتز، ُوهذا شيء نفهمه يف عمق ال. والثقافة ُ
َُوعقده النَّفسية اليت تظهر بشكل واضح يف ديوانه ويف مؤلفاته األخرى كما تظهر 

  .تردده، وتناقضه

ذا البيت على أنه   َّأما فيما يرجع إىل االستشهاد  ، ))ٌجتربة((، أو ))ِحكمة((َّ
ٌخربة((أو  ْ َّ ال يف الذوق السليم وال يف الواقع ُ مما ال يسوغ- يف رأيي–، فهذا ))ِ َّ

ُالذي عاش فيه، ويعيش اإلنسان مهما كانت األحوال ومهما كانت أزمة املفاهيم  َ َْ ُ ْ
ًيف تاريخ احلضارات قدميا وحديثا ُوالشاعرية توحي يف أحوال صعبة، ويف ظروف . ً

َْخاصة، حتيط بالشاعر فيشعر بالغنب، والتهميش، واإلحباط فسه مث خيلو بن. ُ
َليصب مشاعره، ورسائله املفتوحة إىل عصره، ومن يظنهم حرموه حقوقه، يف  ِ َ

ِ َّ
شكل قصائد، ومقطعات، وأبيات، هلا وجود بارز يف كثري من دواوين الشعر 

  .القدمي واحلديث: العريب

فإننا ننبه هنا على مراعاة مقاصد أصحاب النصوص قبل وكما قلنا قبل 
  .إقحامها في باب االستشهاد

َ فصاحب النص يف هذا البيت عاش مهيض اجلناح، فهو من شخصيات ذلك - 
ْ إقصاؤهم يف نظر احلاكمني بأمرهم عن مراكز األمر والنَّهي، ينبغيالعصر الذين كان  ِ َْ ُ
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ْوالصدارة، والرتشيح للحكم املعروف يف ذلك العصر ُ َّ.  

 أخرى ً من شعر ابن املعتز، جند أبياتا))اجلهلي(( ومن قبيل هذا البيت -
ا عند كثريين، منها على اخلصوص قوله ِيستشهد  ُ َ ْ َ ْ ُ

)٦(:  
ِمن يشرتي حسيب بأمن مخول َ َِ َ

 َمن يشرتي أديب حبظ جهول   

َفكأن الشاعر ابن املعتز دخل سوقا من أسواق بلدته، حياول أن يقوم  ً
ٌبعملية جتارية مرحبة، فيها بيع وشراء َ ُِْ:  

َ يبيع ما ورثه من جاه وق-  ٍ َُِ َ َدر، وما يكلفه ذلك من هلع وخوف وحسد، ُ َ ََ ُ ْ  

َأمن مخول(( ليشرتي بذلك - َْ((   

  . فرييح نفسه، ويريح اآلخرين-

ذا  َوبطبيعة عقد ابن املعتز ومركباته النفسية، مل جيد أي غضاضة يف القيام  َ َّ َّ َُ
ذا الع َالعرض يف هذه السوق اليت ال أظن أنه وجد فيها مشرتيا، أو مهتما  ًَ   . رضً

انني، فيقول، مما :  ومنها- َِّبيت آخر يتحدث فيه عن لذة الناس ا ّ ِ َّ َ ٌ
ُيستشهد به كثريون ِ ْ َ ْ َ

)٧(:  
ُجننت بال شك فقلت لهم: قالوا ٍّ َّما لذة العيش إال للمجان   :ُِْ ُ  ن يّ

َيزعم ابن املعتز يف هذا البيت أنه وجدها يف َّفما هي هذه اللذة اليت َ َ ُ :
  َّ حىت يقع االستشهاد بالبيت؟المجانين كما وجدها غريه من ،الجنون

از البياين وال التصوير  َحنن موضوعيا ال نستنكر اخليال الشعري، وال ا َ ًّ
ا فنا مجيال تتوارثه  ا من عناصر اجلمال اليت كان الشعر  ًالفين عند الشعراء، بل إ ً

                                                            
  .٣٤٥ ديوان ابن املعتز ص  (٦)
  .٣٧٧ الديوان ص  (٧)



  ١٢   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

ِّالثقافات واحلضارات ويثري يف اإلنسان على ممر ُ العصور كامن املشاعر َ
  .َّواإلحساسات بألوان شىت من التعبري

واستشهاد كاتب أو مفكر أو ذي رسالة في الحياة ٌوهذا شيء 
  :االجتماعية واإلنسانية بقول ابن المعتز هذا

  .))ما لذة العيش إال للمجانين((

فابن املعتز وغريه من . ولو كان ذلك من باب التهكم! شيء آخر
َسائل املفتوحة وهذه االنفجارات املتوالية ينبغي أن تـفهم على أصحاب هذه الر َ ْ ُ

ُأقواهلم وتصرفاتـهم، فهي رد فعل نفسي، وفن من القول له حدوده : حقيقتها ٌّ ُّ ُ ُ ُُ
َّوظروفه اخلاصة ُ.  

ًوهذا البيت بأسلوبه احلواري شكليا ّ َ
ُوقلت... قالوا: ِ ُيذكرنا بأسلوب ... ُ

ي كان فارس هذا امليدان وله فيه جوالت معروفة عمر بن أيب ربيعة الذ: الشاعر
  .متداولة

ُكما يذكرنا سابقه يف هذا املقال ّ:  
ُْكن جاهال أو فتجاهل تـفز َ ْ َ ً ٌللجهل يف ذا الدهر جاه عريض   ْ َّ َ ِ 

بأبيات وأقوال عديدة لشعراء مرموقني معروفني، وهلم مكانة يف األدب العريب، 
  .ية، واإلشراقات الفنيةودواوينهم تفيض باملعاين اإلنسان

م إلينا اآلن شاعر املعاين أبو الطيب املتنيب الذي له بصمات معروفة يف -  ٌ وأقر ُ
 ))انفجارته املعهودة((: فنجده يقول يف. عدة موضوعات من حماسن احلياة ومباذهلا

ً اليت بثها يف ديوانه مؤرخا ))رسائله الشعرية املفتوحة((و ُ  ال ختلو يف  حياته، اليت))أطوار((َّ
َفـردية، وأنانية، وتربم باحلياة واألحياء: مجلتها من ٍُّ َِّ َْ.  
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ّذو العقل يشقى يف النعيم بعقله َ ْ َ ِ  )٨(وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم   ُ
ًَْحظوة((ُوبيت املتنيب هذا ال يقل   يف االستشهاد به عن أبيات ابن املعتز ))ُ

نذ مسعه السامعون وقرأه القارئون يف عند املؤلفني، واملتحدثني، والكاتبني، م
َّديوانه، الذي شرق وغرب، ومنذ القرن الرابع اهلجري حىت صار   مع بعض –ََّ

َ وأبيات شعراء آخرين، من االستشهادات املبتذلة، اليت -أبيات الشاعر ابن املعتز َ
ا، يف موضوع  َنتجاوزها عندما نسمعها، أو نـراها مكتوبة عند من يستشهد  ً ََ ْ َ ما ُ

  .يف عصرنا هذا
َّ ولعل القارئ الكرمي أدرك من هذه املقالة املوجزة، أن األمر يتعلق - َّ

َّباإلكثار من هذه االستشهادات، وال يتعلق بأصحاب األبيات، إال بإيضاحات، 

َّفالبن املعتز مكانته الشعرية اليت ال تنسى، وال تـنسى. وإشارات الئقة باملوضوع َُ ُ .
ْويوم قتل بـعد ال َ َفتـنة الشهرية ببغداد، وكانت فتنة عمياء صماء ال ندخل اآلن يف ُ ًَّ َ َِ ْ ِ

ْتفاصيلها التارخيية وقد أودت حبياة هذا األمري الشاعر األديب املؤلف كما أودت  َْ ََ
.  يف يوم وليلة األديب املعروف حممد بن داود بن اجلراح))وزيره((حبياة زميله و
  ...تداول املطبوع امل))َالورقة((: صاحب كتاب

  :)٩(َّ رثاه الشاعر ابن بسام البغدادي ببيتني شهريين-
ٍلله درك من ميت مبضيعة ِْ ْ ْ ُّ  ِناهيك يف العلم واآلداب واحلسب   ِ

ِوإمنا أدركته حرفة األدب   تنقصهفُّما فيه لو وال ليت  ْ)١٠( 

                                                            
ُهلوى النفوس سريرة ال تعلم((: ضمن قصيدة مطلعها:  ديوان املتنيب (٨) ٌ((.  

وله ترمجة شهرية يف .  هـ٣٠٣د بن نصر بن منصور املتوىف سنة أبو احلسن علي بن حمم(٩) 
 ٣٥عدة مصادر وقد سبق للمرحوم مصطفى صادق الرافعي أن ذكر البيتني يف ص

  . من كتابه تاريخ آداب العرب١ج
  .م١٩٥١القاهرة . ط. ٥٠٦ ص١ انظر البيتني يف فوات الوفيات ج (١٠)
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َّويظهر حسب االستقراء والتتبع أن هذا الشاعر ابن بسام كانت له 
اورات ومساجالت مع الشاعر ابن املعتز الذي عاصره وتتبع صالت وحم

  .خطواته وإنتاجاته حسبما ورد يف مصادر شىت
 دون أن نقف ))أدركته حرفة األدب((: وال ينبغي أن نتجاوز هذا التعبري

  .ًعنده قليال
 يف املضاف )١١(مثار القلوب((: فقد حتدث أبو منصور الثعاليب يف كتابه

  :التعبري فقال عن هذا ))واملنسوب
َحرفة األدب(( ُحرفة األدب آفة األدباء: ُقال اخلليل. ِ َ : ويف كتاب... ِ

ِاملبهج((
ُ

((
ٌ حرفة األدب حرفة)١٢( ْ ُ َ ُ َ ِ...(( )١٣(.  

َّمث استشهد أبو منصور الثعاليب ببيت ابن بسام يف رثاء ابن املعتز بعد أن 
  .حلت به نكبته الشهرية

شاعر الوحيد الذي رثى ابن املعتز ُومل يكن ابن بسام البغدادي هو ال
ًالشاعر األديب الكاتب املفن، بل إننا جند يف مصادر أخرى شعورا باخلسارة  ّ َِ
ُاألدبية اليت جتلت يف نفس ابن بسام كما جتلت يف الوسط األديب، فبكاه ابن  َّ

ورثاه من شعراء . ُبسام وكانت بينهما عالقة خاصة، كما أشرنا إىل ذلك قبل
  .ونالعصر آخر

 وجند يف كتب األدب وفنون البالغة واملوازنات واملقارنات بني مشاهري -
ٌالشعراء مكانا بارزا لالستشهاد بأبيات للشاعر ابن املعتز بعضها قمة يف َّ ِ ً التشبيه : ً

                                                            
  .م١٩٠٨القاهرة . ط. ٥٢٩ ص  (١١)
  .ري أمساء شعراء احلماسة البن جين يف تفس (١٢)
َ احلرفة (١٣)   .ِاحلرمان، وسوء الطالع: ُ
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َّبأنواعه، واالستعارة بأصنافها، والوصف بأساليبه، مع االنسجام والدقة يف اإلشارة  ِّ
  .إىل املعاين الطريفة

  :وحيضرنا هنا قوله
ْعجبا للزمان من حالتيه َ َّ ُوبالء دفعت منه إليه   ً ْ ِ ُ ُِ 
َّرب يوم بكيت منه فلما َّ ُصرت يف غريه بكيت عليه   ُ َ َ ُ ِ 

َّ إىل اإلشارة إىل ما قدمه ))اخلاطرات((ُولعل قرائي هنا ال حيتاجون يف هذه 
رواها عن ابن املعتز  يف أجزاء موسوعته من أشعار وأحلان ))األغاين((ُصاحب 

َِبواسطة األسانيد اليت يستعملها، وبذلك أنصف هذا الشاعر املفن الذي كان يف 
ُعصره عارفا باألحلان واملوسيقى ووقف صاحب  ً وقفات فنية أدبية شعرية ))األغاين((ً ً ٍ

َّحول ما أجاد فيه ابن املعتز وما توسط فيه وما قصر فيه من قصائده، ومقطعاته،  َّ َّ
  .وذلك شيء كثري. اتهوأبي

َّولقد سار يف نفس االجتاه األديب النقدي البياين األخوان اخلالديان يف  ِ ِ َ ِ َ َ َِّ ِّ ّ َ
ما ْ حيث إن هذا الكتاب اشتملت أقسام جزأيه على ))األشباه والنَّظائر((: كتا ْ ُ

ّكثري من أبيات ومقطعات الشاعر ابن املعتز مع مقارنات ومتابعات وتناول أديب  َ ٍ ٍ

َّاملبتكرة، والصفات املستحدثة بل إن األمر بلغ بصاحيب كتاب األشباه والنظائر َْه تقدير وتفهم ألشعار هذا الشاعر العباسي املغبون، والسيما من جهة املعاين في
ما هذا على َّإىل أن نصا يف كتا ْ:  

ما ألفا كتابا معروفا باختيار شعر ابن املعتز والتنبيه على معا- َّ أ ً ً َّ   . )١٤(نيهَّ

 البن املعتز ألنه يف نظرمها أغفل بعض ))البديع(( وعلى انتقاد كتاب -
  . من البديع)١٥(األنواع

                                                            
  ...!!.ً عن هذا الكتاب شيئا- اآلن–وال نعلم . ٧٧ وص٥٣ ص ٢ انظر ج (١٤)
  .٣١٠ ص ٢ انظر ج (١٥)



  ١٦   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

 وإذا أمكننا أن نرجع إىل الوراء لنشاهد حظ بعض أمصار املغرب العريب -
ِوما هلا من اهتمام بأدب ابن املعتز األمري الشاعر الكاتب، فإننا نكتفي هنا 

  :باإلشارة إىل

  زهر اآلداب ومثر األلباب أليب إسحاق احلصري،: ب كتا-

ِاملصون يف سر اهلوى املكنون وإننا لنجد عند هذا :  وكتابه اآلخر-

ًاألديب املؤلف الذي عاش يف القرن اخلامس اهلجري مبدينة القريوان، نصوصا 
ًحية من أدب ابن املعتز شعرا ونثرا مع تعليقات ومقارنات مما يدل على أن  ً

ًكان ريان من أدب ابن املعتز عارفا ملؤلفاته وآثارهاحلصري  َّ.  

ما  ْومن الطريف أنه ذكر بيتني البن املعتز يهجو    :ومها ))َّابن بسام((ْ
 ُفشعره قد كفاه   ًّمن شاء يهجو عليا
ِلو أنه ألبيه ُما كان يهجو أباه   ََّ ُ 

ا ابن رش- ُ ولقد كانت أبيات الشعر اليت استشهد  ُ َ ْ َ ََ ْ  ))ُالعمدة((يق يف كتابه َ
ْوافرة حمظوظة، حيث إننا جند هذا املؤلف كان على اطالع واسع على شعر عبد  ِ ً
ُاهللا بن املعتز فاستشهد بنحو اخلمسني بيتا من شعره، منها قوله يف وصف نسوة ً:  

ٍ أشرن على خوف بأغصان فضة َّ ِ َ ٍ ْ َ َ ْ َ ُمقومة أمثارهن عقيق   َ َ َّ ُ ُ َ ٍ َّ َ ُ 

  :وقوله
ْلئن  ْنزهت مسعك عن كالميِ َ َ َْلقد نزهت يف خديك طريف   َّ َ ْ َ ُ َّ 

ُله وجه به يصيب ويضين ُ ٌ ْومبتسم به يشقي ويشفي   َُ َ ُ ُِ
ٌ َ َْ 

ًوقوله يصف خيال َ..)١٦(:  
َصببـنا عليها ظاملني سياطنا ا أيد سراع وأرجل   َََْ ُوطارت  ُ َْ ٌَ ِ ْ 
                                                            

  .١٩٣٤القاهرة . ط. ٥٢ ص٢ وج٢٩٥ وص ٢٦٩ ص ١ج:  انظر العمدة (١٦)
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محد بن زيادة اهللا َّكما أن معاصر ابن رشيق أبا الطاهر إمساعيل بن أ
 ))املختار من شعر بشار((: التجيبـي الربقي يف كتابه الشهري املفيد الذي شرح فيه

ًاختيار اخلالديـني، يستشهد كثريا أثناء شرحه وتعليقه ونقده بأبيات ومقطعات  ْ َّ ِ َ
ٍذات معان وتشبيهات وكنايات واستعارات لطيفة البن املعتز، وذلك يف حنو 

  .ابه املذكورثالثني مرة من كت

  :)١٧(منها قول ابن املعتز
 تعاونت فيه من قرن إىل قدم
 قادحماسن بدع تستوقف احل

 فكم حتيـر من عقل ومن نظر
 فيه وكم تاه من قلب وكم خفقا

  :ومنها قوله يف حاسديه
 ْد وتلك من خري املناقب   ما عابين إال احلسو
د مل ْمتلك مودات األقارب   فإذا ملكت ا ّ 
د واحلساد مقـ  ْرونان إن ذهبوا فذاهب   وا
ْـن فقدت يف الدنيا األطايب   َوإذا فقدت احلاسديـ ِ َ 

َّولو فرضنا أن مؤرخا من الباحثني يف عصرنا هذا استشارنا لندله على مصدر  ً َّ َ
معاصر لعهد املعتضد العباسي ومعاركه والسيما مع الزنج، وموقفه من عدة شخصيات 

 أن ندله عليها - ً بناء على معرفتنا مبنظومة ابن املعتز - َّيف عصره، ملا ترددنا حاكمة 
ا يف تصوير أحداث وأشخاص وأعمال  ٍوعلى عدة أبيات منها يصح االستشهاد  ٍ ٍ

                                                            
  .٢١ و٦٩ – ٦٨ املختار من شعر بشار ص  (١٧)
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ا عهد اخلليفة  ّوحماسن ومباذل كان ابن املعتز قد مجعها يف منظومته الرجزية اليت أرخ 
  . من األبيات٣٦٣غ العباسي املعتضد، واليت تبل

َوإذا كنَّا ال جنهل أن رجزية ابن املعتز يغلب عليها طابع التاريخ والتسجيل 
ا يغلب عليه الطابع األديب  َوربط األحداث بغمرات املعتضد فإن بعض أبيا َ َ

  .واخليال واملبالغة وما إىل ذلك

ا تسري مع تاريخ معاصره امل ؤرخ وأبيات ابن املعتز يف هذه الرجزية كأ
الشهري ابن جرير الطربي يف خط واحد، واألمر حيتاج إىل مزيد من املقارنة 

  .والتعمق يف االستنتاج

ُطه حسني حينما كان حياضر عن . ومن الطريف يف هذا العصر أن جند د
ِ ُ

  :ً، قائال)١٨(ّشاعرنا ابن املعتز يقدم لسامعيه ما يأيت

َِّوكان ابن املعتز رفيقا يف فـنه هذ... (( ً ِّ
ُ َّا، ويف حبه، ويف هلوه، زعموا أن ُ ّ

ًأصحابه اجتمعوا إليه ذات يوم وكانت تغنيهم جارية قبيحة الوجه جدا، وكان  ّ ُِ ُ ٌ َ َِّ ْ ٍ

ا فكان يداعب هذه اجلارية القبيحة،  ا عذبا، وكان ابن املعتز مفتونا بصو َصو َ ُ ً ًُ ْ َ ُ
ِويسرف يف مداعبتها، فلما قامت قال له بعض ندمائه ُ ْ ُ ُُ ْ:  

َّا الذي حتب يف هذه اجلارية الشوهاء؟ م- ُّ ُ  

ْ فقال الشاعر ابن املعتز هذين البيتني- ُ:  
َقـليب وثاب إىل ذا وذا َ ٌ َّ ُليس يرى شيئا فيأباه   َِْ َ ً 
َْيهيم باحلسن كما يـنبغي ُ َِ ُويرحم القبح فيهواه   ُ َ ْ َ َ ُْ َ َ 

                                                            
دار املعارف .  ط١٥٨طه حسني ص . د. من حديث الشعر والنثر:  انظر كتاب (١٨)

  .م١٩٦٩بالقاهرة 
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*  *  *
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  أمحد فارس الشدياق
  ورأيه في بعض المستشرقين 
  وفي مشكالت الترجمة

  

  

  الدكتور محمد سواعي
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ِأحمد فارس الشدياق ورأيه في بـعض المستشرقي ْ َ ُ ْ   ن َ
  * وفي مشكالت الترجمة

  محمد سواعي. د

ِّمقدمة ُ:  

َنتناول  َيف هذا البحث جهود أمحد فارس الشدياق َ ُ ْ  )١٨٨٧ - ؟ ١٨٠٤(َ
ِر عنه يف تعليقاته على ترمجات بعض  َّورأيه يف مشكالت الرتمجة الذي عب

املستشرقي
ُ

ن األوائل لبعض امل 
ُ

َونـتناول أيضا عالقـته ببعض . َّؤلفات العربيةِ ََ َ ً َ
ْاملستشرقي َ ُ
ِن ورأيه يف من عرفه منهم شخصيا يف أثناء إقامته يف بريطانيا وفرنسا،   ِ ًّ

م، أو مسع عنهم من مصادر أخرى م ومؤلفا َممن قرأ تـرمجا ُ َِ َ َُِ ِ َِّ َْ َ ونعرض بالتفصيل . َّ
ِِعالقة الشدياق باملستشرق اإلجن َْ ُ َ  - ١٧٨٣ (Samuel Leeليزي الدكتور صموئيل يل َ

ِ، الذي أوكلت إليه اجلمعية اإلنكليزية املعروفة بـ )١٨٥٢ ُ َُّ َ ِمجعية تـرقية املعارف ((ََْ َِ َْ
ْ مهمة تصحيح نـقل Church Missionary Society ))َّاملسيحية َ َّ َ َّالكتاب املقدس((َ

ُ
(( 

َّوجدير أن نذكر أن هذا. إىل اللغة العربية َ ْ َ املستشرق عـارض ترمجة الشدياق، ٌ ِ ْ َ ُ
ُيف أثناء عمله معه، باألصل الذي كان يت وقد بىن الشدياق موقفه . )١(ِرجم منه ْ

رته اليت  ن اللغوية وكفايتهم يف العربية على خب رقي من قدرات بعض املستش
والعمل الوطيد مع بعض ) يل(اكتسبها من هذه العالقة مع الدكتور 

  .خرينن اآل املستشرقي
ّالبد للباحث أو القارئ اجلاد حي ِ َْن يطالع ترمجة ما من طرح بعض  َُّ ْ ِ ً

َكما فـعل الشدياق -األسئلة  َ ما الشروط الالزمة يف املت:  من مثل-َ
ُ ُ ْرجم للنـَّقل ُّ ِ 

ٍمن لغة إىل أخرى؟ وهل إتقان املهارات اللغوية شرط كاف إلتقان الرتمجة من  ٌ ْ َ ُ َ ْ ُ
ٍ

- ٢١ -  



 ٢٢  حممد سواعي.د  -  ن أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقي

ٍلغة أجنبية؟ وهل م ُعرفة ثقافة جمتمع تلك اللغة ضرورة أساسية؟ إذا كان األمر ٍ َّ ٌ َ ِ ُ ِ ُ
الي َْكذلك، فكيف يكتسب املرتجم هذين ا ْ َ ِ َ ّن من املعرفة؟ والبد، قبل اإلجابة  ِ

ِعن هذه األسئلة من وجهة نظر الشدياق، من ذكر املالحظات التالية ْ ِ َ َ َ ُ ِ:  
ًأوال َإن قراءتنا وجهة نظر الشدي: َّ َ َ َ ْ ُ َ ًاق هذه تـعتمد اعتمادا كليا على َّ ُّ ً ِ َْ َ

ِالفكر اليت أوردها حول القضايا اللغوية املتصلة بالعربية، وعلى رأيه يف  َّ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ

املستشرقي
ُ

َن الذين ذكرهم يف كتابه  ز أو الفرنسيي ن اإلجنلي  كشف املخبا عن ((َ
))فنون أوربا

 عن بعض ًرة ٍفقد أورد الشدياق يف هذا الكتاب إشارات قصي. )٢(
  .ر من األحيان ن كانت الذعة يف كثي رقي هؤالء املستش
ُ إن عمل الشدياق متً:ثانيا َ َ ٍرمجا كان ضمن حركة ثقافية عربية أخذت  َّ

َ َ ْ ِ ً ِ ْ
َتـنشط يف الن ّقل من اللغات األوروبية، والسيما الفرنسية واإلجنليزية، إىل اللغة  ََّْ ْ

ٍّالعربية، يف كل من مصر وبالد الشام يف ْ النصف األول من القرن التاسع ُ ِّ
  .عشر

َّففضال عن ترمجة العلوم الغربية يف مؤسسات حممد علي يف مصر،  ُ ً
َّنـلمس أيضا النشاط يف الرتمجات الدينية على أيدي مؤسسات التبشي ُ َ ً َ ر الغربية  َْ

َِّومعاضدة بعض املساعدين العرب، وكذلك يف نـقل املؤلفات األدبية األولية َّ ََُّ ْ َ َ ُ 
ْوخباصة يف جمايل املسرح والشعر ِّ َ ْ َْ َ

ٍ ْفينبغي لنا، حىت نفهم رأي الشدياق يف الرتمجة، أن . َّ َ َّ
ْنـعرض تاريخ الرتمجة يف هاتـي ََ ِ ْ ًن من العامل العريب عرضا سريعاَ ّن املنطقتـي َ ً.  

ا املستشرقون : ًثالثا رافق قيام هذه احلركة العربية حركة غربية قام 
ُ َ ٌَ ٌّ ِ ِ َ

ِل من خرجيي برامج الدراسات اإلسالمية يف بعض جامعات أوروبا، األوائ ِ ِ

ِوخباصة جامعة اليدن يف هولندة وبعض اجلامعات الفرنسية واجلامعات  ِ ْ ِ ٍ َّ
ْفقد تعاظم االهتمام بالعربية فعال يف القرن التاسع عشر، أي مع . الربيطانية ََ ْ ً ِ

َّبداية األطماع االستعمارية والنَّشاطات التبشي َوقد تزامن .ّرية يف البالد العربية ِ
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٢٣

ٍهذا االهتمام مع ظهور ترمجات من العربية إىل الفرنسية واإلجنلي زية وبعض  ُ
ًوهلذا نـقدم عرضا موجزا للدراسات اإلسالمية يف . اللغات األوروبية األخرى َ ً َْ ِّ َُ

ًأوروبا وخاصة يف بريطانيا وفرنسا يف ذلك احلي َّن، حىت نتعرف على مستوى  َّ
اإلعداد اللغوي هلؤالء املستش

ُ
ِن املرتمجي ِرقي ِ

ُ
ن، وكان هذا املستوى أهم العوامل  

ًاليت دفعت الشدياق إىل ما قاله فيهم، وما قاله، يف كتابه املذكور سابقا، عن 
ٍحال تدريس العربية يف اجلامعات الغربية وخباصة اجلامعات اإلجنلي زية، واملكانة  َّ

ِّ هذه اللغة يف الربامج األكادمييةَّاملهمشة اليت احتلتها ُ.  

  :ن العرب في مصر وبالد الشام رجمي ُجهود المت

ا  َلعلنا ال جنانب الصواب إذا قلنا إن القيام بعمل الرتمجة واالهتمام  َ َ ََ
ِ َّ ُ َ َّ ُ

ِ ُ َّ

َْيف النَّصف األول من القرن التاسع عشر كان نتيجة اهتمامي َ َ َ َّ َْن خمتلفي ْ ن يف مصر  ُ
ْففي مصر، كان الدافع وراء هذا النَّشاط اجلم يف بداية القرن . الشاموبالد  َ ّ ََ َ ُ

ِ

ِترمجة العلوم الغربية للغة العربية من أجل بناء دولة حديثة وفق ما كان يـرتئ ٍ ٍ ََِْ ْ ُّ ي  َ
ِّحممد علي وخيطط َُ ْومن املعروف أن املؤسسات احلديثة اليت أنشأها حسب . َّ َ َّ َُ
ّاألنظمة األوروبية آ ِّنذاك، وخباصة النظام الفرنسي، قد تطلبت موظفني مؤهليِ ن  ّ

إلدارة تلك املؤسسات، من مثل املعاهد العلمية املختلفة، وإدارة اجليش، 
ٍن من أبناء البالد يف بعثات  ري وهلذا أوفد حممد علي كثي. ر ذلك واملطبعة وغي

َعلمية إىل املؤسسات األوروبية ليـعبوا العلوم احل َُّ ََّ َّ َ ّديثة من مناهلها وليتدربوا يف ِ َ َ
ٍرات اليت كانت مؤسساته حباجة ِ املدارس، واملعاهد، واملصانع، وليكتسبوا اخلب ُ َّ ِ

ُوتعد البعثات العلمية املص. إليها ّ ِ ُ ِ َّ َرية إىل أوروبا من أهم اخلطوات اليت دفـعت  ُ َّ َ ُ ِّ َ ُِ َّ
ََْمصر خباصة، والشرق العريب بعامة، حنو النهضة 

ٍ ٍّ َّ َ َوميكن للم. اجلديدةّ ِ ْرء أن  ُ ْ
َيتصور الوضع اللغوي الشائك الذي وجد هؤالء املبعوثون أنفسهم فيه لدى  َ َْ َ َ َ َ ِ َّ َ َ ََّ
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م إىل مصر وااللتحاق بوظائفهم، وعملهم يف خمتلف املؤسسات،  َّعود َ َُ
ِ ِ َِ ُ َ ِ ِ

ّوالسيما تلك اليت استدعت تعليم العلوم األوروبية احلديثة باللغة الع َ َ ْ   .ربيةَ
ِّومن ناحية أخرى كان إلقدام حممد علي على فـتح مدرسة الطب يف  َْ ُ ٍ

ّم لتعليم الطب أو العلوم املساندة ١٨٢٧ يف القاهرة عام ))أبو زعبل((مستشفى 
ُله، على أيدي أساتذة استقدموا من أوروبا كبي َر األثر يف تنمية حركة الرتمجة ٍ َ َِ َ َ ُ .

ُالفرنسية وال جييدون ُفقد كان هؤالء األساتذة يعرفون  َومن جهة أخرى، . العربيةَ ُ
ٍ ِ

ٍمل يكن الطالب على معرفة باللغة الفرنسية، لغة األساتذة َ َوميكننا أن نـقدر . ُ ِّ َُ ْ ُ
َْالصعوبات يف االتصال بـي ّ ِ َِّن العامل واملتـعلم يف مثل هذه احلال ُّ َُ

ًوخروجا من هذا . ِ ُ
ُاملأزق، استقر رأي كلوت بك  ْ ََّ ِ َClot Bey، رئيس مدرسة الطب، أن يكون َ ْ َ ِّ ِ
ُتعليم الطب بالعربية على يد مت َِ ِّ ن  ، عارفيtraducteurs éruditsن  َن ضليعي رمجي ُ

َبلغة الطالب واألساتذة ُ
ْن، يف بداية األمر، من  رمجي ر من هؤالء املت وكان كثي. )٣(

َاملهاجرين الشوام، فكانوا ينقلون الدروس من اللغة الفرنسي ّ ِ
ُ

ِّة، لغة املعلمي
ُ

ن  ِ
ِالعلمية، إىل اللغة العربية، لغة الطالب ّ ْويورد هيورث. ِ ِْ ْ ِ ُِ ْ دن-ُ َ Heyworth- 

Dunne  َأن كلوت بيك اعت ُ ْ َّ رف بأن املت َ
ُ َ ِّن امللمي رمجي َ ُِ

ّرمجة املادة العلمية كانوا  ن بت  ّ ََ
 يدي حممد  على))مدرسة الرتمجة((ُوقد أسست . )٤(ر موجودين يف البداية غي

َّ، نظرا للحاجة املاسة ملثل هؤالء املت١٨٣٥علي أوائل عام  ْن، وريثما  رمجي ً
ُيتخرج مت َّ َ ْرمجون من أبناء البالد قادرون على نـقل العلوم إىل اللغة العربية من  َ َ ِ ِ

َاللغات األجنبية، وخباصة من الفرنسية، للعمل يف دوائر الدولة العديدة َ وقد . َّ
ْاملدرسة فيما بـعد باسم َُِّمسيت هذه  ُ ْ َ ُمدرسة األلسن((ُ َ، ورأسها عام ))ْ ََ١٨٣٧ 

َرفاعة رافع الطهطاوي، الذي كان قد مارس الت رمجة يف أثناء دراسته يف باريس،  َ
َّومارسها أيضا بنـقل موضوعات علمية وتارخيية من اللغة  ِ ْ َِ ُّالفرنسية إىل اللغة ً

 أثناء الوظائف ، ويف١٨٣١ عام ِن عودته من بعثته يف فرنسا العربية حي
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ََاملختلفة اليت شغلها َ.  
ًأما يف بالد الشام، فكان الدافع وراء التـوجه إىل الرتمجة إما دينيا متمثال  ِّ َ َُ ًّ ّ ُّ َ َّ َ ُ ِ

ّ والكتب واملنشورات الدينية العديدة األخرى، أو ))ِّالكتاب املقدس((يف ترمجات  ُُ
َاقتصاديا لالستفادة من العالقات ال َتجارية مع الغرب، اليت أخذت بالتوسع إثر ًّ َّ

َإنشاء البيوتات التجارية الغربية يف حلب وطرابلس وبي َ ُُرها من املدن َ روت وغي ُ
ِ

ِالشامية ّوقد نذكر عامال آخر أال وهو دافع العمل يف القنصليات األجنبية يف . َِّ ُْ َ َ ُ ِ َ ً
ُخمتلف مدن الواليات العربية اخلاضعة للحكم العثم ُ ُ َّوجيب أن نذكر أن . اينُ َ ْ َِ

ًتعلم اللغات األجنبية واختاذ الرتمجة مهنة يف بالد الشام يف القرن التاسع عشر  ُّ

ًمل يكن شيئا جديدا طارئا ًً ُ ُفمنذ عصور بعيدة، عرفت هذه املنطقة احلاجة إىل . َ َ ََ ٍ ُ
ّن للعمل يف البيوتات التجارية، أو يف األديرة وإرشاد احلجا رمجي املت ُ َ ن  ج املسيحييَ

م للبالد املقدسة الغربيي ُوقد قامت األديرة واملدارس التبشي. َّن يف أثناء زيارا ُ ّرية  َ
ِمبهمة تعليم  َّ ٍلغات أجنبية خمتلفة ألبناء هذه املنطقةََ ٍ ُن تـولت بعض  ففي حي. ٍ َََّ

ِاألديرة، وخباصة يف لبنان تعليم اللغات الشرقية كالسريانية والعب
ُت املدارس َرية، قام َ

ٍّرية، اليت تأسست وتوسعت يف القرن التاسع عشر، بنصيب هام من تعليم  التبشي َ َ َ َّ ََّ ُ
َْأبناء الطوائف املسيحية اللغات الغربية، والسيما اللغتـي وفيما . ن اإليطالية والالتينية ّ

ُبعد أضافت هذه املدارس واألديرة اإلجنلي ُ َزية والفرنسية إىل براجمها يف تعلي َ م اللغات َ
ّوقدم تعلم هذه اللغات ميادين عمل للخرجيي. األجنبية ٍ َ َ َ ُّ ٌن، سواء يف التعليم، أو يف  ّ َ
َّأو العمل يف املكاتب القنصلية أو التجاريةالرتمجة،  ِّ ُ َْ ُ ونورد، على سبيل . َ

ِاملثال، من أمساء هؤالء املرتمجي
ُ

، )١٨٨٣ - ١٨١٩(ن بطرس البستاين  
، )١٨٧٠ - ١٨٣٣(، وحبيب اليازجي )١٨٨٤ - ١٨٤٨(وابنه سليم 

ْورشيد الدحداح  َّ ْ َ ّ، ورزق اهللا حسون )١٨٨٩ - ١٨١٣(ُ  - ؟ ١٨٢٥(ِْ
ذه )١٨٨٧ - ؟١٨٠٤(، وأمحد فارس الشدياق )١٨٨٠ ُّ، الذي خنصه  ُ
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  .ِّالدراسة
ِالدراسات اإلسالمية والعربية في أوربة في القرن التاسع عشر ْ َ َّ ِ ِّ:  

َمن املعروف أن االهتمام ب اللغة العربية واإلسالم يعود إىل مراحل َّ
ْن العرب والغرب بعد فـتح األندلس يف القرن الثامن  االحتكاك األوىل بي َْ

ّوعلى الرغم من االتصال املباشر إبان احلروب الصليبية، غي. للميالد ُ ّ ِ
ُ ّ َّر أن  َّ

َ فـرص- A. Arberryَْ حسب قول آرثر آربري -ن أمهلوا، كما يبدو ّ الصليبيي َُ 
م تعلموا الكثي ّتعلم لغة أعدائهم الفرسان مع أ َّ َّر من مهارات الفروسية من  ُّ ِ ُ َ

ُولكن حقبة زمنية طويلة مرت قـبل أن تصبح اللغة العربية . )٥(العرب ً ًَ ُ ْ َْ ََّ َّ
ا يف اجلامعات األوروبية، متمتعة  َّوالدراسات اإلسالمية موضوعات تدرس بذا َُ ُ

وملا . ّها من املباحث اليت حواها املنهاج اجلامعيباستقالهلا األكادميي، كغري
ِكانت دراسة اللغة العربية معظم األحيان ملحقة بأقسام الدراسات العب ً َُ ُ َّرية  َُ

ٍوالتوراتية يف جامعات كثي ا بقيت معزولة يف زاوية ضيقة من  ِّ َِّرة يف أوروبة، فإ ً ََِ َّ ٍ

ًاملؤسسة العلمية، وبعيدة من التالقح َ َ َّ ِ ِ الفكري الناشط يف الربامج األكادميية َّ

  .الرئيسة يف اجلامعات
َففي بريطانيا، مل يكن حال الدراسات اإلسالمية والعربية على املستوى  ُ

ُ َ
ْاملتـوقع، فقد ذكر آربري َ َُ

ٍِ أنه بات ثابتا أن أول عامل باللغة العربية كان )٦( َ َّ َّ ً َ َّ
َّاملدرس اخلاص للملك هن َ ِّ ُ
ْأدالرد من مدينة باث ري الثاين وهو   ِAdelard of 

Bath الذي لمع جنمه يف القرن الثاين عشر ،ُ َْ وكان ).  للميالد١١٢٥حوايل (َ
ًأدالرد هذا قد ارحتل يف األندلس وسورية، وترجم عددا من النُّصوص العربية  َ َ َ َ ْ

ُّويذكر أربري أيضا أن من الذين اهتموا بتعلم العربية. إىل اللغة الالتينية ّ َّ  والعلوم ً
 Daniel ofاإلسالمية يف األندلس يف القرن الثاين عشر دانيل من مدينة موريل 

Morleyويف القرن الثالث عشر برز ميخائيل سكوتس . ، لينقلها إىل بالده
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Michael Scotus عامل الفلك والكيمياء ومرتجم مؤلفات ارسطوطاليس من ،َّ ُ ُِ ََ ِ

ا بل كانت وسيلة للتعرف فمن الواضح أن العربية مل تك. العربية ُّن تدرس بذا ً َّ َُ
َعلى علوم اليونان القدمية اليت حفظت العربية الكثري منها ُ َ ِ ُ

)٧(.  
َأما االهتمام بتدريس العربية فقد بدأ يف القرن السابع عشر، وذلك إثر  َ َ َ

ٌالتوسع التجاري يف مناطق الشرق، الذي صاحبه أيضا اهتمام بالتبشي ً ََ ُّ ر إىل  َ
َحية يف املجتمعات العربية الذي استدعى معرفة العربيةاملسي ِ َ َ ْ َ َ ُ

َفبـيـنما تـب.  ََ َ ُرع تاجر  ْ
ِ َ َّ

 Sir Thomas Adamsاألقمشة واملالبس يف لندن السيـر توماس آدامز
ِبتأسيس أول كرسي لدراسة العربية جبامعة كمب ٍّ ُ َِّ  للميالد، رعى ١٦٣٢ردج عام  ِ

املطران الود 
ُ

Archbisohp Laudٍّسيس أول كرسي لتدريس العربية جبامعة  تأ َّ َ
َْ، ورمبا كان هذا بدافع املنافسة التقليدية بني هاتـي١٦٣٦َأكسفورد عام  ُ

ِ ن  ِ
ن َْاجلامعتـي

)٨(.  
رة منذ أوائل القرن السابع  لقد بدأ االهتمام بدراسة العربية يف اجنلت

ٍعشر، وتعاقبت أجيال من األساتذة على كرسي العربية يف جامعة  كمربدج َ
ًعلى سبيل املثال، ومع هذا فإن االهتمام مل يصبح واضحا يف هذه اجلامعة  ِ ْ ِ ُ

اية القرن التاسع عشر، حي    William Wrightُِّن  عني وليم رايت  إال يف 
َ، بعد أن أكمل دراسته يف ١٨٧٠ًأستاذا للعربية عام ) ١٨٨٩ -١٨٣٠( َ ْ

 .Dمرغوليوث . س. ُِّ عني دوكذلك احلال يف جامعة أكسفورد حيث. )٩(اليدن

S. Margoliouth) أستاذ كرسي اللغة ١٨٨٩يف عام ) ١٩٤٠ - ١٨٥٨ َ
ومع . ١٦٣٦َّالعربية الذي أسسه جبامعة أكسفورد رئيس األساقفة الود عام 

َأن اسم مرغوليوث اقرتن بالدراسات العربية واشتـهر بإنتاجه الغزير يف هذا  ََ َ ِّ َ َ َّ
َته مشلت الدراسات السامية بوجه عام، فلقد مهر علوم َّامليدان، غري أن اهتماما ََ َ ٍّ ََّ ِ ِِ ََ َ
َومرغوليوث هذا كان قد علم نفسه . )١٠(َّرية واحلبشيةِ اللغة السريانية والعب َّ َ
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َبنفسه اللغة العربية واإلسالم، ومل يكن تلميذا ألي من األساتذة يف احللقة  َََ ٍّ ً ِ

ِّالضيقة من العلماء املتخصصني يف 
ُ   .الدراسات اإلسالميةِّ

َّأما يف فرنسا وهولندة، فمن املعروف أن كوليج دي فرانس  ِ َ ّCollège de 

France يف مدينة باريس وجامعة اليدن مبدينة اليدن يف هولندة كانتا ِ ْ
ْاملؤسستـني العلميتـني اللتي ْ ْ ََ ََّ ِ َّ ُ
ِّن اشتـهرتا باالهتمام بالدراسات العربية واإلسالمية   َ َ َ

وأصبحتا امل
ُ

ْؤسستـني العلميتـني اللتي ْ ََ ََّ ِ ِن يرتادمها طالب هذه الدراسات من البقاع  َّ ِّ ُ ُ ُ ُ َ
َففي كوليج دي فرانس كان جان جاك كوسان دي برسفال . األوروبية املختلفة

 قد Jean- Jacques Caussin de Perceval père) ١٨٣٥ -١٧٥٩(األب 
ًن أستاذا للعربيةُ ِّعي َ

ُاد االهتمام بالدراسات اإلسالمية وقد ازد. ١٧٨٤ عام )١١(
ٍودراسة اللغة العربية يف فرنسا، وخباصة بعد تأسيس  مدرسة اللغات الشرقية ((َّ

 مارس ٣٠ يف ))Έcole spéciale des langues orientales vivantesّاحلية 
َ، فأنشئ فيها كرسي لدراسة العربية الفصحى وكرسي آخر ١٧٩٥عام ) آذار( ٌّ ٌّ َ ِ ُْ

َّللهجات، فضال عن تعليم اللغة الرتكية والتتارية والفارسية واملالويةلتعليم ا ً .
ّوقد جاء هذا كله مع منو املصاحل التجارية، واألطماع السياسية يف البالد 
اية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر وازدياد  ٍالعربية بدءا من  ً

ْن سلفستومن املعروف أ. النفوذ األورويب يف هذه البالد
ِ ْ ر دي ساسي  ِ

ً عني أستاذا لتدريس اللغة Silvestre de Sacy) ١٨٣٨ -؟١٧٥٨/ ١٧٥٧( ِّ
ََوبتعيينه بدأت احلقبة ، ١٧٩٦ يف عام ))َّمدرسة اللغات الشرقية احلية((العربية يف 

ومن املعروف أن دي . )١٢(األوىل من ازدهار العربية يف هذه املدرسة اجلديدة
َساسي درس العربي َ ولكن العربية هي اللغة اليت .رية ّة والسريانية والكلدانية والعبََ َّ

َفتحت باب الدراسات الشرقية له َوله مؤلفات تعليمية يف النَّحو العريب تـتـلمذ . َ َ ْ ََ ْ ٌّ ٌ ََّ ُ
ٍعليها كل متخصص يف الدراسات العربية يف أوروبا يف القرن التاسع عشر ِّ َ ُ ُّ ُ .
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َوليس من قبيل املبالغة القو
ُ

ٍل إنه ليس من طالب يف املعاهد العليا الفرنسية  ِ َّ
ْواإلسبانية والنروجيية والسويدية والدمناركية خاصة مل يرتبع أمام قدمي دي  َ َ ّ ً

َّويستفد من الكتب التعليمية اليت كان هذا املستشرق قد أعدها ساسي ُُ
)١٣( .

َويذكر الشدياق أن دي ساسي كان أبـرع من عرف العربية وا ََ َ ْ َّ ُ وال . لفارسيةْ
َنـعرف كيف يؤكد الشدياق مثل هذه املعلومة ِّ ُ ِ ْ ّفلعله عرف من اتصاالته مع . َ ََ َّ

املستشرقي
ُ

ّن الـعديدين أن دي ساسي شغل كرسي اللغة الفارسية يف كوليج دي   َ َ َ َّ
  .١٨٠٦ عام )١٤(فرانس

ُومع كل هذه التطورات يف دراسة العربية واإلسالم، وشهرة بعض  ُّ ُ
ٍيف بعض اجلامعات األوربية والتحاق طالب لدراسة هذه املوضوعات األساتذة 

ا، فإن دراسات اإلسالم والعربية بقيت حمدودة ومقصورة على  ًواهتمامهم  َِ ِ َّ ِ

َُعدد قليل من العلماء ٍ ٍ َ ٍوكانت اليدن وباريس مركزي جذب للطالب . َ ْ َ ْ َ
ّن املهتمي األوروبيي ُ

َن الذين وفدوا إىل هاتي  ْنتـين املدي َ ًن طلبا للعلوم اإلسالمية  َ
  .ولدراسة اللغة العربية

  :الشدياق والترجمة

َبدأ الشدياق دراسته األولية يف بواكي َِّ َّ َ ِر سنواته يف قـرية احلدث حيث ولد  َ
ُ َ َ َْ

َونشأ َ َ ِمث أرسل بعد ذلك إىل مدرسة . َ َّرة، حيث كانت تدرس   الشهي))ن ورقة عي((ُ َُ
َْوبعد تـركه املدرسة، واصل تعليمه يف بـيت . َِّريةِ ية والعباللغات الشرقية كالسريان َ َ َ

ِِ
َْ

َوالده الذي حوى  َ
ِ ))...ًكتبا عديدة يف فنون خمتلفة((ِ

َوبعد أن توقف عن . )١٥( َّ َ ْ
َالدراسة بسبب ظروف عائلية، عمل يف نسخ الكتب ومارس مهنة التعليم  َِ ٍ

َ َ ُُْ َ
ِ َ ٍ ُ َ َ

 إىل ١٨٢٦عام ) ر ديسمب(من كانون األول ََمث غادر لبنان يف الثاين . ّاخلاص
َيف طريقه للعيش يف القاهرة وإعداده للعمل مع ) ١٦(اإلسكندرية َ َْ ََّمجعية تـرقي ((ِ
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ً اليت ذكرناها سابقا))املعارف املسيحية ويف القاهرة، واظب الشدياق على . ِ
َ عمل يف َّمث. )١٧(تعميق معرفته باللغة العربية باملواظبة على الدراسة يف األزهر

ِ

 بعد ))مجعية ترقي املعارف املسيحية((وأرسلته . ))الوقائع املصرية((حترير جريدة 
َذلك إىل مالطة، حيث بدأ دراسة اللغة اإلجنلي َ َ َ ُ زية لكي يتمكن من تعليم اللغة  ْ

ّالعربية لألجانب والقيام بتصحيح الرتمجات الدينية اليت كانت مجعيات التبشي ر  َ
ا لنشر  َّالكتب الدينية باللغة العربيةتقوم  ًومارس الرتمجة أيضا مع الطائفة . ُ َ َ َ

، ومارسها بعد ذلك مع ١٨٢٨رة يف مالطة عام  رية األمريكية الصغي التبشي
َْرية احمللية يف القاهرة إثـر عودته  َّزية، مث مع الطائفة التبشي ر اإلجنلي هيئات التبشي ّ

اية عام )١٨(إىل مصر   .١٨٢٩ِ أو أوائل عام ١٨٢٨ّ، إما يف 
ًَّ غادر الشدياق القاهرة يف طريقه إىل مالطة ليبدأ مرة ١٨٣٤ويف عام  َ ْ ِ

َ َ
َثانية عمله مع  َ َ ّمجعية ترقي املعارف املسيحية((ً ّ ً مرتمجا وحمررا، ومصححا لغويا ))َ ً ًّ َِ ُ ِّ ُ ًُ ِّ َُ َ

َّرنا الشدياق أنه قام بتعليم اللغة العِ ُوخيب. للمطبوعات العربية ... ((ربية يف ُ
َ يف أثناء إقامته هناك))...ٍمدرسة جامعة يعلم فيها الفنون واللغات

ويف . )١٩(
َ وجهت له دعوة لزيارة إجنلرتة ليقوم برتمجة ١٨٤٨عام  ٌَ ِّ َّالكتاب املقدس((ُ  إىل ))َُ

ِالعربية، بالتعاون مع املستشرق اإلجنلي َ ْ ُ
ُ الدكتور صموئيل يل )٢٠(زي  َ)١٧٨٣ - 

ُد أتاحت له هذه اإلقامة القصيوق). م١٨٥٢ ْرة يف كمب َ ِ ُردج، واألماكن األخرى  ُ ِ ِ

تمعات اإلجنليزية،  يف اجنلت ُّرة، واسكتلندة، وفرنسا فرصة التعرف على ا َ ُ
َّوالفرنسية، وعلى لغات هذه البالد أيضا، وعلى احلركات األدبية، والفكرية  ِ َّ َ ََ ً ُ

تمعات قاته الواسعة يف ُكما شحذ نشاطه يف الرتمجة وعال. هناك هذه ا
َن يف شؤون الفكر والتعليم والرتمجة طاقاته اللغوية  وبالعاملي ِ ُ ِ ِ ّوالفكريةَ، وهو ما ُ ْ ِ

يد  ُّأكسبه مسعة فائقة، فاستدعاه السلطان العثماين عبد ا ً ً ُ)١٨٣٩ - 
ًليعمل مرتمجا ومصححا لغويا يف مكاتب ) ١٨٦١ ً ًّ َِ ِّ ُ َُ َ َّ الدولة  يف)) العايلالباب((َ
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َالعثمانية اليت استمر يف خدمتها، فأقام يف  ُِ َّ ُّإبان حكم السلطان ) األستانة(َ ُ
ُّوعاش فيها أيضا عقدا من حكم السلطان ). ١٨٧٦ -١٨٦١(عبد العزيز  ْ ُ ً ْ ِ ً

  ).١٩٠٩ -١٨٧٦(عبد احلميد الثاين 
ِوقد تعرف الشدياق يف غضون إقامته يف بريطانيا وفرنسا، وزيارته  َّ

ا، وكون ُللمؤ َّسسات التعليمية فيها، على وضع تعليم اللغة العربية يف جامعا َ َ ْ َ َّ ِ َّ
م على الرتمجة َآراءه يف كفاية املستشرقي ِوالحظ أن اللغات . ن اللغوية وقدرا َّ َ َ

ُالسامية مرتـبة ترتيبا هرميا يف اجلامعات الغربية، ال من حيث أمهية اللغة يف  ََّ َِّ ً ًّ َِ ََ ٌََّ ُ
ً اللغوية وحسب، بل من حيث رواتب مدرسي هذه اللغات أيضا، فعلوم ُالعلوم ِّ ُ ُ

ِ

َاللغة العربية ينظر إليها  ا -  كما يقول الشدياق بالنص -ُ سبب ...((ّ بأ
ْ إذ إن هاتـني اللغتـي))...رانية والسريانية يتوصل به إىل النتف من غريها كالعب َ ْ َ ن  َّ

ُّأهم وأكث ًر نفعا َ ْ ِ دخل مدرس اللغة العبَّزد على ذلك، أن. ُ ِّ ُ َ ْ ِرية يف كمب َ ردج كان  َِّ
دخل مدرس العربية سبعون لرية (( يف حني أن ))ألف لرية يف السنة((

))...فقط
)٢١(.  

َولعل الشدياق قد عرف مستشرقي ََ ََرين شخصيا أو عرف  ن كثي ن غربيي َّ ًّ ِ

م من مصادر أخرى ُعنهم وعن مؤلفا َ َ ََُّ
ْ بـثها يف صفحات ومن اآلراء اليت. )٢٢( َ ََّ

كتابه عنهم ميكننا تقسيم هؤالء املستشرقي
ُ ُ ُ ْن إىل فئتـني ُ َ َِفئة أوىل حتظى : ِ

ًبإعجابه، فـيغدق عليها عبارات منمقة تعبي َ َّ ُ ٍ ِ ٍرا عن إعجاب شديد َُ ٍ ومن . ً
َاملستشرقي ُ
م  ن اإلجنلي  ًَز الذين عنوا بالعربية والذين كان الشدياق معجبا  ُ ُنذكر ُُ َ

 الذي ،]الدكتور جون نيكلسون[، John Nicholsonكطر جون نيكلسن د
ُتعلم العربية، ومل يكن مسعها أبدا من أبنائها، وكان يطرب كثي َ َ ً َِ ِرا حني ينشده  َّ ُ ً

َوسكن هذا املستشرق يف مدينة بن. َالشدياق بعض األشعار  يف Penrithريث  َ
ًمشال إجنلرتة حيث حل عليه الشدياق ضيفا يف َّ َ َ هذه املدينة فأظهر له من ْ َ
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َبإعجاب الشدياقاإلكرام ما حظي 
وكذلك يذكر الشدياق مسرت وليمس . )٢٣(

Williams] املدرس يف كمب,]ز  وليم ِ ِّ ُ
 Prestonردج، ومسرت برسطون  

ًالذي تـرجم مخسا وعشرين مقامة من  ،]برستون[ َ ًَ َ ُّ إىل اللغة ))مقامات احلريري((َْ

َالديار الشامية واستصحب ((َّشدياق إن برسطون عاش يف ويقول ال. اإلجنليزية َ
ْوعلى ما يقول أربري، فقد شغل كل من هنري غرفن وليمز . ))...بعض أهاليها َِْ ِ ِِ ْ ٌّ ُ َ َ

Henry Griffin Williams من كلية عمانوئيل ّ ّEmmanuel  ْوثيودور برستون
Theodore Preston  ِِِمن كلية ترنيت ْ ّTrinity كرسيي ْ َّ

ِ ْ دراسات العربية يف جامعة ُ
ُوكانت مسعة تدريس العربية يف . ، وكانا حينئذ شاغرين١٨٥٤ردج عام  ِكمب ُ

َن، قد احندرت كثي هذه اجلامعة، يف ذلك احلي ْرا، ومل ينجح أي منهما يف وقف  َ َ ٌّ ً
  .)٢٤(ُتدهور مسعة تدريس العربية يف هذه اجلامعة

، الذي قرأ ]برتون[ John Bretonر جون برطون  ُويذكر الشدياق مست
ًعليه جزءا من املقامات، أي  ِّويضيف الشدياق أن السيد . ))مقامات احلريري((ُ َّ ُ

ِبرتون كان يتعلم العب َّ ِرية على يد يهودي يف كمب َ َ ومن الذين حازوا . )٢٥(ردج ّ
َإعجاب الشدياق وثناءه مسرت صال  َGeorge Sale) ِرجم  ُمت) ١٧٣٦ - ١٦٩٧

َّويشكك الشدياق بصحة قول فولتي). ١٧٣٤(القرآن  َّ ِّ َر بأن صال مكث بني  ُ َ َ َّ
َالعرب سنوات عديدة تقرب من مخسة وعشرين عاما، وهذا ما ساعده على  ً ٍ ُ ً ٍ

ًتعلم العربية عنهم وسهل عليه ترمجة القرآن ترمجة جيدة مازالت حتظى بالثناء  َّ ً ُ َ َّ ّ
ِّويؤكد الشدياق اعتمادا على مقد. ّحىت اليوم ُ ًُ مة ترمجة صال الطويلة أن املتِّ

ُ
َّ َرجم  ِ

ِ

ِخيالط العرب((مل  ُ((
َومما يزيد يف صحة استنتاج الشدياق، أن صال مات . )٢٦( َّ َّ َ

ِ

ُّ عن عمر يقل عن األربعي١٧٣٦عام  ِ ٍ ولكن هذا التشكيك يف . )٢٧(ًن عاما ُ
َِّخمالطة صال للعرب، ال يـنقص من قدره وعمله املتمي ََُ ِ َِ ِ ْ َ ُ ُْ َ َ   .رمجة  التزين يف ُ

إدوارد [ Edward William Laneر الن  ًويذكر الشدياق أيضا مست
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  ،))ألف ليلة وليلة((رجم حكايات ُ  مت)١٨٧٦ - ١٨٠١( ]ن م لي ولي
ًالذي عاش، على ما يذكر الشدياق، سنوات عديدة يف مصر خالط فيها  ٍ ْ َ

َعلماءها  وأدباءها َُ َّواملعروف أن لي. ُ ُن عاش يف مصر ما يـقر ُ ًب من اثنيت عشرة سنة َْ ََْ
َ كتب يف أثنائها كتابه املشهور يف ١٨٤٩ و١٨٢٥ن  على ثالث مراحل ما بي َ َ ََ

َالعادات والتقاليد يف مصر، وكتابا يف وصف مصر، ومجع أيضا املادة الالزمة  ِ َّ ً ًَ َ ْ َ
َللمعجم الشهي ))ّمد القاموس((ر  ُ

)٢٨(.  
ُعنوا بالعربية البارون دي ن الذين  ويذكر الشدياق من العلماء الفرنسيي

ْساسي، الذي جاء ذكره سابقا، ويصفه بأنه أبـرع من يف  َ َُ َ ُْ َّ ُ ِ ً  ))بالد اإلفرنج كلها((ِ
ْيف اللغتـني العربية والفارسية َ

َويورد أيضا اسم موسيو دوكان . )٢٩( ً ِ ُDugat 

َالذي ترجم يف عام  ،]دوغا[ ْ قصيدة الشدياق يف مدح أمحد باشا ١٨٥١َ َ وايل َ
 ]ديغرانج[ A. Desgrangesدكرانج، والكونت )٣٠(نس أثناء زيارة الوايل لفرنساتو

ُراطور الذي نصح الشدياق أال يت رئيس تراجم باب اإلمب َ َ ْرجم قصيدته يف مدح  َ َ َ َ
ِ
ْ

ُراطور لويس نابليون لصعوبة ترمجة هذه القصيدة اإلمب ِ
دكـرانج هو َّولعل . )٣١(

َالذي ترجم من الفرنسية للعربي تـاريخ (( )٣٢(رك َة كتاب نقوال بن يوسف التَ
راطور نابليون من سنة وفاة امللك لويس السادس عشر إىل مـوت نابليون  اإلمب
  .١٨٣٩ُِ الذي طبع يف باريس سنة ))١٨٢١سنة 

أما الفئة الثانية من املت
ُ ُ ِ ًن فتلقى من الشدياق نـقدا جارحا رمجي ّ ِ ً ْ َ َ ُِوسنورد . َ َُ

ِهنا أمساء بعض ال ّذين سلط عليهم نقده احلادَ َ َ َ ُفمن هؤالء يذكر ريشردصون . َّ
ِ

ِريتشاردسن ] [كذا[ ْRichardson? [ َمؤلف كتاب يف اللغة يقارن فيه اللغة ِ ُ ٍُ َ ِّ

َّزية باللغتـني العربية والفارسية اإلجنلي ِِ ْ ََ ِويرى الشدياق أن ريشردصون هذا ال يـعرف . َ ْ َ ََّ
ُمن العربية نصف ما يعرفه هو َ ْ ِ ِ

َ نفسه من اللغة اإلجنليزية، غامزا من قدرة َ ْ ُ ً ِ ُ
ويرى . ريشردصون على القيام باملقارنة بكفاية، أو مبقدرته على الرتمجة من العربية
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ُالشدياق أن ترمجات ريشردصون كانت مألى بأخطاء لغوية ميكن تصنيفها يف  َ ِ ٍُ ُ ٍ ِ َّ
  :ثالثة أنواع
ََضافة الذي أورد الشدياق َتراكيب لغوية مغلوطة مثل تركيب اإل) ًأوال(

ِمنه بعض األمثلة التالية ِ ، ))قدح فضة((، و))رأس أمان((، و))ملك كسرى((: َ
))غالب عجم((، و))الغالب عجم((و

)٣٣(.  
َالتصحيف إذ صحف ريشردصون ) ًثانيا( َّ ا((َ ا((ِ بـ ))جلو وال (( يف العبارة ))جلد

ا َ كتب يف )) يقول مجيع من حضرحىت((ويف العبارة . ))أزال كذلك حىت تتم جلو ََ
ً بدال من ))حظر((احلاشية  ))زية  االنكليزلة السمو يف حضرة مبن(( و))حضر((ََ

َّولعل . )٣٤(
َنقد الشدياق لتصحيف مستشرق تعلم العربية لغة أجنبية وال يعيش يف وسطها  َ ً ً َّ ٍِ َ ُ َ ْ

َاللغوي يبدو متشددا، والسيما أن هذه الظاهرة شائع َّ َّ ِ ً ِّ َ ُة احلدوث يف الكتابات َُ
ِّوخيصص الشدياق يف . العربية ً مساحة ))اجلاسوس على القاموس((َُ ٍإليراد أمثلة َ

ّعلى التصحيف من قـراء القرآن، واحملدثي َ ُّ َّن، والكتاب واألئمة األعالم َّ ِ ُّ .
َوخصص النَّقد الثالث والعشرين من  َ َّ خطأ ((  لـ))اجلاسوس على القاموس((َ

))... وحتريفه وتصحيفهصاحب القاموس
)٣٥(.  

ُّرمجة الرديئة لعدم معرفة السياق احلضاري والثقايف للغة أو  الت) ًثالثا( ِّ
ّلتصور خاطئ هلذا السياق ِ ٍ َفمثال، ترجم . ِّ َ ْ وال أخلي روحي إال يف ((ريشردصون ً

ا ال أعطي احلرية لنفسي أي لزوجت(( بقوله ))موضعها ِويورد . ))ي إال يف حجر ُ
ِاق مثاال آخر من ترمجة منشور ملكي حيض على اجلهاد على النَّحو الشدي ُّ ُ ٍ ٍ َ ً
ي من خالص يف هذه الدنيا وال يف اآلخرة إال جبهاد  ّليس لعباد النب((: التايل
َّويتساءل الشدياق إن كان املسلمون يـرون أن النيب معبود. ))الكفار َّ ْ ََ ْ َ

)٣٦(.  
رمجات أن امل َويعيب الشدياق على هذه الت

ُ
ََّرجم يعطي لنفسه احلرية  ت ِ

ُّليكتب ما يعن له، فكثي َِ َ ٍرا ما يسبك ترمجته يف قالب لغته دون مراعاة ألفكار  ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ َ ً
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ّاملؤلف األصلية ن الذين يطلقون ألنفسهم  رمجي ًويذكر مثاال على بعض املت. ِّ
م، في ْالعنان يف نـقل معاين اللغة األصلية للغا َرتكبون أخطاء يف فـ َ ِهم األصل، ً ْ ْ

ََوينتهجون أساليب ال تنم عن إدراك السياق احلضاري الستعمال املصطلح 
ُ ِّ

َّفلو قال أحد السبابي. اللغوي ُ ِّ على حد قول الشدياق -  ))حيرق دينه((َن آلخر  َ َ - 
ُِفـرمبا ال يدرك املت ُ َرجم السياق االجتماعي احلضاري للعبارة يف جمتمع  ََُّ َ ُ َ َ َ ِّ ُ

. ن ّالسبابيِ
َّويـرى أن هذا السب يعن َّ َّ َي أن دين املسبوب  ََ حيرق مجيع ما ... (( ))ساطع ملتهب((َّ

))عداه من األديان أي يغلب عليها فهو الدين احلقيقي القاهر
)٣٧(.  
ّوينتقد الشدياق اجلامعات الغربية، اليت يسميها  ُ َ ِ ا ال ))املدارس((َِ ، أل

َ، ولعل املقصود بذلك ))الغريب((توظف  ُأبناء اللغة، وإن كانت تسمح هلؤالء َّ
ُبتعليم أشخاص منفردين ُُّويـرى الشدياق أن مثل هذه املمارسات تضر . ٍ َ ُ َ َّ ََ

َّال يتعلمون حق التعلي((بتحصيل الطالب اللغوي، فهم  ًوينتقد أيضا . ))م ّ ِ

ُاألساتذة الذين يصفهم بـ  ِ ّاملستبدين((َ َِ ُ
م ال يسمحون لغي)) ْبأن ِرهم   بالنظام أل

َّيعلموا تعليما يوفونه حقه َ ُ َُ ً ٍر إىل مشكلة متـفشية يف اجلامعات الفرنسية،  ُويشي. ِّ ٍِّ َ َُ ُ
ّحيث يفرض على معلم العربية أن يكون عالما باللغة الالتينية ً ِ َ ْ َِّ ُ ُُ ِّفإذا كان معلم . َْ ُ

َر عارف اللغة على حنو جيد فإنه يـزعم معرفة الالتي العربية غي َِ ُ َْ َّ ٍ ِّ ٍ ْ ٍ
ًنية عوضا عن معرفة َ َ

ِ َّ
  .)٣٨(العربية

  :الشدياق والدكتور صموئيل لي

ًرة، كما ذكرنا سابقا، ليعمل قريبا من  َانتقل الشدياق من مالطة إىل إجنلت ًَ َ ِ ْ َ
ردج الذي  ِ، أستاذ العربية جبامعة كمب)١٨٥٢ - ١٧٨٣(الدكتور صموئيل يل 

ِمجعية ترقي املعارف املسيحية((اعتمدته  ّ ِرض ترمجة الشدياق لـ ُ ليعا))ُ َ َ الكتاب ((ِ
َّاملقدس ُ بالنَّص األصلي الذي كان يت))َ ََِّّذلك أن أمهية الدكتور يل . )٣٩(ِرجم منه ّ َّ
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ِالعلمية لدراسته الالهوت، ومركزه اهلام يف جامعة كمب ِّ َ َ ردج ومعرفته اللغة العربية،  َِّ
َّوتقدير هذه اجلمعية جلهوده، كل ذلك شجع الشدياق َ ُّ  على املجيء إىل بريطانيا َ

َ
ِليكون جبوار هذا املستشرق املشهور يف أثناء عمله مبراجعة ترمجة الشدياق لـ  ُ ِ ِ ِِ ْ َ ُ

ِ َ
َّالكتاب املقدس(( َُ((

َّومن اجلدير بالذكر أن الشدياق مل يتمكن من مغادرة . )٤٠( َّ ِّ

ِمالطة لاللتحاق بصموئيل يل إال بعد أن أخذ إذنا من حاكم مالطة، و ً ْ ُّهذا يدل َ ُ
ُعلى أمهية عمل الشدياق مت ًرمجا مع مجعيات التبشي ِّ زية واألمريكية يف  ر اإلجنلي ِ

  .مالطة
ِوكان صموئيل يل يف بداية حياته  ِ  يتخذ – على ما قال الشدياق –ِ

ًَالنجارة حرفة له ََولكنَّه أخذ يهتم بالعلوم التـوراتية واللغات الشرقية بعد أن جتاوز . ِ ْ َِّ ْ َّ ُّ َ َ
ِن من عمره الثالثي ْ ٍويذكر الشدياق أن الدكتور يل كان يتمتع بشهرة عظيمة يف . ُ ٍ ُ َّ َ َ َّ ُ
ُّرة ملعرفته اللغات الشرقية، وأنه مل يكن حيسن التكلم باللغة  إجنلت َ َُ ِ ُ ] أي العربية[َّ

ٍولو جبملة واحدة(( ٍ ُ((
ُ، على أن هذا النَّقد احلاد مل مينع الشدياق من أن يوفيه )٤١( ّ

ٌض حقه، فيقول إنه كان جمدا يف عمله، ال يصيبه ملل، فكان يستطيع بع ََ ُ ًَ ّ ُِ َّ َ ِّ َ
ٍاجللوس إىل مكتبه أربع ساعات دون حراك َ َِ َ.  

َ يف أثناء تدربه على عمل -  على ما رواه أربري - وكان الدكتور يل  َ ُِّ َ َ َ
ِالنجارة، يقتطع جزءا من راتبه اليسي ً ُ ُ َّر ليشرتي به كتبا ليتعل ِّ ً ُُ َم الالتينية، واليونانية، َ

ِّرية، والكلدانية، والسريانية، والسومرية والعربية، والفارسية، واهلندوستانية، ِ والعب ِ

َّويعطي دروسا خاصة يف الفارسية واهلندوستانية ً ر العادي  ًونظرا هلذا التحصيل غي. ُ
َأوفدته  َ َّمجعية ترقي املعارف املسيحية((ْ  Queen´sز  ينّ للدراسة يف كلية كو))ُ

College] حيث حصل على درجة الدكتوراه ١٨١٣عام ] ردج ِيف جامعة كمب ،َ َ َ
َّن كان يشغل كرسي الدراسات العربية يف  ، يف حي١٨٣٣َيف العلوم الالهوتية عام  َ َ

َّمث انتقل ليشغل كرسي . ١٨٣١ إىل العام ١٨١٩اجلامعة نفسها من العام  َ ََ َ َ َُّ
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ِوالدكتور يل معروف بتخصصه يف العب. ١٨٣١ يف عام َّريةِ دراسات اللغة العب ِ ُّ ٌ رية  َ
ِر من ختصصه يف ميادين أخرى، يف رأي أربري أكث ُّ ََ

)٤٢(.  
َوعلى هذا ميكننا أن نتصور العالقة بي ََّ َ َ ْ ٍن لغوي أصيل متضلع من العربية،  ُ َِّ َُ ٍ ٍّ ُ

معتد بعلمه وبلغته، يـنظم الشعر يف املناسبات من
ُ َ ّ َِ َْ ُِ ُِ ِ ٍّ ٍ مدح أو هجاء، وذي باع َْ ٍ ِ ٍ ْ َ

ٍطويل يف السجاالت اللغوية، وعامل غريب مترس بالعربية يف حميط أجنب ُ َ ََّ َ ٍِ ِّ ٍي منعزل  ٍ ُ ٍ
ُعن جو اللغة األديب واحلضاري يزعم أنه يعرف العربية، ومن مث يستطيع، يف  َّ َ ُ ِ َّ ُ ّ َ

ا ِّاعتقاده، أن ينظم الشعر  ِ ٌوذات مرة، دار جدال بني اال. ِ َ ن يف أثناء  ثنيّ
ًعملهما معا تناول قضايا لغوية عامة، وقضية نظم الشعر العريب خاصة َ ً ًَّ ِّ ِ ْ ّ ّ َ وكان . ً

الشدياق قد قرأ أبياتا نظمها بالعربية أحد املستشرقي
ُ ُ َ َ ً َن، فأخذ عليه  ن النمساويي َ َ

َرة من زحاف وحلن، وانتهى إىل نتيجة أنه يشت ًأخطاء كثي ُ َّ ٍ َْ ٍ ِ كتب َرط يف من ي ً
َالشعر أن يعرف قواعد النَّظم، وأن يأخذ هذه القواعد عن العرب ََ ْ ِْ َ ِ َ ُّويشتط . ِّ َ

ُالشدياق يف رأيه هذا إىل حد القول إن نظم الشعر يف العربية يصعب على  َ َِّ َ ْ َ َّ ّ
رهان  وللب. َِّوكان الدكتور يل ال يتفق مع الشدياق يف هذا الرأي]. كذا[اإلفرنج 

َعلى وجهة نظره ك ْ ُان يضرب مثاال على قدرته ُ ً ْ على نظم - ز  ِره من اإلجنلي  وغي–ِ َ
َْالشعر باليونانية والالتينية، مع أن خمالطة أبناء هاتـني اللغتـي ْ َ َ ُ ًن ليست قائمة ِّ َ َ ّأما . ْ

ًرى فـرقا بيَ الشدياق في َْ ْن ادعاء املقدرة على نظم الشعر يف هاتي َ ِّ َ ِن ونظمه  َْن اللغتـي ّ ْ
ُ فاليونانية والالتينية أصل اإلجنلييف العربية، ْ َ  - ِ على ما يعتقد الشدياق - زية  َّ

ِّز صغارا، على عكس العربية، البعيدة الصلة باإلجنلي َّويتعلمها اإلجنلي ً زية، واليت ال  ِ
ٌز وهم صغار يف مدارسهم ّيتعلمها اإلجنلي َْوأصر كل من الطرفـي. ِ ٌّ . ِن على رأيه ََّ

َّفراهن الشدياق أن َ ّه سيـقدم كتبه هدية ألي أجنبَ ً َِّ َِّ ُُ ْي يستطيع نظم بيتـي َ َْ َ ْ َ ِّن من الشعر  ٍ
َّالعريب على الوجه الصحيح البليغ ْ ّويبدو أن الدكتور يل قبل حتدي الشدياق. َ َ َ َِ َّ .

ِففي اليوم التايل عرض ثالثة أبيات من نظمه على الشدياق ْ َ ٍَ َ َّولكن الشدياق . ََ
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َسارع إىل بيان مواطن َ وعلى ما قاله، ما كان . ِّ الزحاف واخلطأ يف هذه األبياتَ
ْمن الدكتور يل إال أن الذ بالصمت ُوقال من بعد إن العلة تكمن يف طبيعة . َّ ُ َ ََِّ َّ

ُاللغة العربية، فهي لغة متكلفة، فيها قواعد وضوابط كثي ِ َ ُ ٌ ٌَّ ْرة على عكس لغات  ِ ٌ
  .)٤٣(أوروبا

ِِواختلف االثنان يف أثناء عمله ٍَّما مبراجعة الرتمجة، حول أمور لغوية َ ُ ٍ ُ ْ َ ُ
ِفانتـقد الشدياق الدكتور يل على استعمال عبارات يستنبطها بنفسه . ٍعديدة َِ ُ ِ َ ٍ َ َ َ َ

ََمنافيا بذلك األساليب العربية بدال من قبول املصطلح العريب الرائج االستعمال
ُ ُ ً َ ً ُ .

ِمثال ذلك إصرار الدكتور يل على استعمال عبارة  ِ بدال من ))ًال قائالق((ُ ً َّتكلم ((ََ

ً، لرغبته يف املحافظة على األصل الوارد يف التوراة؛ وأيضا ))ًقائال ِ ْ ُ
 ))ًقال هلم مثال((َِْ
َّويفسر الشدياق، رمبا على سبيل التفكه، السبب . ))ََضرب هلم مثال((ًبدال من و ُّ َُّ ّ

ْيف جتنُّب الدكتور يل قول  ًوضرب هلم مثال((َ َ ي   تعن))ََضرب((َّاده بأن  باعتق))َ
  .)٤٤(َّبالضرورة إحداث األمل

ُوكان الدكتور يل يغري بعض العبارات فيقع يف أخطاء لغوية ًفمثال، يف . ِّ
ُ مل تعجب الدكتور يل كلمة ))وما أولئك بعابرين من هناك إلينا((العبارة  ْ ِ  ))عابرين((ُ

ِفبدهلا بـ  َّ رون من هناك  ما أولئك يعب((: حو التايلُ فجاءت العبارة على النَّ))رون يعب((َ
ِر مقبولة باملقارنة مع العبارة السابقة َََ فاعتبـرها الشدياق غي))إلينا ٍ

َ
)٤٥(.  

ُوانتقد الشدياق أيضا حتاشي الدكتور يل السجع إىل أقصى حدود  َ ْ َ ْ َّ ً َ َ
َِاإلمكان على أساس وجوب جتنُّب السجع يف كالم اهللا حسبما كان يعتقد ْ َّ ََ ُ .

ّخرجتم إيل ((ِ وعبارة ))ر وكان هناك قطيع من اخلنازير كبي((ًمثال، رأى يف العبارة ف
َِ سجعا جيب جتنُّبه يف ترمجة ))بعصى كلص ً ْ ))التوراة((َ

َ، وكذلك حتاشيه اجلمل )٤٦( َ ُ
َاملنتهية بالواو والنون أو الياء والنون، وذلك َ َُ

ْ خشية أن -  حسب قول الشدياق-  َ َ
ُتضاهي هذه اجل َ

ِ َمل لغة ُ ُ اليت كان يعتقد أنه يعرفها))القرآن((َ َّ ذه . ِ َْفكان يستبدل 
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  .)٤٧(رها اجلمل غي
ْوكان الدكتور يل يتحاشى الوقف أيضا، ظنا منه أن هذا الوقف شيبه بوقف  َْ ٌَ َ َّ ً ًَّ َ

وأنتم على ذلك (( يف اجلملة -  على ما روى الشدياق - ًفمثال، رأى . ))القرآن((
ُ وقفا ي))شهود ً ْ َشابه وقف َ ْ َ ا ))القرآن((ِ ))وأنتم شهود على هذا(( فاستبدل 

)٤٨(.  
َولعل تراكيب اللغة اإلجنلي َّ ذا املستشرق لالختصار إذا ما  َ ِزية حدت  ْ ُ َ َ

ًَشعر أن يف العبارة حشوا ْ َ
ِ َّ ََ َوكان هذا امليل يتعارض مع ما يراه الشدياق . َ ُ َْ ُ

َر الشدياق أن الدكتور يل رأى قول ًفمثال، يذك. األسلوب األفضل يف العربية ْ َّ
ََ أخصر من ))وكان رجل امسه فالن(( َْوقد يـنحو . ))وكان رجل يسمى فالن((ْ

َعكس ذلك ا ألفاظ كثي. ْ ٌفإذا قرأ عبارة  ً َِرة ال داعي هلا كان يـرى يف كثرة  َ ََ ٌ
َاأللفاظ هذه تقوية للمعىن ْ ًَِ ْ

)٤٩(.  
ِوكان الدكتور يل يـلجأ دوما للع ً ْ َُ ٍرية واللغات األخرى لتوضيح نقطة  بَْ ُ ِ َّ

ِففي استفسار عن األلف يف . َر حفيظة الشدياق ُخيتلفان عليها، وكان هذا يثي ٍ

َ يف معلقة امرئ القيس، طرح الشدياق التفسي))ِقفا((كلمة  َ َّ ُُر املعهود يف كتب  ُ َ َ
َِالرتاث العربية على أن هذه األلف هي ألف التثنية كما ير َّ ُ َِ ِ َّ ِاها البعض، إذ خياطب ُّ ُ ُ

ا مقلوبة من نون التوكيد ٌالشاعر صاحبـني له، ويراها البعض اآلخر أ َّ ُ ُُ ْ َ َْومل يقبل . ِ
ُّر لتعسف هذا الرأي  الدكتور يل هذا التفسي ِ على حد زعمه - َ ْ ّ بل رأى أن - ِّ َ ْ َ

ِْاأللف مقلوبة عن اهلاء يف العب ٌ َ َرية، إذ تـلحق اهلاء يف هذه اللغ ِ ُْ ْة بفعلي األمر َِّ ْ َْ
ِِ

َّوالنـَّهي لتدل على الطلب والتـوسل، على حد قول الدكتور يل َ ُّ َ َّ َ َّ ُ َ ْ
ُويسوق . )٥٠(
ٍالشدياق أمثلة أخرى من املفردات العربية نسبها ألصول سامية َِّ ٍ ََ َ ففي مثال . ًُ

ّ، أرجع املدة يف هذا الفعل إىل األلف يف السريانية، كما أنه أر))َآمن(( ِّ ِ ِْ َ َّ َجع َ  ))يومنا((َ
ْيف قـول العرب  ُّ إىل السريانية، كما يف الكلمة السريانية ))إىل يومنا هذا((َ ُّ

َوأرجع كذلك أصل . ))ِيومنان(( ْ َ ْرية إذ يعين الفعل ِ  إىل العب))ِّالزناء((ْ ِ َ  يف هذه ))زىن((َِّ
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))باع((اللغة معىن 
َّومن اجلدير بالذكر أن الشدياق كان قد تلقى . )٥١( َّ بعض ِّ

ِتعليمه يف اللغتـني السريانية والعب ُّ ْ َّ، وأنه كان يعي ))ََْن ورقة عي((رية يف مدرسة  َ
َن اللغات السامية والسيما على مستـوى املفردات ركة بي العالقات املشت َ ُ ّ ولكنَّه مل . َِّ

ُيتـوقف عند دراستها دراسة مقارنة كما كان دأب الدكتور يل ًَ ًَ ُ َّ َ َولعل السبب يف. َ َ َّ 
ٍَذلك هو التقليد املعجمي الذي كان يركز على دراسة مفردات اللغة العربية مبعزل  َ َ ُ ُِّ ُ

َْعن الدراسات املقارنة وربط العربية باللغات الشقيقة َ ُ
.  

ْولعله ينبغي أن نقول إن مشكلة التصحيف اليت أشرنا إليها مل تكن  َ َّ َ ُ َّ
ًحمصورة يف ترمجات الدكتور يل، فالشدياق نفسه يذ َكر أنه لدى زيارته مكتبة َْ َ ّ

ْ كما يسميه الشدياق، دون ذكر امسه – ))شيخ العربية((جامعة أكسفورد أراه  ِ َ ّ ُ– 
َُأول كتاب وصلت يده إليه ََ ٍ َ ِّوكان هذا الكتاب مكتوبا باخلط الكويف. َّ ً وعندما . ُ

َفتحه كانت الكلمة األوىل يف أول الصفحة لفظة  َُّ ّ َ ََّ وفسر .))اال(( فقرأها ))أال((َ
ا ))ُخ الشي(( ّ األكسفوردي هذه الكلمة على أ ))اهللا((َ

)٥٢(.  
ََويورد طرفة كان هلا نتائج وخيمة ومضحكة يف الوقت نفسه بسبب  ِ ٌ ٌِ ُ ُُ ًَ ُ ِ

َْتصحيف لغوي حدث يف مفردتـي ُ ََ ٍ ُ َْزية يف أثناء املراسالت بـي ن يف اللغة اإلجنلي ٍ ُ
ََْن اهليئة  

ِاملشرفة على معرض لن ِْ َ َ ُ
َّ واجلهات الرمسية املسؤولة يف١٨٥١دن عام  وعرف .  مصرِ

ذا اخلطأ يف أثناء زيارته جلناح مصر يف هذا املعرض ِالشدياق  ْ ْ ِ ِ َِ
رنس   فقد كان الب)٥٣(

َِرت طلب من الدول املشاركة  الب ُ َ ُّ َ ً أشياء ))بالدهمْأن يرسلوا من بدائع صنائع ((ََ
َوترجم أحدهم لفظة . َْللعرض ُ ُ ) إرث ())أرض(( ِبـ] arts) [أرتس ())ئعصنا((َ

]earth [ ْن الكلمتـني   يف هاتي))النطق(( و))صورة اخلط((ُلتقارب ّ على حد قول –َ
ْوهلذا السبب مل ترسل مص. الشدياق

ِ ُ القطاين ((ُر إال ما أنتجته األرض من  َّ
))وبعض أشياء أخرى ال طائل حتتها

)٥٤(.  
ْويـرى الشدياق أنه من احلمق مب ُ ََّ ُكان أن يتَ ُرجم إنسان من لغة إىل أخرى  ْ ٍ ٌ َ

ِ
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َباستعمال األلفاظ والرتاكيب نفسها يف اللغتـني ألنه من احملال أن تـتطابق لغتان  َ َ ََ ْ َّ ْ
وإذا جوزت لغة ما عبارة معينة فعلى املت. ر ًمتاما يف التعبي

ُ ً ََّ ُ ً ٌ ْرجم أال يتوقع أن  َّ َّ َ َ ّ
ِ

ُتستعمل اللغة املنقول إليها العبا ُ ِرات واملفردات نفسهاَ ِ ًويضرب مثال على ذلك . ِ ِ ْ َ
ِّرية واليونانية، إذ جتوز األوىل العبارة ِ من العب ُ ْ ِّ وجتوز ))خرج الدخان من مناخر اهللا((ّ ُ
ِ قياسا على استعمال عبارات تصف اهللا ))خرج الدخان من أحشاء اهللا((الثانية  َ ً ِ

َويستنكر استعمال مثل تلك العبارات . ))يد اهللا(( و))ن اهللا عي(( و))وجه اهللا((مثل  ُ
ِ

ا ال تليق يف التعبي ّر عن اهللا جل جالله يف العربية أل
)٥٥(.  

  :ِخاتمة

َلقد انشغل الشدياق بالقضايا اللغوية ردحا طويال من الزمن، وقضى  َ ََّ ً ً ََ َ َ
ٍسنوات من عمره يـنـقد وينتقد منخرطا يف صراعات مع علماء عرب وغ ََ َُ

ٍ ِ ً ِ َِ ْ ُْ ََِ ُ ِر  يْ
ي أوردناها هنا حول بعض املستشرقي ََعرب، على حنو ما رأينا من آرائه الت

ُ ْ َ َ ن  ْ
م م اللغوية وترمجا ر فقط باهتمام الشدياق باألمور اللغوية  وللتذكي. ومقدرا

َجيب أال يغيب عن بال القارئ املعارك اللغوية اليت نشبت بي ِ َ ُ ُ ِ َ ّ ن الشدياق  َِ
واليازجي، واحملاورات امل
ُ

  .ن الشدياق وبطرس البستاين َِّعجمية واللغوية بي
ُطرحنا يف بداية هذا البحث بعض األسئلة حول الشروط الالزم توافـرها  َُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ

يف املت
ُ
ُرجم اجليد، ومدى الكفاية اللغوية الالزمة للنـَّقل من لغة إىل أخرى،   ٍ َِ َُ ْ َ ِّ ِ

ِوضرورة معرفة ثقافة جمتمع اللغة املنقول م ِ َ ُ ِ ِ َ ِنها وكيف يتأتى حتصيل مثل هذه ِ ْ ُ َ
َّومن قراءتنا آلراء الشدياق يف املؤسسات التعليمية يف بريطانيا وفرنسا . الثقافة ّ ُ ِ ِ

َ
ِاليت أدخلت العربية مادة دراسية فيها، ويف ظروف تعلي ُ َّ ِ ً َّ م العربية يف هذه  َ

ِّاملؤسسات، وحال بعض املدرسي ُ ُ
ِ م اللغوية كما خب َّ َِن ومقدرا ِ رها الشدياق عن  َ

ِكثب، أو عرف عنها من مصادر أخرى، نستطيع أن نستشف بعض آرائه  َِ َّ َ ْ َ َْ ُ ُ ِ َ َ ََ ٍ َ َ
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  :التالية
ًأوال ِيستطيع العامل اكتساب معرفة يف اللغة ويف بعض جوانب تراثها، : َّ ٍُ ِ ِ َ ُ

ِ
ُ

َويستطيع أيضا تعلم املفردات تعلما قاموسيا، واإلبداع يف بعض الكتابا ً ً ًُّ ُّ
ُ َ ومع . تُ

َذلك، يـبـقى كثي ِر قادرين على استيعاب املعاين َ ْر من مثل هؤالء العلماء غي َْ
َ

ََر من املصطلحات اللغوية ر احلضارية والكثي الدقيقة للتعابي ْ ُ
.  

َإن العامل الذي يدرس اللغة يف سياقها الثقايف، ويعيش يف وسطها : ًثانيا َ ُ َ ِ ِ َ ُ ُ َ
ِ َّ

َاحلضاري، ويأخذ علومها عن أب ُ ْنائها يكون أقدر على نـقل أفكار هذه اللغة ُ َ َ َ ِ

ِاألجنبية من العامل الذي يكتسب اللغة يف بالده وميارس الت ُ َ ُ
ِ َ َرمجة بعيدا عن وسط  ِ َ ً َ

ُونستشف أيضا أن الشدياق يثمن العامل الذي يـرحتل . اللغة وسياقها احلضاري
ِ َِ َْ َُ

ِ ِّ َّ ً ُّ َ َ
ُإىل موطن اللغة ويقي ِ ُم فيه باحثا م ْ ً ِ ِنـقبا عن دقائق اللغة وغوامضهاُ ِ َ ً ِّ ومثل هذه . َ

يئ للباحث فـرص التعاون مع املختصي ّاألمة  َ ُ َ َُ
ن باللغة والوصول إىل معرفتها  ِ

  .ًمعرفة أفضل
َعلى العامل اكتساب معرفة أوسع من االكتفاء باالطالع املعجمي : ًثالثا ُ

ّ َ ٍ ُ
ِ

ا ليست ْوعليه أن ي. ٍأو القاموسي والنَّحوي على لغة ما َّتعامل مع اللغة على أ َ َ
ًشكال بنائيا خاليا من أي حمتوى ثقايف أو حضاري َ ُ ِّ ً ً ًوعليه أن يدرسها لغة حية . ً ًََّ َ ْ

ا األدبية واحلياتية   .هلا استعماال
ُحتتوي اللغة على مصطلحات لغوية ال ميكن فهمها من املعاين : ًرابعا َ ِ ٍُ ُ ٍ ُ ُ

ِّاحلرفية للكلمات اليت تكو َّلذا يـرى الشدياق أن الت. اَِّ َِّرمجة احلرفية تقود إىل  ََ َ
ٍأخطاء فادحة ِ ٍ.  

َجيب أال يغرب عن البال أن بعض آراء الشدياق الواردة هنا يف بعض  َّ َ ُ ِ

املستشرقي
ُ

م وحبه أوكرهه لبعضهم  ِن قد تكون متأثرة بعالقته الشخصية 
ْ ُ ِ ُِِّ َُّ َ ً وقد . ِّ

ًتكون هذه اآلراء متأثرة أيض ِّ َِا بالتجربة احلضارية أو االجتماعية اليت خبُ ُ َّ َرها يف  ً
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ُأثناء إقامته يف بـعض مدن فرنسا وبريطانيا ولقائه بعض العلماء العاملي ُ ُ َِ ْ ِ
ن يف حقل  َ

اية املطاف، ال نبالغ إذا قلنا إننا نـرى . الدراسات العربية واإلسالمية ََولعلنا، يف  ُّ ُ ِ َّ

ُيف رأي الشدياق حماولة م ًَ بكرة لنـقد املنهج االستشراقي يف دراسة املجتمعات ُ
ُ َ ْ َ ً ِّ َ

العربية وتعامل املستشرقي
ُ   .ن مع اللغة العربية ُ

ٍوالشدياق، على تصلبه يف القضايا اللغوية، نراه يف حلظة من حلظات  ّ
َّصفاء الذهن والصدق مع النَّفس يتخلى  َ ْ ِّ ْ ِّ َ عن هوس –زة   للحظات وجي- َ َ

م واعتن وتعليال ِّالنحويي م، ويطالب بإعطاء العلوم  ِ م وترجيحا م وجتويزا ُراضا ِ ِ

ًَّاليت عرف أمهيتها يف احلياة اليومية يف الغرب أولوية كبي ََّ َ َرة، فقد طالب بإدراج  ََ َ َ ً
ِّ، على حد تعبي))العلوم اإلهلية((هذه العلوم يف قائمة  ُوقد حدث هذا التحول . ره َ ُّ َ َ

َ وشاهد كيف تنقل األخبار ))ل التلغرافحم((ًَّن زار مرة  حي ُ َ ٍبسرعة مذهلة، وكيف َ ٍَ ُ ُ
ًأن حركة إبرة طرقت مسمارين وحتركت ثانية  َّ َْ ِ َََ ٍ َ ِّبأسرع من أن ينطق املتكلم ((َّ

ُر يبلغ من  ََ وإذا خبب))بعشر كلمات َّ ))ويانة((ٍُ
)i(  ِإىل لفربول)ويستـلم )يف بريطانيا ،ََ ُ

ُِالرد إيذانا بوصو ً ّويقارن الشدياق مثل هذا اإلجناز العلمي . ر ََل هذا اخلبَّّ
ِ

َ ُ ِ ُ
ّسر الكيمياء الذي يتعلمه اإلفرنج اآلن...((و

ن بتجويز   بانشغال النحويي))...ِ
ٍستة عشر وجها يف الصفة املشبـهة ومنع وجهني واختالف وجه واحد ِ ٍ َ َ َْ َ َْ َْْ َّ َِّ ُ ْويـرى أن . ً ََ

َيـوجه اهتمام العرب إىل اال َ ِّ ًر أمهية ونفعا من االنشغال  ُشتغال بالعلوم األكثَُ ْ ً َِّ ِ

ْبالتجويزات النحوية العديدة يف مسألة لغوية يراها سببا يف ضياع العمر، فهو  َُ َ ً َ َّ َِّ َُِ ٍ

 إىل ليفربول يف )ii(ريا ر من قاعدة مملكة أوست فإن وصول اخلب...((: يقول بالنص
))... مسألة واحدةًأقل من ثانية أنفع من جتويز عشرين وجها يف

)٥٦(.  

                                                            
 (i)فينا، عاصمة النمسا ّ.  

(ii) ريا هي النمسا  أوست.  
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ُّومع تـعصب الشدياق الشديد للغة العربية فإننا نستشف من نقده  ِ َ َ ُّ ُّ َ َ
ّن وتشددهم يف بعض القضايا النحوية ّ للنحويي - َ اليت ال طائل منها يف رأيه –ُّ

ُدعوته للتساهل يف االستثناءات اللغوية تيسي ُّرا للمتـعلم ليـقبل على تعلم اللغة  َ َ ِ ْ ُ َِّ َُ ً
ُاغبا فيها وبال معاناةر ً َِْولعل هذين املوقفي. ِ َْ ْ َ َْن املتناقضي َّ ِ ُ

ِن للشدياق، املوقف  
َْ

َاملتشدد جتاه املستشرقي َُ ُ
ِ ِّ ٍن الذين يشعر بقصورهم يف اللغة العربية من ناحية،  َ ِ ُ ُُ ْ َ

ُواملوقف الداعي للتساهل اللغوي من ناحية أخرى، يشي َ ُ
ٍ ُ ِ

ُران إىل نوع من التناق ْ ٍ ض ْ
ُّر عامل لغوي تـتنازعه أفكار متناقضة من مثل التشبث بالقدمي والتقليدي  يف تفكي َّ ٌ َ ِ ُ ٌ َ َ ََ ٍ ِ ُ ٍِ

ٌَمن جهة، والشعور، من جهة أخرى، بأمهية مظهر حضاري حديث له أثـر كبي ٍ ٍّ َ ٍَ َّ ٍ ٌر  ِ
ّيف حياة العامة يتخطى االستثناءات اللغوية العديدة َ َ  ُأما جتربة االتصال التلغرايف. َّ

ُي مر وصفها فتبي الت َ ِن دعوته إىل اللحاق بالغرب واالهتمام بالعلوم الالزمة لنقل  ََّ َ
ِّاملجتمع العريب إىل املراحل املتقدمة الت َ ُ ُ
ٍي وصلت إليها املجتمعات الغربية آنئذ  َ ُ ُ ُ

ََ َ.  

*  *  *  
  ِالهوامش

ًقدمت عرضا ملوضوع هذا البحث يف املعهد الفرنسي للدراسات العربية*  َّ 
ُّ، ويف املعهد العايل للغات ٢٠٠١عام ) يناير(بدمشق يف شهر كانون الثاين 

وأفدت من تعليقات , من العام نفسه) إبريل(بتونس يف أواخر شهر نيسان 
ْن وأسئلتهم يف هاتـني املؤسستـني مجهور املستمعي َْ َّ فلجميع من ساهم بالسؤال أو . َ

ًوأود أيضا. التعليق أو التوضيح جزيل الشكر ً أن أنوه تنويها خاصا مبالحظات ّ ً ِّ ُ
ّسهيل شباط من املعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ووضاح اخلطيب من 

  .جامعة فرجينيا
  .٧٥ و٧٢، الصفحتان ))كشف املخبا(( انظر -١
اية اجلزء األول على - ٢ كشف املخبا عن متدن ((َّ جاء اسم الكتاب يف 
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الواسطة يف معرفة أحوال مالطة (( من ٦٧صفحة  وأول ال٦٦انظر الصفحة . ))أوربا
املطبوعة  ) م١٨٨١) ه١٢٩٩، الطبعة الثانية، عام ))وكشف املخبا عن فنون أوربا
  .يف مطبعة اجلوائب يف استنبول

ُ يظهر من كتابات كلوت بيك نفسه وكتابات غريه أن وجود مت- ٣ ُ َّ ن  رمجي َْ
ذا العمل كان نادرا ًواسعي املعرفة للقيام  ِ.  

 -Heyworth- Dunne, An Intro من كتاب ٤، اهلامش١٢٧ انظر ص - ٤

duction to the History oF Education in Modern Egypt,ِّومل حيدد     .١٩٦٨ َُ
ا َهيورث دن الصفحة اليت أورد    .كلوت بيك هذا القول يف كتابه  ََ

  .١٤ص، British Orientalists:  انظر آرثر آربري يف-٥
  .١٢ نفسه، ص املصدر-٦
  .١٤ -١٣ املصدر نفسه، الصفحتان -٧
، Oriental Essaysً، انظر أيضا املؤلف نفسه، ١٦ املصدر نفسه، ص-٨
  .١٢ص

 - ٢٥، الصفحات The Cambridge School of Arabicانظر آرثر آربري،  -٩
ِويناقض آربري. ٢٧ م رايت، إذ يذكر  َْبرنارد لويس يف ثـبت تاريخ ميالد ولي ُ

َأن ميالد رايت كان عام ) ٢٥ملصدر نفسه، صا(آربري  ن يذكر  ، يف حي١٨٣٠َّ
، أن ٢٥، صBritish Contributions to Arabic Studiesبرنارد لويس يف كتاب  

َوجيب أن نذكر هنا أن وليم رايت شغل الكرسي األول . ١٨٤٠مولده كان عام  َ َّ ْ ِ

انظر آربري، . ردج ِامعة كمب جب١٦٣٢َّللدراسات العربية، الذي أسسه توماس آدمز عام 
Oriental Essays٢، ج))املستشرقون((: ًانظر أيضا جنيب العقيقي. ٢٣٦، ص ،

  .٦٢ص
  .٢٥، صBritish Orientalists:  انظر آربري- ١٠



 ٤٦  حممد سواعي.د  -  ن أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقي

       ,Fück,Die Arabischen Studien .١٩٥٥من كتاب ١٤٨ص :  انظر- ١١

  ١٩٨٨ Reig, Homo  Oritentaliste  من كتاب٨٥وص يف اهلامش، ٦٧ًانظر أيضا ص 

  .، املصدر السابقFückمن كتاب ١٤٢ انظر ص -١٢ 
 - ١٢٣، الصفحات Orientalism: Edward Saidانظر إدوارد سعيد  - ١٣
١٢٩.  
  .١١٠ - ١٠٥، الصفحات Homo Orientaliste, Reig  انظر   - ١٤
  .٩١، ص ))الساق على الساق(( الشدياق، - ١٥
، ١، ج))بار األعيان يف جبل لبنانأخ(( يذكر طنوس الشدياق يف - ١٦

ِ، أن فارس الشدياق أرسل إىل مصر عام ١٢٠ص ن   لتعليم املرسلي١٨٢٥َّ
، ١٩٣٤(فارس الشدياق : بولس مسعد: ًانظر أيضا. ن اللغة العربية األمريكيي

  ).١٧ص
َحيث قرأ النحو والصرف واملنطق والفقه وعلم الكالم (- ١٧ ِ َ َّْ َ وذكر بولس ). ََ

َالشيوخ الذين درس عليهم، ومنهم شهاب ) ٢٣صدر السابق، صامل(مسعد،  ََ
الساق ((للمزيد انظر الشدياق، . ي الدين اخلفاجي، ونصر اهللا الطرابلسي احللب

، وطنوس الشدياق، ٣٦١ - ٣٥٩، الصفحات )١٨٥٥(، ))على الساق
  .١٢٠املصدر السابق، ص

 -Mohammed Bakir Alwan, Ahmad Faris ashِ انظر رسالة الدكتوراه ـل - ١٨

shidyaq and the west ١٢٧، هامش ٤٠ص(، .١٩٧٠.(  

  .٢٥، ص))الواسطة يف معرفة أحوال مالطة(( الشدياق، - ١٩
 - ٢٢الصفحتان  (The Cambridge School of Arabic:  انظر آربري- ٢٠
٢٣.(  

كشف املخبا(( الشدياق،- ٢١
ُ

  .١٢٢، ص ))
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، ١٩٨ - ١٩٧، ١٢٥، ١٢٢ - ١٢٠ الشدياق، املصدر نفسه، الصفحات - ٢٢
  .ومواضع أخرى

ِّويعرفنا آربري بأن . ١٩٩ و١٩٧ الشدياق، املصدر نفسه، الصفحتان - ٢٣ ُ
َالدكتور جون نيكلسون رجل من علية القوم، وأنه اقتفى خطى أبيه مارك نيكلسون،  ُ ْ َِّ َ

َّز جبامعة أكسفورد واشتهر يف جمال العلوم التوراتية، وتعلم ال ّفالتحق بكلية كوين عربية ّ
َأيضا، ومجع قدرا البأس به ْ ً َْ َ ََ َونشر عام .  من املخطوطات اإلسالميةً ً كتابا بعنوان ١٨٤٠َ

 An Account of the Establisment of the ))تأسيس األسرة الفاطمية يف إفريقيا((

Fatemite Dynasty in Africa . ِوجون نيكلسون هو جد املستشرق املشهور رينولد َ ُ
ُّ َ

َ، الذي ختصص بعلوم العربية والفارسية Reynold Alleyne Nicholsonون ِآلن نيكلس َّ
 Literary History of the ))تاريخ أدب العرب((وكتابه . الصوفيةَّوالعلوم اإلسالمية وخباصة 

Arabsغين عن التعريف يف اللغة اإلجنلي ٌّ : للمزيد انظر آربري. زية لطالب األدب العريب َِ
Oriental Essays،  ١٩٨ - ١٩٧الفصل السادس، والسيما الصفحتان.  

  .٢٥، صThe Cambridge School of Arabic انظر آربري، - ٢٤
كشف املخبا(( الشدياق، - ٢٥

ُ
  .١٩٨، ص))

ْأما زعم فولتي. ١٢١ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٢٦ ) صال(ر عن إقامة  َ
ًن العرب مدة مخسة وعشرين عاما، فانظر فولتي بي َّ ، Philosophical Dictionaryر  ُ

وليس من ). ّ القسم األول من هذه املادة- مادة القرآن (٦٨َّاجلزء األول، ص
ْالغريب أن يكون الشدياق قد عرف مثل هذه املعلومة عن زعم فولتي َ ََ ر هذا من  ْ

قراءاته أو من أحاديثه مع املستشرقي
ُ

م يف أثناء إقامته يف   ِن الذين كان خيتلط 

م كانوا على األغلب يتطرقون إىل احلديث عن بريطانيا وفرنسا،  ّوالسيما أ َ
ِّ وترمجاته بوجه خاص واإلسالم بوجه عام))القرآن(( ، ١٧ص(ويذكر برنارد لويس . ٍ

 يف أي ))القرآن((رمجة األوىل الكاملة لـ  هي الت) صال(َّأن ترمجة ) املصدر السابق



 ٤٨  حممد سواعي.د  -  ن أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقي

َّلغة أوربية، وأن الت ة األخرى كالفرنسية واألملانية ِرمجات إىل اللغات األوربي ٍ
ًاعتمادا كامال) صال(َوالبولندية اعتمدت ترمجة  ِ ً.  

 R.A. Davenport, "A sketch of the:  يفXI- XV انظر الصفحات - ٢٧

Life of George Sale" The Koran.  
ِواضع ) ١٨٧٦ - ١٨٠١ (Edward William Laneن  م لي ولي  إدوارد- ٢٨

ّمد((ر  َّالقاموس الشهي ِ، الذي نشر يف An Arabic- English Lexicon )) القاموسَ ُ
ْ، والذي مازال حيظى بسمعة طيبة، والسيما يف أوساط ١٨٩٣ و١٨٦٣لندن بني  ٍ ٍّ َ ُ
املستشرقي

ُ
ِن، حىت أيامنا هذه  ِّوهو كذلك مؤلف الكتاب الشهي. َّ ن  عادات املصريي((ر  ُ

 An Account of the Manners and Customs of the ))املعاصرين وتقاليدهم

Modern Egyptians َصدر يف لندن عام  ، الذي َ ألف ليلة ((ِرجم ُ َ، ومت١٨٣٦َ
ِّ، ومؤلف كتاب )١٨٤١ – ١٨٣٩ ())وليلة  Description of )) مصروصف((ُ

Egypt َوتتوافر . ٢٠٠٠ًالقاهرة حديثا عام َ، الذي أصدرته اجلامعة األمريكية يف َ
ِّ من أمهها كتاب ليلى أمحد بعنوانن، ٌرة عن لي ٌكتابات كثي ِ: Edward W. Lane: 

A Study of His Life and Works and of British Ideas of the Middle East 

in the Nineteenth Century ، ِوقد نشر هذا الكتاب يف لندن عام انظر . ١٩٧٨ُ
 Oriental( من كتاب آربري )١٢١ - ٨٧الصفحات (ًأيضا الفصل الثالث 

Essays.(  
)كشف املخبا((:  الشدياق- ٢٩ ًانظر أيضا إدوار . ٢٧١، ص)
  .١٢٩ - ١٢٣ الصفحات , .Ed - ward  Said Orientalism: سعيد
َّوالصحيح هو غوستاف دوغا . ٢٨٣ الشدياق، املصدر نفسه، ص- ٣٠

Gustave Dugat) َولعل الرسم الكتايب ). ١٨٩٤ - ١٨٢٤ ْ َ كما ورد ))دوكان((َّ ََ
اية االسم بدال من حرف التاء، ))باكشف املخ((يف  ْ، بإثبات حرف النون يف  َْ َ ًَ َ

ّكان نتيجة خطأ مطبعي
ْوالشك يف أن الشدياق كان متأثرا بالرسم الكتايب . ٍ َّ ً ُ َّ َّ
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ِالفرنسي هلذا االسم فأثبت التاء يف آخره ، مع أن التاء تكون يف هذا املوقع 
َْ

َّصامتة، فال تلفظ، وإن ثبتت يف الرسم  ُ ِوكان غوستاف دوغا ميارس . الكتايبً ُ
يف باريس،  École des langues orientalesم يف مدرسة اللغات الشرقية  التعلي

ِّوهو مؤلف كتاب بعنوان . ١٨٩٤وتويف عام  ن يف أوروبا من  تاريخ املستشرقي((ُ
 Histoire des orientalistes de ))القرن الثاين عشر إىل القرن التاسع عشر

l’Euorpe du XIIe siècle au XIXe siècle  ْوهذا الكتاب يف جملدين َّ ُويقتبس منه ََُ َِ َ
، Fück من كتاب ٤٦٦، هامش ١٨٣انظر ص . (ًرة ٍالباحثون معلومات كثي

ُوقد ألف دوغا أيضا كتابا بعنوان ). املصدر السابق ً ً تاريخ الفالسفة والفقهاء ((ََّ
 Histoire des philosophes et des) ))١٢٥٨ -٦٣٢املسلمني من 

théologiens musulmans de ٦٣٢ à َطبع يف أمست   .(١٢٥٨ ولندة عام  ُِ ردام 
ُ، وأعيد نشره عام ١٨٧٨ َ ُويذكر العقيقي يف . ١٩٧٣َ ، ١ج(، ))املستشرقون((ُ

َّ، عددا من مؤلفات دوغا، منها تصنيف كتاب قواعد اللغة الفرنسية )١٩٣ص ُ ً
َّوالصحيح أن هذا الكتاب . ُّ تعلم اللغة الفرنسيةن يف  للعرب الراغبي١٨٥٥عام 

َمؤلف مشت ٌُ  La Grammaire)ن غوستاف دوغا والشدياق، بعنوان  َرك بي ََُّ

française à l’usage des Arabes de l’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de 

l’Egypte et de la Syrie). وكان نشره يف عام ُ  كما ١٨٥٥ وليس يف ١٨٥٤ْ
للمزيد انظر مقالة حممد الفاضل البشراوي يف قائمة املراجع . (ِرد العقيقيُيو

  ).باللغات األوروبية
َولعل هذا املستشرق املشهور . ٢٨٤ الشدياق، املصدر نفسه، ص- ٣١ ِ

ُ َّ
ْهو ألكس ديغرانج  ِAlix Desgrangesالذي عمل يف تعلي ،ِ م اللغة الفارسية،  َ

َوشغل كذلك كرسي اللغة الت ، املصدر السابق، Reigانظر كتاب . ركية َ
الساق على ((ويذكر الشدياق يف . ٢٦، اهلامش ٦٧و٦٦الصفحتان 



 ٥٠  حممد سواعي.د  -  ن أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقي

.  الدولة، وهو الكونت ديكرانجّتعرف برئيس تراجم((َّ، أنه ٦٤٨، ص))الساق
وشيوخ العلم ومدرسي اللغات الشرقية فلم يطأ ] كذا[ن  رامجي ره من الت فأما غي
َّ، أنه تعرف العامل املشهور ٦٣٩املصدر نفسه، صويذكر يف . ))...هلم عتبة َّ
ْكاتـرمي ، الذي عرفه على كوسان دي برسفال، ولكن هذه Quatreméreر  ْ

كأداة التعريف يف ...((: ّالعالقة مل تكن مرضية له، فمعرفته هلم على حد قوله
  .))...ِر اللحم قولك اذهب إىل السوق واشت

  .٢٤، ص)١ ())اآلداب العربية(( لويس شيخو، - ٣٢
  .١٢١، ص))كشف املخبا(( الشدياق، - ٣٣
  .١٢١ الشدياق، املصدر نفسه، ص- ٣٤
 - ٤٠٤ و٥ -٣، الصفحات ))اجلاسوس على القاموس(( الشدياق، - ٣٥
٥١٣.  
  .١٢١، ص ))كشف املخبا(( الشدياق، - ٣٦
  .١٢١ الشدياق، املصدر نفسه، ص- ٣٧
  .١٢٧ -١٢٥ الشدياق، املصدر نفسه، الصفحات - ٣٨
  .٧٢الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٣٩
  .١٢٥ - ١٢٤ الشدياق، املصدر نفسه، الصفحتان - ٤٠
  .١٢٤ الشدياق، املصدر نفسه، ص- ٤١
  ٢٣ - ٢٢، الصفحتان The Cambridge School of Arabic, Arberry انظر - ٤٢
  .١٢٢ الشدياق، املصدر نفسه، ص- ٤٣
  .١٢٣ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٤٤
  .١٢٤فسه، ص  الشدياق، املصدر ن- ٤٥
  .١٢٣ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٤٦
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  .١٢٤ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٤٧
  .١٢٤ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٤٨
  .١٢٤ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٤٩
  .١٢٣ - ١٢٢ الشدياق، املصدر نفسه، الصفحتان - ٥٠
  .١٢٣ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٥١
  .١٢٥ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٥٢
ّ يسميه الشدياق - ٥٣ َّوهو املسمى عند الفرنسيس ((: ُ، ويضيف))معرض التحف((ُ َ ُ

ْإكسبوزسيون ِ ْ   .٢٧٦ - ٢٧٥انظر الشدياق، املصدر نفسه، الصفحتان . ))ْ
  .٢٧٦ - ٢٧٥ الشدياق، املصدر نفسه، الصفحتان - ٥٤
ُولعل الشدياق يشي. ١٢٤ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٥٥ ر هنا إىل  َّ

الكتاب امل((
ُ

َّقدس ْسفر أيوب((، ))َ : ن، اآلية العشرين ْ، اإلصحاح احلادي واألربعي))ِ
َمن منخريه خيرج دخان كأنه من قدر منفوخ أو من مرجل(( ْ ِ ِ ٍِ ٍ ْ ِ َّ ٌ ُ ُ ُ ََ ْ َ ََََ، ووردت هذه ))...ْ

ومن ...((: كاآليت) ٧٥٦: ١، ج))الكتب املقدسة(((ُاآلية يف ترمجة الشدياق 
ِمناخره ينبعث دخان كأ َِ َنه من نار مرجلَ ْ ِ  ))دخان((ٌوهناك إشارة أخرى إىل . ))...ّ

ْسفر أشعياء(( يف ))أنف((و اإلصحاح اخلامس والستني، اآلية اخلامسة، ، ))ِ
َحيث ورد َ َهؤالء دخان يف أنفي نار متقدة كل النَّهار((: َ ِ َُّ ٌ ٌ ُوجاءت اآلية . ))ُ

إمنا ((: كالتايل) ٢،٩٧١، ج))الكتب املقدسة(((ُنفسها يف ترمجة الشدياق 
َهؤالء دخان يف أنفي ونار متـقدة النهار كله َ ِرمجات  َّر إىل أن الت ُونشي. ))...َُّ

ِالعربية األخرى لـ  ْ رمبا أوردت كلمات تغاير قليال نص هاتـني ))َّالكتاب املقدس((َ َ َُّ ً ِ ٍ َ َ ُْ َّ
ما يف النسختـني املشار إليهما ََْاآليـتـي َْن اللتـني اعتمد ُ ْ َْ ََ ْ ُ َمثال بدل ف. ُ َ َ َمتقدة((ً  قد ))َُِّ
ِمشتعلة((ترد  َ ِيـنبعث((، وترد ))ُ ً بدال من ))ََْ َ وينبغي لنا أن . ، وهكذا دواليك))خيرج((َ

َنذكر أن كلمة  َرية التوراتية مرادفة عموما للغضب  يف العب))ْأنف((َّ َ ً ُ ِ ُ.  



 ٥٢  حممد سواعي.د  -  ن أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقي

  .٢٠٨ الشدياق، املصدر نفسه، ص - ٥٦

*  *  *  
  

  المصادر والمراجع العربية
دار احلمراء : روت ، قصة أسعد الشدياق، بي١٨٦٠، )بطرس(البستاين  -

  .١٩٩٢، )إعادة نشر(للطباعة والنشر، 
، القاهرة، دار )٨ط(، فهرس الكتاب املقدس، ١٩٩٤، )جورج(بوست  -

  .الثقافة
، يف العربية ))العربية والتمدن: الفارياق/ الشدياق((، ١٩٩٨، )شربل(داغر  -

  .، لبنان، منشورات جامعة البلمند١٤٨ -٨٩يف لبنان، الصفحات 
: ، أزمة املصطلح العريب يف القرن التاسع عشر١٩٩٩، )حممد(سواعي  - 

مقدمة تارخيية عامة، دمشق، املعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
  .روت، دار الغرب اإلسالمي وبي

الواسطة يف معرفة أحوال مالطة :  ه١٢٩٩، )أمحد فارس(الشدياق  -
  .، استنبول، مطبعة اجلوائب)٢ط (ا عن فنون أوروبا، وكشف املخب

روت، دار  الساق على الساق، بي: ١٨٥٥، )أمحد فارس(الشدياق  -
  .١٩٦٦، )إعادة نشر(مكتبة احلياة، 

اجلزء (أخبار األعيان يف جبل لبنان، : ١٨٥٩، )طنوس(الشدياق  -
امعة اللبنانية روت، منشورات اجل ، حتقيق وتقدمي فؤاد أفرام البستاين، بي)األول

)١٩٧٠، )١٩.  
روت، دار  ، بي)٣ط(تاريخ اآلداب العربية، : ١٩٩١، )لويس(شيخو  -



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٥٣

  .املشرق
روت،  ، أمحد فارس الشدياق، آثاره وعصره، بي١٩٨٧، )عماد(الصلح  -

  .شركة املطبوعات للتوزيع والنشر
روت، دار  ، تاريخ الصحافة العربية، بي١٩١٣، )فيليب دي(طرازي  -

  .صادر
، القاهرة، دار )٤ط(، ٢و١، املستشرقون، ج١٩٨٠، )جنيب(ي العقيق -

  .املعارف
ردج  ِ، كمب١٨٦٧، )أي العهد القدمي والعهد اجلديد(الكتاب املقدس  - 
َّالكتب املقدسة، وهي كتب ((: ًانظر أيضا. ، املطبعة اجلامعية)ماساتشوستس( َُ

، )لبنان(طرابلس ، )إعادة تصوير باألوفست(، ))العهد العتيق وكتاب العهد اجلديد
  .١٩٨٣مكتبة السائح، 

  .، فارس الشدياق، القاهرة، مطبعة اإلخاء١٩٣٤، )بولس(َمسعد  -
 - ١٨٠١، أمحد فارس الشدياق، ١٩٨٩، )حممد اهلادي(املطوي  -

  .روت، دار الغرب اإلسالمي ، بي)قسمان(، ١٨٨٧
، تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا، الكويت، ١٩٩٢، )حممود(املقداد  -
  .١٦٧ي للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، العدد  لس الوطنا



 ٥٤  حممد سواعي.د  -  ن أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقي
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  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  

  بوعَ ْلمُ اين واْ يَّـ ابن التَّ 
  

  

  الدكتور عبد اهللا الجبوري

  

  

  

لد    )١ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



  
  

َابن التـياني والموعب(( ُ َّ َّ((  
  عبد اهللا الجبوري. د

ابن التياين، أبو غالب، متام بن غالب بن عمر، القرطيب، املرسي، من 
  .)١(أئمة العربية يف األندلس، صاحب ثالث معجم لغوي يؤلف يف دياره

 )٣(:، و)هـ٣٥٦ت ( أليب علي القايل البغدادي ))البارع(( )٢(:وذلك بعد
  ).هـ٣٧٩ت ( أليب بكر احلسن بن حممد الزبيدي املذحجي ))نيخمتصر الع((

بقية مشيخة أهل اللغة، الضابطني حلروفها، واحلاذقني (( )٤(كان
ًمبقاييسها، وكان ثقة صدوقا عفيفا   . ورع وديانة)٥(زانه. ))ً

ًمقدما يف علم اللسان أمجعه، مسلمة له اللغة، شارعا مع ((: كما كان ًَّ ُ
))املعرفةذلك يف أفانني من 

)٦(.  
 )٧(عرف بابن. قرطيب املنبت، مرسي السكن والشهرة، مري الوفاة

  .البناء، وشهر بابن التياين
                                                            

  .١٠٨ -٨٢: عبد العلي الودغريي: املعجم العريب يف األندلس(١)
  .١٩٧٥روت،   بي٧٠ - ٩) رمحه اهللا( حتقيق ودراسة هاشم الطعان –البارع (٢)
  .١٩٩١ بغداد، ٤٠ - ١٣/ ١صالح الفرطوسي : خمتصر العني، حتقيق(٣)
، واملقتبس ٢٣٦لتمس ، وبغية امل١٨٣، وجذوة املقتبس ١٢١ - ١٢٠/ ١الصلة (٤)

١٧٢.  
  .٣٠٠/ ١، ابن خلكان ١٨٥/ ٣البغية، والعرب (٥)
  .الصلة، واملظان املذكورة األخرى(٦)
  .١٠٧/ ٥) مرسية( رسم –معجم البلدان (٧)

- ٥٧ -  



  

  ٥٨  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

بفتح املثناة من : وهي. وابن التيان، هذه شهرة والده غالب بن عمر
) جده(لعله نسب ((: )٨(قالوا. ونون بعد األلف. فوق، وتشديد املثناة من حتت

  .)).إىل بيع التيـن
  .)٩(أن تكون بكسر املثناة من فوق: ياسوالق

حتول إىل مرسية، وهي بلدة مشهورة بالتني، جيلب منها إىل سائر 
وهذا يشري إىل أن اللقب حلقه من جده، ألن والده غالب بن عمر، . البلدان

. أن أبا غالب متام بن غالب، سكن مرسية: وذكر املؤرخون. عرف بابن التيان
  .)١٠()قرطبة (ورمبا شهرت به األسرة يف

ََكان والده غالب بن عمر، من أهل العلم، روى عن أيب علي القايل البغدادي، 
الدالئل يف غريب ((: روى عن ثابت بن قاسم السرقسطي كتاب. )١١(وكان صاحبه

  .أبو غالب متام بن غالب لغريه:  ورواه)١٢(ّ من تأليف جده))احلديث
زم السرقسطي املتوىف قاسم بن ثابت بن ح: ّ، ألفه)١٣(وكتاب الدالئل

 ثابت بن حزم املتوىف سنة )١٤( هـ، مات قبل إكماله، وأكمله أبوه٣٠٢سنة 

                                                            
  .٤٧٨/ ١، وبغية الوعاة ٣٠١/ ١، وابن خلكان ٣٩٨/ ١٠الوايف بالوفيات (٨)
  .٥٠١/ ١٦، والتاج ٢٠٢/ ٦تكملة ، وال٤٧٨/ ١ وبغية الوعاة ٩٣/ ١املشتبه : ينظر(٩)

  .٥٠١/ ١٦، والتاج ١٠٧/ ٥، ومعجم البلدان ٥٣٩الروض املعطار (١٠)
  .٩٣/ ١املشتبه (١١)
  .٤٥٦/ ٢الصلة (١٢)
  .١٨٨/ ٤الذيل والتكملة (١٣)
، ٤٧/ ١غريب احلديث البن قتيبة : ، ومقـدمـة٩٦/ ٢ و١٧٤/ ٥األعـالم : يـنظر(١٤)

  .٨٨/  اللغة–وفهرس الظاهرية 



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٥٩  )١(زء اجل) ٧٨( ا

الدالئل على ((: ومتام اسم الدالئل هو. هـ، فنسبه بعض املؤرخني إليه٣١٣
شرح ما أغفله أبو عبيد القاسم بن :  وهو))ََمصاف احلديث بالشاهد واملثل

  .)١٥(ّسالم، وابن قتيبة
ت (أيب بكر الزبيدي، وعن ابن القوطية حممد بن عمر كما روى عن 

  ).هـ٣٦٧
ْوقد وجدت احلميدي  َ ًرجال ) ٣٢٥/ جذوته(يذكر يف ) هـ٣٨٨ت  (ُ

ا ((: غالب بن عمر األندلسي، قال: امسه يروي عن حممد بن وضاح، مات 
. وغالب أبو متام روى عن القايل وكان صاحبه. ))سنة أربع وعشرين وثالث مئة

وعليه، فإن املذكور مل يكن والد . هـ٣٣٠ دخل األندلس سنة )١٦(والقايل
  .صاحبنا ابن التياين

ُولـه سند موصول بابن قتيبة ََ
ّالذي اشتهرت مؤلفاته ) هـ٢٧٦ت  ()١٧(

ُيف األندلس، وتصدر علماء اللغة وأهل األدب جمالس الدرس لتدريسها  ُ َّ
  .)١٨(وإقرائها

ُ بن جبـرون املعروف )١٩(انعبد الوارث بن سفي: فقد رواها عن شيخه ْ ُ
وكان من أخص أصحاب قاسم بن أصبغ . هـ٣٩٥باحلبيب املتوىف سنة 

 كما ))الدالئل((: البياين، مسع منه أكثر روايته، وعرف بضبط روايته لكتاب

                                                            
لة/ ٥٢٧ – ٥١٢ ص ٣ ج٥٠جملة جممع اللغة العربية بدمشق مج : انظر[(١٥)    ].ا
  .٨٧: ، وأبو بكر الزبيدي للعزاوي٢٠٥: طبقات الزبيدي(١٦)
  .٤٥٦/ ٢والصلة . ٢٣٦: بغية امللتمس(١٧)
  .٣٦ - ٣٥: م، ص١٩٩٠ابن قتيبة والشعوبية، عبد اهللا اجلبوري، بغداد، (١٨)
  .٣٨٣ - ٣٨٢/ ٢الصلة (١٩)



  

  ٦٠  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

َ، وعامل مثل أيب غالب وصفه )٢٠(ُّأيب بكر الزبيدي: أخذ عن شيخ أبيه
ْ نـقلهّالعالمة، ثقة يف((ّ احملدث بـ )٢١(الذهيب وهذا مدعاة إقبال أهل األدب . )).َ

 من )٢٢()للدالئل(ورمبا كانت روايته . وطالب اللغة على درسه والرواية عنه
  .ََّمعامل شهرته عند الطلبة

 النحوي، كان من )٢٣(وممن قرأ عليه اللغة واألدب، حممد بن مضاء
روى شعر  بن حامت بن حممد، )٢٤(مشاهري علماء النحو يف دياره، وأبو القاسم

أيب متام الطائي عنه، رواه أبو غالب متام عن أبيه غالب بن عمر، عن أيب 
أيب اليسر إبراهيم بن أمحد ) الرياضي(سعيد عثمان بن سعيد الصقيل عن 

  .الشيباين عن أيب متام الطائي
 وهو  ه٤٨١ الوزير املتوىف سنة )٢٥(وكذلك روى عنه أبو بكر ابن املصحفي

  ).هـ٥٧٥ت   ()٢٦( البن خري اإلشبيلي))يح العنيتلق((: الذي روى كتاب
كان أحد ((ّأن ابن التياين ) الذخرية ()٢٧(:ّويف خرب ساقه ابن بسام يف

حممد بن عبد :  واملنصور هذا))أعضاء ديوان الندماء زمن املنصور بن أيب عامر

                                                            
  .١٢٠/ ١ الصلة(٢٠)
  .١٨٥/ ٣العرب (٢١)
  .١٠٩: ، وفهرس ابن عطية٤٥٦/ ٢، والصلة ٢٣٦بغية امللتمس (٢٢)
  .٢١٥/ ٣إنباه الرواة على أنباه النحاة (٢٣)
  .١٣٥/ ٣نفح الطيب (٢٤)
  .٣٥٩، وفهرسة ابن خري ٢١٥/ ٣، وإنباه الرواة ٥٥٧ – ٥٥٦/ ٢الصلة (٢٥)
  .٣٥٩: ابن خري اإلشبيلي(٢٦)
  .١١ ص ١/ ٤الذخرية (٢٧)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦١  )١(زء اجل) ٧٨( ا

  .هـ٣٩٢اهللا، تويف سنة 
ّاملرية(َّّوانتقل ابن التـياين إىل مدينة  َ

ا مدفنه، وذلك يف ، وكان فيه)
  . ست وثالثني وأربع مئة، يف إحدى اجلمادين)٢٨(سنة

ّومل يشذ عن ذكر هذا التاريخ أحد من املؤرخني، إال اجلالل 
  . الذي جعله يف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة)٢٩(السيوطي

  :ّمؤلفات ابن التياني
امة-١   .)٣٠( أخبار 
  .)٣١( شرح فصيح ثعلب-٢
  . تلقيح العني-٣
  .عب املو-٤

امة: (فكتاب   .انفرد بذكره حاجي خليفة، ومنه أخذ البغدادي) أخبار 
ومنه ). تاج العروس: (فقد وصلت منه نقول يف كتابأما شرح فصيح ثعلب، 

ًكان شارعا يف أفانني من ((. )٣٢(تتبني مشاركة ابن التياين يف علوم العربية واألدب
  .))املعرفة

                                                            
، ١٨٣، وجذوة املقتبس ١٢١/ ١، والصلة ١٨٥/ ٣العرب :مظان ترمجته، و: ينظر(٢٨) 

  .٣٠١ - ٣٠٠/ ١وابن خلكان 
ست وثالثني وأربع : وفيه. الصلة: ، وأشار حمققه إىل كتاب٤٧٩/ ١بغية الوعاة  (٢٩)

  .مئة
  .٢٤٦/ ١، وهدية العارفني ٢٦/ ١كشف الظنون (٣٠)
  .١٥٧ -١٥٦: ابن درستويه: ينظر(٣١)
  .١٢١/ ١الصلة (٣٢)



  

  ٦٢  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

هد الدرس يف األندلس توىل  يف معا)٣٣()فصيح ثعلب(ولذيوع مكانة 
ابن التياين، : شرحه والتأليف يف نقده أو نظمه، علماء من أهل اللغة، منهم

 مطبوع يف )٣٤(، وشرحه ه٥٧٧وابن هشام اللخمي حممد بن أمحد املتوىف سنة 
هـ، ٦٩١وأبو جعفر أمحد بن يوسف الفهري اللبلي املتوىف سنة . بغداد
، )).مبثله يف حتقيقه وغزارة فوائدهمل تكتحل عني الزمان (( )٣٥(وشرحه

  .هـ٥٢١ ابن السيد عبد اهللا بن حممد املتوىف سنة )٣٦(والبطليوسي
ابن جابر األعمى املتوىف : ونظمه غري واحد من أدباء األندلس، منهم

 وهو ))حلية الفصيح((: هـ، نظمه يف ألف وست مئة بيت، مساه٧٨٠سنة 
دشرح : من) تاج العروس(ومن نقول . خمطوط  )٣٧(ابن التياين قال ا

: مثال: أثر السيف: )٣٨(قال الزبيدي. فرند السيف: َْواألثر((: الفريوزآبادي
  .)).عن شرح الفصيح البن التياين. طنب، فرنده: صقر، وأثره، مثال
املوعب البن التياين، شارح الفصيح ((: ًأيضا) التاج ()٣٩(وقال يف

تقول :  شرح الفصيح البن التياينيف: عهد: )٤٠(ونقل منه يف مادة. )).وغريه

                                                            
  .١٥٦ابن درستويه (٣٣)
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩نشر بتحقيق الدكتور مهدي عبيد جاسم، (٣٤)
  .١٢٧٣كشف الظنون (٣٥)
  .٤٩٩، ٤٧٥، ٤٧٤، ٣٠٨، ٢٧٢، ٢٢٥، ٢١٥/ ١املزهر (٣٦)
  ).أثر (٣٦٢/ ١القاموس (٣٧)
  .طبعة الكويت) ر/ ث/ أ (١٥/ ١٠تاج العروس (٣٨)
  ).ع/ ر/ ض (٤١٢/ ٢١التاج (٣٩)
  .٣١١/ ٩ ، ٣٦٠، ٣٤٤: وينظر) د/ هـ/ ع (٤٥٨/ ٨التاج (٤٠)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٣  )١(زء اجل) ٧٨( ا

  .))تعاهدت: تعهدت ضيعيت، وال يقال: العرب
َالموعب ُ:  

َمعجم لغوي فريد، طارت شهرته يف اآلفاق، وضعه ابن التياين يف نسق  َ ّ َ َ
ّكتاب مشهور مجعه يف اللغة، مل يؤلف ((: )٤١(بديع، فهو عند فريق من العلماء

)٤٢(ً]اكتنازا[ًمثله اختصارا و
((.  

ُّومرد هذا . تلقيح العني، وفتح العني، وتنقيح العني: بأمساء ثالثةُقرن 
  :االضطراب يف معرفة امسه أمران

  . للسيوطي))املزهر((: نقص يف مطبوعة كتاب: األول

ذه األمساء، ألجل دورانه يف فلك : الثاني ). العني(قناعة الباحثني 
  .فالتلقيح، والتنقيح، والفتح صفات متقبلة عندهم

إنباه الرواة ((: )٤٣( ورد هذا االسم يف أصل خمطوطة كتاب))نقيح العنيت((و
  .))تلقيح((: وأبدهلا حمققه بلفظ.  جلمال الدين القفطي))على أنباه النحاة

ّسأفرد له كالما خاصا به بعد قليل، أما. ))تلقيح العني((و ً فتح ((: ً

                                                            
 -١٢٠/ ١، والصلة ٣٥٩، وفهرسة ابن خري ١٧٢، واملقتبس ١٨٣جذوة املقتبس (٤١)

، وإنباه ١٦٦/ ١، واملغرب ٣٠٠/ ١، وابن خلكان ٢٣٦، بغية امللتمس ١٢١
  .٣٩٤/ ٢، ومعجم األدباء ٢٥٩/ ١الرواة 

  ).ًواكتنازا(َّوهي مصحفة من ] ًوإكثارا[بصورة وردت هذه الكلمة عند مرتمجيه (٤٢)
: وقال حمققه الفاضل رمحه اهللا) ٤/اهلامش (٢٦٠/ ١إنباه الرواة على أنباه النحاة (٤٣)

 وعنه ))كشف الظنون، ومعجم األدباء: تنقيح العني، وصوابه من: يف األصل((
  ).٣٠١/ ١املعجم العريب : (أخذ الدكتور حسني نصار يف



  

  ٦٤  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

َفهو نقص وقع يف مطبوعة كتاب. ))العني : يوطي، وإليكه للس))املزهر(( )٤٤(:َ
وملا ((): املوعب(ًقال السيوطي، نقال عن أيب احلسن الشاري السبيت يف وصف 

علم ذلك من خمتصر العني، اإلمام أبو غالب متام بن غالب املعروف بابن 
  .)).ّالتياين، عمل كتابه العظيم الفائدة، الذي مساه بفتح العني

. )) بفتح العنيَاملوعب: ّالذي مساه((: فكان صواب العبارة هكذا
حصل هذا االضطراب يف حقيقة اسم املوعب عند ) املوعب(بسقوط لفظة 

بعض الباحثني، إذ هو تقيد باحلرف، السم املفعول، والتبس هذا األمر عند 
 يف )هـ١٠٦٧ت   ()٤٥(ورمبا يكون حاجي خليفة. من ذكره بعد اجلالل السيوطي

وصنَّف أبو غالب ابن : كتاب العني(قال يف رسم . مقدمة هؤالء الباحثني
ًالتياين، كتابا متعلقا به  وهو : فتح العني، قال السيوطي: ّمساه). بكتاب العني(ً

  .).عظيم النفع
))تاج العروس((: وعنه أخذ املرتضى الزبيدي يف

: والبغدادي يف )٤٦(
مث ألف اإلمام أبو غالب متام بن غالب، ((: )٤٧(قال الزبيدي) هدية العرفني(

  .))فتح العني:  الذي مساهكتابه العظيم
ت (أنستاس ماري الكرملـي : وأول من تنبه إىل هذا الوهم، هو األب

ً منقوال عن )هـ٤٦٩ت (، إال أنه أحلق هذا السهو بكالم ابن حيان )م١٩٤٧
  .)) لياقوت-معجم األدباء ((

                                                            
  .٨٨ -٨٧/ ١ علوم اللغة وأنواعها املزهر يف(٤٤)
  .١٤٤٤: كشف الظنون(٤٥)
  .٢٤٥/ ١، وهدية العارفني ٣٧/ ١تاج العروس (٤٦)
  ). املقدمة– ٣٧/ ١(التاج (٤٧)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٥  )١(زء اجل) ٧٨( ا

متام بن : ٣٩٤/ ٢قال ياقوت يف أول باب التاء ((: قال األب الكرملي
وله .. ًكان إماما يف اللغة ثقة يف إيرادها،: ذكره احلميدي فقال. غالب بن عمر

  .انتهى نقل األب الكرملي. )).بفتح العني، يف اللغة] املوعب[كتاب 
ًويف هذا النص وهم جديد، تسرب إىل األب الكرملي، إذ أن ياقوتا 

  .مل يذكر ما نقله األب عنه) هـ٦٢٦ت (احلموي 
ًكان إماما يف اللغة وثقة : يدي فقالذكره احلم((: قال ياقوت احلموي

  .))ً]واكتنازا[ًتلقيح العني مل يؤلف مثله اختصارا و: وله كتاب.. يف إيرادها
تلقيح العني، : وله كتاب جامع يف اللغة مساه. ((: مث نقل ابن حيان قوله

)).جم الفائدة
)٤٨(.  

ه عند ياقوت احلموي كما نقل) تلقيح العني: (فاسم كتاب أيب غالب، هو
كما ذكر . )). بفتح العني–املوعب ((ومل يرد ذكر السم . عن احلميدي وابن حيان

  .ً منسوبا للحميدي بواسطة احلموي)٤٩(األب الكرملي
املعجم ((: )٥٠(وتكرر ما ذكرت عند الدكتور حسني نصار يف كتابه

  .))العريب
تنقيح : ، بني)املوعب: أي(كثر اخلالف يف اسم هذا الكتاب ((: وفيه

والسبب يف ذلك أن ابن حيان قال يف صدد . ، وتلقيح العني، وغريهاالعني
بفتح ] املوعب[الرتمجة له، فيما خييل إيل، وله كتاب جامع يف اللغة مساه 

                                                            
  ).طبعة مرغيلوث (٣٩٤/ ٢معجم األدباء (٤٨)
: ص) م١٩١٤ متوز - هـ ١٣٣٢ شعبان –اجلزء األول من السنة الرابعة (لغة العرب (٤٩)

٦- ٥.  
  .٣٠١/ ١عريب املعجم ال(٥٠)



  

  ٦٦  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  .)).مساه بفتح العني: فصارت تقرأ) املوعب(وسقط من العبارة لفظ . العني
وة جذ: (كما ورد يف. ))تلقيح العني((: فاسم الكتاب عند احلميدي

  . ونقله عنه غريه)٥١()املقتبس
  :تلقيح العين

ا   عند فريق من الباحثني )٥٢()املوعب(هو من األمساء اليت عرف 
ًواألدباء، وقطع آخرون بتفرد ابن التياين مبوعبه تأليفا، إذ ضن بعضهم عليه أن 

ومن األدلة ((: قال األب الكرملي. يكون املوعب هو األثر اليتيم الذي تركه
هذه األمساء الثالثة ترجع إىل واحد، أن ابن التياين مل يؤلف يف اللغة على أن 

ًإال كتابا واحدا ال غري باتفاق مجيع املرتمجني ً.((.  
صحيح أن . تلقيح العني، وفتح العني، واملوعب: ويريد باألمساء الثالثة

 حري أن يقطع العمر كله يف تأليفه، لكن ليس من ))املوعب((ًمعجما مثل 
ل إمجاع األدباء واملؤرخني الذين ترمجوا ملؤلفه على سعة نشاطه العلمي، املعقو

  .وعلى إمامته يف اللغة
عرب نقول املرتضى الزبيدي منه، ) شرح الفصيح: (وقد عرفنا من مؤلفاته

هدية (( و))كشف الظنون((ومل يذكره غريه ممن ترجم لصاحبه، كما ذكر 
  .امةأخبار : ً كتابا آخر له، هو))العارفني

، )املوعب(ًمعجما آخر وضعه مع ) تلقيح العني(وال يبعد أن يكون 
ذا الرأي ويل من هذه األدلة اليت أسوقها حجة على ما . وإين أكاد أقطع 

  :وإليكها. أذهب إليه
                                                            

  ).تلقيح العني( وال يوجد فيه اسم ١٨٣: اجلذوة(٥١)
  ).- اهلامش – ٩ ص ٤/ ١: (لغة العرب(٥٢)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٧  )١(زء اجل) ٧٨( ا

هـ، وهو من أوعية العلم يف ٤٦٩ذكره ابن حيان املتوىف سنة : ًأوال
  ً.قرطيب أيضاوإنه .. قطره، له قدم صدق يف كتابة التاريخ

نقل .  مدونة صادقة يف مادته)٥٣()املقتبس يف تاريخ األندلس: (وكتابه
وله كتاب جامع يف اللغة . ((: ًمؤرخون عنه وعن احلميدي قوال ذكره بقوله

)).جم اإلفادة. تلقيح العني: مساه
)٥٤(.  

) هـ٦٢٦ت (وياقوت احلموي ). هـ٥٧٨ت (ابن بشكوال : من هؤالء
) هـ٦٨١ت (وكذلك ابن خلكان . )٥٥(ان واحلميديالذي نقل عن ابن حي
مث تواصل خربه حىت اتصل مبرويات اجلالل ) هـ٦٤٦ت (والقفطي مجال الدين 

  .))بغية الوعاة((: )٥٦(السيوطي الذي ذكره يف
هـــ، وروايتــه لــه حجــة ال ٥٧٥رواه ابــن خــري اإلشــبيلي املتــوىف ســنة : ًثانيــا

يف أيب غالــب متــام بــن غالــب بــن عمــر تلقــيح العــني يف اللغــة، تــأل((: قــال. تــدفع
حــدثين بــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد الــرمحن ابــن . اللغــوي ويعــرف بــابن التيــاين

املـصحفي،  معمر رمحه اهللا، حدثين به الوزير أبو بكر حممد بـن هـشام بـن حممـد

                                                            
 واملطبوع من ٢٨٩/ ٢ واألعالم ٢١٨/ ٢، وفيات األعيان ٢٠٠: جذوة املقتبس(٥٣)

املقتبس يف بريوت بتحقيق الدكتور حممود علي مكي، يراه املرحوم األستاذ خري 
  .ًابا آخر البن حيانالدين الزركلي كت

، ٣٠٠/ ١، وفيات األعيان ٣٩٠/ ٢، معجم األدباء ١٢١ - ١٢٠/ ١الصلة (٥٤)
  .٣٦١، وفهرسة ابن خري ٢٦٠/ ١إنباه الرواة 

/ اجلذوة، وهو يف فهرسة ابن خري: ما نقل عند هؤالء عن احلميدي ال وجود له يف(٥٥)
٣٦١.  

  .٤٧٨/ ١بغية الوعاة (٥٦)



  

  ٦٨  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

حــدثين بــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن مــضي النحــوي عــن أيب غالــب متــام بــن : قــال
وقـــد لقيــت أنـــا األديــب ابـــن : قـــال أبــو بكـــر املــصحفي. اهللاغالــب مؤلفـــه رمحــه 

مث نسب القصة اليت تناقلتها مظان ترمجته إىل أصوهلا، . التياين هذا ثالث مرات
ورواهـــا املؤرخـــون عـــن األمـــري أيب اجلـــيش، جماهـــد بـــن عبـــد اهللا، أيـــام غلبتـــه علـــى 

ى أن يزيــد علــ) أندلــسية(وقــد وجــه إىل أيب غالــب املــذكور ألــف دينــار ((: مرســية
مما ألفه متام بن غالب أليب اجليش جماهـد، فـرد الـدنانري، : يف ترمجة هذا الكتاب

واهللا لو بذلت يل الدنيا على ذلك ما فعلـت، : ًومل يفتح يف هذا بابا البتة، وقال
)).وال استجزت الكذب، فإين مل أمجعه له خاصة، لكن لكل طالب عامة

)٥٧(.  
 له )٥٨( ابن التياين عند كل من ترجموهذه القصة قرنت بذكر أيب غالب

يف ترامجهم، دون أن تصرح باسم الكتاب الذي استبد بإعجاب األمري جماهد، 
  ).للموعب(وبعضها جعلها 

القاموس (صاحب ) هـ٨١٧ت (وذكره جمد الدين الفريوزآبادي : ًثالثا
 :وله كتاب املوعب، مل يؤلف مثله وله: (وقال) البلغة ()٥٩(يف كتابه) احمليط

  .)).تلقيح العني، جم الفوائد
ًورواية ابن خري املتقدم ذكرها آنفا، هلا خطرها، ألنه ذكر يف مقدمة 

أن أذكر هلم ما رويته عن ((: قال. شروط تدوينه ملا روى عن شيوخه) فهرسته(
شيوخي، رمحهم اهللا، من الدواوين املصنفة يف ضروب العلم وأنواع املعارف، 

                                                            
  .٣٦٠: فهرسة ابن خري(٥٧)
/ ٣ والعرب ١٢١ -١٢٠/ ١ والصلة ١٦٦/ ١، واملغرب ٣٩٤/ ٢ياقوت : ينـظر(٥٨)

  .١٩٠ و١٧٢/ ٣، ونفح الطيب ١٨٥
  .٤٧٨/ ١بغية الوعاة : وينظر. ٧٤: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة(٥٩)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٦٩  )١(زء اجل) ٧٨( ا

يها إىل مصنفيها، وما قرأته من ذلك عليهم أو وأن أذكر أسانيدي عنهم ف
م أو بقراءة غريي وأن أضيف إىل ذلك ما ناولوين إياه . مسعته عليهم بقراء

)).وأجازوه يل
)٦٠(.  

، الوزير العامل األديب القرطيب )٦١(أبو بكر بن املصحفي: ومن رواته
وىف سنة  معمر القرطيب املت)٦٢(هـ، وحممد بن عبد الرمحن بن٤٨١املتوىف سنة 

ًكان حاذقا مبعرفة الكتب، عارفا بعللها، مميزا يف خطوط ناسخيها، ((هـ، ٤٢٣ ً ً
ا إىل وراقيها   : وروايته هكذا))حجة يف عزو

 )٦٣(أيب بكر املصحفي عن ابن مضاء/ رواه ابن خري عن ابن معمر عن
  .النحوي القرطيب عن مؤلفه ابن التياين

روى عن ابن ((: القفطيحنوي مشهور، قال ) ابن مضي(وابن مضاء 
التياين وغريه، وكان من كبار النحويني يف وقته، ورؤساء املتأدبيـن، أخذ عنه 

ًأهل وقته جزءا كبريا من نوع األدب ً..((.  
  :الموعب

ًأن يكون معجما مكتنـزا باملادة ) املوعب(أراد ابن التياين ملعجمه  ً
وطرح ما فيه ) العني( يف اللغوية، احملررة احملققة، ضم فيه ما صح من منت ورد

من شواهد خمتلقة، أو حروف مصحفة، دون إخالل بشيء من شواهد القرآن 

                                                            
  .٢٨ - ١٢: ، وينظر٨ -٦ابن خري (٦٠)
  . ٥٥٧ - ٥٥٦/ ٢الصلة (٦١)
  .٣٦٥/ ٦، والذيل والتكملة ٣٨٤التكملة (٦٢)
) الرد على النحاة(، وهو غري ابن مضاء املشهور صاحب ٢١٥/ ٣ إنباه الرواة (٦٣)

  .هـ٥٩٢املتوىف سنة 



  

  ٧٠  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  .واحلديث وصحيح أشعار العرب
 أليب بكر الزبيدي املذحجي املتوىف )٦٤()خمتصر العني(وهو نقد ملعجم 

  .هـ، وهو شيخه٣٧٩سنة 
 فيما نقل عنه السيوطي) فهرسته( يف )٦٥(وصفه أبو احلسن الشاري

وأتى فيه مبا يف العني من صحيح اللغة الذي ال اختالف فيه على ((: قال
وجهه، دون إخالل بشيء من شواهد القرآن، واحلديث، وصحيح أشعار 

ًمث زاد فيه ما زاده ابن دريد يف اجلمهرة، فصار هذا الديوان حمتويا .. العرب
 اجلمهرة، فصل كتاب العني من: ًعلى الكتابني مجيعا، وكانت الفائدة فيه

وسياقه بلفظه، لينسب ما حيكي منه إىل اخلليل، إال أن هذا الديوان قليل 
)).الوجود، مل يعرج الناس على نسخه

)٦٦(.  
: ، واملوعب، من)العني(و) اجلمهرة(ديوان ضم ) املوعب(وعليه، فإن 

، واستأصل، وأوعب، كأنه يأيت )٦٧(استوعب: إيعابك الشيء يف الشيء، مثل
لكن وصفه ). املوعب( مفعول، وهذا يتفق مع كالم الشاري يف عليه كله، اسم

عند األب الكرملي، جيعل الباحث يف شك من أمر كمال املخطوطة اليت 

                                                            
، وأبو بكر الزبيدي األندلسي وآثاره يف ٣٢ - ٢٥/ ١مقدمة خمتصر العني : ينظر(٦٤) 

  . وما بعدها٤٥٧: النحو واللغة، الدكتور نعمة رحيم العزاوي، ص
من أعالم اللغة ) هـ٦٤٩ - ٥٧١(حممد السبيت أبو احلسن الشاري، علي بن (٦٥)

اري ١٥٢صلة الصلة : واألدب، ينظر   .١٤٧، ١١٤، ١٠١، وبرنامج ا
  .٨٩ – ٨٨/ ١املزهر (٦٦)
  ).ب/ ع/ و(اللسان والتاج، (٦٧)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧١  )١(زء اجل) ٧٨( ا

عدد فيه . معجم لغوي،: املوعب((: )٦٨(وصلت إليه، قال األب الكرملي
  .)).العني: مساوئ ما وقع يف ديوان الليث

  :مخطوطة الموعب
 الدين الكاظمي وهي نادرة )٦٩( صدركانت يف خزانة السيد حسن

ًيتيمة، دفعها السيد حسن إىل األب الكرملي بدال من كتب أخرى فأصبحت 
يف خزانة خمطوطات : اآلباء الكرمليني يف بغداد، أي/ دير املبعث(من ملك 

  ).كتب الكرملي
كل ورقة منها قائمة بنفسها غري (تقع يف أربع وعشرين ومئة ورقة، 

قع هلا هذا االضطراب بفعل اهلدم الذي حدث يف دار و). متصلة بأختها
ا هكذا   ).كتاب املوعب يف اللغة البن التيان: (السيد الصدر، وكان عنوا

ً سنتيمرتا يف ١٩طول كل ورقة من هذه األوراق الدرية اللون والثمن 
ً سنتيمرتا، واحلرب ١٣ً سطرا، وطول كل سطر ٢٣، ويف كل صفحة ١٦عرض 

اظه مضبوطة يف املواطن اليت حتتاج إىل ضبط، والورق قدمي، أسود، وأغلب ألف
. وليس فيه تاريخ لكنه إن مل يكن من خط املؤلف فهو من عصره بدون ريب

  .)٧٠(وخطه خط عامل ال كاتب
  :منهجه

أقام أبو غالب معجمه على طريقة لغوية جديدة، تعتمد أوزان كل فعل 

                                                            
  . ٥: ص. م١٩٣٣أغالط اللغويني األقدمني، بغداد (٦٨)
اق، تويف سنة حسن بن هادي احلسيين، املعروف حبسن الصدر، من أعالم العر(٦٩)

  .٢٢٥ - ٢٢٤/ ٢األعالم : ينظر . ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤
  .١٢:  ص٤/ ١لغة العرب (٧٠)



  

  ٧٢  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

ً الوزن، مرتبا إياها ترتيبا أو اسم، مث يأيت باأللفاظ اليت وردت على ذلك ً
وهو مثال فصول املعاجم ) فصل(ًمعجميا، مع مراعاة أواخر الكلم، فكل وزن 

ا   .اللغوية وأبوا
إذ هو معجم حنوي . فهو معجم غريب ال نظري له يف املعاجم اللغوية

ًأنه حيوي ألفاظا وأبياتا شعرية ال وجود هلا يف أكرب (( )٧١(ًفضال عن. لغوي ً
مثال : (، بعنوان)٧٢(مث نشر األب الكرملي فصلة منه. )).اليت بني أيدينااملعاجم 

ِباب فعل يفعل، بفتح العني من املاضي ((: وإليك بعضها). من نص املوعب َ
  ،)٧٣(وكسرها من املستقبل

ًإذا هلك، تبابا وتبا: تب ٌأحببته، وهذا شاذ، ال : ًوحببته حبا، مبعىن. ً
ُ، إال أن يشركه يفعل )٧٤(، وهو واقعيف املضاعف) بالكسر(ِيأيت يفعل  ّ

ًودب الشيخ دبيبا، أي). بالضم( ًمشى مشيا رويدا، وزبت الشمس زبوبا إذا : َّ ًً
ًدنت للغروب، وشب الظالم شبابا، وشب الفرس إذا قمص َّ َ َّوضب املاء . َ
ُضبيبا، إذا سال، ويقال للرجل إذا اشتد حرصه على الشيء ْ ِ َّ ُّجاء تضب : ً

  :شر بن أيب خازمُلثاته، قال ب
ا للمغنم   وبين متيم قد لقينا منهم ُخيال تضب لثا ُّ ً 

ّالغاب، وغبت : ّومنه مسي اللحم البائت. بات: وغب عندنا أي
                                                            

  .١٤ ص ٤/ ١لغة العرب (٧١)
  .١٤ - ١٢:  ص٤/ ١لغة العرب (٧٢)
  .أي املضارع(٧٣)
  .أي متعد(٧٤)

   



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٣  )١(زء اجل) ٧٨( ا

ّرويدا الشعر يغب: َويقال يف املثل. صارت إىل أواخرها: األمور، أي ً)٧٥( .
. ًم يوماًجئتهم يوما وتركته: وغببت عن القوم، أي. ّوغبت احلمى، من الغب

َأنـنت: ُوغب اللحم، أي ْ.  
ًونب التيس نبيبا ًوهب التيس هبيبا مثل. ّصاح عند السفاد: َّ َّنب : َّ

َقطعه: َّوبت الشيء. ًنبيبا ًتفرق شتاتا: ّوشت األمر. َ ًوكت البعري كتيتا، أي. َّ َّ :
ًصاح صياحا لينا َوكتت القدر إذا غلت. ً ْ   .ّوكذلك اجلرة وغريها. ِ

ّجاءت بالدث وهو املطر الضعيف: يودثت السماء، أ َّورث الثوب . ّ
ًوغث احلديث غثوثا، أي. رثاثة ورثوثة وغث اجلرح، . ًّصار غثا وهو الرديء: ّ

ونث . ًومث الزق مثيثا، إبدال من النون. هزلت: وغثت الشاة أي. َّإذا أمد
وثج املطر . وأنت تنث نثيث احلميت:  لرجلقال عمر . ًالزق إذا رشح نثيثا

  .ًالدم ثجيجا وهو شدة انصبابهو
  ً.حىت يكونوا مجيعا) يدجون(وال يكون . ًومروا يدجون دجيجا
إذا جزعوا من شيء : ًوضج القوم ضجاجا. شقه: وشج رأسه شجا

إذا صوت، وكذلك : ًوعج الرعد عجيجا. ًصاح ضجيجا: وضج البعري. وغلبوا
ًوجل يف غيه جلا وجلاجا، أي. غريه . سالت مبا فيها: ة، أيوجنت القرح. متادى: ً

  :قال القطران
 فإن اهللا يشفي من يشاء   فإن تك قرحة خبثت وجنت

  .)٧٦( )).خبل مع احلرص شحا: وشح. سحت الشاة سحوحة، إذا سحنت((] و[
                                                            

ّرويد الشعر يغب : َوروي [(٧٥) لة)/ ّ غب–، أساس البالغة ٣٠: ١جممع األمثال (َ   ]. ا
لغة العرب، ) ١٣ -١٢ ص ٤/ ١(لنص الذي نشره األب الكرملي هذا نصف ا(٧٦)

  .م١٩١٤ - هـ ١٣٣٢



  

  ٧٤  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

ذا املعجم النفيس، وقفت  ْومن خالل تطوايف يف اآلثار اليت نـوهت  َ ََّ
  .على ذرو من خربه، مث تصيدت شذرات من نصوصه

: ويوم عك أك: ويف املوعب): ك/ ك/ أ: (لسان العرب(( )٧٧(:ء يفجا
وهو . فورة شديدة يف القيظ: واألكة. وعكيك أكيك] ضيق غام [)٧٨(حار

  :الوقت الذي تركد فيه الريح قال
 فخله حىت يبك بكه   إذا الشريب أخذته أكه

  .))ُالشريب الذي يسقي إبله مع إبلك: يف املوعب
  :ي ابن بري على الصحاححواش: وهذا النص من

َهـ، وعليه فإنه أقدم من ذكر ٥٨٢وابن بري تويف يف سنة  َ َ ْ َ من ) املوعب(ُ
  .أهل اللغة واألدباء

هـ الذي وصفه ٦٤٩مث يأيت بعده أبو احلسن الشاري السبيت املتوىف سنة 
  .)٧٩( ))فهرسته((: يف

 هـ يف٦٩١ًوممن نقل منه قدميا، اللبلي أمحد بن يوسف املتوىف سنة 
  ).بغية اآلمال يف مستقبل األفعال ()٨٠(:كتابه

َفهذا حكم كل مضارع لفعل املفتوحة العني.. ((: قال اللبلي وقد . َ

                                                            
 ١٥٧٤، والصحاح ٤١٤/ ١٠التهذيب : ، وينظر)ك/ ك/ أ (٣٩٢/ ١٠اللسان (٧٧)

  ).٤ج(
) حتقيقات وتنبيهات يف معجم لسان العرب: (ومل أجد ضبطه يف. كذا يف اللسان(٧٨)

  .للمرحوم األستاذ عبد السالم حممد هارون
  .٨٨ - ٨٧/ ١املزهر (٧٩)
  .٧٦): م١٩٩١جامعة أم القرى . ط(بغية اآلمال (٨٠)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٥  )١(زء اجل) ٧٨( ا

ًوجدت حرفا واحدا نادرا جدا، مل أر أحدا استثناه من النحويني واللغويني،  ً ً ً ً ُ
ًبـرأت من املرض أبرؤ، بفتح الباء وضم الراء، وهو نادر جدا: وهو ُ َُ حكاه . َ
ا لغة، : مام متام بن غالب املعروف بابن التياين يف كتابه املوعب، وقالاإل إ

  .))قبيحة مل يوجد غريها
الكتب ((هـ من ٧٤٥وعده أبو حيان النحوي األندلسي املتوىف سنة 

  .)٨١( )).منها كتاب األزهري واملوعب البن التياين. املطولة يف علم اللغة
: هـ كالم أيب حيان حبروفه يف٧٩٤ ونقل بدر الدين الزركشي املتوىف سنة

  ).الربهان يف علوم القرآن(
: يف) هـ٧٢٧تويف سنة (كما ذكره احلميدي، حممد بن عبد املنعم 

  ).الروض املعطار يف خرب األقطار(
: قال) تاج العروس(مث جاء دور املرتضى الزبيدي فذكره يف مقدمة 

البارع أليب علي :  كتابإن أصح ما ألف يف اللغة على حروف املعجم،: ويقال((
ّالبغدادي، واملوعب أليب غالب، ولكن مل يعرج الناس على نسخهما ولذا قل 

  .ًونقل منه نصوصا لغوية]. ١٢٠١) ١ط(تاج العروس . [)).وجودمها
وال : إخ، صوت إناخة اجلمل، ويف املوعب: إخ((: )٨٢(قال يف مادة

  .))أخخت اجلمل، ولكن أخنته: يقال
تضارع، بضم املثناة فوق والراء، وبضمها وكسر الراء : عضر ()٨٣(ويف مادة

  ).جبل بنجد] على صيغة املفعول[وبفتحها وضم الراء، عن املوعب 

                                                            
  .٦/ ١البحر احمليط (٨١)
  .٢٢٥/ ٧تاج العروس (٨٢) 
  .٤١٢/ ٢١التاج (٨٣)



  

  ٧٦  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

د يف د ) القاموس ()٨٤(ًوهذا التفسري جاء تعقيبا على قول ا كما ذكره ا
  .))ومتام بن غالب بن عمر التياين أديب، صاحب املوعب((): تني(يف مادة 

قال أبو جعفر، وحكى صاحب : د/ ب/ ع: )٨٥(التاج(وقال يف 
  ).ذللته حىت عمل عمل العبيد: عبدت الرجل: املوعب، عن أيب زيد

ًاإلنسان، حرا كان أو رقيقا: العبد((: ًوعنه أيضا قال كذا يف احملكم . ً
  .))واملوعب

كقفل، وعود األسر، باإلضافة والتوصيف، كما : عود أسر((: )٨٦(وقال
وال : حلن أنكره اجلوهري فقال: بالياء بدل اهلمزة: وعود يسر. يحشروح الفص: يف
  .)). واملوعب)٨٧(عود يسر، ووافقه على إنكاره صاحب الواعي: تقل

  .والواعي، كتاب يف شرح حديث اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي : الواعي يف اللغة، ومؤلفه: وامسه
  . ه٥٨١توىف سنة اإلشبيلي امل

  .واعي اللغة، ونقل منه: ج/ و/ ز: ٢٣/ ٦ويف تاج العروس 
وحكى صاحب املوعب عن أيب عمرو بن العالء أنه ((: )٨٨(وقال الزبيدي

                                                            
 املطبعة احلسينية، أشرف عليها –  ه١٣٣٠طبعة القاهرة  (٥٦/ ٣القاموس احمليط (٨٤)

  ).الشيخ نصر اهلوريين
  .٣٢٧، ٣٤٤/ ٨التاج (٨٥)
  .٤٩/ ١٠ التاج(٨٦) 
برنامج الوادي آشي : ، وعن مؤلفه األزدي١٩٩٦كشف الظنون : ينظر عنه(٨٧)

ذيب النووي ٢٠٩   .٢٤٨/ ١، والفوات ٢٩٢/ ١، و
  ).ن/ ي/ ت(، وينظر مادة )د/ع/و (٣١١/ ٩تاج العروس (٨٨)



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٧  )١(زء اجل) ٧٨( ا

م ال يعدون العايف خملفا، إمنا  ًقال لعمرو بن عبيد، إنك جاهل بلغة العرب، إ
ًيعدون من وعد خريا فلم يفعل خملفا، وال يعدون من و ًعد شرا فعفا خملفاً ً.((.  

املوعب يف تفسري  ()٨٩(ومن اخلري أن أشري إىل اسم كتاب آخر عرف بـ
  . ه٤٢٩تأليف القاضي أيب الوليد يونس بن عبد اهللا املتوىف سنة ). املوطأ

  
*  *  *  

  

  جريدة المراجع والمصادر

  .م١٩٧٤عبد اهللا اجلبوري، بغداد مطبعة العاين، : ابن درستويه
نعمة رحيم العزاوي، : يدي األندلسي وآثاره في النحو واللغةأبو بكر الزب

   .١٩٧٥ - ١٣٩٥النجف، مطبعة اآلداب 
، ١٩٢٥ - ١٩٢٣ياقوت احلموي، القاهرة، ): معجم األدباء(إرشاد األريب 

  .مرغليوث: حتقيق
  ١٩٧٩خري الدين الزركلي، بريوت، دار العلم للماليني : األعالم

مجال الدين القفطي، القاهرة، دار الكتب املصرية، : ةإنباه الرواة على أنباه النحا
  .حممد أيب الفضل إبراهيم: ، حتقيق١٩٧٣ – ١٩٥٠

  .هـ١٣٢٨ القاهرة –أبو حيان النحوي األندلسي : البحر المحيط
اري، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : برنامج المجاري عبد اهللا بن حممد ا

  .١٩٨٢حممد أيب األجفان : حتقيق
حممد : ، حتقيق١٩٥٧بدر الدين الزركشي، القاهرة : ن في علوم القرآنالبرها

                                                            
  .٣٧٤/ ٢ الديباج املذهب  (٨٩)



  

  ٧٨  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  .أيب الفضل إبراهيم
جعفر : اللبلي، أمحد بن يوسف، حتقيق: بغية اآلمال في معرفة مستقبل األفعال

م عن ١٩٩١وله طبعه حمققة صدرت عام ). [، الدار التونسية١٩٧٢تونس . (ماجد
لة/  السعودية–جامعة أم القرى    .]ا

الضيب، أمحد بن حيىي، نشرته : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس
  ).م١٨٨٤طبعة مدريد (مكتبة املثىن 

جالل الدين السيوطي، القاهرة، : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
  .حممد أيب الفضل إبراهيم: ، حتقيق١٩٦٤

حممد : وزآبادي، حتقيق جمد الدين الفري:البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة
  . ه١٤٠٧املصري، الكويت 

 - ١٣٠٦املرتضى الزبيدي حممد، القاهرة، : تاج العروس من جواهر القاموس 
م وصدر ٢٠٠١اكتمل طبعه سنة . [ مل يكمل بعد)٢٦ - ١(هـ، وطبعه الكويت ١٣٠٧

لة/ ًيف أربعني جملدا   ].ا
اللغة العربية، القـاهرة  الصغاين، رضي الدين، جممع :التكملة والذيل والصلة

  .حتقيق مجاعة) ١٩٧٠(
  .مجاعة: ، حتقيق١٩٦٤ األزهري، حممد بن أمحد، القاهرة، :تهذيب اللغة

احلميدي، حممد بن أيب نصر فتوح : جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس
  .١٩٦٦األزدي، القاهرة، الدار املصرية، 

بن فرحون املالكي، دار ا: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
  .حممد األمحدي أيب النور:  حتقيق١٩٧١الرتاث، القاهرة، 

: ابن بسام الشنتـريين، بريوت، دار الثقافة، حتقيق :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة
  .١٩٧٨ - ١٣٩٨إحسان عباس، 

ابن عبد امللك املراكشي، حممد بن : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة
  .١٩٦٥إحسان عباس، : وت، دار الثقافة، حتقيقحممد، بري



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  جملة  ٧٩  )١(زء اجل) ٧٨( ا

  
 احلميدي، حممد بن عبد املنعم، بريوت، :الروض المعطار في خبر األقطار

  .إحسان عباس: ، حتقيق١٩٧٥
اجلوهري، إمساعيل بن محاد، بريوت، دار : تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح

  .١٩٧٩ - ١٣٩٩أمحد عبد الغفور عطار : العلم للماليني، حتقيق
  .م١٩٦٦ ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك، القاهرة، الدار املصرية، :الصلة

فؤاد سيد، الكويت : حتقيق) ٣ج( مشس الدين الذهيب، :العبر في خبر من غبر
  ).دائرة املطبوعات والنشر. (م١٩٦١

 حممد بن خري بن عمر بن خليفة اإلشبيلي، الطبعة :فهرس ابن خير اإلشبيلي
  .١٩٦٣ – ١٣٨٢الثانية 

 - ١٤٠٠ عبد احلق بن عطية، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،:فهرس ابن عطية
  .حممد أيب األجفان، وحممد الزاهي: ، حتقيق١٩٨٠

هـ، املطبعة ١٣٣٠ جمد الدين الفريوزآبادي، القاهرة، :القاموس المحيط
  .احلسينية

  .١٩٤٦ حاجي خليفة، أنقرة، :كشف الظنون
 دار بريوت –بن مكرم، بريوت، دار صادر  ابن منظور، حممد :لسان العرب

١٩٥٦ - ١٣٧٥.  
 ابن سيده، علي بن إمساعيل، القاهرة، :المحكم والمحيط األعظم في اللغة

  ).مل يكتمل بعد (١٩٥٨مجاعة : حتقيق
علي حممد البجاوي :  السيوطي، القاهرة، حتقيق:المزهر في علوم اللغة وأنواعها

  .وآخرين، البايب احلليب
علي حممد : ، حتقيق١٩٦٢ مشس الدين الذهيب، القاهرة، : الرجالالمشتبه في

  .البجاوي
  .١٩٥٥ياقوت احلموي، بريوت، دار الثقافة، : معجم البلدان



  

  ٨٠  بوريعبد اهللا اجل. د  -  َّابن التياين واملوعب

  
. شوقي ضيف:  ابن سعيد الغرناطي، القاهرة، حتقيق:المغرب في حلى المغرب

  .١٩٦٤دار املعارف 
حممد، بريوت، دار املقري، أمحد بن  :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب

  .إحسان عباس:  حتقيق١٩٦٨ - ١٣٨٨صادر 
جاكلني سوبلة وعلي : حتقيق) ١٠ج. ( صالح الدين الصفدي:الوافي بالوفيات

  ).مجعية املستشرقني األملان (١٩٨٠ – ١٤٠٠ بريوت –دار صادر . عمارة
  ابن خلكان، حممد بن أيب بكر، بريوت، دار:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

  .١٩٧١إحسان عباس، : الثقافة حتقيق
  .١٩٥٥ إمساعيل البغدادي، إستانبول :هدية العارفين
  :المجالت
  اجلزء األول،/ السنة الرابعة(األب أنستانس ماري الكرملي  :لغة العرب

  ).م١٩١٤ -   ه١٣٣٢
)  الكويت–عامل الفكر ( عبد العلي الودغريي، :المعجم العربي في األندلس

لد الثاين    .عشر، العدد األولا
  



  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  

  الرسالة البغدادية
  ُبطالن نسبتها وتسميتها

  

  

  الدكتور عبد الكريم محمد حسين

  

  

  

لد    )١ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



  
  )التعريف والنقد(

  الرسالة البغدادية
  وتسميتها بطالن نسبتها

  عبد الكريم محمد حسين. د

الرسالة البغدادية، ونسبتها إىل : عبود الشاجلي. هذه املقالة ما أمساه أ تتناول
ا  أيب حيان التوحيدي، وغرضها إبطال ما ادعاه من حجج متماسكة يف صور

  :ك وفق اخلطوات اآلتيةوذل. ًإلثبات العنوان والنسبة معا
ً التعريف بالكتاب إمجاال بإجياز ليكون املتلقي على تصور عام هليئة -١
  .الكتاب
  . عرض آراء الشاجلي يف تسمية الرسالة، ومناقشتها، وإبطال ما جاء به- ٢
حيان، ومناقشته يف  عرض رأي الشاجلي يف نسبة الكتاب إىل أيب -٣

  .أسس احتجاجه
ب إىل مؤلفه أيب املطهر أمحد بن حممد األزدي  تثبيت نسبة الكتا-٤

  .على األصل الثابت

ذلك أن ما جاء به الشاجلي . وستكون املعاجلة قائمة على دمج اآلراء
ًسيأيت أوال◌، ويؤلف كالم املصنف القدمي جزءا من الرد على تعجل الفاضل  ً َ

. ذلكعبد القادر زمامة إذا اقتضى السياق . حمقق الرسالة، وما جاء به أ
ًفاخلطوات متدرجة يف الذهن متحدة يف العمل لشدة اقتضاء بعضها بعضا، 

  .متداخلة يف البنيان، ومعاد بعضها الختالف الوظيفة من اإلعادة

- ٨١ -  



٨٢  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

  :تعريف الكتاب
ميكن تعريف الكتاب من جهتني األوىل قريبة تعرض له كما قسمه 

 عرضه يف سياق الشاجلي، والثانية على حنو ما قسمه مؤلفه أو مصنفه، وسيأيت
عبود . أما تصنيف الكتاب كما أخرجه أ. املناقشة من غري إفراده بفقرة منفردة

  :الشاجلي فهو كما يأيت
  .الرسالة البغدادية:  غالف الرسالة–أ 

  .)١( مقدمة احملقق–ب 
  .)٢( ترمجة املؤلف-ج
  .)٣( مقدمة الرسالة-د
  .)٤( الرسالة البغدادية-هـ
  .)٥( ختامها–و 
، )٨(، وفهرس عمراين)٧(، وفهرس جغرايف)٦(أمساء األعالم: ارس الفه-ز

  .)٩(وفهرس الكتب واملراجع
                                                            

الرسالة البغدادية، نسبها ناسخها وشارحها عبود الشاجلي إىل أيب حيان : انظر (١)
  .١٢ -٥: م١٩٩٧، ٢ دار اجلمل، ط–التوحيدي، بريوت 

  .٤١ - ١٣: الرسالة البغدادية: انظر(٢) 
  .٤٥ - ٤٢: اديةالرسالة البغد: انظر (٣)
  .٣٩٠ - ٤٦: الرسالة البغدادية: انظر (٤)
  .٣٩١: الرسالة البغدادية: انظر (٥)
  .٣٩٥: الرسالة البغدادية: انظر (٦)
  .٤٢٥: الرسالة البغدادية: انظر (٧)
  .٤٣٢الرسالة البغدادية : انظر (٨)
  .٤٦٤ -٤٥٩الرسالة البغدادية : انظر (٩)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  :عنوان الرسالة

عبود الشاجلي، وهو يعرتف . يبدأ التقسيم بعنوان الرسالة املختلق من أ
  :أن العنوان من صنعه، وذلك بقوله

على الرسالة البغدادية، كما يدل عليها امسها، رسالة قصرها صاحبها ((
 تكشف عن أخالق البغدادييـن على -  كما قال - احلديث عن بغداد، فهي 

م والعنب الرازقي، ... مث يصف الفواكه اليت يطعمها البغداديون... تباين طبقا
مث أثبت إحصاء قام به ومجاعة من ... )١٠(املخطوف اخلصور، كأنه أصابع البلور

م أحصوا ّ هـ للمغنيات واملغني٣٦٠أهل الكرخ، يف السنة  ن يف بغداد، فذكر أ
 يف - ومائة وعشر حرائر ) جانيب بغداد(أربع مائة وستني جارية يف اجلانبيـن 

وهو يف كل فصل من فصول ..  جيمعون من احلسن واحلذق-  ١٨٣/ ٢اإلمتاع 
ًالرسالة، إذا أمت حديثا عن بغداد، عاد فقارن ذلك مبا يقابله يف أصبهان، 

))...وأسرف يف ذم أهلها
)١١(.  

وهناك كثري من األخبار واألحاديث اليت وردت يف البصائر ((: وقوله
وزيادة ... والذخائر وردت بألفاظها، أو بشيء من التحوير يف هذه الرسالة

ًعلى ما تقدم فإن ياقوتا يف معجمه، ومن أعقبه من املؤلفني أثبتوا أن الرسالة 
يف الرسالة ميتدح بغداد البغدادية من مجلة مؤلفات أيب حيان التوحيدي، فهو 

))...دار صباه وفتوته، ويذم أصبهان اليت أقام فيها ثالث سنني
)١٢(.  

                                                            
، وهو يف ٩٨٧/ ٣: إىل شعر ابن الرومي، ديوانهومعلوم أن هذا الكالم إشارة  (١٠)

  . إخل١٧٠: الرسالة البغدادية
  .٨ -٥: الرسالة البغدادية (١١)
  .٩: الرسالة الغدادية (١٢)



٨٤  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

من النصني السابقني ومما حوهلما يف مقدمة احملقق جند أن مسوغات 
  :التسمية جاءت من جهات عدة، منها

  . رسالة قصرها صاحبها على احلديث عن بغداد-١
  . الرسالة تكشف عن أخالق البغداديني-٢
بإحصاء ) هـ٣٦٠: ( أثبت أنه قام ومجاعة من أهل الكرخ يف سنة-٣

ّاملغنيات واملغنيي ُ
م أحصوا أربع مائة وستني جارية يف   ن يف بغداد، فذكر أ

  ].١٨٣/ ٢[يف اإلمتاع . اجلانبيـن، ومئة وعشر حرائر
ً وهو يف كل فصل من فصول الرسالة، إذا أمت حديثا عن بغداد عاد -٤

  .مبا يقابله يف أصبهان، وأسرف يف ذم أهلهافقارن ذلك 
 ذهب احملقق إىل أن أجزاء من هذه الرسالة قد أثبتها التوحيدي يف -٥

مؤلفاته األخرى، مث نقلها بنصها وفصها إىل كتاب اإلمتاع واملؤانسة فاستغرق 
ًفيه فصال كامال طوى عشرين صفحة ً.  

 والذخائر جاءت  هناك الكثري من األخبار اليت وردت يف البصائر-٦
  .بألفاظها أو بشيء من التحوير يف هذه الرسالة

ً زيادة على ذلك إن ياقوتا يف معجمه، وغريه من املؤلفيـن ذكروا -٧
  .الرسالة البغدادية من مجلة مؤلفات أيب حيان

 واملنافرة اليت أقامها صاحب الرسالة البغدادية بني بغداد وأصبهان، -٨
  .اه وفتوته، ويذم أصبهانففيها ميتدح بغداد دار صب

  .ر إىل أيب حيان  أسلوب الكتابة يشي-٩
وأضاف ((:  شعر أيب حيان املضاف إىل الرسالة، لقول الشاجلي- ١٠

إليها التوحيدي من شعره الذي ينحط عن طبقة املتوسط، وجيمع بني الغثاثة والربودة، 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

اهرة مبا هو أقبح مما جاهر به ابن احلج   .)١٣( ))..اجًفضال عما فيه من ا

 على غري ما موضع للشك –هذا جمموع حججه اليت عرضها املؤلف 
ا دهش األستاذ عبد القادر زمامة وأعجب، وال شك أن -كما سنرى  و

  :التسليم بصحة ما قاله الشاجلي قاده إىل القول

 وبفضل هذا االكتشاف املوضوعي املدعوم باألدلة القوية –وهكذا (( 
 أيب القاسم البغدادي، الكتاب الذي حقق وطبع منذ  تصبح حكاية–الناصعة 

هول الغامض  أكثر من تسعني سنة، هي الرسالة البغدادية، ويصبح املؤلف ا
: الذي قيل عنه...! أبو املطهر األزدي، هو املؤلف املفكر أبا حيان التوحيدي

ًإنه مات حيا وعاش ميتا، نظرا ملا كتبه وما فكر فيه، وما وضعه ً ل يف والفض. ً
ًذلك حنمده له، ونعرتف به للمحقق الذي بذل جمهودا كبريا يف اإلجادة  ً

  .)١٤( ))...واإلفادة؛ ليسرتد هذا الكتاب اسم مؤلفه احلقيقي، وامسه احلقيقي

ستنتهي مبناقشة هذه احلجج اليت تبدو ) الزمامة(على أن دهشة الرجل 
ا متهالكة يف حقيق ا الشكلية، غري أ تها الواقعية، وذلك ما متماسكة يف صور

ِّتكشف عنه معاجلة حججه من أسها، بدراستها من جهات عدة، منها ما 
يتصل بأوليات املعقول، وغري املعقول، وهو من مقتضى علم الدراية، واختبار 
ًدعاوى الشاجلي قياسا ببعض ما جاء به أبو حيان التوحيدي يف املوضوع 

  .املعروض للبحث واملناقشة، فيما يأيت
  :ناقشة حجج الشالجيم

ًأما أن صاحب الرسالة قصرها على بغداد فال يعد دليال كافيا، وال  ً
                                                            

  .١١: الرسالة البغدادية (١٣)
لد  (١٤)   ).٦٣٣(ص ): ٣(اجلزء ) ٧٦(جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا



٨٦  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

 - ًمرجحا، ذلك أن صاحب الرسالة مل يقصرها على بغداد باعرتاف الشاجلي 
 ذلك أنه كان يفاضل بينها وبني أصبهان، فهي ليست حمبوسة -رمحه اهللا 

ًانت كذلك ما جاز عقال على بغداد يف موضوعها كما رأى الشاجلي، ولو ك
ا هي الرسالة البغدادية اليت ألفها أبو حيان التوحيدي  ًوال نقال أن نزعم أ

، والصفدي يف كتابه الوايف )١٥(وأشار إليها ياقوت احلموي يف معجم األدباء
  .)١٦(بالوفيات

ًأو يظن الشاجلي والزمامة معا أن الرسالة البغدادية وصلت إىل احلموي 
أيعقل هذا؟ وهل ! اسم أيب املطهر، مث نسباها إىل أيب حيان؟والصفدي حتمل 

أو أن الرجلني عرف أحدمها أو ! هذا الظن له ما يسنده من العقل أو النقل؟
 الرسالة البغدادية فوجدها على -  بفرض أن الصفدي نقل عن ياقوت - كالمها 

وهي نص ًأصلها منسوبة إىل أيب حيان، فلم جيد داعيا إلثارة مشكلة من عدم، 
آخر غري الذي نتحدث عنه بتحقيق الشاجلي ومباركة الزمامة، وهل من املعقول 
أن يسكت ياقوت عن هذا األمر لو كان مثل هذا كالم الشاجلي أو الزمامة له 
أدىن رصيد من الواقع أو املعقول؟ ذلك أن طبيعة املقدمة واألسلوب ليسا من 

بالرسائل اليت خيرتعها، وينسبها أساليب أيب حيان التوحيدي الذي كان جياهر 
  .، فال تقية يف األمر، وال رهبة)١٧(لنفسه وال ينسبها لغريه

                                                            
 -عمر فاروق الطباع، بريوت . د:  بتحقيقمعجم األدباء، ياقوت احلموي،: انظر (١٥)

  .٣٣٧/ ٥: م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ١مؤسسة املعارف، ط
الوايف بالوفيات، صالح الدين الصفدي، باعتناء هلموت ريرت، أملانيا، :  انظر(١٦)

  .٤٠/ ٢٢: م١٩٦٢ -هـ١٣٨١ز شتاينر، ن دار النشر فرا- فسيبادن 
 –لي بن حجر العسقالين، بريوت لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن ع: انظر (١٧)

  .٣٩/ ٧: م١٩٧١ - هـ١٣٩٠، ٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

أيقبل العقل أن يلجأ أبو حيان التوحيدي إىل نسبة كتاب من كتبه إىل غريه 
ًمن أبناء زمانه، وهو العامل املقدر للعلماء الساعي دوما إلسناد ما قالوه إليهم ليبقى 

ًذكرهم غضا طريا    !!   ؟ أيعود عن هذا املبدأ يف حق نفسه؟ )١٨(على األيامً
  ):الرسالة(موضوع الحكاية 

وأما موضوع الرسالة فقد تناول بغداد، وليس كل من حتدث عن بغداد 
كان من حقنا نسبته إىل أيب حيان التوحيدي حبجة أنه صاحب الرسالة 

 ومحلت امسها البغدادية، يدلك على ذلك بعض املقامات اليت تناولت بغداد،
، فهل إذا تقدم أحد العلماء من القرن الرابع اهلجري )١٩()املقامة البغدادية(
 وفيه ولدت املقامات فكتب على منطها أو ابتدأها من غري معرفة مصطلحها - 

 جيب أن يكون النص هو الرسالة - قبل التواضع على تسميتها مقامات 
ذا ا السم، وأن بعض النصوص فيها البغدادية حبجة أن أبا حيان له رسالة 

إن هذا الفرض من املعقول بعيد ذلك أن !! مقتبسة من كتب أيب حيان؟
الكتاب نفسه كما سنرى مبنـي على فكرة االختيار، وكل ما فيه اختيار أيب 

                                                            
أمحد أمني، وأمحد الزين، : اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق: انظر (١٨)

  .١٣٥/ ٢]: ت. د[ مكتبة احلياة، -بريوت 
. د: د بن احلسني، بتحقيقشرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين، أليب الفضل أمح: انظر (١٩)

  .٤٣: م١٩٩٠، ١ الشركة العاملية للكتاب، ط–يوسف البقاعي، بريوت 
شرح مقامات احلريري، لإلمام أيب العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي، :  وانظر- 

 -  ه١٤١٣، ١ املكتبة العصرية، ط- بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، صيدا
  .١٣٠ - ١٠٦/ ٢: م١٩٩٢

عباس . د: ي الندى معد بن نصر اهللا بن رجب البغدادي، دراسة وحتقيق ملقامات الزينية، لبا - 
  .٨٣: م١٩٨٠ -   ه١٤٠٠، ١رة، ط  دار املسي–روت  مصطفى الصاحلي، بي



٨٨  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

املطهر، وعبقريته يف إخفاء تضمينه وإشارته بسياق حكاية أيب القاسم 
ضح دليلنا عند نقل ما قاله أبو املطهر البغدادي، واحلكاية آية عبقريته، وسيت

ليس من حق أحد أن يشك يف حقيقة اسم املؤلف املذكور يف مقدمة . عنها
احلكاية اليت ألبسها الشاجلي اسم الرسالة البغدادية، وحنلها التوحيدي، على أن 

ًأبا املطهر يقول مشيـرا إىل املوضوع، وموضحا الغاية اليت يسعى إليها كتابه ً:  

إن هذه الحكاية عن رجل بغدادي، كنت أعاشره برهة من ثم ((
الدهر، فتفتق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة، وعبارات ألهل بلده 
مستفصحة ومستفضحة، فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة في معرفة أخالق 

))البغدادييـن على تباين طبقاتهم
وومسه باسم هو أبو القاسم أمحد بن . )٢٠(

، وسنقف على هذا االسم عند مناقشة نسبة النص )٢١(اديعلي التميمي البغد
  .إىل أيب حيان

ًويقول أيضا حمددا حمتوى الرسالة : وإذا قدمت هذه الجملة فأقول((: ً
ٍهذه حكاية على أحوال يوم واحد، من أوله إلى آخره، وليله كذلك، وإنما 

))..يمكن استيفاؤها واستغراقها في مثل هذه المدة
ة على ، فبقدرة عجيب)٢٢(

ًاالخرتاع خطا الشاجلي يف الفراغ خطواته، وغيـر اسم احلكاية لالحتجاج، رافعا  ََّ
ٍراية بعد راية، ونسب إىل أيب حيان ما ليس له، ورماه مبا ليس فيه ً.  

لعل مما أغراه بذلك أنه مل يعثر على ترمجة تفصح عن شخصية أيب 
 املطهر أمحد بن حممد القاسم، كما أنه مل يعثر على ترمجة مؤلف الرسالة أيب

                                                            
  .٤٢: الرسالة البغداية (٢٠)
  .٤٦: الرسالة البغدادية: انظر (٢١)
  .٤٤: الرسالة البغدادية: انظر (٢٢)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ًاألزدي، ففكر مبوضوع احلكاية، وقدر هلا امسا ومؤلفا، فاجتهد يف غري موضع  ً َّ َّ

َّاالجتهاد، ومل يطمئن إىل أن األصل يف التحقيق هو إذا نص الناسخ أو الراوي 
على املؤلف وقف الباحث عن االجتهاد يف تقدير اسم املؤلف واسم الكتاب، 

 فعل الشاجلي الضطربت بنا نسبة الكتب إىل أهلها فهذا ولو فعل الباحثون ما
ن، واستتار األزدي يف نسبة احلكاية إىل بطلها أيب القاسم  أصل يف التحقيق ركي

البغدادي التميمي هو موضع التأويل والتقدير، فهل أراد األزدي أن يصور 
 أبو(أحد العلماء املعاصرين له؟ هل كان يف بغداد من حيمل هذا االسم 

ًصراحة؟ فلو أن الشاجلي تلبث قليال يف ) القاسم أمحد بن علي التميمي
م ظنونه، لقال ما قاله زكي مبارك   .البحث، وا

  :زكي مبارك وحكاية أبي القاسم. د

ًوقف املبارك على النص متنا، ومل يتطرق إليه أي هاجس من هواجس 
ية، غري الشك يف نسبة الكتاب إىل مؤلفه؛ ذلك أن مقتضيات الشك منف

  :ظاهرة وال باطنة، فمن أين يأتيه الشك، وهو يقول

ًليست حكاية أيب القاسم اليت وضعها أبو املطهر األزدي إال فنونا من ((
ون وتصوير املاجنيـن، من أهل بغداد وأصفهان ا وصف ا .. القول، أراد 

وأبو القاسم البغدادي بطل القصة رجل مجع أدوات النصب واالحتيال 
اق، وهو يشبه من بعض الوجوه أبا الفتح اإلسكندري يف مقامات بديع والنف

لس فيلبس ثوب التقى والصالح، حىت إذا  الزمان، فإنا نراه يداري أهل ا
ًرآهم على استعداد للهزل انقلب العبا متمردا، عارفا بغرائب اخلالعة  ًً

ون ))وا
)٢٣(.  

                                                            
  .٤١٧/ ١: م١٩٧٥ دار اجليل، –زكي مبارك، بريوت . القرن الرابع، دالنثر الفين يف  (٢٣)



٩٠  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ًد؛ ألنه مل جيد مسوغا ًفاملبارك قرر ضمنا سالمة العنوان، وصحة اإلسنا
ًللشك، وجرى على األصل، والتفت إىل املنت، فعقد شبها باملقامات من جهة 
ًأن املؤلف اختذ له قناعا هو أبو القاسم التميمي البغدادي، ووجد شبها بني  ً
تصرفات هذه الشخصية وشخصية أيب الفتح اإلسكندري، وله بعض احلق يف 

 عند العرب ال يعين املطابقة، ذلك أن ذلك احلذر بالتشبيه، ألن التشبيه
املقامات تقوم على منهج راسخ يتناول بانيها تسمية املقامة، ويردف ذلك 

  :ًباإلسناد، فيقول مثال بديع الزمان

كان يبلغنـي من : حدثنا عيسى بن هشام قال/ املقامة األسدية((
))..مقامات اإلسكندري ومقاالته

)٢٤(.  

ًنادها إىل عيسى بن هشام مراقبا وشاهدا فالثابت عنوان املقامة، وإس ً
ًومشاركا أحيانا على فعل شخصية سردية جمهولة تتبدى يف وسط العمل أو  ً

 أبو الفتح - واهللا - فإذا هو : أواخر املشهد السردي باملفاجأة املعهودة
لكن صاحب احلكاية املؤلف ختلى عن الرواية، وأنزل نفسه برتبة . اإلسكندري

ا أغرى الشاجلي مبا قال، لكنه مل يفطن إىل أن ناسخ عيسى بن هشام مم
  :العمل بل راويه حتدث عن اسم املؤلف الصريح بقوله

قال الشيخ األديب أبو المطهر محمد بن أحمد األزدي، رحمة ((
أما الذي أختاره من األدب فالخطاب البدوي، والشعر القديم، : اهللا عليه

رين من أعالم األدباء، والنوادر التي والنوادر التي اخترعتها خواطر المتأخ
هذا الذي أحصله من أدب . اخترعتها قرائح المحدثين من أعيان الشعراء

غيري وأقتنيه، وأتحلى به وأدعيه، وأرويه من ملح ما تنفسوا به، وتنافسوا 
                                                            

  .٢٢: شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين (٢٤)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ِّفيه، ويصدق شاهدي عليه، ويصدق شاهدي عليه، أشعار لنفسي،  َ ُ
))..ورسائل سيرتها، ومقامات حضرتها

)٢٥(.  

فاملؤلف حيدثنا عن نفسه، واحرتس بالدعاء راوي العمل أو احلكاية 
ًعنه، أو الناسخ، تنبيها على موته مما يؤكد حقيقة وجوده، ولعل من املناسب 

 يف تاريخ األدب ))كارل بروكلمان((أن نذكر أن أبا املطهر قد حتدث عنه 
  .)٢٦(العريب النسخة األملانية

عن نفسه ما يؤكد حقيقة وجوده على األصل، ويف كالم أيب املطهر 
ًوصراحته واضحة، باختاذه قناعا هو أبو القاسم التميمي البغدادي الذي 
ًسيحمل عن أيب املطهر اختياره وشعره، وبعضا من مواقفه، مفصحا بذلك عن  ً

  .خطة البحث وغايته
أما اختياره من طريقة اخلطاب فبدوي، يرعى حال اجلماعة، ومييل مع 

زهلم، يرضي غلب ًتها حيث مالت، فيكون خطابه جادا جبدهم، هازال  ً
طموحهم، ليشعروا أنه واحد منهم، على أي جهة مالوا مييل معهم، ذلك أن 

  .االختيار يدل على شخصية صاحبه

صحيح أن املثل املضروب للشخصية يدل على الضعف اإلنساين، 
ثرة منتحليه، وإىل حد لكنه مثال موجود يف ذلك القرن إىل حد الدهشة من ك

تكوين ظاهرة مرضية، ذلك أن الناس على منهج حكامهم الذين كانوا 

                                                            
  .٤٢: يةدالبغدا الرسالة (٢٥)
القسم الثاين وفيه ] النسخة األملانية[تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان : انظر (٢٦)

أمحد درماز أمني .  برتمجة الرجل أ، وقد أعاننـي١٥٤: ًاجلزءان الثالث والرابع معا
  . قسم املخطوطات، فله شكري وتقديري- مكتبة جامعة الكويت 



٩٢  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

يظهرون للناس على صورة، ويعيشون مع خلصائهم صورة أخرى من العيش 
  .تنقض ما قالوه أو تظاهروا به على املأل

ُوأما اختياره من الشعر فقبلته جهتا اإلبداع القدمي واحملدث، لريضي : ِ
اضرين من حمافظني وجمددين مبدعني، فهو خيتار الشعر القدمي، أذواق احل

  .والنوادر اليت اخرتعتها قرائح احملدثني من الشعراء، على ما نص كالمه

وأما اختياره من األخبار املنثورة فمصروف إىل النوادر اليت اخرتعتها 
ىل خواطر املتأخرين من أعالم األدباء، فأخذ من أيب حيان ما أخذ إشارة إ

ًاعرتافه به علما من أعالم معاصريه، وشهرته، وسريورة ذكره يف الناس، كما 
ختري أليب بكر اخلوارزمي، وغريمها، ورمبا ختري من غريمها ممن ال نعلم من أدباء 
م، ورمبا أخذ التوحيدي واخلوارزمي  ذلك القرن ممن مل تصل إلينا إبداعا

  .اًواألزدي عن مصدر ثالث مازال جمهوال عندن

: وأما ما أضافه إىل أعمال غريه فأمور اشتقها من حياته، وهي بلسانه
ا ا، ومقامات حضر وعلى هذا العرق جرت . أشعار لنفسي، ورسائل سري

كتب عدة يف ذلك الزمان، منها نشوار احملاضرة، ومنها البصائر والذخائر، 
ا مل تعرض بط... واألنيس واجلليس ريقة احلكاية وغريها من املؤلفات، بيد أ

لكنها جاءت بأسلوب الرواية الصريح مما مييط اللثام عن جديد أيب املطهر 
  .املبدع املقدام

ٍوأما طريقته يف أدب االختيار فقد عرب عنها بقلب نصيح ولسان عريب  ٍ َّ
هذا الذي أحصله من أدب غيري وأقتنيه، وأتحلى به ((: فصيح، إذ قال

 به، وتنافسوا فيه، ويصدق شاهدي وأدعيه، وأرويه من ملح ما تنفسوا
  .))عليه، أشعار لنفسي، ورسائل سيرتها، ومقامات حضرتها



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

فأبو املطهر يوضح لنا منهجه يف سبك ما ختيـره، وإعادة صياغته ليعود 
ًخلقا آخر يستحق نسبته إليه، ليس من جهة املادة األصلية، لكن من جهة 

لة على حقيقة امللكية هلذا املرياث طريقة الصياغة، ولتكون نسبة احلكاية إليه دا
لس تارة، . بإعادة تكوينه ثانية على حنو خمتلف فهو كما ادعى اجلد يف ا

ًوصار يف اهلزل عنوانا تارة أخرى عندما عرف طبيعة احلاضرين، تناول تلك 
ًاملادة املتخيـرة، وصاغها يف حكاية مواطن بغدادي، جاعال أدب غريه له، كأمنا 

سطا عليه فاقتناه، كما يقتنـي البدوي الدابة يشرتيها أو يسرقها، اشرتاه، أو 
فاألمر عنده سواء بسواء، بيد أن مؤلفنا نبه على مصادره عامة، وأعتق نفسه 

كل ما يف النص بعد : ًإلبداع احلكاية فنيا، فبعد اقتناء ما أخذه صرح لنا بقوله
 من مواقفي، إمنا أشعار متخيـرة من أشعاري، ورسائل من رسائلي، ومواقف

كان من أدب غريي قمت بامتالكه، وتزينت به، وادعيته لنفسي بعد إعادة 
ًتكوينه يف هذه احلكاية مع روايته صراحة أو ضمنا اقتضاء، ملتطلبات الفن 
واإلبداع الفين املتخيـر وسيلة لعرض هذه املادة، ورضى لواجب األمانة العلمية 

  .أعلن ما أعلن يف مطلع حكايته

ختياره شخصية أيب القاسم رمبا كان عن اخرتاع هلا، أو كانت وا
شخصية مشهورة يف بغداد، وال تضار احلقيقة إذا أشرت إىل أن أبا حيان ذكر 
ًرجال مشهورا بالكذب يف بغداد حيمل هذه الكنية، والنسبة من غري تصريح  ً

  :باالسم عندما قال

ان قدم بغداد، مع هكذا حكاه لنا أبو القاسم التميمي اللغوي، وك((
عضد الدولة سنة أربع وستين وثالث مائة، وشاهدته، وكان جيد الكالم 

ٍوحسبك خساسة بخلة ماحقة ... فسيح العارضة، وكان يقرف بالكذب، ٍّ



٩٤  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ٍلكل خلة حسنة، أعاذنا اهللا تعالى منه، وال اضطرنا إليه ٍ(( )٢٧(.  

، هو الذي لعل أبا القاسم الذي ذكره أبو حيان، وأنف منه، ومن كذبه
ًختريه أبو املطهر ليكون قناعا، ليجلد به النموذج البغدادي املنحرف عن 
االستقامة ممن يظهر خالف ما يبطن، ويقول ما ال يفعل، ورمبا صرح أنه اختذه 
ًلسان حال له، إبعادا أللسنة الناس عنه، فلم يعرض حاله كما هي بل اضاف  ٍ َ

فنه، ويبتعدوا من مكروه سلوكه، فقد إليها من سلوك اآلخرين لريوا صورهم يف 
جرده من نفسه، مث غمسه بأفعاله وأفعال غريه من أبناء بغداد، فجاء كما قال 

  :عنه أبو املطهر يف ختام احلكاية

هذه حكاية أبي القاسم البغدادي التميمي، وأحواله التي توضح ((
 لك أنه كان عرةالزمان، وعديل الشيطان، ومجمع المحاسن والمقابح،
ًمتجاوزا للغاية والحد، متكامال في الهزل والجد، موفورا من اإلخالص  ًً

))ًوالنفاق، متخلقا بأخالق أهل العراق
)٢٨(.  

ولعل غرض أيب املطهر إمتاع املتلقني مبا يلقيه عليهم من ملح أهل 
ون  بغداد وأصبهان، ونوادر ما يفعلون ويسلكون، ولو جعلت جمرد رواية ا

خلرجت عن فلسفة أدباء القرن الرابع يف اإلمتاع وامللح، بيد ًعارا على األديب 
ون،  أن ما جاء يف احلكاية البغدادية، ليس على فلسفة أيب حيان يف رواية ا

                                                            
 دار - وداد القاضي، بريوت: البصائر والذخائر، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق (٢٧)

  ].تاريخ املقدمة للجزء األول[م ١٩٨٤، ١صادر، ط
  .٣٩١: الرسالة البغدادية (٢٨)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ً، وحسبك نتفا سريعة تكشف عن فلسفة )٢٩(وامللح عن سابقيه ومعاصريه
أيب األملوحة عند أيب حيان؛ لتتضح املسافة بني احلكاية البغدادية ومذهب 

  :حيان يف هذا الفن األديب املروي، وذلك بقوله

ًفإن فيه تنبيها حسنا، ... وأما حديث الزهاد وأصحاب النسك(( ً
ًوإرشادا مقبوال، وكما قصدنا باهلزل الذي أفردنا فيه جزءا مجاما للنفس، قصدنا  ً ًً
ذيبا للخلق، واقتداء مبن سب ًذا اجلزء الذي عطفنا عليه إصالحا للنفس، و ق ً

 ))إىل اخلري
)٣٠(.  

تعال حتى : وقال مرة((: وقال يف موضع آخر على لسان الوزير البويهي
نجعل ليلتنا هذه مجونية، ونأخذ من الهزل بنصيب وافر، فإن الجد كدنا، 

ًونال من قوانا، ومألنا قبضا وكربا ً((
)٣١(.  
                                                            

عبود : رة، للقاضي أيب علي احملسن بن علي التنوخي، بتحقيقنشوار احملاض: انظر(٢٩) 
وكان (، وقال يف موضع آخر ٥/ ١: م١٩٧١ - هـ١٣٩١الشاجلي احملامي؟؟ 

م،  القوم الذين استكثرت منهم، وأخذت ذلك عنهم، حيكونه يف أثناء مذاكرا
م، واخلوف من ملل يلحق  م، وبعد انقضاء ملحهم وآدا ٍويف عرض جمارا

ًعيـن لعلومهم وحكمهم، نفيا للمساكنة، واجتـرارا للمثاقفة، وصلة السام ً
ًللمجالسة، وفتحا للمؤانسة، وسربا ألحاديث الدنيا ماضيها وباقيها نشوار .) ً

  .٨ -٧/ ١: احملاضرة
  .٤٦ - ٤٥، ٣١/ ١:  شرح مقامات احلريري- 
يم األحدب إبراه:  كشف املعاين عن رسائل بديع الزمان اهلمذاين، للعالمة الشيخ- 

  .٢٤١]: ت. د[ دار الرتاث، –الطرابلسي، بريوت 
أمحد أمني، وأمحد الزين، بريوت : اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق (٣٠)

  ].ت.د[ دار احلياة، - 
  .٥٠/ ٢: اإلمتاع واملؤانسة (٣١)



٩٦  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

وربما عيب هذا النمط ((: ًوقال أيضا على لسان الوزير يف هذا األمر
ٍلعيب، وذلك ظلم؛ ألن النفس تحتاج إلى بشر، وقد بلغنـي أن ابن كل ا ْ

عباس كان يقول في مجلسه، بعد الخوض في الكتاب والسنة والفقه 
وما أراه أراد ذلك إال لتعديل النفس لئال يلحقها . )٣٢(أحمضوا: والمسائل

ًكالل الجد، ولتقتبس نشاطا في المستأنف، ولتستعد لقبول ما يرد 
))سمع، والسالمعليها، فت

)٣٣(.  

ون، وال  ا، إال التباع ا و الشك أن أبا حيان مل يذكر الليايل املاجنة 
ًاألملوحة للهزل من غري قصد، فقد كشف لنا عن فلسفته مرارا كثرية، مفادها 
ا تأيت يف عمل لدفع ملل يصيب املتلقني، وجعل لنفسه سندا شرعيا مبا  ًأ ً

هلزل يف حكاية أيب القاسم بعيدة من وظيفته يف فوظيفة ا. روي عن ابن عباس
كتب أيب حيان، فكيف تنسب أليب حيان على بعدها من فلسفته ومشاركة 

  .غريه له يف هذا األمر؟

ّمما تقدم تبني أن املؤلف هو أبو املطهر حممد بن أمحد األزدي، واتضح 
قياس حجج ًمنهجه يف بناء كتابه بلسانه، وغرضه من عمله، فصار لزاما علينا 

                                                            
مد علي حم: الفائق يف غريب احلديث، حممود بن عمر الزخمشري، بتحقيق: انظر (٣٢)

/ ١: هـ١٣٩١، ٢ دار املعرفة، ط–البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت 
٣٢٠.  

 دار -  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، بريوت - 
  .٢٦٥/ ٢] ت.د[الكتب العلمية، 

جارية،  املكتبة الت- فيض القدير شرح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، القاهرة - 
  .٤٥٩/ ٤: هـ١٣٥٦، ١ط

  . ٦٠/ ٢: اإلمتاع واملؤانسة (٣٣)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٧  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  .الشاجلي مبا قاله األزدي

  :النقول عن التوحيدي

ًحقا لقد نقل أبو املطهر عن أيب حيان، ومل يشر إليه صراحة، وهو ما 
أشار إليه الشاجلي، بيد أن هذا األخذ ال يدل على أن املؤلف هو أبو حيان، 

والنوادر التي اخترعتها خواطر ((: األول يكمن يف تصريح األزدي: لسببيـن
المتأخرين من أعالم األدباء، والنوادر التي اخترعتها قرائح المحدثيـن من 

هذا الذي أحصله من أدب غيري، وأقتنيه، وأتحلى به . أعيان الشعراء
وأدعيه، وأرويه من ملح ما تنفسوا به، وتنافسوا فيه، ويصدق شاهدي 
عليه، ويصدق شاهدي عليه، أشعار لنفسي، ورسائل سيرتها، ومقامات 

))..رتهاحض
)٣٤(.  

فأبو املطهر صرح أنه يأخذ النوادر اليت اخرتعتها خواطر املتأخرين من أعالم 
األدباء، فرمى عينه على أيب حيان وأخذ عنه ما أخذ، وتقدمت اإلشارة إىل بعضه يف 
عرض حجج الشاجلي، ولكنه مل يكتف باألخذ عنه بل أخذ عن رجل آخر يكاد يقع 

مواقف وأشعار خاصة به ورسائل، وذلكم هو أبو بكر عليه القول الذي اشرتطه من 
، وكانت عالقته بالصاحب بن عباد قوية متينة بنيت على )٣٥(عمر بن العباس اخلوارزمي

                                                            
  .٤٢: الرسالة البغدادية (٣٤)
رسائل أيب بكر اخلوارزمي، أليب بكر اخلوارزمي، قدم له الشيخ نسيب وهيبة : انظر(٣٥)

، وما بعدها، فقد ٢٤٤: م١٩٧٠اخلازن، بريوت منشورات دار مكتبة احلياة، 
  .زكي مبارك. ر إىل ذلك دًأخذ عنه صفحات طواال، وأشا



٩٨  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ٍقصائد املديح وتظاهر أيب بكر بالتشيع، لكن العالقة ختمت بالقطيعة ، وكان من )٣٦(ِ
  .)٣٧(قبل ذلك يأخذ عطاياه كما يقول التوحيدي

يف إمهال اإلشارة إىل من أخذ عنهم طبيعة احلكاية اليت ختتلف والسبب الثاين 
  .يف بنيتها السردية عن الدراسات العلمية، ولذلك أخذ عن كثريين ومل يشر إليهم

فاالختيار من أيب حيان وغريه، ومن مث فال معىن لنسبة النص إىل أيب 
  .حيان دون سواه

  :األشعار ليست ألبي حيان التوحيدي

 للرازي -  على فساد حججه -اجلي ألسند الرسالة ولو أنصف الش
 لكن - رضوان اهللا عنهم -بسبب األشعار اليت يتشيع فيها آلل البيت 

التحقيق يرد ذلك، فاألبيات ليست يف أشعار اخلوارزمي، ولو كانت يف أشعاره 
ما كانت احلكاية ستنسب إليه ألن أساس بنائها قائم على االختيار من غري 

بل كانت تعزى للتميمي، حىت صرح الرجل أن هذا الذي حصله عزو ألهلها 
من أدب غريه اقتناه، وحتلى به وادعاه، أبعد هذا ننسب األشعار كلها إليه؟ 
ا ليست أليب حيان، وال أقول هذا جزافا فصحبيت له طويلة، وما يصح  ًكما أ

على له شعر عندي على احلقيقة وكل ما وصل إلينا سبعة أبيات، مخسة منهن 
  :)٣٨(الكامل جاءت يف كتاب الوايف بالوفيات

                                                            
حيىي بن حسني العامري : غربال الزمان يف وفيات األعيان، تأليف العالمة: انظر (٣٦)

 مطبعة زيد بن - ََاحلرضي اليماين، تصحيح حممد ناجي زعيب العمر، دمشق 
  .٣٢٥: م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ثابت، 

حممد بن :  وعلق عليهأخالق الوزيرين، أليب حيان علي بن حممد التوحيدي، حققه: انظر (٣٧)
  .١٠٨ - ١٠٧: م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ دار صادر، –تاويت الطنجي، بريوت 

  .٤١/ ٢٢: الوايف بالوفيات: انظر (٣٨)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ُيا صاحيب دعا املالمة واقصرا َ َترك اهلوى يا صاحيب خساره   َّ َ َ َ 
َكم ملت قليب كي يفيق فقال يل َ َّجلت ميني ما هلا كفاره   ُ ٌ ْ َّ 
ًأن ال أفيق وال أفرت حلظة ِّ َإن أنت مل تعشق فأنت حجاره   َ َ 
ٍاحلب أول ما يكون بنظرة ُ  هوكذا احلريق بداؤه بشرار   ُّ
ّيا من أحب وال أمسي بامسها  ِإياك أعين وامسعي يا جاره   ُّ

معزوة على الوهم أليب حيان التوحيدي؛ أقول هذا ألن التوحيدي نفسه 
. ، ومل يسندهن إىل نفسه)٣٩(أسند األبيات املشار إليهن أليب حيان البصري

  :)٤٠(لعسقالين، ومهاوبيتان من اخلفيف ذكرمها ابن حجر ا
ّقل لبدر الدجى وحبر السماحه ُّ ِ

 والذي راحتاه للناس راحه   ْ
ًما تركت احلضور سهوا ولكن  ٌأنت حبر ولست أدري السباحه   ُ

ولو صح أن له مشاركة نظمية على طريقة أشعار العلماء، وأن األزدي 
ا ال تستحق الذكر أو اهلجوم الذي  قدمه الشاجلي ختري من نظمه بيتيـن، فإ

ًواصفا أشعاره بالغثاثة وازنا شعره بشعر شاعر مكثر كابن احلجاج، ومتنيت لو  ً
وجدت األبيات يف حكاية أيب القاسم ليكون لقوله ممسك من الوهم، فما 

ًفهل كان أبو حيان شاعرا؟ وهل إذا جاءت بعض أشعاره يف احلكاية . وجدت
ا له، بعد أن أوضح األ ًزدي أن له شعرا سيذكر بعضه يف ًصارت دليال على أ

      !    احلكاية؟ فهل كان له حقيقة أو ادعاء على حنو ما نبه وصرح؟

  :بغدادية أبي حيان
                                                            

  .٣٠٩: أخالق الوزيرين: انظر (٣٩)
  .٣٩/ ٧: لسان امليزان: انظر (٤٠)

  



١٠٠  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ًحقا عاش أبو حيان يف بغداد حينا من الدهر، لكنها ليست موضع  ً
م موضع احنياز علمي عندهم،  احنياز عنده، كما أن العلماء ليست أوطا

علم جيعل احلقيقة أقرب إليهم من أي عصبية أخرى، ذلك أن نسبهم إىل ال
وآصرة العلم والبحث العلمي مقدمة على األواصر األخرى يف باب العلم 
والبحث عن احلق واحلقيقة، ولك أن تتصور مقدار مغامرة الشاجلي، وقد 
ا مل تكن  ادعى احنياز أيب حيان يف الرسالة إىل بغداد، وأنه هاجم أصبهان؛ أل

ه وصباه، وكم تدهش من عالمات االحنياز لبغداد، وقد وصف أهلها دار فتوت
ون والغناء والكذب  بأوصاف القلة الشاذة على كثرة بوابات الفسق وا

فإذا كانت هذه الصفات اليت ال ختلو منها مدينة تعيش طور التفسخ . والنقاق
ي من احلضاري، وهي ظواهر السقوط احلضاري للدولة ولألمة تعد عند الشاجل

عوامل تفضيل بغداد على أصبهان، فإن املوازين باتت معكوسة، واألذواق 
أصبحت مشموسة، والتسميات صارت مقلوبة، وإذا تفاضلت األمم بالطعام 
وفنونه، فما عاد للمدنية اليت تقدم العقل والعلم واإلرادة على جهات البطن 

  .والفرج، من معىن

عد التسليم بصحة ما أقول هذا الكالم على جهة نقض الفرض ب
إذا عاد املرء إىل العلماء القدامى وجدهم حيارى، ال . افرتضه الشاجلي

ذا االطمئنان الذي يعيشه الباحثان  م ) الشاجلي والزمامة(يتمتعون  ذلك أ
يدركون أمانة الكلمة، وعظم احلقيقة اخلالصة من اهلوى، وقلق السؤال، وقمع 

يف لعلم، واطمئنان الغفلة، لذلك اختلفوا جلام النفس، والفصل بني حتقيق ا
، )٤٤(، أم بغدادي)٤٣(، أو واسطي)٤٢(، أم نيسابوري)٤١(أشريازي: أصل أيب حيان

                                                            
  .٣٣٧/ ٥: معجم األدباء: انظر (٤١)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠١  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

وأضعف األقوال أنه ولد يف بغداد، وأقواها أنه من شرياز، وحسبك ابن حجر، إذ 
كان أبو : قرأت في كتاب فلك المعاني، للشريف أبي يعلى ما نصه((: يقول

يدي من شيراز، وهو شيخ الصوفية، وأديب الفالسفة، وفيلسوف حيان التوح
  .)٤٥( ))األدباء، وإمام البلغاء، زاهدهم، ومحسنهم

مة االحنياز لدار فتوته ففي كالم  الشريف ما يدفع عن أيب حيان 
ون  وصباه، لو صح ما ادعاه الشاجلي، وفيه ما يرد عنه حضور جمالس ا

ام شعره بالغثاثة  والركاكة، فهو متصوف من اجلهة األوىل، وإمام والفسق، وا
   !البلغاء من اجلهة الثانية، فأين احلق من ادعاء الشاجلي؟

مع يقيين أن الرسالة هي حكاية أيب القاسم البغدادي الشخصية الفنية 
اليت ابتدعها أبو املطهر، أو اشتقها من حياة بغداد يف تلك األزمنة، فإين 

ت إىل فهارس كتبه، وفهارس األفكار اليت تصح درست كتب أيب حيان، وعد

                                                                                                                                
  .٣٣٧/ ٥: معجم األدباء: انظر (٤٢)
  .١٨٥:/ ، طبقات الشافعية، ٣٣٧/ ٥: دباءمعجم األ: انظر (٤٣)

  
إحسان عباس، وعلي حممد . د: وفيات األعيان، البن خلكان، بتحقيق: انظر (٤٤)

، وسري أعالم النبالء، ١١٢/ ٥]: ت. د[ دار صادر، - البجاوي، بريوت 
الشيخ شعيب األرناؤوط، وحممد : لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، بتحقيق

/ ١٧: م١٩٨٢ - هـ ١٤٠١ مؤسسة الرسالة، -، بريوت ٢ طنعيم العرقسوسي،
، وديوان اإلسالم لشمس الدين أيب املعايل حممد بن عبد السالم الغزي، ١١٩

  .١٤٩: م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١ دار الكتب العلمية، ط-بريوت 
  .٣٩/ ٧: لسان امليزان (٤٥)

  



١٠٢  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

أليب حيان، فما وجدت إال حكايات حيكيها عن أهل أصبهان كما حيكيها 
عن أهل بغداد، ولك أن تعود إىل مواضع ذكر بغداد وأصبهان يف البصائر 
ًوالذخائر، واإلمتاع واملؤانسة، وستجد أن ما حييه يكاد يكون واقعا ال يدفع، 

 لقول إنه كان ينتصر لبغداد على حساب أصبهان، وال أريد أن ًوال أعلم سندا
أثقل على املتلقني الكرام مبزيد من النقول عن املدينتيـن، فإذا مل يكن هلذا 
القول أصل يف كتبه الثابتة فكيف نقبل مثل تلك االدعاءات اليت ال تثبت 

ًعلى النظر، يف كتاب نسب إليه ظلما وعدوانا ً.  

مة االحنياز لبغداد على حساب مما تقدم تثبت ب راءة أيب حيان من 
أصبهان، فلم تكن فكرة املوازنة بينهما مما يرد على ذهنه أو عقله، بل كان 

  .ذلك من شأن األزدي والتميمي يف حكاية أيب القاسم البغدادي

مما تقدم يثبت أن ما جاء به الشاجلي من أدلة على تسمية حكاية أيب 
دليل فيها، وال عالمة تصح على نسبتها لغري أيب املطهر القاسم البغدادي ال 

حممد بن أمحد التميمي البغدادي، ومن املالحظ يف الباحث أنه محل على أيب 
حيان محلة مبنية على كره شديد له، فقد التمس العفة والعذر ملغنيات بغداد 
 وجواريها يف القرن الرابع، ورمى أبا حيان بكل نقيصة إىل حد االخرتاع
وإلصاق الرذائل به، من غري مراعاة آلداب العلم وحقوق العلماء بعضهم على 

  :بعض، فقال يدافع عن جارية من جواري بغداد

ا وترفعها ال يعقل أن تبعث مثل هذه (( إن جارية مثل زاد مهر يف أد
))الرسالة، ولكن التوحيدي يتخيل مث خيال، ويزور الكالم يف صدره

)٤٦(.  

املرغوب الذي يلتمس العفة للجواري واملغنيات، هل هذا هو الورع 
                                                            

  .٢٣٢: الرسالة البغدادية (٤٦)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٣  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  !!ويرمي العلماء بالتخيل والكذب والتزوير؟ يا له من ورع

وأحب أن أختم املقالة مبا رواه أبو حيان التوحيدي، عن ابن املقفع، 
  :وأجته به إىل العاملني يف حقول العلم كافة، إذ قال

أنه خطأ هوى، واهلوى ُعمل الرجل مبا يعلم : قال ابن املقفع: ُقلت((
اون، والتهاون آفة الدين. آفة العفاف . ٌوتركه العمل مبا يعلم أنه صواب 

  .)٤٧( ))وإقدامه على ما ال يعلم أصواب هو أم خطأ جلاج، واللجاج آفة الرأي

  

*  *  *  

  المصادر والمراجع
:  أخالق الوزيرين، أليب حيان علي بن حممد التوحيدي، حققه وعلق عليه- ١

  .م١٩٩٢ -   ه١٤١٢ دار صادر، - بن تاويت الطنجي، بريوت حممد 
ن، وأمحد الزين،  ي أمحد أم:  اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق- ٢

  ].ت.د[ مكتبة احلياة، –روت  بي

 - روت  وداد القاضي، بي:  البصائر والذخائر، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق- ٣
  ].ملقدمة للجزء األولتاريخ ا[م ١٩٨٤، ١دار صادر، ط

القسم الثاين وفيه ] النسخة األملانية[ تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان - ٤
  ً.اجلزءان الثالث والرابع معا

روت   ديوان اإلسالم لشمس الدين أيب املعايل حممد بن عبد السالم الغزي، بي- ٥
  .م١٩٩٠ -  ه١٤١١، ١ دار الكتب العلمية، ط- 

  .ن نصار حسي. ي، بتحقيق د ديوان ابن الروم- ٦

                                                            
  .٢٣/ ٢: اإلمتاع واملؤانسة (٤٧)



١٠٤  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

 رسائل أيب بكر اخلوارزمي، أليب بكر اخلوارزمي، قدم له الشيخ نسيب وهيبة - ٧
  .م١٩٧٠روت منشورات دار مكتبة احلياة،  اخلازن، بي

 الرسالة البغدادية، نسبها ناسخها وشارحها عبود الشاجلي إىل أيب حيان - ٨
  .١٩٩٧، ٢ دار اجلمل، ط- روت  التوحيدي، بي

الشيخ شعيب : ي، بتحقيق ر أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهب  سي- ٩
  .م١٩٨٢ -   ه١٤٠١ مؤسسة الرسالة، - روت  ، بي٢األرناؤوط، وحممد نعيم العرقسوسي، ط

ي بن أمحد العكري   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احل-١٠
  ].ت.د[ دار الكتب العلمية، –روت  الدمشقي، بي

ن،  شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين، أليب الفضل أمحد بن احلسي -١١
  .م١٩٩٠، ١ الشركة العاملية للكتاب، ط- روت  يوسف البقاعي، بي. د: بتحقيق

الشريشي،   شرح مقامات احلريري، لإلمام أيب العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي- ١٢
  .م١٩٩٢ -  ه١٤١٣، ١صرية، ط املكتبة الع- بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، صيدا 

ن العامري   غربال الزمان يف وفيات األعيان، تأليف العالمة حيىي بن حسي-١٣
 مطبعة زيد بن ثابت، -ي العمر، دمشق  ي اليماين، تصحيح حممد ناجي زعب ََاحلرض
  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥

علي حممد :  الفائق يف غريب احلديث، حممود بن عمر الزخمشري، بتحقيق-١٤
  . ه١٣٩١، ٢ دار املعرفة، ط-روت اوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، بيالبج

 املكتبة -  فيض القدير شرح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، القاهرة -١٥
  . ه١٣٥٦، ١التجارية، ط

إبراهيم :  كشف املعاين عن رسائل بديع الزمان اهلمذاين، للعالمة الشيخ-١٦
  ].ت.د[ الرتاث،  دار- األحدب الطرابلسي، بريوت 

 -روت   لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، بي-١٧
  .م١٩٧١ -   ه١٣٩٠، ٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٥  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

لد -١٨   .م٢٠٠١، سنة )٣(اجلزء ) ٧٦( جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا

 - ه١٣٨٦روت دار صادر،   جممع البحرين، للشيخ ناصيف اليازجي، بي-١٩
  .م١٩٦٦

ي الندى معد بن نصر اهللا بن رجب البغدادي، دراسة  املقامات الزينية، ألب -٢٠
  .م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠٠، ١رة، ط  دار املسي- روت عباس مصطفى الصاحلي، بي. د: وحتقيق

  .م١٩٧٥ دار اجليل، - روت  زكي مبارك، بي. ي يف القرن الرابع، د ر الفن  النث- ٢١

عبود : لقاضي أيب علي احملسن بن علي التنوخي، بتحقيق نشوار احملاضرة، ل-٢٢
  .م١٩٧١ -  ه١٣٩١الشاجلي احملامي،؟؟  ، 

ر، أملانيا،   الوايف بالوفيات، صالح الدين الصفدي، باعتناء هلموت ريت-٢٣
  .م١٩٦٢ -  ه١٣٨١ر،   دار النشر فرانز شتاين- فسيبادن 

باس، وعلي حممد إحسان ع. د:  وفيات األعيان، البن خلكان، بتحقيق-٢٤
  ].ت.د[ دار صادر، - روت  البجاوي، بي



١٠٦  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

  

  تعليق على الرسالة البغدادية
  الدكتور إحسان النص

ن إىل أن الرسالة  ذهب الباحث الفاضل الدكتور عبد الكرمي حسي
ّالبغدادية اليت حققها ونشرها األستاذ عبود الشاجلي، رمحه اهللا، ليست أليب 

ًحيان التوحيدي، خالفا ملا    .ذهب إليه األستاذ الشاجليّ

وقد عرض الدكتور عبد الكرمي مجلة من األدلة اليت تدفع نسبة الرسالة 
إىل أيب حيان، واألستاذ الباحث مشكور ملا بذل من جهد يف حتقيقه نسبة 

  .هذه الرسالة

وقد رجعت إىل نص الرسالة اليت نشرها األستاذ الشاجلي ونظرت يف 
ا نسبة ّاألدلة اليت سوغ  ن  ن الرأيي ّن ميلت بي  الرسالة إىل التوحيدي، وحيّ

  .ن فيما بدا يل ي مل أقطع بيقي اجتهت إىل موافقة الشاجلي يف رأيه، بيد أنن

ّومسوغات نسبتها إىل أيب حيان تتلخص فيما يأيت ّ:  

 ورود ذكر الرسالة البغدادية يف مجلة مؤلفات التوحيدي اليت ذكرها -١
ذا ياقوت يف معجم األدباء،  ومل تصل إلينا من مؤلفات التوحيدي رسالة 

حكاية : ر الرسالة اليت حققها الشاجلي واليت حتمل يف األصل عنوان العنوان غي
  .أيب القاسم البغدادي

 ورود نقول بنصها يف الرسالة البغدادية يف مؤلفات التوحيدي اليت -٢
  . والبصائر والذخائراإلمتاع واملؤانسة، وأخالق الوزيرين،: انتهت إلينا ومنها

ّ نسبت الرسالة إىل أيب املطرف األزدي، ومل نقع على ترمجة هلذا -٣



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٧  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

راجم، وال ندري إن كان له وجود حقيقي أو أنه  الرجل يف أي من كتب الت
  .رعه املؤلف شخص اخت

 الرسالة تروي حكاية أيب القاسم التميمي البغدادي، ويذكر أبو -٤
ن قدم بغداد مع عضد   أنه لقي هذا الرجل حي)البصائر والذخائر(حيان يف 

فشخصية أيب . ّالدولة، ونعته بسعة املعرفة ولكنه معروف بالكذب واخلسة
ِّراع املؤلف، واجتماع أيب حيان به يرجح  القاسم هذا حقيقية وليست من اخت

ًترجيحا قويا أن الرسالة من تأليفه ً.  

ا احتوت عليه من ألفاظ  مل يشأ أبو حيان نسبة الرسالة إىل نفسه مل-٥
ُفاحشة وصور نابية، جتنبا ملا قد يوجه إليه من اللوم، مع أن الرسالة مروية على  ً
ّلسان أيب القاسم البغدادي، فآثر أن يتوارى وراء اسم املؤلف أيب املطرف، 

وهذا يشبه صنيع بديع . راء والسيما أن أبا حيان كان جيالس الوزراء والكب
رع اسم راويها عيسى بن هشام وبطلها أيب   مقاماته، إذ اختالزمان اهلمذاين يف

 .ح اإلسكندري الفت



  )آراء وأنباء(
  قانون المجمع

  ٣٨ رقمقانون 
  

  رئيس الجمهورية
  بناء على أحكام الدستور

 -٣ -٧وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
  .م٢٠٠١ - ٥ -٢٩هـ و١٤٢٢

  :يصدر مايلي
 يقصد بالتعابري التالية يف معرض تطبيق هذا القانون ما هو - ١المادة 

  :مبني جبانب كل منها
  جممع اللغة العربية: معا

  وزير التعليم العايل: الوزير
مع: األمني   أمني ا
لس مع: ا   جملس ا
مع: املكتب   مكتب ا
مع السنوي: املؤمتر   مؤمتر ا
 اللغة العربية هيئة عامة مستقلة ذات طابع علمي  جممع-٢المادة

م العايل ومقرها وشخصية اعتبارية واستقالل مايل وإداري ترتبط بوزير التعلي
ا دار الكتب الظاهرية   .مدينة دمشق وتلحق 

- ١٠٩-  



  
مع اللغة العربية ١١٠   الالئحة الداخلية 

  : أغراض المجمع-٣المادة
 احملافظة على سالمة اللغة العربية وجعلها وافية مبطالب اآلداب –أ 

  .والعلوم والفنون ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة
 وضع املصطلحات العلمية والفنية واألدبية واحلضارية، ودراستها –ب 

  .فق منهجية حمددة والسعي يف توحيدها ونشرها يف الوطن العريبو
ا -ج  العناية بالدراسات العربية اليت تتناول تاريخ األمة العربية وحضار

  .وصلتها باحلضارات األخرى
ً العناية بإحياء تراث العرب يف العلوم والفنون واآلداب حتقيقا –د 

  ً.ونشرا
 وضبط أقيستها، وابتكار أساليب  النظر يف أصول اللغة العربية-هـ

ميسرة لتعليم حنوها وصرفها وتوحيد طرائق إمالئها وكتابتها، والسعي يف كل ما 
  .من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها

االت-و   . السعي يف احلؤول دون استفحال العامية يف شىت ا
مع من موضوعات تتصل ب-ز   .أغراضه النظر يف كل ما يرد إىل ا

مع-٤المادة    : وسائل حتقيق أغراض ا
 وضع معجمات لغوية عصرية ومعجمات للمصطلحات العلمية –آ 

  .ذات تعريفات حمددة
ً إصدار الكتب والنشرات ونشر ما يراه مناسبا ألغراضه يف جملة –ب 

معية والثقافية من نصوص ودراسات  مع، وما يالئم أعماله ا ا
  .ومصطلحات



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١١   )١(زء اجل) ٧٨( ا

مؤمتر سنوي وندوات وإلقاء حماضرات تتصل بأغراض  عقد - ج 
مع من ندوات ومؤمترات مماثلة مع، واالشرتاك يف ما يدعى إليه ا   .ا

امع اللغوية العلمية العربية والتعاون مع –د   توثيق الصلة باحتاد ا
امع واهليئات اللغوية والعلمية األخرى خلدمة أغراضه   .ا

تتيحه التقانات احلديثة من وسائل خلدمة اللغة  االستعانة بكل ما -هـ 
  ..العربية

 السعي لدى اجلهات املسؤولة الختاذ كل ما يكفل تنفيذ ما ينتهي –و 
مع من قرارات لسالمة اللغة وتيسري تعميمها وتوحيد املصطلحات  إليه ا

  .فيها
  . اختاذ ما يراه من تدابري خلدمة أغراضه–ز 

كتب وجلان دائمة وجلان مؤقتة، وحتدد  للمجمع جملس وم-٥المادة 
  .اختصاصات هذه اللجان وكيفية تأليفها يف الالئحة الداخلية

لس من أعضائه املنتخبني، الذين صدرت مراسيم -٦المادة   يتألف ا
م، وعددهم مخسة وعشرون عضوا من العرب السوريني   .ًاعتماد انتخا

مع أن يتحلى بصف - ٧المادة  ة أو أكثر من يشرتط يف عضو ا
  :الصفات التالية

ا واألصالة –أ   االطالع الواسع والعميق على علوم اللغة العربية وآدا
  .يف البحوث اللغوية واألدبية

  . اإلنتاج اللغوي أو األديب أو العلمي الرفيع يف جمال اللغة العربية–ب 
 التخصص يف أحد العلوم العصرية مع إتقان لغة أو أكثر من -ج
  .األجنبية احلديثة أو القدمية مع إطالع حسن على قواعد اللغة العربيةاللغات 



  
مع اللغة العربية ١١٢   الالئحة الداخلية 

 االهتمام البالغ بالرتاث واملخطوطات العربية مع دراية تامة بعلوم –د 
  .اللغة العربية
 التخصص يف تاريخ األمة العربية أو آثارها أو تراثها اللغوي أو -هـ

  .ربيةالعلمي أو األديب مع التمكن من علوم اللغة الع
ويف مجيع األحوال ينبغي أن يكون العضو املنتخب حممود السرية، 

  .حسن اخللق ذا سلوك قومي
مع باالقرتاع السري من بني -٨المادة  لس أعضاء ا  ينتخب ا

املرشحني الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ويتم الرتشيح بتزكية عضوين من 
مع، وال تعد جلسة االنتخاب قان ونية إال إذا حضرها ما ال يقل عن أعضاء ا

ًثلثي األعضاء وفقا لالئحة الداخلية، ويكون انتخاب املرشح صحيحا إذا  ً
حصل على األغلبية املطلقة من أصوات احلاضرين، ويصدر مرسوم باعتماد 

  .العضوية
مع تكرمي ملن يكتسبها، فهي ذات صفة دائمة، - ٩المادة   عضوية ا

د العضو صفة العضوية مبرسوم مبين على اقرتاح من ويف أحوال استثنائية يفق
لس يف إحدى احلاالت التالية   :ا

لس–أ    . إذا تقدم باستقالة خطية وقبلها ا
مع وحضور جلساته أكثر -ب  إذا انقطع عن املشاركة يف أعمال ا

لس   .من سنة من غري عذر يقبله ا
  . إذا صدر حبقه حكم مربم يف جرمية خملة بالشرف-ج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٣   )١(زء اجل) ٧٨( ا

مع ملن يكون قد - عضو شرف– جيوز منح لقب - ١٠المادة   يف ا
ويكون ذلك بقرار من . أدى خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع

لس، ويصدر مرسوم باعتماد منح اللقب   .ا
م -١١المادة  لس دعو مع وممن يرى ا  يتألف املؤمتر من أعضاء ا

امع األخرىمن األعضاء املراسلني وأع   .ضاء الشرف وأعضاء ا
 ينعقد املؤمتر يف دورة سنوية يف الربع األخري من العام، - ١٢المادة 

لس مع بعد موافقة ا   .وتصدر الدعوة إليها بقرار من رئيس ا
مع - ١٣المادة   خيتص املؤمتر بالنظر يف ما يعرض عليه من أعمال ا

  .العلمية ومن البحوث واملقرتحات
لس -١٤ة الماد  للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمني خيتارهم ا

باالقرتاع السري من بني املرشحني من أعضائه ملدة أربع سنوات يف جلسة 
ًحيضرها ما ال يقل عن ثلثي األعضاء، ويكون انتخاب املرشح صحيحا إذا 
حصل على أصوات أغلبية احلاضرين املطلقة ويصدر مرسوم باعتماد انتخاب 

م مع واألمني بقرار من رئيس ا ع ويعتمد انتخاب كل من نائب رئيس ا
  .الوزير

لس جلسات عادية أو استثنائية وفقا ملا هو - ١٥المادة  ً يعقد ا
ًمبني يف الالئحة الداخلية، وال يكون اجتماعه قانونيا إال حبضور ما ال يقل 

 تصدر عن نصف األعضاء، ويف غري األحوال اليت يشرتط فيها أغلبية خاصة
القرارات بأغلبية األعضاء احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه 

  .الرئيس
  



  
مع اللغة العربية ١١٤   الالئحة الداخلية 

لس مبا يلي- ١٦المادة    : خيتص ا
مع ونائبه واألمني وعضوي –أ  مع ورئيس ا  انتخاب أعضاء ا
  .املكتب

 اقرتاح الالئحة الداخلية والنظام الداخلي للمجمع ودار الكتب –ب 
  .حقة بهالظاهرية املل
 تأليف جلان دائمة أو مؤقتة، وله أن يضم إليها بعض اخلرباء من -ج

  .ذوي االختصاص
  . النظر يف ما تنتهي إليه هذه اللجان من أعمال أو قرارات–د 
مع يف املؤمترات أو الندوات أو اهليئات العلمية-هـ    . تسمية من ميثل ا
هات الرمسية أو اخلاصة  النظر يف ما تعرضه اهليئات العلمية أو اجل–و 

مع مما يتصل  أو األفراد يف اجلمهورية العربية السورية أو خارجها على ا
  .بأغراضه

 قبول ما يرد للمجمع من هدايا وتربعات ووصايا ضمن حدود –ز 
  .األنظمة النافذة

مع–ح    . اعتماد مشروع موازنة ا
مع–ط    . وضع خطة سنوية ألعمال ا
  . السنوي للمجمع وإقراره دراسة التقرير–ي 
مع ووسائل حتقيقها–ك    . النظر يف كل ما يتصل بأغراض ا

مع الصالحيات التالية- ١٧المادة    : ميارس رئيس ا
مع العلمية واإلدارية واملالية ومتثيله أمام –أ   اإلشراف على أعمال ا

  .القضاء والنيابة عنه لدى الغري



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٥   )١(زء اجل) ٧٨( ا

مع ويف مجيع شؤونه  صالحيات الوزير بالنسبة للع–ب  املني يف ا
  .املالية واإلدارية

لس إىل االجتماع ورئاسة جلساته وتنفيذ ما يصدر عنه –ج   دعوة ا
من قرارات وله أن حيضر اجتماعات اللجان وأن يدعو أي جلنة إىل االجتماع 
ًعند احلاجة، وبوجه عام يتخذ كل ما يراه مناسبا من قرارات لتنشيط أعمال 

مع   .ا
مع األعمال واملهام التالية- ١٨المادة    : يتوىل نائب رئيس ا

مع يف مهامه وقيامه مبا يكلفه من أعمال–أ    . معاونة رئيس ا
لس–ب    . إعداد اخلطة السنوية لعرضها على ا
  . اإلعداد لعقد املؤمتر السنوي–ج 
مع وصالحياته عند غيابه–د    . مجيع اختصاصات رئيس ا

  : ميارس األمني الصالحيات التالية- ١٩المادة 
مع ونائبه يف األعمال العلمية واإلدارية واملالية –آ   معاونة رئيس ا

ًواإلشراف عليها إشرافا مباشرا، وخاصة حماضر اجللسات واملراسالت، ومتابعة  ً
لس واملكتب واللجان، وله صالحيات معاون الوزير فيما  تنفيذ قرارات ا

  .يتعلق باختصاصاته
لس واملكتب-ب    . إعداد جداول أعمال جلسات ا
 مراقبة إنفاذ اخلطة السنوية وإعداد التقرير السنوي عن أعمال -ج

لس مع لعرضه على ا   .ا
مع–د    . إعداد مشروع موازنة ا
  . اإلشراف على دار الكتب الظاهرية وأعماهلا-هـ



  
مع اللغة العربية ١١٦   الالئحة الداخلية 

مع ونائبه واألمني الذي-٢٠المادة  ن تنتهي مدة  يثابر رئيس ا
تعيينهم على القيام بأعمال مناصبهم إىل أن تصدر الصكوك القاضية بتعيني 

  .من خيلفهم
مع ونائبه واألمني واثنني من  -٢١المادة  يتألف املكتب من رئيس ا

  .أعضائه ينتخبان ملدة أربع سنوات
  : خيتص املكتب مبا يلي- ٢٢المادة 

مع املالية واإلدا–أ  ا إدارة أعمال ا   .رية واختاذ القرارات الالزمة بشأ
لس–ب  مع، ورفعه إىل ا   . دراسة مشروع موازنة ا

 للمجلس أن خيتار أعضاء مراسلني له ممن يرى االستعانة -٢٣المادة 
  .م يف حتقيق أغراضه، ويصدر باعتمادهم قرار من الوزير

ي  للمجمع أن يعني فنيني من محلة املؤهل العلم– أ -٢٤المادة 
املطلوب لعضوية اهليئة الفنية يف جامعات اجلمهورية العربية السورية عن طريق 

تطبق على هؤالء الفنيني األحكام القانونية املطبقة على . املسابقة أو النقل
 ١٣٥أعضاء اهليئة الفنية يف اجلامعات الواردة يف قانون املوظفني األساسي رقم 

 والئحته ١٩٧٥ لعام ١امعات رقم  وتعديالته وقانون تنظيم اجل١٩٤٥لعام 
ما ويتقاضون ١٩٨٢ لعام ٢٠٥٩التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم   وتعديال

تعويض التفرغ الذي يتقاضاه أمثاهلم يف اجلامعات وخيضعون ألحكام التفرغ 
  . وتعديالته١٩٧٥ -١٠ -١٠ تاريخ ٨٧الواردة يف املرسوم التشريعي رقم 

تدريس يف جامعات اجلمهورية العربية  جيوز تفرغ عضو هيئة ال–ب 
مع بقرار من الوزير ملدة عام بناء على اقرتاح  السورية للبحث العلمي يف ا

لس وموافقة جملس اجلامعة املختص   ً.كما جيوز جتديد القرار سنويا. ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٧   )١(زء اجل) ٧٨( ا

  - ٢٥المادة 
مع تعويضا شهريا يعادل –أ  ً يتقاضى أعضاء ا من احلد % ٦٠ً

 امللحق بالقانون ١مل من الفئة األوىل الوارد يف اجلدول رقم األقصى ألجر العا
  . وتعديالته١٩٨٥ لعام ١األساسي للعاملني يف الدولة رقم 

مع ونائبه واألمني التعويضات املمنوحة –ب   يتقاضى رئيس ا
 إضافة إىل التعويض الشهري املنصوص عليه ١٩٧٣ لعام ١٠٣٨باملرسوم رقم 

  .املادةمن هذه / آ/يف الفقرة 
لس، التعويضات  حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح ا
لس واللجان الدائمة واملؤقتة وتعويضات اإلنتاج  املتعلقة حبضور جلسات ا
الفكري والتعويضات اليت متنح للخرباء وسائر التعويضات املتعلقة بنشاطات 

مع، وال تسري القيود يف القوانني واألنظم ة املختلفة على التعويضات ا
مع وخرباؤه   .واملكافآت اليت يستحقها أعضاء ا

مع وفق - ٢٦المادة   حيدد املالك العددي ألعضاء اهليئة الفنية يف ا
  .اجلدول املرافق

 تصدق الالئحة الداخلية للمجمع بقرار من الوزير بناء -٢٧المادة 
لس   .على اقرتاح ا

مع احلاليني تستمر عضوية أع- ٢٨المادة    .ضاء ا
مع ونائبه واألمني احلاليون يف مناصبهم -٢٩المادة   يبقى رئيس ا

  .حىت متام مدة كل منهم
 يصبح عضوا اللجنة اإلدارية احلاليان عضوين يف مكتب -٣٠المادة 

لس حىت متام مدة كل منهما   .ا



  
مع اللغة العربية ١١٨   الالئحة الداخلية 

 يستمر العمل بالالئحة الداخلية للمجمع الصادر – أ -٣١المادة 
 لعام ١١٤٤ً انفاذا للقرار اجلمهوري رقم ١٩٦٠ لعام ٣١القرار الوزاري رقم ب

  . حىت صدور الئحته الداخلية اجلديدة١٩٦٠
مع التعليمات التنفيذية اليت يراها ضرورية ملعاجلة –ب   يضع جملس ا

  .احلاالت اليت مل يرد عليها نص يف هذا القانون ومبا ال يتعارض مع أحكامه
 لسنة ١١٤٤ينهى العمل بالقرار اجلمهوري ذي الرقم  -٣٢المادة 

  . وسائر األحكام املخالفة هلذا القانون١٩٦٠
  . ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية- ٣٣المادة 

  ٢٠٠١/ ٦/ ٦هـ و١٤٢٢/ ٣/ ١٥دمشق يف لـ 
  رئيس الجمهورية 

  بشار األسد

  
  
  
  

  
  جدول أعضاء اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية

         العدد       الوظيفة والمرتبة اسم
  ٧       رابعة أو ثالثة –قائم باألعمال 

  ٧     ثالثة أو ثانية أو أوىل–مشرف على األعمال 
  ٧     ثانية أو أوىل أو ممتازة -مدير  أعمال 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٩   )١(زء اجل) ٧٨( ا

  ٢١            المجموع 
  
  

*    *  *  



  
مع اللغة العربية ١٢٠   الالئحة الداخلية 

  
  الالئحة الداخلية لمجمع اللغة العربية

  ع.ت/ ٢قرار رقم 
  ٢٠٠٢/ ١/ ١٥ع تاريخ .ت/ ٢مبوجب القرار رقم 

مع اللغة العربية املرافقة هلذا القرار وينهى بالالئحة الداخليةيعمل   
  .م١٩٦١ لسنة ٣١العمل بالالئحة الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  
  الالئحة الداخلية لمجمع اللغة العربية

  الفصل األول
  تعريفات

عرض تطبيق هذه الالئحة  يقصد بالتعابري التالية يف م- ١المادة 
  .الداخلية ما هو مبني جبانب كل منها

  . جممع اللغة العربية:المجمع
  . وزير التعليم العايل:الوزير
مع:األمين   . أمني ا

مع:المجلس   . جملس ا
مع:المكتب   . مكتب ا
مع السنوي:المؤتمر   . مؤمتر ا

  .م٢٠٠١/ ٦/ ٦ تاريخ ٣٨ القانون رقم :قانون المجمع
  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢١   )١(زء اجل) ٧٨( ا

  
  الفصل الثاني

  المجمع مجلس
  -٢المادة 

لس دورة عمله السنوية، وعدد جلساته الشهرية ومواعيدها، –أ   حيدد ا
  .وتعطل اجللسات من أول شهر متوز إىل آخر شهر آب من كل عام

لس إىل عقد جلسة استثنائية يف أثناء –ب  مع دعوة ا  جيوز لرئيس ا
مع السنوية أو يف غري ا   .ملواعيد احملددة هلا إذا رأى ضرورة لذلكعطلة ا

لس بدعوة من رئيسه، وتوجه الدعوة إىل أعضائه -٣المادة   جيتمع ا
مع اجللسة  مصحوبة جبدول األعمال قبل اجللسة بوقت كاف ويفتتح رئيس ا
لس لالنعقاد إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على  ا ويدعى ا ويتوىل إدار

  .األقل
لس -٤المادة  مع توىل نائب الرئيس دعوة ا  إذا غاب رئيس ا

لس ما يقوم األمني برئاسة ا   .لالنعقاد ورئاسة اجللسة ويف حال غيا
لس صحيحة إال إذا حضرها نصف -٥المادة   ال تكون جلسات ا

لس بصفة جلنة عامة إذا حضر  أعضائه على األقل وجيوز أن جيتمع ا
 األقل على أن يصدق على أعمال هذا االجتماع االجتماع ثلث أعضائه على

  .يف أول انعقاد صحيح للمجلس
 جيوز ألعضاء الشرف ولألعضاء املراسلني إلقاء البحوث -٦المادة 

مع لس واملؤمتر واالشرتاك يف املناقشة مبوافقة رئيس ا   .يف ا



  
مع اللغة العربية ١٢٢   الالئحة الداخلية 

لس يف غضون الشهرين األولني من  -٧المادة  يعرض األمني على ا
مع يف دورته دورته ا ا ً السنوية تقريرا عاما سنويا يبني فيه األعمال اليت قام  ً ً

  .السابقة
  الفصل الثالث
  المؤتمر

مع١٢ و١١ مع مراعاة أحكام املادتني -٨المادة    : من قانون ا
لس بناء على اقرتاح املكتب يف كل دورة موعد االجتماع –أ   حيدد ا

  .لس املوضوع الذي يتناوله املؤمترالسنوي للمؤمتر كما حيدد ا
مع الدعوة حلضور املؤمتر إىل أعضائه مصحوبة –ب   يوجه رئيس ا

  .جبدول األعمال ومرافقاته قبل شهر على األقل من موعد انعقاده
 جيوز مبوافقة املكتب أن توجه الدعوة إىل اهليئات العلمية إليفاد من ميثلها –ج 

  .أن يدعو من يرى دعوته من العلماء والباحثنييف املؤمتر كما جيوز للمكتب 
مع - ٩المادة   يتوىل املكتب بنفسه أو بتزكية عضو أو أكثر من أعضاء ا

ًترشيح أعضاء املؤمتر من غري السوريني ويعرض الرتشيح مصحوبا مبسوغاته على 
لس لتسمية أعضاء املؤمتر يف تلك الدورة طبقا لنص املادة    .مع من قانون ا١١ًا

ً يعرض األمني يف جلسة افتتاح املؤمتر بيانا مبا قام به - ١٠المادة 
مع من أعمال علمية بني دوريت انعقاد املؤمتر   .ا

ً للمؤمتر أن يؤلف من أعضائه جلانا حييل عليها ما يرى -١١المادة 
  .إحالته من موضوعات لدراستها وتقدمي تقارير عنها

ًة اخلتامية للمؤمتر بيانا بأعمال  يعرض األمني يف اجللس- ١٢المادة 
  .املؤمتر وقراراته وتوصياته
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  الفصل الرابع
  رئيس المجمع ونائبه واألمين

لس أن يرشح نفسه أو غريه -١٣المادة   لكل عضو من أعضاء ا
مع أو نائبه أو األمني ويكون الرتشيح مكتوبا  ًمن األعضاء ملنصب رئيس ا

ل س قبل اجللسة احملددة لالنتخاب بأسبوع على وتسلم الرتشيحات إىل أمني ا
 من قانون ١٤ًاألقل وجيري االنتخاب وفقا لألحكام املنصوص عليها يف املادة 

مع   .ا
مع يكون ١٩ مع مراعاة حكم املادة -١٤المادة   من قانون ا

مع ويتوىل توزيع األعمال عليهم كما  األمني هو املسؤول عن العاملني يف ا
ًاألعمال اإلدارية واملالية وفقا لذلك القانون وغريه من القوانني يشرف على 

  .واألنظمة النافذة
 يكلف األمني من خيتاره من العاملني أو املوظفني -١٥المادة 

لس واملكتب ودعوة أعضائهما إىل  ملساعدته يف إعداد جداول أعمال ا
يئة وسائل العمل للجان ويف إعداد الرد عل ى الرسائل اليت ترد االجتماع ويف 

مع ويكون املكلف  مع وتتناول أغراضه واختاذ الوسائل لتنفيذ قرارات ا إىل ا
  .ًمسؤوال أمامه

  الفصل الخامس
  المكتب

 ٢١ً يفتتح باب الرتشيح لعضوي املكتب وفقا للمادة - ١٦المادة 
مع قبل جلسة االنتخاب بأسبوع على األقل وتسلم الرتشيحات  من قانون ا
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 أمني املكتب، وتعد جلسة االنتخاب قانونية إذا حضرها نصف أعضاء إىل
لس على األقل   .ا

 تكون جلسات املكتب دورية، ويلزم لصحة انعقاد -١٧المادة 
اجللسة حضور ثالثة من أعضائه على األقل، ولرئيس املكتب أن يدعو لعقد 

  .جلسة استثنائية عندما يرى ضرورة لذلك
ًمني جدول األعمال مصحوبا مبا يلزم من  يرسل األ- ١٨المادة 

مذكرات تتعلق باملسائل املدرجة فيه إىل أعضاء املكتب قبل موعد االجتماع 
  .بثالثة أيام على األقل إال إذا اقتضت الضرورة غري ذلك

مع - ١٩المادة   يقرتح املكتب مكافأة لكل من يسهم يف نشاط ا
ملعجمات أو غري ذلك من اجلهود بالبحوث أو حتقيق الرتاث أو إعداد مواد ا

لس من مسابقات دورية لتشجيع  العلمية والفنية والطباعية، وينظم ما يقرره ا
  .ويقدر جوائز الفوز فيها. اإلنتاج اللغوي والفكري واألديب

 ينظم املكتب إجراءات دعوة أعضاء املؤمتر السوريني -٢٠المادة 
مع، وحيدد ١١دة ًوغري السوريني إىل حضوره وفقا حلكم املا  من قانون ا

املكتب النفقات املرتتبة على حضورهم ويسري هذا احلكم على من يدعوهم 
لس يف مناسبات أخرى   .ا

  : خيتص املكتب مبا يلي- ٢١المادة 
مع والبيانات املوضحة هلا ورفعه إىل -١  دراسة مشروع موازنة ا
لس   .ا

مع -٢   .يف أعماله حتديد املكافآت ملن يعاونون ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٥   )١(زء اجل) ٧٨( ا

مع وقيمة االشرتاك يف جملته، ووضع -٣  حتديد أمثان مطبوعات ا
  .قواعد اإلهداء

لس بإيفاد من ميثله يف الندوات واملؤمترات -٤  رفع االقرتاحات إىل ا
الثقافية ووضع قواعد إيفاد العاملني يف مهمات علمية أو تدريبية لتحقيق 

مع   .أغراض ا
يفية للموظفني والعاملني وفق أحكام قانون  دراسة األوضاع الوظ-٥

مع وقانوين املوظفني والعاملني األساسيني والنظام الداخلي للمجمع   .ا
  الفصل السادس
  عضوية المجمع

مع - ٢٢المادة  مع، يعلن رئيس ا  إذا خال مكان أحد أعضاء ا
لس شغله يف مدة حيددها . خلوه يف أول جلسة تعقد بعد ذلك ال ويقرر ا

  .تتجاوز ثالثة أشهر وله أن ميد هذه املدة إن دعا األمر
مع جاز -٢٣المادة   إذا تعددت األماكن اخلالية يف عضوية ا

لس، وال يتخصص انتخاب  ًشغلها دفعة واحدة أو أكثر وفقا ملا يقرره ا
  .املرشح مبكان بعينه

لس أن يبحث قبل الرتشيح يف ما ينبغي توا- ٢٤المادة  فره  على ا
مع دف سد حاجات ا   .يف املرشحني من ختصصات معينة 

  -٢٥المادة 
لس، ويتم الرتشيح بتزكية اثنني –آ   تقدم الرتشيحات يف مدة حيددها ا

لس على األقل، وال جيوز للعضو أن يزكي من املرشحني عددا  ًمن أعضاء ا
يان كتايب جياوز عدد األماكن املطروح شغلها، وجيب أن يرافق الرتشيح ب
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مفصل موقع عليه من املزكيني للتعريف باملرشح ومكانته العلمية وما نشره من 
ذا البيان أو اليت ال حتمل توقيع . أعمال وال تقبل الرتشيحات غري املصحوبة 

  .العضوين املزكيني
 تسلم الرتشيحات مصحوبة بالبيان املشار إليه يف الفقرة السابقة –ب 

لسإىل األمني ملراجعتها   . واإلشراف على إعدادها للعرض على ا
 جيري االنتخاب بطريق التصويت السري يف مدة ال تزيد -٢٦المادة 

  .على أسبوعني من تاريخ إقفال باب الرتشيح
مع  ويشرتط لصحة انعقاد جلسة االنتخاب أن حيضرها ثلثا أعضاء ا

م واستقبلوا اب املرشح ويكون انتخ. الذين صدرت مراسيم اعتماد انتخا
ًصحيحا إذا حصل على أكثر من نصف أصوات احلاضرين، ويصدر مرسوم 

لس إال بعد استقباله   .باعتماد انتخابه وال يشرتك يف أعمال ا
 تبطل ورقة التصويت اليت يذكر فيها من أمساء املرشحني - ٢٧المادة 

ذكورة عدد جياوز عدد األماكن املطروح شغلها، وال تبطل إذا كانت األمساء امل
  .فيها أقل من عدد هذه األماكن

 إذا مل حيصل أحد املرشحني على األصوات الالزمة -٢٨المادة 
  .لشغل املكان اخلايل يعاد التصويت مرة واحدة يف اجللسة نفسها

وال جيوز إعادة فتح باب الرتشيح ملا يتم شغله من األماكن اخلالية واليت 
لس غري ذلكجرى التصويت عليها إال يف الدورة ا   .معية التالية ما مل ير ا

مع إىل العضو اجلديد رسالة يبلغه –أ  -٢٩المادة   يرسل رئيس ا
فيها صدور مرسوم اعتماد انتخابه يف غضون شهر على األكثر من ورود هذا 

مع، يدعوه فيها لالجتماع به للتداول يف إجراءات استقباله   .املرسوم إىل ا
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جتماع موعد انعقاد جلسة استقبال العضو  حيدد يف هذا اال–ب 
اجلديد يف مهلة أقصاها ستة أشهر، كما حيدد فيه املوضوع الذي سيتحدث 
ًفيه العضو اجلديد يف اجللسة سواء أكان متصال بأحد األعضاء الراحلني أم 

مع   .مبوضوع ذي صلة بأغراض ا
تاريخ  إذا تأخر العضو اجلديد عن تلبية الدعوة سنة كاملة منذ –ج 

لس للنظر يف أمر غيابه  مع ا صدور مرسوم اعتماد انتخابه يدعو رئيس ا
مع٩وفق أحكام املادة    . من قانون ا

لس أن يقرتح منح لقب عضو شرف -٣٠المادة   لكل من أعضاء ا
مع، ويقدم االقرتاح مصحوبا مبسوغاته ١٠ًوفقا ألحكام املادة  ً من قانون ا
لس الختاذ القرار بشأنهإىل املكتب لدراست   .ه وإعداد مذكرة به تعرض على ا

لس العضو املراسل وفقا ملا هو منصوص عليه - ٣١المادة  ً خيتار ا
لس يقدم ٢٣يف املادة  مع بناء على اقرتاح من أحد أعضاء ا  من قانون ا

لس الختاذ القرار بشأنه   .إىل املكتب لدراسته وإعداد مذكرة تعرض على ا
 يف حال صدور حكم قضائي على عضو من أعضاء - ٣٢المادة 

مع يف جرمية ماسة بالشرف تفقده العضوية وفق املادة  مع ٩ا  من قانون ا
يعرض األمر على املكتب للتحقق من السبب املوجب لفقد العضوية، فإذا 
لس الختاذ قرار بفقد العضوية، وإعداد  حتقق لديه السبب قدم مذكرة إىل ا

  .شروع مرسوم بذلكم
مع٩ مع مراعاة حكم املادة - ٣٣المادة    : من قانون ا

مع يف اإلقامة خارج اجلمهورية –أ   إذا رغب عضو من أعضاء ا
مع وجب عليه احلصول  العربية السورية ملدة تستغرق دورة كاملة من دورات ا
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لس، وال يدخل األعضاء املقيمون يف اخلارج مبقت ضى هذه على موافقة ا
لس   .املوافقة يف حساب النصاب القانوين جللسات ا

 إذا أقام العضو خارج اجلمهورية العربية السورية للعمل أو ألي –ب 
لس فقد عضويته وعد مكانه  سبب آخر مدة تزيد على سنة دون موافقة ا

  ً.خاليا
من هذه املادة ) ب( ال حيول فقدان صفة العضوية مبقتضى الفقرة –ج 

ًتسمية العضو الذي فقدها عضو شرف أو عضوا مراسال وفقا للنصوص دون  ً ً
مع   .ذات الصلة يف قانون ا

هذه ) ب( ال يستعيد العضو الذي فقد عضويته مبقتضى الفقرة –د 
مع  العضوية إال إذا عاد إىل اإلقامة يف اجلمهورية العربية السورية، وجدد ا

 شروط العضوية واالنتخاب الواردة يف انتخابه مللء أحد األماكن اخلالية وفق
مع   .قانون ا

  الفصل السابع
  اللجان

مع٤ و٣ مع مراعاة أحكام املادتني - ٣٤المادة    . من قانون ا
مع كل وسيلة متاحة لتشجيع اإلنتاج اللغوي واألديب –أ   يلتمس ا

  .وحتقيق الرتاث اللغوي والعلمي واألديب والفين ونشره
م–ب  ع لتحقيق أغراضه مبا يؤلف من جلان تتوزع على  يستعني ا

  .االختصاصات املختلفة
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لس جلانا دائمة أو مؤقتة حتدد مهامها – أ - ٣٥المادة  ً يؤلف ا
ا يف هذه الالئحة أو يف قرار تأليفها، وللمجلس أن يضم إىل  واختصاصا

  .لجنةعضويتها ما حتتاج إليه من اخلرباء املختصني بناء على اقرتاح رئيس ال
أما .  اللجان الدائمة هي اليت تكون مستمرة، وإن تغري أعضاؤها–ب 

  .اللجان املؤقتة فتؤلف للقيام مبهمة حمددة، وتنتهي اللجنة املؤقتة بإجناز مهمتها
لس على األقل ويف حال ضم –ج   تتألف كل جلنة من ثالثة أعضاء من ا

لسخرباء إىل عضوية اللجنة جيوز االكتفاء بعضوين اث   .نني من أعضاء ا
ا –د   يكون لكل جلنة رئيس ومقرر تنتخبهما اللجنة يف أول اجتماعا

معيني   .من بني أعضائها ا
  . يتمتع اخلرباء يف اللجنة جبميع حقوق أعضائها-هـ 
لس إىل أي جلنة باختياره على أن ال يقل –و   يكون انضمام عضو ا

  .جلانعدد اللجان اليت ينضم إليها عن ثالث 
مع   .ويصدر تأليف اللجان بقرار من رئيس ا

مع مرة كل – أ -٣٦المادة  ا يف مقر ا  تعقد اللجان جلسا
مع ضرورة  مع إذا رأى رئيس ا أسبوعني على األقل، وهلا أن تعقدها خارج ا
ًلذلك، وال يكون االجتماع صحيحا إال إذا حضره أكثر من نصف أعضاء 

لس أو املكتب اللجنة، وتؤخذ قرارا ا إىل ا ا باألكثرية، وتقدم مقرتحا
لس أو املكتب   .حسب االختصاص، وال تكون نافذة إال مبوافقة ا

ا ويبلغ األعضاء موعد –ب  ا إىل عقد جلسا  يتوىل رئيس اللجنة دعو
اجللسة وجدول األعمال قبل وقت كاف ويشرف رئيس اللجنة على تسجيل 

ا وإعداد خطة عملها يف مطلع كل دورة حماضرها وإحاطة رئيس  مع مبنجزا ا
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وتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا يف الدورة السابقة، وينوب املقرر عن الرئيس يف 
  .الدعوة إىل عقد اجللسات وتويل رئاستها يف حال غيابه

  . جيوز عند احلاجة عقد اجتماعات مشرتكة بني جلنتني أو أكثر–ج 
  :ائمة هي اللجان الد- ٣٧المادة 

لة واملطبوعات-١   . جلنة ا
  . جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث-٢
  . جلنة املكتبة-٣
  . جلنة املعجمات اللغوية-٤
  . جلنة األصول-٥
  . جلنة النشاط الثقايف-٦
  . جلنة تعزيز اللغة العربية-٧
  . جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها-٨
  . جلنة مصطلحات ألفاظ احلضارة-٩

  .صطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية جلنة م- ١٠
  . جلنة مصطلحات العلوم الفيزيائية والكيميائية- ١١
 جلنة مصطلحات التقانة والعلوم اهلندسية اإلنشائية وامليكانيكية - ١٢

  .والكهربائية واإللكرتونية واالتصاالت
علوم ( جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية وعلم األحياء - ١٣

  ). والنبات واجليولوجية والبيئة والزراعة والطب البيطرياحليوان
الطب البشري وطب األسنان ( جلنة مصطلحات العلوم الصحية - ١٤
  ).والصيدلة
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  . جلنة مصطلحات العلوم القانونية واالقتصادية واإلدارية- ١٥
اآلداب والفلسفة والتاريخ ( جلنة مصطلحات العلوم اإلنسانية - ١٦

سكان وعلم االجتماع واألخالق والرتبية وعلم النفس واجلغرافية وعلم ال
  ).واالنرتوبولوجية والفنون

وللمجلس أن يزيد أو ينقص عدد اللجان، فينشئ من بعضها جلنة أو أكثر 
  .أو يدمج بعضها يف بعض، وله أن يرجئ تأليف بعضها إىل أن يستكمل أسبابه

  : اختصاصات اللجان- ٣٨المادة 

  :عات لجنة المجلة والمطبو- ١
مع واختيار موضوعات البحوث اليت تنشر فيها  ختتص بإصدار جملة ا
والنظر يف صالح ما يقدم إليها من حبوث للنشر، كما ختتص باملوافقة على ما 

مع من كتب ومطبوعات قبل نشرها   .ينشره ا

  : لجنة المخطوطات وإحياء التراث العربي- ٢
ة واملساعدة على الكشف ختتص بالتعريف باملخطوطات العربية النادر

على مظان وجودها، ومجع املخطوطات املختلفة أو تصويرها حيثما وجدت، 
كما ختتص بالعمل على إحياء الرتاث العريب يف اللغة والعلوم واآلداب 

  .واملساعدة على حتقيقه ونشره

  : لجنة المكتبة- ٣

مع ودار الكتب الظاهرية بشىت املراجع وا لكتب ختتص بتزويد مكتبة ا
والدوريات الضرورية، وتعىن بتنظيمها وصيانتها، ووضع الفهارس حملتويات 
املكتبتيـن وتزويدمها بالوسائل التقنية احلديثة، وتيسري سبل املطالعة فيهما، 



  
مع اللغة العربية ١٣٢   الالئحة الداخلية 

والعناية باملخطوطات واملصورات والتعاون مع املكتبات احمللية يف القطر العريب 
  . العربية واملكتبات العامليةالسوري واملكتبات العربية يف األقطار

  : لجنة المعجمات اللغوية- ٤

امع واملؤسسات األخرى  ختتص بدراسة املعجمات اليت تصدرها ا
لبيان الرأي فيها ونقدها، وختتص كذلك بإصدار املعجمات اللغوية العامة أو 

  .التارخيية أو معجمات املعاين

  : لجنة األصول- ٥

عربية بغية تسيريها والنظر فيما تصدره ختتص بالنظر يف علوم اللغة ال
امع العربية يف هذا الشأن، واإلجابة عن األسئلة اليت ترد يف املوضوعات اليت  ا

  .تدخل يف نطاق اختصاصها

  : لجنة النشاط الثقافي- ٦

ختتص باالتصال باهليئات العلمية وتنظيم الندوات واحملاضرات الثقافية، 
 وتسهم يف اإلعداد للمؤمتر وتنظيمه وتقرتح إنشاء وإقامة حمافل التكرمي والتأبني

  .جوائز تشجيعية لإلنتاج الفكري الذي يقدم خدمة إلعالء شأن اللغة العربية

  : لجنة تعزيز اللغة العربية- ٧
ختتص برفع شأن اللغة العربية الفصحى وتعمل على حماصرة اللهجات 

لس العامية وهلا يف ذلك اقرتاح النصوص القانونية واإلد ارية واالقرتاح على ا
مع وهي  لالتصال باملسؤولني عن اإلعالم والتعليم وغريمها لتحقيق أغراض ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٣   )١(زء اجل) ٧٨( ا

 بتقومي األخطاء اللغوية والنحوية اليت تقع يف الكتب -إىل ذلك- تعىن 
الت والصحف واإلذاعة والتلفزة وحنوها   .وا

  : لجان تنسيق المصطلحات وتوحيدها- ٨
نسيق أعمال جلان املصطلحات وتوحيد هذه تتوىل هذه اللجنة ت

املصطلحات يف اجلامعات ومراكز البحوث والوزارات واهليئات العلمية يف 
  .سورية والسعي إىل توحيدها يف سائر أحناء الوطن العريب

  : لجان مصطلحات العلوم وألفاظ الحضارة- ٩
وضع ختتص اللجان من التاسعة وما بعدها املذكورة يف املادة السابقة ب

مصطلحات ملا جيد من ألفاظ وتراكيب يف خمتلف امليادين الثقافية، علمية 
كانت أو تقانية أو فنية أو قانونية أو غري ذلك، كما تقوم بدراسة 
املصطلحات اليت حتال عليها من خمتلف اجلهات، واملناسبة الختصاص كل 

امع  اللغوية منها وتقرير صالحها أو عدمه وتقوم كذلك جبمع ما تصدره ا
  .العلمية العربية واملؤسسات الثقافية واملؤمترات والندوات وغريها

ًوختتص أيضا بتأليف معجمات املصطلحات املتخصصة كل يف جمال 
اختصاصها وبدراسة ما تصدره اهليئات األخرى من مصطلحات ومعجمات 

  .متخصصة ونقدها
  الفصل الثامن

  دار الكتب الظاهرية ومكتبة المجمع



  
مع اللغة العربية ١٣٤   الالئحة الداخلية 

 املدرسة العادلية الكربى جزء من دار الكتب الظاهرية -٣٩المادة 
مع وفق املادة  من قانونه ويصدر نظام إدارة هذه الدار بقرار ) ٢(امللحقة با

لس   .من الوزير بناء على اقرتاح ا
لس أوجه االنتفاع - ٤٠المادة   للمجمع مكتبة خاصة به، ويقرر ا

 املعرفة وال سيما املصادر اللغوية ا، وتغذى مبا حتتاج إليه من مصادر
ذه  واملعجمات واملوسوعات وفهارس املكتبات العاملية والدوريات اليت تعىن 
ًاملوضوعات، وتضم قسما خاصا باملخطوطات واملصورات واملطبوعات النادرة  ً

  .واألفالم الدقيقة واألقراص املدجمة، وال تعار حمتويات هذا القسم
  الفصل التاسع

   والمطبوعاتالمجلة 
 للمجمع جملة خاصة به وهي جملة حمكمة فصلية ينشر - ٤١المادة 

لس  فيها ما يرد من األعضاء وغريهم من حبوث ودراسات وأعمال املؤمتر وا
مع رئيس حتريرها ومديرها املسؤول   .واللجان، ويكون رئيس ا

  الفصل العاشر
  العاملون والموظفون

مع يف شأن-٤٢المادة   العاملني فيه قانون العاملني األساسي  يتبع ا
 وتعديالته والنظام الداخلي للمجمع كما يتبع يف شأن ١٩٨٥ لعام ١رقم 

 وتعديالته وقانون ١٩٤٥ لعام ١٣٥اهليئة الفنية قانون املوظفني األساسي رقم 
 والئحته التنفيذية وقانون التفرغ الصادر ١٩٧٥لعام ) ١(تنظيم اجلامعات رقم 

ما يف كل ما ال خيالف ١٩٧٥ لعام ٨٧لتشريعي رقم باملرسوم ا  وتعديال
مع   .أحكام قانون ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٥   )١(زء اجل) ٧٨( ا

  الفصل الحادي عشر
  أحكام ختامية وانتقالية

مع - ٤٣المادة   يراعى يف ترتيب وظائف الفنيني الذين يعينون با
م اجلدول املرفق ) ٢٤(من املادة ) آ(ًإنفاذا للفقرة  مع وتسميا من قانون ا

منه ويراعى يف معادلتها وشروط شغلها ) ٢٦(ن املشار إليه يف املادة للقانو
  .شروط شغل أمثاهلا يف اهليئة الفنية يف جامعات اجلمهورية العربية السورية

 من القانون ما ٢٥ يراعى يف تطبيق الفقرة آ من املادة - ٤٤المادة 
  :يأيت

جلميع ً يصرف التعويض الشهري بدءا من تاريخ نفاذ القانون، –أ 
مع الذين مت استقباهلم واملقيمني يف اجلمهورية العربية السورية ويتوىل  أعضاء ا

مع إشعار دائرة احملاسبة بأمساء هؤالء األعضاء   .رئيس ا
مع التعويض الشهري بدءا من –ب  ً يستحق العضو اجلديد يف ا

ذا  مع إشعار احملاسبة    .التاريختاريخ جلسة استقباله، ويتوىل رئيس ا
من ) آ( يستحق العضو العائد من إقامته يف اخلارج مبقتضى الفقرة –ج 

ًمن هذه الالئحة، التعويض الشهري بدءا من عودته إىل عمله يف ) ٣٣(املادة 
مع مع، بناء على إشعار للمحاسبة يوقعه رئيس ا   .ا

 يوقف صرف التعويض الشهري للعضو إذا فقد عضويته مبقتضى –د 
ويتوىل . ًمن القانون، وذلك بدءا من تاريخ مرسوم فقد العضوية) ٩ (املادة

مع إشعار احملاسبة بذلك   .رئيس ا



  
مع اللغة العربية ١٣٦   الالئحة الداخلية 

م – أ -٤٥المادة  مع الذين مر على غيا  تسوى أوضاع أعضاء ا
لس يف مدة أقصاها ستة أشهر من  أكثر من دورة جممعية وفق قواعد يضعها ا

  .تاريخ صدور هذه الالئحة
مع الذين مل يستقبلوا بعد وفق  حتدد–ب   مواعيد استقبال أعضاء ا

 من هذه الالئحة ويف مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ ٢٩أحكام املادة 
  .نفاذها

  

*  *  * 



  

  الجمهورية العربية السورية

  )٣١٧(المرسوم رقم 

  رئيس الجمهورية

  .م٢٠٠١/ ٦/ ٦تاريخ ) ٣٨(بناء على أحكام قانون جممع اللغة العربية رقم 

مع املنعقدة بتاريخ ـوع / ٢٠ املوافق  ه١٤٢٣/ ١/ ٦لى جلسة جملس ا
  .معً عضوا يف ا اليت مت فيها انتخاب األستاذ الدكتور موفق دعبول٢٠٠٢/ ٣

  

  :يرسم ما يلي

ًموفق دعبول عضوا يف جممع اللغة الدكتور  يعني األستاذ -١المادة 
  .العريبة

  . ينشر هذا املرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 

  

  رئيس المجمهورية   هـ١٠/٧/١٤٢٣دمشق في 

 بشار األسد  م١٦/٩/٢٠٠٢             

- ١٣٧ -  



  الجمهورية العربية السورية

  )٣١٨(المرسوم رقم 

  رئيس الجمهورية

  .م٢٠٠١/ ٦/ ٦تاريخ ) ٣٨(بناء على أحكام قانون جممع اللغة العربية رقم 

مع املنعقدة بتاريخ ـوع / ٢٠ املوافق  ه١٤٢٣/ ١/ ٦لى جلسة جملس ا
مع اليت مت فيها انتخاب األستاذ شحادة اخلوري٢٠٠٢/ ٣   .ً عضوا يف ا

  

  :يرسم ما يلي

  .ً يعني األستاذ شحادة اخلوري عضوا يف جممع اللغة العريبة-١المادة 

  . ينشر هذا املرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 

  

  رئيس المجمهورية   هـ١٠/٧/١٤٢٣دمشق في 

 بشار األسد  م١٦/٩/٢٠٠٢             

- ١٣٨ -  



  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  

  حفل استقبال

  الدكتور محمد مكي الحسني
  عضواً في مجمع اللغة العربية

  

  

  (كلمات الحفل)

  

لد    )١ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام
   رئيس مجمع اللغة العربية

  في حفل استقبال الدكتور محمد مكي الحسني
  ًعضوا في مجمع اللغة العربية

   أيها احلفل الكرمي_ ّ األجلةالسادة العلماء

ُ، وأرحب بكم أمجل الرتحيب، وأحسنها التحيات أطيبأحييكم  ّ
نا يف احلفاوة باستقبال الزميل الكرمي ومشاركتوأشكر لكم تفضلكم باحلضور، 
  .األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين

لقد انتخب جملس جممع اللغة العربية األستاذ الدكتور حممد مكي 
= هـ١٨/١/١٤٢٢يف (ًاحلسين عضوا يف جلسته السابعة اليت عقدت 

يف  (٢٧٢، وصدر املرسوم اجلمهوري رقم )م١١/٤/٢٠٠١
  .بتعيينه) م١٤/٥/٢٠٠١= هـ٢١/٢/١٤٢٢

معيني الذين اختاروه على  وإنين ألهنئ األستاذ احلسين بثقة زمالئه ا
مع، نشد به األزر، ومنضي معا نعمل جبد وتصميم  ّعلم، فانضم إىل مسرية ا ًّ َّ
ا لغة العلم والبيان  مع وأهدافه، كي تبسط العربية سلطا َلتحقيق غايات ا َُ

العريب، وتستجيب ملعطيات احلضارة، واإلبداع يف مجيع أقطار الوطن 
  .ومتطلبات العصر، وتشارك يف التقدم والرقي

- ١٤١ -  



  مكي احلسين يف حفل استقبال الدكتور كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام

  

١٤٢  

ّلقد عرف األستاذ مكي احلسين باجلد والدأب يف حياته ِ قضى سنوات . ُ
ًدراسته صديق الكتاب وخدينه، فكان متفوقا بني أترابه، يتقدم صفوف 

  .وكان إذا واجهته قضية اتكأ على نفسه حللها. الناجحني

ته مشكلة قلة الكتب اجلامعية العربية يف املرحلة اجلامعية األوىل، قابل
َّفأكب على دراسة الفرنسية حىت أتقنها، واستطاع دراسة الكتب املعتمدة من 

  .أساتذته ذوي الثقافة العلمية الفرنسية

شعر بضرورة ) م١٩٥٥(ًوملا أصبح معيدا يف قسم الفيزياء بكلية العلوم 
ا يف مطالعة كتب الفيزياء احلديثة، وبلغ جبهده إتقان اإلنكليزية لي ستعني 

  .ودأبه ما كان يطمح إليه

وكان أول سوري يوفد إىل االحتاد السوفيييت للقيام بدراسات عليا يف 
ًالفيزياء النووية فلم جيد بدا من تعلم اللغة الروسية، وانصرف إىل الدراسة  ّ

 إنكليزي كبري، -م روسي فرنسي كبري، ومعج–ُّيساعده توفر معجم روسي 
ّوواصل العمل بكدٍ  واندفاع حىت تعلم الروسية، واستدرك متطلباته من معرفة 

  .الفيزياء النووية

  .وهكذا أتقن الفرنسية واإلنكليزية والروسية

ًوعني مدرسا يف قسم الفيزياء بكلية العلوم بدمشق عام  م، لريقى ١٩٦٥ُ
ض بتدريس مجيع ١٩٧٥م فأستاذ عام ١٩٧٠إىل أستاذ مساعد عام  ، و

  .ُاملواد العلمية اليت أسندت إليه



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

١٤٣  

ّوقد أهلته مواهبه وجديته يف عمله أن يشارك يف جلان علمية خارج  ّ
ًنطاق اجلامعة، فسمي عضوا يف جلنة الطاقة الذرية، مث يف هيئة الطاقة الذرية 

ا على خري وجه. اليت خلفتها ض    .إىل جانب مناشط علمية عدة 

لدكتور احلسين بإعداد األمليات وتأليف الكتب لطالبه وترمجة ُوعين ا
املراجع، وكان شديد احلرص على الكتابة بلغة سليمة فصيحة، ودفعه ذلك أن 
ًيسأل معارفه من مدرسي العربية أحيانا عن بعض ما استوقفه يف كتابته، فلم 

ُّجيد ما يليب رغبته، ويشفي غلته، فالتفت إىل كتب النحو واللغة ً واألدب باحثا ّ
ًمنقبا وكان حيرص على تسجيل كل مسألة يف أوراق مستقلة ليعود إليها عند . ّ
ومل يلبث أن رغب إليه أصدقاؤه أن ينشر هذه النظرات اللغوية يف . احلاجة

  .َّجملة لتعم الفائدة، وجيتنب الباحثون األخطاء الشائعة يف الكتابة العلمية
نحو ((: راته يف حلقات حتت عنوانواستجاب األستاذ احلسين ونشر نظ
))إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية

ا حىت اآلن تسع )١(  وبلغت عد
ُحلقات، عاجلت ثالثا وتسعني مسألة، وهي مسائل تزخر بالفوائد، وقد كتبت  ً

  .بأسلوب سهل واضح
ًولألستاذ احلسين فضل كبري يف تدقيق مجلة من الكتب العلمية تدقيقا  ٌ

معجم ((و) م١٩٩٨ ())المدخل إلى المعلوماتية(( مثل كتاب ًلغويا،
 اليت بلغ عدد ))كلية الهندسة المعلوماتية(( وكتب ))مصطلحات المعلوماتية

  ً.كتبها حىت اآلن ثالثني كتابا
ّويطيب يل أن أعرب عن مسريت البالغة بانضمام هذه الكفاية العلمية إىل 

مع   .أسرة ا
                                                            

   .٢ ع١٨ مج – ٢ ع١٤مج : جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية، األعداد (١)
  



  مكي احلسين يف حفل استقبال الدكتور كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام

  

١٤٤  

ذه الكلمة  مع العلنية املعدة ٍوإين ملكتف  ا جلسة ا القصرية، أفتتح 
معيني، ممهدا لالحتفاء به ًالستقبال العضو اجلديد، مرحبا بانضمامه إىل أسرة ا ّ ً ّ.  

مع ليلقي كلمة  ويسعدين أن أدعو األستاذ الدكتور واثق شهيد أمني ا
مع يف استقبال الزميل الكرمي، ويتحدث عن سريته العلمية   .ا

وه األستاذ الدكتور مكي احلسين، فيتحدث إلينا عن سرية سلفه مث يتل
  .األستاذ الدكتور عدنان اخلطيب رمحه اهللا الرمحة الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه

  

  

*  *  *  



  واثق شهيد عبد اهللار كلمة األستاذ الدكتو
   الدكتور مكي الحسنيفي حفل استقبال األستاذ

مع   ،السادة الزمالء أعضاء ا
  ،أيها احلفل الكرمي

  السالم عليكم ورمحة اهللا
ًصدر مرسوم تسمية الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري عضوا يف 

ًجممع اللغة العربية منذ سنة تقريبا، وكان من  املقرر استقباله يف أواخر شهر ٍ
شباط املاضي، إال أن بعض املستجدات حالت دون ذلك، وأرجئ املوعد إىل 

 .يومنا هذا
ِوالدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري، أو مكي احلسين كما عرف بني  ُ
زمالئه وطالبه، هو أحد أحفاد األمري عبد القادر اجلزائري، وقد سبقه إىل 

مع حفيد  آخر لألمري البطل، هو األمري جعفر احلسين         عضوية ا
. ١٩٧٠و١٩٥٧األمني العام للمجمع ما بني عامي ) ١٩٧٠ -١٩٤٢(

تلقى مكي احلسين دروس العربية، كما علمت منه، يف ثانوية جودة اهلامشي 
عن أساتذة كبار، كان من بينهم سعيد األفغاين رمحه اهللا والدكتور إحسان 

ًدخل اجلامعة طالبا يف كلية العلوم يف بداية اخلمسينيات . قاءهالنص أطال اهللا ب
من القرن املاضي وكان فيها من املتفوقني، وجنح يف شهادة الفيزياء العامة 
بتقدير امتياز، وهو تقدير قلما حصل عليه طالب يف هذه الشهادة يف تلك 

ليد جامعة فقد كان أستاذنا مأمون الكناين رمحه اهللا، يتوق إىل تق. األيام
  - ١٤٥ -الصوربون بإعالن نتائج االمتحانات الكتابية لشهادة الفيزياء العامة يف لوحة 



  ١٤٦  ل الدكتور مكي احلسين يف حفل استقباواثق شهيدكلمة األستاذ الدكتور 

يف تلك األيام كان الطالب . ))مل ينجح أحد((اإلعالنات وقد كتب فيه 
م من احملاضرات ويتبادلون ما كتبوا لتنقيحه  يكتبون ما يلقيه عليهم أساتذ

م منها أثناء إلقائها، م يف ذلك شأنوالستكمال ما فا م يف   شأ أقرا
وقد يدفع أستاذ مبحاضرته بعد انتهاء الدرس إىل . اجلامعات الفرنسية واألوربية

م أيضا ًوكثريا ما كان . ًأحد الطالب النجباء ليستكمل منها مع زمالئه ما فا
ًيكلف األستاذ طالبا أو جمموعة من طالبه الذين يتوسم فيهم النباهة واملقدرة، 

مل جتمع . ٍالكتاب الذي اعتمده يف حماضراته أو ترمجة فصول منه منتقاةترمجة 
يف العقد األول من عمر كلية العلوم حماضرات أي من األساتذة يف كتاب 

الكتاب يف وسع أعضاء هيئة التدريس إذ مل يكن اإلنفاق على طباعة . مطبوع
فاملرحلة . حلةٍفيها، بل ما كان هذا احللم خيطر ببال أحد منهم يف تلك املر

ا رجال علقت عليهم اآلمال، دخلوا . كانت ال تزال مرحلة إنشاء وبناء ُِّبنا
ّحلبة التعليم اجلامعي والزاد العلمي جللهم فيه، مل يكن يتجاوز مستوى الدرجة  ُ َ

. بل احلرب العاملية الثانية أو يف أثنائهاـدرسوا يف فرنسا ق. اجلامعية األوىل
ُلموا ويستعيدوا ما تعلموه يف فرنسا جبرأة وتواضع علمي اجتهدوا وجاهدوا ليع ّ

م، وتعلموا مما يطرحه هؤالء من أسئلة، ومن . منقطعي النظري تعلموا مع طال
م الذكية عليها، ومن نقدها ونقضها لقد كان لتعاون األساتذة . إجابا

ًوالطالب أكرب األثر يف جناحهم مجيعا، أساتذة وطالبا، ويف تنشئة األ جيال ًً
َاألوىل تنشئة علمية تربوية فريدة، فتعلموا التواضع العلمي واالعتماد على  َ

ويتعلمون، بل تعلم من شاء تعلموا كيف يعلمون . َالذات والثقة بالنفس
َمنهم، بفهمه قوانني الفيزياء، تأمل عظمة الكون، تعلم التفكر يف خلق  َّ َ َ ُّ َ

  .السموات واألرض
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توفيق : ة الذين أسسوا كلية العلوم وأكرم مثواهمّرحم اهللا أساتذتنا األجل
ق احلسيين ووجيه القدسي ومأمون ااملنجد ونادر النابلسي وجمدي الشوا وإسح

ومتع اهللا من املؤسسني أستاذنا اجلليل الدكتور عبد احلليم سويدان ...الكناين
م يف اجلامعة لتعليمنا وانقطعوا إلينا فا. بطول العمر حتلوا يف هؤالء نذروا حيا

تاريخ التعليم اجلامعي يف وطننا مراتب صفوة الصفوة وحلوا يف أفئدتنا ضياء 
  ً.ويف ذاكرتنا نورا

ِيف هذه البيئة العلمية الطيبة اخلرية تكونت شخصية الدكتور مكي 
ّ ِ ِ ِ

احلسين العلمية، فأتقن اللغة الفرنسية ليحسن الرجوع إىل مراجع أساتذته 
كان يف أقرانه من املتفوقني، كما كان . َؤه ترمجتهواملشاركة فيما يكلف زمال

عرفته بعد عوديت من فرنسا، وكنت . ًجناحه يف مسابقة املعيدين نتيجة منتظرة
ِقبيل عوديت إىل الوطن استقصي أخبار الكلية عامة وق . سم الفيزياء خاصةِ

ق احلسيين أستاذ الرتموديناميك أو اكنت أتقصى أخبار أستاذي الدكتور إسح
َلتحريك احلراري، إذ كان من احملتم تكليفي تدريس هذه املادة إذا ما ترك ا

ًكان رمحه اهللا رجال فذا عاملا متواضعا. الكلية ً ً  له يف فلسفة الفيزياء أحاديث ،ً
كتب حماضراته بلغة عربية سهلة سليمة، وقدم الكثري من املصطلحات . ٌماتعة

ق احلسيين اترك إسح. ي الدقيق خاصةالعربية يف الفيزياء عامة ويف جماله العلم
ًاجلامعة السورية فحزنت لرتكه حزنا عميقا، فقد كان جديرا بالتكرمي تقديرا  ً ً ً

إال أن قسم الفيزياء . ملسامهته الثمينة يف الشدائد، يف سنوات البناء واإلنشاء
ًعوض عنه خريا  لقد. َ واملعيد مكي احلسينةَاملهندس الشاب عبد الرزاق قدور: ُِّ

ما وزمالئهما،وحل املهندس عبد الرزاق  ذهب صيتهما يف الكلية بني طال
ق احلسيين يف تدريس التحريك احلراري وسار على اقدورة حمل الدكتور إسح

وجاء بكثري مما مل يكن له ذكر يف قسم  هديه وجدد وتوسع يف حتديث املادة



  ١٤٨  ل الدكتور مكي احلسين يف حفل استقباواثق شهيدكلمة األستاذ الدكتور 

ي حصل على  والذالفيزياء، وأما مكي احلسين فهو املعيد الناجح الوحيد
ً، وليس هذا فقط فهو أيضا ، بني أعضاء شهادة الفيزياء العامة بتقدير امتياز

ًاهليئة التعليمية، الوحيد الذي يدخل حرم اجلامعة ممتطيا دراجة ُ!!  
 فتسلمت من املهندس عبد ١٩٥٧عدت إىل الوطن يف صيف عام 

 القسم َ، الذي كان يستعد للسفر لتحضري الدكتوراه، مكتبةةالرزاق قدور
َوعهدة تدريس التحريك احلراري  بالتعاون أما املعيد مكي احلسين فقد حظيت. ُ

معه يف اإلشراف على دروس الفيزياء العملية املخربية يف العام الدراسي اجلديد 
َمناقشات وأحاديث أنه ً وبدا واضحا مما كان يدور بيننا من ١٩٥٧/١٩٥٨

َلغة اإلنكليزية العلمية على األقل، ًأتقن، يف السنوات اليت قضاها معيدا، ال َ
واكتسب املفيد من املعارف يف الفيزياء احلديثة، على الرغم من عدم استقراره 
ّيف الكلية، إذ أدى اخلدمة اإللزامية يف سنتني ولىب بعد أدائها الدعوات املتتالية 

كان ككل معيد، يهيئ نفسه لإليفاد، الذي يكون عادة . للخدمة االحتياطية
ٍ بلد غريب، وقد تزود له باللغتني الفرنسية واإلنكليزية ولكنه أوفد مبنحة من إىل

.  إىل جامعة موسكو لتحضري الدكتوراه يف الفيزياء النوويةيتاالحتاد السوفيي
كان عليه إذن أن يتعلم لغة أجنبية أخرى، عليه أن يتعلم اللغة الروسية ويتقنها 

ُ، كما كان عليه أن يستكمل عدته من  يف جامعتهاليتمكن من متابعة دراسته
الفيزياء النووية اليت مل يكن هلا وجود يذكر يف مناهج اإلجازة يف الفيزياء يف 

الرياضيات العالية اليت ال غىن عنها لفهم نظريات الفيزياء كلية العلوم، ومن 
َإال أن مكي احلسين كان قد اعتاد التصدي للصعاب . النووية ومتابعة حبوثها

 وعاد ١٩٦٥وهكذا كان، فقد أجنز أطروحته وناقشها يف ربيع عام . هاوقهر
  .إىل دمشق لينضم إىل هيئة التدريس يف قسم الفيزياء
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عاد . وهذه هي بداية املرحلة الغنية من دربنا الطويل يف التعليم اجلامعي
الدكتور مكي احلسين إىل كلية العلوم، واالدعاءات بضعف مستوى التعليم يف 

 السوفيييت أو حبجب العلم فيه عن الغرباء تصم اآلذان، تلك االحتاد
االدعاءات اليت ترعرعت يف بيئة تدهور العالقات السياسية بني اجلمهورية 
العربية املتحدة واالحتاد السوفيييت واليت أدت إىل انسحاب عدد من موفدينا 

ن الدكتور إال أ. من جامعاته لاللتحاق جبامعات الواليات املتحدة األمريكية
َمكي احلسين الذي اعتاد التصدي للصعاب كما ذكرت، صمد أمام هذه 
ّاالدعاءات ودحضها بشدة فدرس بنجاح مجيع املواد اليت كلفه القسم 

ًتدريسها وكان بني زمالئه يف القسم موضع احرتام وتقدير علما ومسلكا ً ٍ ٍ وكان . َ
ًالقسم وسطا تعليميا متميزا، مل يكن من اليسري عل ً االرتقاء  ى املدرسني اجلددً

ٍإىل مستوى أساتذة كبار كانوا فيه  كان قد ةفمع أن الدكتور عبد الرزاق قدور. ٍ
انتقل من القسم إىل كلية اهلندسة إبان إنشائها بعد أن عاد من اإليفاد 
وأمضى معنا زهاء عامني فيه، فإن الدكتور طاهر تربدار رمحه اهللا كان يف علم 

َينازع، وكان الدكتور أدهم السمان رمحه اهللا املعلم إذا حاضر ًالضوء أستاذا ال 
يف الكهرطيسية، كما كان الدكتور حممد بغدادي خري من حيدث يف الفيزياء 

يف هذا الوسط التعليمي املتميز أخذ جنم املدرس اجلديد . النظرية ويدرسها
ئية وحتليل القياسات الفيزيا(( الدكتور مكي احلسين بالصعود مع ظهور أمليته 

ا ، ))نتائجها فيما بعد جامعة دمشق عام أمليته اليت لفتت األنظار إليه ونشر
َوال يزال مؤلفه هذا الوحيد يف .  يف زهاء مئتني وسبعني صفحة١٩٧٤ َّ

اجلامعات السورية األربع، استوىف فيه بلغة علمية سليمة وسهلة مجيع قضايا 
ا  وربط بدقة بني التجربة والقياس والنظرية القياسات الفيزيائية يف خمتلف جماال

ُ، وزاد عمله دقة وجناحا االنتقال إىل حتليل القياسات، ويف التحليل يظهر  ً َ



  ١٥٠  ل الدكتور مكي احلسين يف حفل استقباواثق شهيدكلمة األستاذ الدكتور 

ُمدى تكامل فهم املوضوع يف ذهن املؤلف وتتضح أمهية ما يهدف إليه ومدى  ِ ِ ِ ِ ِ
  .ِجناحه يف بلوغ اهلدف

لفة، فقد مارس الدكتور مكي احلسين التدريس يف أوساط جامعية خمت
ً إىل اجلزائر معارا للتدريس يف الشعبة املعربة جبامعة ١٩٧٥غادر دمشق عام 

ًاجلزائر وأمضى فيها ثالث سنوات، وكان من قبل قد أمضى عاما دراسيا يف  ً
التدريس بدار املعلمني العليا مبكة املكرمة، وأعد أمليات يف مجيع ما قام 

ِاضرات هو من أهم أسباب عناية وإعداد األمليات واحمل. بتدريسه من مواد

ِأعضاء هيئة التدريس باللغة، ووسيلة فعالة لتحسني كتابة احملاضرات وإلقائها،  ٌ ٌ
وخباصة يف جامعات اململكة العربية السعودية واجلزائر اليت كانت قد شرعت يف 
ُتعريب التعليم اجلامعي، واليت يعد فيها أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات 

َية رواده يف الوطن العريب، الذي ال يزال تعريب التعليم خيوض فيه معارك السور ُ َ ّ
ّ حدث الدكتور مكي احلسين زمالءه يف دمشق عن بعض ما شهد ،ًشرسة

  .منها يف اجلزائر مع املدرسني الفرنسيني يف الشعب املفرنسة
كان الدكتور مكي احلسين قد كتب وترجم يف وقت مبكر من حياته 

ًالبا ومعيدا وباحثااجلامعية ط إال أن جل جهوده انصرف يف تلك املرحلة إىل . ًً
َ الوسيلة لورود مناهل العلوم - وما زالت–إتقان اللغات األجنبية اليت كانت 

 زمالءه يف ترمجة ولئن شارك وهو عضو يف هيئة التدريس. البحتة والتطبيقية
جع ترمجة كتاب آخر، فإن يف الفيزياء بأجزائها الثالثة، ورا) فاينمان(حماضرات 

ِالنجاح يف هذه املرحلة، مرحلة التعليم مبا يواكبها من إعداد األمليات وإلقاء 

ِّاحملاضرات، يقتضي إيالء إتقان اللغة العربية والبحث اجلاد يف أساليب  ِ ِ

وهكذا انصرف الدكتور مكي . ًومنهجية وضع املصطلح، مزيدا من العناية
ّضراته وتأليف الكتب يف بعض ما درس، إىل اللغة احلسين بإعداد أمليات حما
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املختصني ًالعربية، ووضع مع بعض زمالئه كتابا يف تعليم اللغة العربية لغري 
ً، ووضع كتابا يف الكهرباء واملغنطيسية ١٩٨٦نشرته جامعة حلب عام 

وأعادت طبعه مرتني يف  لطالب اإلجازة يف الفيزياء نشرته جامعة دمشق،
 ويف ذلك ما يكفي للداللة على ما حظي به هذا الكتاب من الثمانينيات،

 فقد نشرته جامعة ))املدخل إىل الفيزياء النووية((أما كتابه . ٍمكانة وتقدير
  .١٩٨٦ وأعادت طبعه عام ١٩٨٣دمشق عام 

ًكلف الدكتور مكي احلسين مهام علمية متعددة إضافة إىل عمله  ًً َّ
َاجلامعي،فسمي بعد عودته من اإليف ًاد إىل االحتاد السوفييت، عضوا يف جلنة ُ

لس األعلى للعلوم وأمينا هلا، فقام مبا تقتضيه هذه املهمة  ًالطاقة الذرية يف ا
ّمن مراسلة املنظمات الدولية املختصة وتوجيه عناية اجلهات املعنية يف الدولة 

ٍلالستفادة مما تقدم تلك املنظمات من دورات تدريبية وجتهيزات خم ٍٍ ربية،وما ِّ
وتعاقدت معه هيئة الطاقة الذرية . ٍتدعو إىل املشاركة فيه من مؤمترات وندوات

َ للعمل ضمن إطار قانون التفرغ اجلامعي، وتوىل فيها رئاسة ١٩٧٩منذ عام 
ِدائرة التدريب والتأهيل واإليفاد ورئاسة دائرة الرتمجة واإلعالم والنشر وكان . َ

أهيلية يف اللغات األجنبية للطالب املوفدين ٍعليه يف األوىل إعداد دورات ت
ًوتأمني قبوهلم يف اجلامعات األجنبية ومتابعة حتصيلهم دوريا، أما يف الثانية فقد 

تعرض النشرة اليومية أخبار  .هيأ إلصدار نشرة يومية وجملة شهرية بإشرافه 
ر الطاقة النووية يف العامل وتوزع على الباحثني يف اهليئة وعلى بعض كبا

املسؤولني يف الدولة، كما كانت ترتجم بعض التقارير املهمة الصادرة عن 
ُوتعرض . الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومل يتوقف إصدارها إال منذ وقت قريب

لة الشهرية، وامسها  ُا َ البحوث اليت أجراها باحثو اهليئة، ومواضيع ))عامل الذرة((ُ
االت العديدة املختل فة يف الطاقة الذرية، وهي ال تزال تصدر أخرى يف ا
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ًكما ترجم للهيئة كتيبا بعنوان . بانتظام ِّ ، ))النظائر املشعة يف احلياة اليومية((ُ
معجم املصطلحات العلمية ((، وشارك يف ترمجة ١٩٨٥نشرتـه اهليئـة عـام 

   . ١٩٨٦ الذي نشرته اهليئة عام ))ّوالتقنية يف الطاقة الذرية
 ِ وانصرف إىل عمله اجلامعي وترمجة مقاالت لـ١٩٨٦ اهليئة عام َترك العمل يف

لة أمريكيةإل الكويتية، وهي ا))جملة العلوم(( ُـترتجم إىل عشر ، )١(ٍ مرموقةٍصدار العريب  َ َُ
ٍلغات، وال يزال يرتجم مقاالت هلا يف بعض األحيان  ِ ُ.  

لدراسات ً عضوا يف جلنة فعالية النشر يف مركز ا١٩٨٩مث مسي يف سنة 
ِوالبحوث العلمية اليت كان من مهامها انتقاء كتب علمية الطابع رفيعة  ِ ٍ ُ

وقد تولت دار طالس نشر . ٍاملستوى، موجهة لغري املختصني، ومن مث ترمجتها
 وترجم منها الدكتور مكي احلسين ))سلسلة الثقافة املميزة((تلك الكتب يف 
القياس، ومستقبل  وحدات ىلنشوء العصر الذري، واملرشد إ: أربعة كتب هي

اية الذي شارك يف ترمجته الدكتور أمحد احلصري   . العلم، والبحث عن الال
، مث أحيل على التقاعد من عمله يف ١٩٩٦وترك العمل يف املركز عام 

إال أن مجيع  . ١٣/٩/١٩٩٨اجلامعة وتوقف عن التعليم فيها وانفك يف 
ا إضافة إىل عمله ا ًله ومكملة  ًجلامعي كانت امتدادااألعمال اليت قام 

ألغراضه، وهو لذلك اليزال رفيق دربنا الطويل يف التعليم اجلامعي، إذ اليزال 
فقد وكل إليه . يبحث ويكتب يف املواضيع اليت ختدم التعليم العايل وتعريبه

 مهمة ١٩٩٧الدكتور موفق دعبول وكيل جامعة دمشق للشؤون العلمية عام 
تاب جامعي أعد لتعليم مبادئ املعلوماتية جلميع طالب التدقيق اللغوي لك

ا . اجلامعات واملعاهد العليا وهي مهمة البد أن يتوافر فيمن يكلف القيام 

                                                            
لة هي جملة (١)   .Scientific American ا
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وأدى النجاح الذي أصابه . إتقان العربية وعمق الثقافة العلمية وسعة االطالع
الدكتور مكي احلسين يف إجناز مهمته هذه، إىل مدها لتشمل مجيع كتب 
املعلوماتية يف كلية العلوم جبامعة دمشق، فكتب كلية اهلندسة املعلوماتية، 
فمراجع يف املعلوماتية ارتأت اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية ترمجتها، 

 الذي أصدرته، ))معجم مصطلحات املعلوماتية((ّفمراجعة النص العريب لـ 
م أكثر من سبعة آالف ًومقابلته باألصل اإلنكليزي وضبطه لغويا، وهو يض

وقد جتاوز عدد ما أجنز تدقيقه من الكتب املؤلفة واملراجع املرتمجة يف . مصطلح
املعلوماتية الثالثني، كما يقوم بالتدقيق اللغوي ملا ينشر يف جملة الثقافة 

  .املعلوماتية اليت تصدرها اجلمعية
ًوقد خصه الدكتور دعبول رئيس حترير جملة جامعة دمشق أيضا ع ام ّ

لة موجه ١٩٩٨ ٍ بركن لغوي يف ا . ))حنو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية((ٍ
باللغة لقيت حلقات هذا الركن استحسان من اطلع عليها من املختصني 

لة  العربية، فقرر الدكتور دعبول رئيس حترير جملة الثقافة املعلوماتية نشرها يف هذه ا
ا، وقد ص ًأيضا تعميما لفائد   .درت احللقة التاسعة منها يف هذا الشهرً

مع الراحل الدكتور حسين سبح ـال يفوتن ِّي أخريا أن أذكر بأن رئيس ا ً
مع الراحل املهندس وجيه السمان ١٩٨٠كان قد كلف عام   عضو ا

والدكتور مكي احلسين مراجعة مشروع معجم مصطلحات الكهرباء الذي 
مع الأن أعده مكتب تنسيق التعريب، وب دكتور مكي احلسين نشر يف جملة ا

لد ( لغتنا العربية، بني جمامع ((: مقالة بعنوان) ٥٤٣-٥٤٠ الصفحات ٦٥ا
ّوباألمس تسلمت منه مراجعته معجم مصطلحات . ))اللغة ووسائل اإلعالم

احلرب اإللكرتونية، أحد املعاجم اخلمسة اليت أعدها مكتب تنسيق التعريب 
 الذي سيعقد يف دمشق يف الشهر القادم ،لعاشر للتعريبللعرض على املؤمتر ا
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مع ووزارة الرتبية  واملركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف ،بالتعاون مع ا
  . التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،والنشر

مع الذي انتخبك أعضاؤه رصيفا هلم تكرميا،  ًأهال بك يا أخي الكرمي يف ا ً ً
مع الذي أحببت مذ كنت فىت يافعا ترتدد على املسكية وترتاد أ ًهال بك يف ا ً

ًالظاهرية حيث كان أبوك رمحه اهللا فيها أمينا، وتطل منها على العادلية مقر هذا 
 .الصرح الذي عشقت، أهال بك تشد أزرنا، أهال بك يا أبا خلدون



  مكي الحسني الجزائريمحمد كلمة األستاذ الدكتور 
  في حفل استقباله في المجمع

  
مع   سيدي رئيس ا

مع    ساديت أعضاء ا
    أيها احلفل الكرمي

سعدين يف البداية أن أقوم بواجب شكر األستاذ الدكتور شاكر الفحام ُي
مع، الذي تطول علي بكلمته الرتحيبية الطيبة َّرئيس ا َّ َ.  

مع، الذين بقبوهلم إياي بينهم، كرموين وأن ّ أشكر السادة األجالء أعضاء ا ّ
  .وسوف تكون ثقتهم يب موضع اعتزازي الدائم. ًتكرميا أرى أين ال أستحقه

  ..وآمل أن أكون عند حسن ظنهم يب
وال أدري كيف أشكر أخي العزيز الدكتور عبد اهللا واثق شهيد على 

ّاءه علي، إذا مل يصادف مين ما أستحق، فقد إن ثن. ُّتفضله بتقدميي إليكم
ًصادفت منه ما أعتز به حقا ُ.  

ّوأشكر أيضا أصحاب الفضل، الذين شرفوين وأكرموين حبضورهم هذا  ً
  .احلفل

  

- ١٥٥ - 
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  أيها السيدات والسادة
ِلقد قدر يل أن أخلف يف هذا الصرح، األستاذ الدكتور عدنان اخلطيب  ْ َ ِّ ُ

ِّأثين على سلفي الصاحل هذا، وأن أعدد مآثره ويطيب يل أن . َّطيب اهللا ثراه َ ُ َُ َ َ ْ
ّومنجزاته، عمال بوصية العالمة الشيخ طاهر اجلزائري، َ الذي فـقده جممعنا هذا ً َ َ

فقد كان يقول وهو على فراش ). م١٩٢٠عام (ٍقبل حنو من مثانني سنة 
  :ِاملوت، لمن حوله من أصحابه

ْاذكروا من عندكم من الرجال، الذين (( َ ُ ْ ِّينفعونكم يف الشدائد، ودونوا ُ َ
م عند كل ساحنة، واحرصوا عليهم  ِأمساءهم يف جريدة، لئال تـنسوهم، ونوهوا  ْ ِّ ْْ َ َ

م...ِّحرصكم على أعز عزيز م، وانتفعوا حبسنا وأرى أن . ))جتاوزوا عن سيئا
  . ًهذا الكالم الطيب ينطبق على األحياء، وعلى األموات أيضا

مما سأقوله اآلن عن الفقيد الدكتور اخلطيب، من وقد اقتبست الكثري 
مع، وكلمة األستاذ نصرت منال حيدر رمحه اهللا، اللتني  كلمة األستاذ رئيس ا

ِألقيتا يف حفل تأبني الفقيد يف  ُْ٩/١١/١٩٩٥.  
ِ ونشأ يف بيت علم وفضل، ١٩١٤ُولد عدنان اخلطيب يف دمشق سنة 

ّع األموي، فتفتحت نفسه على حب ُفقد كان والده عبد القادر خطيب اجلام ُ َّ ُ
مث كان للحركة الوطنية اليت . العربية، ومألته الرغبة يف دراستها ومطالعة كتبها

ُكانت تنافح املستعمر الفرنسي الغاصب آنذاك أثرها الواضح يف تأجيج 
ا واحلفاظ عليها وجها من وجوه الدفاع  ًمحاسته للعربية، إذ رأى يف التشبث 

  .ة العربية ومقارعة املستعمرُِّعن اهلوي
التحق عدنان اخلطيب بعد أن أكمل دراسته الثانوية، بكلية احلقوق يف 

ا سنة  ، مث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ١٩٤٢بغداد؛ فنال إجاز
احلقوق : مضى بعد ذلك يشق طريقه يف اجتاهني. ١٩٤٧باريس سنة 
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ِوقد أويت فيهما نصي. ُوالدراسات العربية ًبا وافياُ َّفـتـنـقل من حمراب القضاء إىل . ً َََ
مع وضا . حمراب اجلامعة إىل حمراب ا ض بكل ما وكل إليه من وظائف  ًو ِ

ُ
  .ّدل على قدرته وكفاءته

ً معاونا للنائب العام يف ١٩٤٧عمل الدكتور اخلطيب يف القضاء سنة 
يف حمكمة ً، مث قاضيا ١٩٥٠ًمحص، مث معاونا للنائب العام يف دمشق سنة 

ُِّمث عني . ً، مث قاضيا يف الدائرة القانونية بوزارة العدل١٩٥٣االستئناف سنة 
ً ومسي عضوا يف جلنة التشريع يف الدولة، ١٩٥٩ًمستشارا يف جملس الدولة عام  ُّ

ا رئيس جملس الوزراء وجعلها برئاسة وزير العدل، وضمت عددا من  ًاليت كو َّ َ ّ
  .ملني يف الدوائر القانونيةالوزراء وكبار القضاة والعا

ًوعمل أيضا يف كلية احلقوق جبامعة دمشق أستاذا لطلبة اإلجازة، وطلبة  ً
الدراسات العليا؛ كما عمل يف كلية الشريعة باجلامعة نفسها، ويف معهد 

  .الدراسات العربية العليا بالقاهرة
 إىل منصب رئيس جملس الدولة، وبقي فيه حىت ١٩٦٩ووصل عام 

  .١٩٧٥ العمل سنة تقاعد عن
  : منهاالمقاالت القانونيةًنشر الدكتور اخلطيب عددا من 

ّجملة نقابة احملامني .  القضاء، طبيعته واألركان اليت يقوم عليها-1ً َ
  .١٩٤٤بدمشق، العددان األول والثاين لعام 

  . الشريعة اخلالدة؛ املرجع السابق، العددان الثالث والرابع-2ً
  .البالد العربية؛ املرجع السابق، العدد العاشر لغة القانون يف -3ً
  .١٩٥٧ الوصف القانوين للجرمية، العدد السادس لعام -4ً
ا، العدد السادس لعام - 5ً   .١٩٦٤ اإلجراءات اإلدارية، طبيعتها وميزا
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ِّ احملامي بني الوالء ملوكله، وبني قواعد األخالق؛ العدد السادس -6ً
  .١٩٦٥لعام 

 اخلطيب يف حياته القضائية الطويلة بالنـزاهة يف ُوقد عرف الدكتور
ِّاملسلك، والتقصي يف حتري احلق واإلنصاف، واالجتهاد يف الرأي، فكانت  ّ

ا، نقاء وطيبا ًسريته سرية عبق املسك  ً َ َِ ً ُ.  
 انتخب عضوا يف هذا املجمع، وكان قد بلغ السادسة ١٩٦٠ويف سنة 

َ ً ُ
 بتسمية رئيس مرسوم مجهوري ر صد١٩٧١ويف عام . واألربعني من عمره

مع  مع الدكتور حسين سبح رمحه اهللا، واملرحوم الدكتور اخلطيب ممثلني  ْا َ
امع اللغوية العلمية العربية وبعد وفاة أمني . اللغة العربية بدمشق لدى احتاد ا

مع األسبق املرحوم الدكتور شكري فيصل سنة  ، شغل الدكتور ١٩٨٥ا
  .١٩٩٥صب حىت وفاته سنة اخلطيب هذا املن

مع مخسا وثالثني سنة حافلة بالبذل  ًأمضى الدكتور اخلطيب يف رحاب ا ً ً
وألقى فيه قبل أن يصري من أعضائه أربع حماضرات يف جمال القانون، وذلك . والعطاء

مع أول مشاركة له على . ١٩٤٦ و١٩٤٤ و١٩٤٣يف سنوات  َوضمت جملة ا َّ
ا عام  اٍ مبقالة١٩٤٩صفحا   .النهضة العربية يف العصر احلديث:  عنوا

وقد . وتناولت كتبه ومؤلفاته القانونية وغري القانونية موضوعات شىت
ّأعد جنل الفقيد الدكتور املهندس مؤنس اخلطيب قوائم بآثار والده املنشورة 

ُ، ونشرت )١(استغرقت ثالث عشرة صفحة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق
  .ُكلمات األخرى اليت ألقيت يف حفل تأبني والدهمع كلمته وال

  :القانونية ومن أبرز كتب الفقيد 

                                                            
لد احلادي والسبعني، ب (١)   .٤٠٢ًدءا من الصفحة  اجلزء الثاين من ا



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

١٥٩  

َّ شرح اجلرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة؛ يف ثالثة أجزاء-1ً
ُ

.  
  .ُ شرح األحكام العامة لقانون العقوبات-2ً
  . شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية-3ً

  :ومن مؤلفات الدكتور اخلطيب املهمة
ٌ كتاب عن الشيخ طاهر اجلزائري- 1ً

ِ، أحد رجال النهضة واإلصالح )٢(

وقد كشف فيه عن أعمال هذا املصلح الفذ الذي كان . البارزين يف بالد الشام
َنرباسا يضيء يف ليل مظلم، وبني آثاره العميقة يف نفوس مريديه وطالبه، فاقتدوا  َ ُ َّ ً

جه، دفاعا عن اهلوية الع   .ًربية، وتأصيال هلاًبه وساروا على 
  :كتب األستاذ حممد كرد علي يف مطلع أحد كتبه ما يلي

َإىل روح من أشرب قليب حب العرب، وهداين إىل البحث يف كتبهم،  ْ َ َ
كنوز ((صدر احلكماء، سيدي وأستاذي الشيخ طاهر اجلزائري، أهدي كتايب 

))األجداد
)٣(.  
وقد صدر يف  ))واحلاضراملعجم العريب بني املاضي ((: ٌ كتاب عنوانه-2ً

  .١٩٦٧/ ١٩٦٦القاهرة عن معهد البحوث والدراسات العربية، سنة 
 ))ٌاملعجم العريب ونظرات يف املعجم الوسيط((: ٌ كتاب عنوانه-3ًً

 أي بعد مخس سنوات من صدور الطبعة ١٩٦٥أصدره جممع دمشق سنة 
فيه َ صفحات، تشغل ٣٠٧وهو كتاب يقع يف . األوىل من املعجم الوسيط

  . صفحة٢٥٠ ))النظرات((

                                                            
  .م١٩٧١صدر عن معهد البحوث والدراسات العربية؛ القاهرة  (٢)

مع العلمي العريب بدمشـق،(كنوز األجداد حملمد كرد علي  (٣)  ،)م١٩٥٠مطبوعات ا
  .٣٠: الشيخ طاهر اجلزائري
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فهو . ويستحق املعجم الوسيط ونظرات الدكتور اخلطيب وقفة قصرية
أول معجم عريب تصدره هيئة لغوية، هي جممع اللغة العربية بالقاهرة، بعد 
ٌإعداد طويل استغرق الكثري من السنني، وبعد أن أمضى أربعة من أعضاء  ٍ ٍ

مع القاهري ثالث سنوات يف مراجعته ذيبه وتنسيقها وقال عنه .  وتنقيحه و
الدكتور إبراهيم مدكور رمحه اهللا، األمني العام للمجمع القاهري آنذاك يف 

ال سبيل إىل مقارنته بأي معجم من معاجم القرن ((: تصدير الطبعة األوىل
ًالعشرين العربية، فهو دون نزاع أوضح، وأدق، وأضبط، وأحكم منهجا 

ٌل هذا جمدد ومعاصر، يضع ألفاظ القرن العشرين وهو فوق ك. وأحدث طريقة ِّ
وختم الدكتور مدكور .  اهـ))...إىل جانب ألفاظ اجلاهلية وصدر اإلسالم
  .تصديره بالرتحيب بالنقد واملعارضة هلذا املعجم

الت  ٌوقد نقد عدد من اللغويني بعض مواد املعجم على صفحات ا
د الذي نشر يف جملة جممع دمشق بيد أن الدكتور اخلطيب هو الوحي. املختصة

ًسلسلة مقاالت نقدية، مث أصدرها يف الكتاب املذكور آنفا بعد أن أمساها  ٍ َ
ًومل يورد مالحظاته يف هذا الكتاب وفقا لرتتيب . ))ٍنظرات يف املعجم الوسيط((

ا وهي ًاملعجم، بل جعلها طوائف تـبعا ملوضوعا ََ َ:  
  . تعريف الوحدات الزمنية-١
  .املقاييس واملكاييل واملوازين تعريف -٢
  . تعريف وحدات النقود-٣
  . تعريف النباتات-٤
  . تعريف احليوانات والطيور واألمساك واحلشرات-٥
 تعريف رجال الكهنوت املسيحي والطوائف والكلمات النصرانية -٦

  .ِوخمتلف أماكن العبادة
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  . تعريف الرتب واملصطلحات العسكرية-٧
  .واملصطلحات الفلكية تعريف جنوم السماء -٨
  .ُ تعريف األعالم اجلغرافية والتارخيية والشعوب-٩
  . تعريف امللل والنحل واملذاهب املختلفة- ١٠

  :أشتات جمتمعات، هي: وجعل اخلامتة
  . تعريف بعض الدرجات العلمية-١
  . املصطلحات القانونية-٢
  . كلمات متفرقات-٣

ٌعجم الوسيط نظرات ثاقبة، وباحلق، إن نظرات الدكتور اخلطيب هذه يف امل
ٍتنم على بصرية واطالع واسع على تراثنا اللغوي والتارخيي والفقهي والعلمي ٍ.  

وجاء يف مقدمة الطبعة الثانية املنقحة للمعجم الوسيط اليت صدرت 
َّشاكرين كل من تفضل بإبداء رأي علمي، أو لغوي أو ...((: ١٩٧٢سنة 

كتاب لألستاذ ] املراد جلنة املعجم [ُوفيما عنيت اللجنة بدراسته. منهجي
املعجم : الدكتور عدنان اخلطيب أخرجه جممع اللغة العربية بدمشق، عنوانه

  . اهـ))العريب ونظرات يف املعجم الوسيط
هذا، وقد صدر للمعجم الوسيط طبعة ثالثة منقحة ومزيدة، وذلك سنة 

١٩٨٥.  
ا للمعجم الوسيط، فإنه ُومع كل املزايا اليت ذكر ِّككل – يف نظري ْ

في الوقت ّ ليس باملعجم الذي يسد حاجاتنا -معاجم العربية بال استثناء
فهو يفتقر إىل استقصاء االستعماالت املختلفة للمادة املعجمية، . الحاضر

ومن املعلوم أنه يف عصرنا . ُوإىل بيان ذلك بأمثلة منوذجية ينسج على منواهلا
ً لغة غري سليقية، وال ميكن أن يمةالسلهذا، صارت لغة املواطن العريب 
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ًيكتسبها إال بالدراسة اجلادة، وذلك بقراءة الكثري من النصوص الفصيحة قراءة  َّ
ِّمتأنـية متدبرة، وبكثرة الرجوع إىل املعجم َُ ًُ ً ماسة جدا إىل اآلنلذا فإن احلاجة . ََِّ ّ

ّمعجم يسد الثغرة اليت أشرت إليها، ويساعد الدارس العريب املعاص ر على ٍ
حنن حمتاجون إىل معجم عريب على : وملزيد من البيان أقول. التمكن من لغته

وليس . ))معجم أكسفورد للدارسني املتقدمني((غرار املعجم اإلنكليزي املسمى 
يف (من الضروري يف املرحلة األوىل أن يستغرق املعجم املنشود مجيع مواد اللغة 

كفي يف البداية أن يشتمل على ثالثة بل ي!) املعجم الوسيط ثالثون ألف مادة
ُوآمل أن تنهض جلنة املعاجم يف جممعنا هذا باملهمة ! آالف مادة مستوفاة

  .))َاملعجم الوايف الصغري((ّالعظيمة اليت هي إعداد ما أمسيه 
مع -4ً  ومن أعمال الدكتور اخلطيب املهمة، كتاب أصدره هذا ا

مع العلمي الع((:  عنوانه١٩٦٩سنة  ريب، جممع اللغة العربية بدمشق يف ا
فقد . وذلك حني احتفلت هذه اهليئة العلمية بعيدها الذهيب. ))ًمخسني عاما

ُجمموعة ((ّرأى الدكتور اخلطيب أن خري ما يقدم للمجمع يف تلك الساحنة هو 
ْتراجم موجزة ألولئك األعالم الذين محلوا مشعل النهضة العلمية يف العصر  َ ٍ َ

د وسبيل احلضارة والعرفان، بانني لألمة العربية احلديث، وأضا ؤوا به طريق ا
  .))صرح جممعها األول، جممع اللغة العربية بدمشق

مع، الذين تعاقبوا على كراسيه  ّلقد بلغ عدد العاملني من أعضاء ا
اية عام  ً مخسة وأربعني عضوا١٩٦٨العشرين منذ تأسيسه حىت  وكان يف . ً

ولكن الشواغل املتزامحة مل تتح له . ًهللا أن يرتجم هلؤالء مجيعانية الفقيد رمحه ا
َإال تسطري القسم األول من الكتاب الذي تناول فيه سيـر األعضاء املؤسسني  ِ

  :الثمانية، وهم
  ).١٩٥٣ -١٨٧٦( األستاذ الرئيس حممد كرد علي -١
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  ).١٩٣٦ - ١٨٥٥( الشيخ أمني سويد -٢
  ).١٩٣١ -١٨٦٢( أنيس سلوم -٣
  ).١٩٣٥ -١٨٥٢(لشيخ سعيد الكرمي  ا-٤
  ).١٩٥٦ -١٨٦٧( الشيخ عبد القادر املغريب -٥
  ).١٩٦٦ -١٨٨٩( عز الدين التنوخي -٦
  ).١٩٥٦ -١٨٦٩( عيسى إسكندر املعلوف -٧
  ).دميرتي) (١٩٣٣ -١٨٥٩( مرتي قندلفت -٨

مع أنه  وذكر الدكتور اخلطيب يف آخر جلسة حضرها من جلسات ا
 خمسة وسبعينيتحدث فيه عن جممع اللغة العربية يف أجنز تأليف كتاب 

مع على إقامته يف املدة  ًعاما، ليقدمه يف احلفل التذكاري الذي عزم ا
  ...ُ؛ مث فاجأته املنية، ومل يعثر على خمطوطة الكتاب٢٩/١١/١٩٩٥- ٢٦

ولكن الفقيد ترك خمطوطات أخرى غري مكتملة، ومتىن جنله الدكتور 
  .ُقيض اهللا هلا من يعىن بإمتامهااملهندس مؤنس أن ي

معي  ٍلقد حدثتكم أيها السادة والسيدات عن شيء من صفات هذا ا

املتميز، وعن بعض أعماله، وهي أعمال يذكرها ويفيد منها الناس بعد غياب 
  .صانعها، كما أفادوا منها يف حياته

ومن أمجل ما قيل يف هذا الصدد، بيت من شعر احلكمة ألستاذنا 
ال الدكتور عبد الكرمي اليايف حفظه اهللا، أختم به كلميت عن الفقيد املفض

  :الدكتور عدنان اخلطيب
ٍوقيمة المرء ما يسديه من عمل ِ ما المرء في هذه الدنيا سوى    ُ

  .أشكر لكم حسن استماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا
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*  *  *  



  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  

  حفل استقبال

  األستاذ شحادة الخوري
  عضواً في مجمع اللغة العربية

  

  

  (كلمات الحفل)

  

لد    )١ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



  الدكتور شاكر الفحامكلمة األستاذ 
  رئيس مجمع اللغة العربية

   األستاذ شحادة الخوريفي حفل استقبال
  ًعضوا في مجمع اللغة العربية

   أيها احلفل الكرميـالسادة العلماء األجلة 

ّأحسن التحيات وأطيبها، وأرحب بكم أمجل الرتحيب،  أحييكم
ستقبال الزميل العزيز األستاذ ًوأشكر لكم تفضلكم باحلضور لنحتفي معا با

  .ًشحادة اخلوري عضوا يف جممع اخلالدين

مع يف جلسته املنعقدة يف   - هـ ١٤٢٣/ ١/ ٦(لقد انتخب جملس ا
  .ًاألستاذ شحادة اخلوري عضوا يف جممع اللغة العربية) م٢٠٠٢/ ٣/ ٢٠

/ ٧/ ١٠(يف ) ٣١٨(مث صدر بتعيينه املرسوم اجلمهوري ذو الرقم 
  ).م٢٠٠٢/ ٩/ ١٦ -هـ ١٤٢٣

معيني الذين اختاروه لينتظم  وإين ألهنئه التهنئة اخلالصة بثقة زمالئه ا
ًيف صفوفهم يشد أزرهم، ويؤيد مسعاهم، يتابعون معا املسرية اليت وقفوا  ّ
نفوسهم عليها، من العناية بالعربية املبينة، والعمل اجلاد الدائب لتنميتها 

 مكانتها  لتحتلئهايملتجددة، وحتقق ما يهوازدهارها لتلبـي حاجات العصر ا
  .السامية بني اللغات

*  *  *  

ُّاألستاذ شحادة اخلوري منذ نشأته مبيله إىل الدراسة، وحبب إليه  ُعرف

- ١٦٧ -  
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ًوكان متفوقا يف دراسته ما قبل اجلامعية، مث نال إجازة . ًالكتاب فاختذه خدينا له
  ).م١٩٥٧( العربية  قسم اللغة–جازة كلية اآلداب إف) م١٩٤٧(احلقوق 

ّ، وأمل ّأحب اللغة العربية احلب اجلم وأتقنها، كما أتقن اللغة الفرنسية
ًباللغة اإلنكليزية إملاما جيدا ً.  

 ًبدأ يف حياته مدرسا يف املدارس األهلية والرمسية يف مدينيت حلب
ُ، وعمل من بعد يف وزارة الشؤون االجتماعية )م١٩٥٨ – ١٩٤٨(ودمشق 
مث أمضى . غنيةمما هيأه الكتساب خربة عملية ) م١٩٦٩ – ١٩٦٠(والعمل 

ً كان فيها مديرا )م١٩٨١ - ١٩٦٩(ًحنو اثين عشر عاما يف وزارة التعليم العايل 
. للرتمجة والنشر، إىل جانب مناشط أخرى يف الوزارة تتصل مبيدان عمله

 الكتب وكانت له اليد الطوىل يف إجناح مشروع الوزارة الرامي إىل ترمجة أمهات
العلمية من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية لتكون مراجع مفيدة لألساتذة 
ا على التعبري  ًّوالطالب اجلامعيني، ودليال حيا على طواعية اللغة العربية وقدر ً

  .عن مستجدات املعرفة العلمية يف هذا العصر

عن قرب، األستاذ شحادة ويف وزارة التعليم العايل أتيح يل التعرف على 
ُوتبينت ما يتمتع به من مزايا علمية وإدارية، وما يتجلى يف عمله من دقة 

  .ّوعناية وثقت من صليت به

ًبعد ذلك خبريا لوحدة الرتمجة بإدارة الثقافة يف األستاذ شحادة واختيـر 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، فلبث يف عمـله حنو مثاين سنوات 

وضع اخلطة القومية ((، وقام بعدة أعمال أساسية مثل )م١٩٨٨ -١٩٨١(
 وإعداد مشروع ))دراسات عن واقع الرتمجة يف الوطن العريب((، وكتاب ))للرتمجة

ُ الذي افتتح بدمشق عام ))املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر((
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١٩٩١.  

ات صلة وأتيح لألستاذ شحادة أن يقوم وهو يف املنظمة مبناشط عدة ذ
بعمله، وذلك مبشاركته يف املؤمترات والندوات واالجتماعات الفكرية والثقافية 

  .واللغوية

اية عام   عاد إىل دمشق، وتفرغ ١٩٨٨وملا انتهى عمله يف املنظمة يف 
ّإلجناز الدراسات واملشروعات اليت كان قد بدأها، وإلعداد ما يستجد من 

  .دراسات

ّوقد توجت بتوليه رئاسة . مراحل حياتهوكانت هذه املرحلة من أخصب 
. م، ومقره بريوت٢٠٠٢/ ١/ ٣٠احتاد املرتمجني العرب الذي تأسس يف 

  .ونتمىن له املزيد من التوفيق والنجاح

*  *  *  

ليس من مهي أن أعدد مناشط زميلنا العزيز فهي كثرية متعددة وإمنا 
 قلبه، وقد كشف عن أكتفي باإلشارة إىل حمبته اللغة العربية حمبة ملكت عليه

َإنه بعد دراسته العربية وتدريسها سنوات عدة وممارسته ((: بعض ذلك بقوله
ا جديرة بالعناية الفائقة خلصائصها  ا والرتمجة إليها قر يف ذهنه أ ّالكتابة 
ا املقوم األساسي واملهم  الفريدة، وتراثها النفيس الديين واألديب والعلمي، وأ

ا لتكون لغة احلاضر بني مقومات هويتنا  القومية، وبالتايل ينبغيي أن نتمسك 
وجه نشاطه يف (( ومن هنا فقد ))واملستقبل، وحتقق علميتها وعامليتها من جديد

السنوات اخلمس والعشرين األخرية للدعوة املستمرة إىل حتسني تعليم اللغة 
مكن من مواكبة وتنميتها وإغنائها باملصطلح املوحد، والرتمجة إليها ومنها لتت
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  .))التطور العلمي والتقاين يف العامل

ُوعرف األستاذ شحادة بغزارة نتاجه الذي جتلى يف كتبه املؤلفة واملرتمجة 
  .ويف دراساته ومقاالته الكثرية املتنوعة

ذه الكلمة القصرية وفاء للعرف  ًوجمال القول ذو سعة، ولكين مكتف 
مع، وهو أن أفتتح  مع العلنية املخصصة الذي جرى عليه ا جلسة ا

معيني، متهيدا  ًالستقبال العضو املنتخب، مرحبا بانضمامه إىل أسرة ا ً ّ
  .لالحتفاء به

معيني نعمل معا لرفعة اللغة  مع بني زمالئك ا ًفأهال بك يف رحاب ا ً
  .وازدهارها حىت تبلغ مكانتها السامية بني اللغات العاملية

مع ليلقي كلمة ويسعدين أن أدعو األستا َذ الدكتور زهري البابا عضو ا
مع يف استقبال الزميل العزيز، ويتحدث عن سريته العلمية، ليتلوه األستاذ  َا
ًشحادة اخلوري فيعرض لنا أطرافا من سرية سلفه الراحل األستاذ الدكتور  َ

  .مسعود بوبو رمحه اهللا الرمحة الواسعة

  

*  *  *  

  



  

   الدكتور زهير الباباكلمة األستاذ 
   األستاذ شحادة الخوريفي حفل استقبال

  ً عضوا في مجمع اللغة العربية

   الكرمي،أيها احلفل

ا ملسرة يل أن نستقبل اليوم، يف جممعنا، جممع اللغة العربية، عضوا  ًإ
مع عونًجديدا هو األستاذ شحادة اخلوري ًا ، وإنين ألعتقد أنه سيقدم إىل ا

َّونفعا، ملا حصل من معرفة واكتسب من خربة، خالل عمله يف خدمة اللغة  ً
ًالعربية تدريسا وتأليفا، واهتمامه بالرتمجة واملصطلح والتعريب يف أثناء عمله  ً
مدة عقدين من الزمن يف وزارة التعليم العايل واملنظمة العربية للرتبية والثقافة 

  .والعلوم

اخلوري يف مطلع اخلمسينيات، وانعقدت األستاذ شحادة لقد عرفت 
وقد رفدت هذه العالقة اهتمامات مشرتكة بشؤون . بيننا صداقة مشبعة باملودة

ولطاملا التقينا على هذا الصعيد، فكنا نتذاكر . تراثية ولغوية وثقافية متنوعة
ُونتناقش، وقد يطلع واحدنا اآلخر على مقال كتبه أو دراسة أعدها أو كتاب 

ر به، لالستئناس برأيه واإلفادة من نصحه، وجند يف ّمشروع فكنشره أو 
 املديدة، ))الصحبة((وخالل هذه . صل الفكري هذه متعة وفائدةجلسات التوا

ًوجدته على الدوام لطيف املعشر، صادق الوطنية، حمبا للعربية، باحثا عن  ً
  .احلقيقة، يريد لغريه أكثر مما يريد لنفسه

ًم تعريفا موجزا بالزميل الكرميوامسحوا يل أن أقدم لك ً.  
- ١٧١ -  



  يف حفل استقبال األستاذ شحادة اخلوريكلمة األستاذ الدكتور زهري البابا 

  

١٧٢

 يف بلدة صيدنايا قرب دمشق، ١٩٢٤األستاذ شحادة اخلوري عام ولد 
ِّرة واسعة تارخيية ودينية وسياحية، وتتميز بنقاء جوها، وهي بلدة تتمتع بشه

إبراهيم ) حبيب(وكان والده اخلوري أغابيوس ((. وطيب هوائها، وعذوبة مائها
  .)) ودير السيدة العذراء للروم األرثوذكسًاخلوري، كاهنا للبلدة

تلقى تعليمه يف مدرسة البلدة اليت ولد فيها مدة أربع سنوات، مث  •
انتقل إىل دمشق فتابع دراسته االبتدائية واإلعدادية والثانوية مدة سبع سنوات، 

 اليت تقع يف ))مدارس اآلسية((يف املدرسة التجهيزية األرثوذكسية املعروفة باسم 
  .لقيمرية بدمشق القدميةحي ا

وشهادة _ القسم األول _ حصل على شهادة الدراسة الثانوية السورية 
مث انتقل إىل مدرسة . ١٩٤٢عام _ القسم األول _ الدراسة الثانوية الفرنسية 

التجهيز األوىل اليت مسيت فيما بعد ثانوية جودة اهلامشي وحصل على شهادة 
  .١٩٤٤عام ) فلسفة_  الثاين القسم(الدراسة الثانوية السورية 

انتسب إىل معهد احلقوق جبامعة دمشق، ونال اإلجازة منه عام  •
ا يف كلية اآلداب جبامعة ١٩٤٧ ، مث انتسب إىل قسم اللغة العربية وآدا

ومن خالل دراسته هذه أتقن اللغتني . ١٩٥٧دمشق ونال اإلجازة منه عام 
  .َّالعربية والفرنسية وألـم باإلنكليزية

ا العمل فقد باشره خالل مدة دراسته، إذ توىل إدارة املدرسة أم •
اإلعدادية األرثوذكسية ببلدة قطنا والتدريس فيها مدة عامني، وقام بتدريس 
. اللغة العربية يف املدرسة اإلعدادية األرثوذكسية للبنات بدمشق عامني آخرين

ا وزارة الرتبية ال١٩٤٧ويف عام  نتقاء املدرسني  جنح يف املسابقة اليت أجر
ّفعمل مدرسا حبلب مدة سنتني، وانتقل بعدمها إىل دمشق حيث درس اللغة  ً
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اية  ا الرمسية واألهلية واخلاصة حىت  ا يف ثانويا   .١٩٥٨العربية وآدا

 اليت ))رابطة الكتاب السوريني(( شارك يف تأسيس ١٩٥٠ويف العام  •
ً بعد ذلك صار عضوا يف  مث))رابطة الكتاب العرب(( إىل ١٩٥٤حتولت عام 

  . حىت اليوم١٩٦٩احتاد الكتاب العرب، منذ تأسيسه عام 

 انتقل إىل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، فعمل ١٩٦٠ويف عام  •
ًرئيسا لدائرة التسجيل التعاوين مث مديرا معاونا للتعاون مث مديرا للعالقات  ًً ً

ًالدولية مث مديرا للتخطيط فمديرا إلنعاش الريف  وخالل سنوات تسع بذل .ً
  .كل جهد ممكن لتطوير مشروعات التنمية الريفية

ً انتقل إىل وزارة التعليم العايل مديرا للتأليف والرتمجة ١٩٦٩ويف أيلول  •
والنشر، فاجتهد إلجناح مشروع الوزارة الرامي إىل ترمجة أمهات الكتب وخباصة 

 لتكون مراجع للمدرسني العلمية منها من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية
دى إىل  والطالب اجلامعيني، فتدعم التدريس بالعربية يف الكليات واملعاهد، و
ًمجيع اجلامعات يف الوطن العريب لتكون برهانا على قدرة اللغة العربية على 
التعبري عن علوم العصر احلديث، وقد صدر خالل عشر سنوات ما يزيد على 

لقد كان هذا املشروع ومازال من . لوم املختلفةًمخسة وسبعني جملدا يف الع
ويف هذه الفرتة شارك يف . املشروعات الرائدة اليت تستحق الدعم واملساندة

ا وزارة  جلان عديدة، وأسهم يف النشاطات الثقافية املختلفة اليت قامت 
لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب  لس األعلى للعلوم وا التعليم العايل وا

  .العلوم االجتماعيةو

ً اختري خبريا لوحدة الرتمجة بإدارة الثقافة يف ١٩٨١ويف منتصف عام 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس، هذه الوحدة اليت أحدثت لتطوير 
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فصرف اهتماماته إىل شؤون الرتمجة وقضاياها . حركة الرتمجة يف الوطن العريب
ًاملختلفة ختطيطا وتنسيقا  عام ))اخلطة القومية للرتمجة((وكان مما قام به وضع . ً

 ))دليل املرتمجني ومؤسسات الرتمجة يف الوطن العريب((، وإعداد كتاب ١٩٨٥
 ))دراسات عن واقع الرتمجة يف الوطن العريب(( وإعداد كتاب ١٩٨٧عام 

، وأسهم يف مراجعة وإعداد ١٩٨٧ والثاين عام ١٩٨٥بقسميه األول عام 
وأهم ما قام به وضعه دراسة . ١٩٨٩ الصادر عام )) العريب األساسياملعجم((

املعهد ((: جدوى ملشروعني تابع السعي لقيامهما أمام اهليئات املختصة، أوهلما
ً الذي ووفق عليه واختريت اجلزائر مقرا له، ومل ))العريب العايل إلعداد املرتمجني

 للتعريب والرتمجة والتأليف املركز العريب((يفتتح ألسباب مالية، وثانيهما 
، فأصدر حىت اآلن ١٩٩٠ً الذي اختذ دمشق مقرا له وافتتح عام ))والنشر

حوايل مئة كتاب مرجعي لدعم التعريب، منها حوايل عشرين مازالت قيد 
 ويقيم الندوات الدورية لتنشيط حركة ))التعريب((الطبع، وهو يصدر جملة تدعى 

  .التعريب يف البلدان العربية

ًبعد انتهاء عمله يف املنظمة، شارك بناء على تكليفها، مبناقشة و
اخلطة القومية احملدثة ((، و١٩٩٦ عام ))اخلطة القومية للتعريب((وصياغة 
  .١٩٩٧ عام ))للرتمجة

ّوقد أهله نشاطه يف ميدان الرتمجة يف وزارة التعليم العايل واملنظمة العربية 
ًختطيطا، باإلضافة إىل ممارسة الرتمجة، لينتخب ًللرتبية والثقافة والعلوم، إدارة و

يف املؤمتر األول للرتمجة الذي عقد بدعوة من املنظمة العربية للرتمجة ببريوت من 
ً كانون الثاين من هذا العام، رئيسا الحتاد املرتمجني العرب الذي مت ٣٠ - ٢٨

  .تأسيسه، وبإمجاع األعضاء املؤسسيـن
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األعمال السابقة العديد من البلدان العربية هذا وقد زار، يف نطاق أدائه 
واألوروبية، وحضر ما يزيد على عشرة مؤمترات ومخس عشرة ندوة لغوية 

ا   .وثقافية، وقدم فيها دراسات تتصل مبوضوعا

ًوأما أعماله الثقافية واألدبية واللغوية املطبوعة فتبلغ ستة عشر كتابا منها 
دراسات ومقاالت يزيد عددها على وقد نشر . معجمان وثالثة كتب مرتمجة

الت والصحف السورية والعربية   .مئتني يف ا

  : ونذكر من كتبه املطبوعة

، تقدمي األستاذ الدكتور عبد الكرمي ١٩٥٠ ))األدب يف امليدان(( -١
  .اليايف، عضو جممع اللغة العربية بدمشق

ستاذ ، بالتعاون مع األ))التجديد يف تدريس العلوم((:  ترمجة كتاب-٢
  .املرحوم الدكتور صالح األمحد

ًالرتمجة قدميا وحديثا(( كتاب - ٣ ، تقدمي األستاذ الدكتور حميي ١٩٨٨ ))ً
  .الدين صابر، املدير العام األسبق للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 يف جزأين األول ))دراسات يف الرتمجة والتعريب واملصطلح(( كتاب -٤
 تقدمي األستاذ الدكتور عبد الكرمي اليايف، ٢٠٠١ عام  والثاين١٩٨٩عام 

  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق

ا(( كتاب -٥   .٢٠٠١ عام ))قصة األيام والشهور واألرقام وتسميا

  .٢٠٠١ عام ))القدس يف مواجهة اخلطر(( كتاب -٦

إن من يطلع على جممل كتابات األستاذ شحادة اخلوري ونشاطاته 
  :ًيها أمورا ثالثةالفكرية يلحظ ف
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فإن .  حياول أن جيمع بني التمسك باألصالة واألخذ باجلديد-١
االعتزاز برتاث أمتنا العربية والعناية به ال يتعارض البتة يف رأيه مع السعي 

  .إلجياد ثقافة عربية متطورة تؤهلنا ملواكبة هذا العصر

التايل فهي  يعتقد أن اللغة العربية هي املقوم األساسي هلويتنا، وب-٢
ًتستحق اجلهد املخلص للحفاظ عليها ورفدها باملصطلح اعتمادا على الطرائق 

  .املعروفة لتعرب عن مستجدات العلم واحلضارة

ً يرى أن الكتابة ليست سبيال لكسب املال أو اجلاه، بل هي جهد -٣
تمعه   .ذهين هادف يبذله الكاتب خدمة 

  أيها السيدات والسادة

العربية يف الوطن العريب تضطلع مبسؤوليات جسيمة إذ إن جمامع اللغة 
ُتتصدى حلماية اللغة العربية واحلفاظ عليها بكل السبل، وتعىن برتاث أمتنا 
يدة، وهذا الرتاث هو مستودع ثقافتها ومثرة جهدها وإبداعها، والنبع  العربية ا

ل منه الغرب إلقامة حضارته املعاصرة   .الذي 

ا ملهمة نبيلة  . تستحق كل جهد ملوقع اللغة العربية يف نفوسناإ
ا فمنحها غىن وروعة  ا لغة القرآن الكرمي الذي أنزل  ًوحسبها شرفا ورفعة أ ً ً

  .مبعانيه السامية وبيانه الناصع وأفسح هلا سبيل االنتشار يف أحناء األرض

امع لصون لغتنا العربية من تأثري العاميات اهلجينة، ومن  ولذا جتهد ا
ضعف الناشئة باللغة الفصيحة وقواعدها، ومن مزامحة اللغات األجنبية هلا، 
والسيما يف جمال تدريس املواد العلمية يف مرحلة التعليم العايل يف أكثر األقطار 

  .العربية
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امع لتحقيق استخدام اللغة الفصحى على أوسع  وإزاء ذلك تعمل ا
 إىل العناية الشديدة بتعليم العربية نطاق وتدعو أهل الرتبية والثقافة واإلعالم

السليمة للناشئة، وتدريبهم على حسن نطقها وكتابتها ومعرفة ضوابطها وتذوق 
لة  روائعها الشعرية والنثرية، وتقدميها للسامع والقارئ، يف الكتاب وا

ى حلة وأنصع بيان   .َّوالصحيفة واإلذاعة والتلفزة بأ

امع على وضع املق ابالت العربية للمصطلحات العلمية كذلك تعمل ا
والسعي لتنسيقها وتوحيدها يف الوطن العريب، وتبذل اجلهد إلجناح التعريب يف 
التعليم العلمي الذي بدأ يف اجلامعات واملعاهد منذ عهد قريب يف بعض 
األقطار العربية لتحل اللغة األم، اللغة العربية، حملها الالئق الذي تستحق مثلما 

يف الكليات واملعاهد يف جامعاتنا العربية السورية، كما تعمل على هي احلال 
ًتشجيع الرتمجة حتقيقا لتواصل الثقافات، دون أن يتعارض ذلك كله مع تعليم 

  .الناشئة لغة أجنبية أو أكثر

ُونتيجة للجهود اليت بذلت، حتققت أمور كثرية، ولكن اهلدف املنشود 
سبب تشعب املوضوعات وبعد املسافات ًمازال بعيدا واملسرية إليه شاقة ب
  .وتعدد املرجعيات يف الوطن العريب

لقد انقضت ثالث ومثانون سنة على قيام جممع اللغة العربية بدمشق، 
َّوهو يؤدي األمانة وينهض بالتبعة بفضل مهم من تولوا رئاسته وإدارته أو كانوا 

من رجال املعرفة أعضاء عاملني أو مراسلني فيه، وبفضل من أسهم يف أعماله 
  .والعلم يف هذا البلد والبلدان العربية األخرى

َّويف هذا املقام أرى من الواجب علي أن أشيد بالرعاية الكرمية اليت 
معنا هذا الرئيس اخلالد حافظ األسد، واليت تستمر اليوم يف عهد  أوالها 
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  .الرئيس بشار األسد حفظه املوىل ورعاه

ًاضر حنياه ومستقبل نأمل أن يكون زاهيا ٌبوركت يد تبين من أجل ح
يدة ألقها الذي سطع على العامل قرونا عديدة ًيعيد ألمتنا العربية ا َََ.  

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

*  *  *  



   شحادة الخوريكلمة األستاذ 
  ًفي حفل استقباله عضوا في مجمع اللغة العربية

  أيها السيدات والسادة
ً بادئ ذي بدء، أن أسوق الشكر جزيال وخالصا إىل إخواين يطيب يل ً

ِاألكارم، أعضاء جممعنا العريق، جممع اللغة العربية بدمشق، لتفضلهم بانتخايب  ِ

ًعضوا عامال فيه، وذلك تشريف ً يل أتقبله بامتنان وإمل أكن أهال ملثلهً َّ.  
ِّوإنين إذ أقدر هلم هذه الثقة الغالية اليت أولوين إياها، ألعد ببذل كل ما  ُ َْ ُ ِّ
مع وحتقيق أهدافه السامية  يف وسعي، بالتعاون معهم، لإلسهام يف أعمال ا

ا لسان اآلباء واأل. اليت ترمي للحفاظ على لغتنا العربية الغالية جداد ولغة إ
القرآن الكرمي اليت أثرت مبعانيه السامية وبيانه الناصع، ووعاء حضارتنا الباذخة 
َْوذاكرة تراثنا األديب والعلمي عرب العصور، واليت علينا أن جنعلها لساننا األثري 

  .على وجه الشمول، يف الزمن احلاضر واملستقبل
مع وأود أن أشري إىل أنين مل أكن يف العقدين األخري ًين بعيدا عن ا

َفقد حضرت الندوات العلمية اليت أقامها . وأعضائه والقائمني على شؤونه ِ ْ َ َ
َوشاركت يف بعضها، ونشرت بعض الدراسات يف جملته الغراء ، وتابعت 

  .نشاطه اللغوي والثقايف
ُوقبل هذا وذاك أشري إىل الصالت احلميمة اليت تربطين بعدد من 

ٍا يزيد على نصف قرن من الزمن، صالت قائمة على أعضائه األكارم منذ م ٍ

مع . ِالصداقة واملودة واالحرتام ِوإين ألخص بالذكر صليت بسيادة رئيس ا
لقد تعارفنا يف بداية . ِالعالمة الفاضل األستاذ الدكتور شاكر الفحام

ًالستينيات، على صعيد تعلقنا باللغة العربية وقيامنا خبدمتها كتابة وتدريسا ً. 
وتوثقت عالقتنا حني مجعتنا وزارة التعليم العايل يف السبعينيات، عندما توىل 

- ١٧٩ -  
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ا  ِقيادة هذه الوزارة آنئذ، بكل القدرة واإلخالص والدأب، فوسع اهتماما َ َّ
ًوعزز دورها، وكنت سعيدا مبعاونته إياي بوصفي مديرا للتأليف والرتمجة والنشر  ً ُ َ ََّ

وكذلك أذكر باعتزاز صليت . ذاك طيبة ووافرةفيها، وكانت مثرات دعمه لعملي إ
باألخ األستاذ العالمة الدكتور عبد الكرمي اليايف الذي تكرم بتقدمي كتايب 

دراسات يف الرتمجة والتعريب ((، مث كتايب ١٩٥٠ عام ))األدب يف امليدان((
  .، فغمرين مبودته وأفادين بعلمه١٩٨٩ عام ))واملصطلح

  :أيها السيدات والسادة
مع وشئت أن أحتدث عن عضو سبقين من إنين  وقد شاء يل ا

ُأعضائه األفاضل، هو األستاذ واألديب والباحث املرحوم الدكتور مسعود  ُ ُ
ُّبوبو، فإنين ألحس بشعور مزدوج ِ ٍشعور باحلزن العميق لفقده يف وقت مبكر، : ُ

ً إال قليال، ُْإذ وافته املنية وهو يف أوج نشاطه وذروة عطائه، مل يزد على الستني ّ
ِوشعور بالرضا إذ سنحت يل فرصة التحدث عن فارس من فرسان الكلمة،  ٍ ِ ُ ٍ

م للعلم واملعرفة،  ٍوعلم من أعالم اللغة والثقافة يف بالدنا ممن نذروا حيا

  .للنهوض واالرتقاء، للوطن واألمة، على السواء

قاءنا ٍلقد لقيت الدكتور مسعود، رمحه اهللا، مرات عديدة، أذكر منها ل
اللغة (( حول ١٩٩١خالل حماضرة ألقيتها يف قاعة احتاد الكتاب العرب عام 

 وتباحثنا بعدها فيما تلقى اللغة العربية ))العربية والتقدم العلمي والتقاين والتقين
يف هذا العصر من حتديات إزاء املصطلحات اليت تدخل ساحة العلم بتأثري 

وكذلك لقيته يف الندوة اليت أقامتها . يعالكشوف اجلديدة والتقدم املعريف السر
 واليت ألقيت فيها دراسة ١٩٩٦كلية اآلداب جبامعة تشرين يف الالذقية عام 

ّ وألقى الدكتور مسعود دراسة قيمة ))التعريب واملصطلح((: موضوعها
وقد نشرت الدراستان مع . ))التعريب والشخصية الوطنية((: موضوعها

امعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، العدد الدراسات األخرى يف جملة ج
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  .١٩٩٦السادس لعام 
إن علينا أن .... ((: وأود هنا أن أورد املقطع األخري من دراسته القيمة

ٍنعرب العلوم واملسميات احلديثة، وأن نتحاشى اعتماد تسميات أجنبية يف احملافل  َِ
ْالرصينة أو يف احلياة العامة أو يف اخلدمات واملرا فق السياسية واإلعالمية وغريها، ِ

فلنحذر من . وحىت يف الدعايات اليت باتت تتسرب إىل أمساعنا وذواكرنا كاألوبئة
ًهذا التغريب قبل استفحاله ولنبق يف احلسبان أن عملية التعريب تتطلب أساسا ال  ِ
ُمعدى عنه هو اإلخالص للعلم والعربية وصدق التصميم على إعالء الشخصية  ُ ً

ًة يف هذا امليدان، وإتقانا للغة العربية وإتقانا للغات اليت سنعرب منها حىت ال القومي ً
ًيكون كالمنا صرخة يف القفار ُ َ....((.  

ِّلقد وجدت يف الدكتور مسعود بوبو رجال نري العقل، غزير العلم، نبيل  ً
ِالعاطفة، صادق االنتماء، يتطلع ويسعى إلغناء الثقافة العربية وتنمية اللغة 

  .لعربية يف هذا العصر الزاخر مبعارفه وعلومه وآدابه وفنونها
ذا األديب العامل نشأته : وإين ألحرص على تقدمي تعريف موجز 

َوإجنازاته، ومل أجد أمشل وأصدق مما خطه بقلمه، فأوجزه مبا يلي َ:  
، ١٩٣٨ولد الدكتور مسعود بوبو يف منطقة البسيط مبحافظة الالذقية عام 

 قرى من تلك احملافظة حىت حصل على الشهادة االبتدائية من قرية وتنقل يف عدة
ى دراسته اإلعدادية يف الالذقية والتحق خبدمة العلم، . ١٩٥١مشقيتا عام  مث أ

 ١٩٦٨ويف عام . ١٩٦٣َّوإبان هذه اخلدمة حصل على الشهادة الثانوية عام 
ا من جامعة دمشق، ف ًعمل مدرسا مث أوفد حصل على إجازة يف اللغة العربية وآدا

إىل جامعة اإلسكندرية فحصل على شهادة املاجستري يف علوم اللغة العربية عام 
  .١٩٨٠ وشهادة الدكتوراه يف العلوم املذكورة عام ١٩٧٦

ُعني مدرسا لفقه اللغة العربية جبامعة دمشق، مث أعري عام  ً  إىل ١٩٨٣ُِّ
د إىل جامعة دمشق بعد ّجامعة صنعاء باليمن فدرس مواد العربية فيها وعا

  .ثالث سنوات
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ُِّ رفع إىل ١٩٩٠ُ رفع إىل رتبة أستاذ مساعد، ويف عام ١٩٨٥يف عام 
ًرتبة أستاذ يف العلوم اللغوية، مث عني رئيسا لقسم اللغة العربية تشرين ٢ويف . ُِّ

ًبتعيينه مديرا عاما مساعدا / ٤٦/ صدر القرار اجلمهوري رقم١٩٩٣األول  ًً
آذار ١٣بتاريخ / ٤٨/ العربية مث صدر القرار اجلمهوري رقمهليئة املوسوعة

ً بتعيينه عضوا عامال يف جممع اللغة العربية بدمشق١٩٩٧ ًمث عني مديرا عاما . ً ً ُ
، ١٩٩٧نيسان ٢٦تاريخ / ٣٦/لـهيئة املوسوعة العربية بالقرار اجلمهوري رقم 

  .م٢٠/٩/١٩٩٩وظل يف هذا املنصب إىل وفاته يف 
تني اإلنكليزية والفرنسية وله بعض اإلملام بالسريانية كان يعرف اللغ

  . وأجنب ثالثة أوالد١٩٦٧تزوج عام . والفارسية
َلقد كان، رمحه اهللا، عايل اهلمة وافر النشاط فإىل جانب ما ذكرناه، . َ

ًتوىل الفقيد الكبري مناصب إدارية وعلمية عديدة، يأيت يف مقدمتها قبوله عضوا  ُ ً ً َ
ً، واختياره مقررا للجنة البحوث ١٩٨٤ العرب بدمشق عام يف احتاد الكتاب ُ

ًوالدراسات يف االحتاد املذكور، وانتخابه عضوا يف جملس االحتاد عام   مث ١٩٩٥ُ
ًاختياره عضوا يف موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمني اليت تتوىل إعدادها  ُ

  .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
  :ديب والعلمي من الكتب فهوأما نتاجه األ

 ))أثر الدخيل على العربية الفصحى يف عصر االحتجاج((كتاب  •
  .١٩٨٢إصدار وزارة الثقافة بدمشق عام 

  .١٩٨٣ إصدار دار البعث بدمشق ))نافذة على اللغة(( كتاب   •
 ))فقه اللغة(( و))اللسانيات((دراسات يف اللغة يف قسمني (( كتاب  •

  .١٩٨٤إصدار جامعة دمشق عام 
  .١٩٩٤ إصدار دار مشأل بدمشق ))أحباث يف اللغة واألدب(( كتاب  •
  .١٩٩٥ إصدار جامعة دمشق ))يف فقه اللغة العربية(( كتاب  •
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  .١٩٩٩ إصدار احتاد الكتاب العرب ))الصوت والصدى(( كتاب  •
ال األديب  ِأضف إىل ذلك عشرات املقاالت والقصص واخلواطر يف ا ِ

ِوعشرات األحباث واحمل ال اللغويِ   .ِاضرات يف ا
ِومن خالل عمله اجلامعي أشرف على إعداد العشرات من رسائل 

ًاملاجستري والدكتوراه، وحضر عددا كبريا من املؤمترات والندوات العلمية واللغوية  ً
  .واألدبية

إنه . ًإن كلميت لتضيق حقا عن اإلحاطة بكل ما قدمه هذا العامل األديب
ًبىن نفسه أوال علما غزيرا وثقافة واسعة وخلقا كرميا، مث : واحد من الرجال البناة ً ًً ً

ًبىن للغة والثقافة العربيتني صرحا من النتاج القيم ْ ًلقد كان طالبا جمدا ومدرسا . َ ًً
ًوأستاذا وحماضرا مرموقا، ومؤلفا مدققا وأديبا بارعا وإداريا قادرا ً ًً ً ً ً ً ولكم أمتىن .... ً

ُ على سرية هذا الرجل لتتعلم منه كيف تذلل العزمية َّأن تطلع أجيالنا القادمة ُ َ
ُالصادقة الصعاب وحتقق النجاح والفوز، وكيف يعيش اإلنسان ويناضل يف سبيل  ُ

َشعبه، ويسخر قدراته الفكرية والعلمية من أجل تقدم أمته ورفعتها َ ِِ
ُ ِّ.  

لقد مجع الدكتور مسعود بوبو، رمحه اهللا، يف وقت واحد، وطيلة سنوات 
ًكان مديرا عاما هليئة املوسوعة العربية، وأستاذا يف كلية : ٍدة مسؤوليات خمتلفةع ًً

ًاآلداب، وعضوا يف جممع اللغة العربية، وعضوا يف احتاد الكتاب العرب ً.  
ذه املسؤوليات معا ويف آن واحد، بكل جدارة وكفاءة وأدى  ض  ٍوقد  ً

َّاألعمال اليت تتطلبها أداء عاليا فلم خيل  ً ويف الوقت ذاته مل ينقطع . بواحد منهاً
  .عن الكتابة يف ميدان اللغة والثقافة واألدب

ولئن كان نشاطه هذا مدعاة لإلعجاب، فقد أعانه عليه ما كان يتمتع 
ٍبه من طاقة ال تنضب وعزمية ال تلني وإحكام يف تصريف األمور وضبط  ٍ ٍ

  .ٍللمواعيد واستفادة من الوقت
ا، فما كان منها متصال باللغة اتسم أما كتابته فقد تنوعت  ًموضوعا
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ُبالرصانة والدقة واجلزالة، وما كان منها متصال باألدب فثمة العبارة املشرقة، واللفظة  ُ ً
  .))ُالسهل املمتنع((املنتقاة و

ُلقد اختطفته املنون وهو يف قمة عطائه، ولكنها أعجز من أن ختتطف ذكراه  ِ ِ

ا وقيم سامية اختذها نرباسا يف حياته، ُلقد بقيت منه مشائل. الباقية ً رفيعة اتصف  ٌ ٌ
ا، ونزوع صادق إىل كل ما هو أفضل وأكرم وأمسى لوطنه  وروح عربية متوثبة حتلى 

  .وأمته ولإلنسانية مجعاء
ُلقد صاغ حياته حبة حبة ونسجها خيطا خيطا، فجاءت قصة حتكى  ً ً ً ّ ّ

َّوأنشودة تغىن ٍّقصة جد واجتهاد، وصرب : ُ ِ َومصابرة، وأنشودة نضال ال يفرت من أجل َ
ُضة أمتنا العربية وإرساء مكونات هذه األمة ويف مقدمتها اللغة والثقافة العربيتان  ُ ِ ِ

  .َاللتان تشكالن نسيج العروبة اخلالد على الزمن من اخلليج إىل احمليط
الدكتور ًوختليدا لذكراه أصدرت هيئة املوسوعة العربية، بعناية األستاذ الفاضل 

ِإحسان النص نائب رئيس جممع اللغة العربية، كتيبا يضم الكلمات اليت ألقيت يف  ً
، واليت ١٩٩٩حفل تأبني الفقيد الغايل الذي انعقد يف الثالث من تشرين األول 

  .أشادت مبناقبه وخلقه احلميد وأدبه اجلم، وذلك إىل جانب مسريته الذاتية والعلمية
  أيها السيدات والسادة،

ًقد كانت سورية، وطننا العريب الصغري وفية دوما لوطننا العريب الكبري، ل ًَّ ُّ ُ
يدة، تعمل يف صمت وتعطي بال حساب،  ًوفصيال رائدا من فصائل أمتنا العربية ا ً
ويتجلى دورها املضيء يف ميدان اللغة العربية، على وجه التحديد، بأمور عديدة 

  .َّْكان هلا فيها السبق والريادة
َإن أول جممع للغة العربية هو جممع دمشق الذي جنتمع يف رحابه، وأول  -  َ

ٍتعليم عال بالعربية ناجح ومستمر، إمنا كان يف معهدي الطب واحلقوق بدمشق، 

َواعتمدت اللغة العربية لغة األنشطة الفكرية كلها ِ َ ِ السياسة واإلدارة والقضاء والثقافة : ُْ
، واستمر حىت ١٩١٩ العهد الفيصلي عام كان ذلك يف... واإلعالم واالقتصاد
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  .اليوم بنجاعة وجناح
، مشل التعريب مجيع ١٩٤٦وبعد أن حتقق اجلالء وأعلن االستقالل عام 

  .العلوم األساسية والتطبيقية واإلنسانية يف مجيع كليات التعليم العايل ومعاهده
ا إىل األقطار العربية األخر-  ى بعد نيلها  قام أبناؤها بنقل جتربتها وخرب

ًاالستقالل، فأمدت بلدانا عربية مشرقية ومغربية عديدة باملدرسني األكفياء يف مجيع  ً ً
ا  ًاملواد يف التعليم العايل وفيما قبله، إعارة أو استيداعا، واستقبلت يف جامعا ً
َومعاهدها ألوف الطلبة العرب، وزودت بعض األقطار بالكتب املدرسية واجلامعية 

وما تزال على هذه احلال منذ نصف قرن حىت اآلن فكانت داعية للتعريب والثقافية، 
وكذلك استضافت املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف . وداعمة له بكل وسيلة

والنشر الذي أحدثته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خلدمة التعريب وتأمني 
  .ون مع اجلهات املختصة يف البلدان العربيةالكتب املرجعية باللغة العربية بالتعا

ض أبناؤها بتأليف عدة معجمات لغوية وأكثر من ثالثني معجما -   ً َ
ا األهلية ألوفا من الكتب  ا احلكومية ومؤسسا ا وإدارا ًمتخصصا، ونشرت جامعا ً

ًتأليفا وترمجة، فكان جهدها يف هذا... املنهجية واملرجعية وكتب الثقافة العامة ً 
ًامليدان مثمرا مرموقا ً.  

ٌولست أريد اإلطالة يف هذا املوضوع، فأنتم عاملون به وبعضكم مشارك فيه، 
ًومل أذكره تباهيا مبا قدم قطرنا بل إظهارا للحقيقة ا خطة اختطتها سورية العربية . ً ٌإ

ًمنذ ملكت أمرها، بيد أن هذه اخلطة قد ازدادت إحكاما ونفاذا، ووضوحا واتساعا  ً ًً
عد تسلم الرئيس اخلالد حافظ األسد زمام األمور يف أوائل السبعينيات إذ غدت ب

جا متصال ًمبدأ راسخا و إن لغتنا هي عنوان هويتنا ((: إن من أقواله يف هذا الصدد. ً
وهي الرابطة بني الناطقني بالضاد، وهي من أهم صالت املاضي باحلاضر 

وطن العريب والعامل نتاج الفكر العريب، ا نعرب عن ذاتنا وننشر يف ال. واملستقبل
ولقد قرن أقواله . ))وننقل إىل أبناء األمة العربية النتاج الفكري للشعوب األخرى
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١٨٦

باألفعال فازداد االهتمام بالعربية عندنا وارتفعت صروح العلم وانتشرت مراكز الثقافة 
ا يف أرجاء القطر، ورافق ذلك شروع بعض األقطار العربية بتعريب ال تعليم يف كليا

َالعلمية، ولكن التحديات كثرية واملسؤوليات كبرية والعناية باللغة العربية وتنميتها ال  ٌ ٌِ ِ َّ
  .ّتقف عند حدٍ  أو زمن

َوها حنن بعزائم رجال آمنوا برسالة أمتهم على مثال من تشرفت بالتحدث 
ورية الذي اختذ عنه اليوم، نتابع املسرية يف عهد الدكتور بشار األسد رئيس اجلمه

ِالتطوير والتحديث منهجا ومنطلقا بغية مواكبة العصر والتماس أسباب القوة والتقدم  ِ َ ً ً
  .مع احلفاظ على ثوابتنا الوطنية وذاتنا الثقافية وهويتنا القومية

مع الوقور ولكم مجيعا  ًأكرر الشكر خالصا للسادة رئيس وأعضاء ا ًِ ِ
  . تعاىل خطانا إىل ما فيه اخلري والسالمحلضوركم وإصغائكم يل، سدد املوىل
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مع حفل تأبني   فقيد ا

  الدكتور مختار هاشم
  

  

  

  (كلمات الحفل)

  

لد    )١ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



  

  

  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام
  رئيس مجمع اللغة العربية

  مختار هاشمفي حفل تأبين المرحوم الدكتور 
  )م٢٠٠٢ – ١٩١٤(

َّ فقيدنا الغايل الدكتور خمتار هاشم، الذي فارقنا أحب ما كان رحم اهللا َ
مع حنو مخس عشرة سنة، شارك فيها املشاركة . إلينا لقد نعمنا بصحبته يف ا
ُّادة، وكان رضي النفس، طيب القلب، حسن اخللق، يألف إخوانه ويودهم، اجل ّ

دوء، مصحوبة باحلجة املوثقة، واملنطق املقنع َّفإذا ناقش قضية بسط آراءه  ً .
ار َوقد جعل الكتاب خدنه وصديقه، يواصل القراءة ليل  وكان من رواد . ِ

اجلديد الوافد من الكتب َّمكتبة األسد، يطالع ما فيها من فرائد، ويطلع على 
الت، حىت يظل على صلة حية مبا يصدر، وكثريا ما كان يئل إىل ما لقفه  ًوا

مع   .من الفوائد يف مناقشة القضايا الفكرية والعلمية اليت يتناوهلا جملس ا
مع قبل تسميته عضوا  ًومل يكن الدكتور خمتار هاشم بالغريب عن ا

مع فيه، فقد كان أحد من اختاره م األستاذ الدكتور حسـين سبح رئيس ا
ُخرباء يف جلنة املصطلح، ملا عرف به الدكتور خمتار من ) م١٩٨٦ -١٩٦٨( َ

ا، واهتمام بالغ باملصطلح والطرق املثلى يف وضعه . ّحب للعربية، وعناية 
ّوبلغ من إعجاب األستاذ الدكتور سبح به أن رشحه بنفسه بعد ذلك لينتخب 

  .معًعضوا يف ا

- ١٨٨ -  
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ّرحم اهللا الدكتور خمتارا الرمحة الواسعة، ولقاه نضرة وسرورا ً.  
  .ّوسأقدم كلمة وجيزة تتحدث عن سريته العلمية

*  *  *  
 ،)م١٩١٤/ ٨/ ٤ - هـ١٣٣٣/ ٩/ ٢٤(ولد الدكتور خمتار هاشم يف 

َُّوقد بدأ دراسته يف الكتاب، فتعلم القراءة والكتابة، وختم القرآن الكرمي، مث 
ّسة العلمية الوطنية اليت أحبها أشد احلب، وحتدث عن أيامها أمجل دخل املدر
ومما أذكر عن هذه املدرسة تيار الشعور الوطين ((يقول يف كلمة له . احلديث

ِالذي أذكاه االنتداب الفرنسي بقانون رد الفعل، فما كان أشد وقع قصيدة  َّ
ِوقصائد ديوان الثورة ِأمحد شوقي القافية، وقصيدة خري الدين الزركلي الرائية، 

وهل أنسى أستاذي اجلليل خليل مردم بك، وكان . على قلوبنا الصغرية
ًيسحرنا برقة مشائله، فضال عن أسلوبه التعليمي املنظم، وهو الذي دلنا على 
مع العلمي، إذ كان يطلب منا  طريق املكتبة الظاهرية، وقاعة حماضرات ا

  . استمعنا إليهاإنشاء نكتبه يف موضوع احملاضرة اليت
ديوان ((وهو الذي شجعنا على نظم الشعر، وأمر بوضع دفرت مساه 

ُوهذه الواقعة سجلتها فيما بعد . ُ تسجل فيه أشعار طالب الصف))الصف
ُبقصيدة ذكرت فيها املدرسة وأستاذنا اجلليل

)١(.  
وبعد أن حصل على البكالوريا األوىل، قسم العلوم، التحق باملدرسة 

                                                            
ُمازالت صورة هذا األستاذ العظيم تلوح خليايل حىت ((:  ويقول يف هامش كلمة له (١)

، ٣، ج٦٤م، مج ١٩٨٩سنة / معجملة ا) (ذكريات املدرسة(ذكرته يف قصيدة 
مع، (وقد روى الدكتور عدنان اخلطيب مثانية أبيات منها ). ٤٣٦ص  جملة ا
  ).٤٢٧، ص٣، ج٦٤مج 
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١٩٠

ة للحصول على البكالوريا الثانية، قسم الفلسفة، وكان من أساتذته األرثوذكسي
آنذاك الدكتور مجيل صليبا، وقد أفاد من مدرسته ازدياد متكنه واتقانه اللغة 

  .وكان األول بني رفاقه كعادته. الفرنسية، وإجادة الفلسفة
ى دراسته الثانوية التحق باملعهد الطيب العريب، وأكب على در اسة َّوملا أ

وقد دفعه . م، وكان يف التاسعة عشرة من عمره١٩٣٤كان ذلك عام . الطب
ما وجده يف الدراسة الطبية من مصطلحات إىل دراسة مبادئ اللغتني الالتينية 
ا بعض األساتذة . واليونانية، كما أنه ترجم بعض الكتب الفرنسية اليت كلفه 

ا ويف أثناء العمل وجد كلمات أجنبية مل يوضع هلا  ما يقابلها بالعربية، أو أ
مرتمجة بكلمات ال تعرب عن معناها بدقة، فوضع هلا مصطلحات طبية رآها 
ا مقدمة إياها  أوىف باملراد، وأرسلها إىل جملة املعهد الطيب العريب اليت نشر

  .بتقريظ مشجع

وقد تابع دراسته الطبية وحصل على شهادة دكتور يف الطب سنة 
 العاملية قد نشب أوارها فلم يستطع السفر للتخصص، وكانت احلرب. م١٩٤٠

ًومارس املهنة حرا أوال، مث التحق بوزارة الصحة يعمل يف مشافيها ًّ.  
ُوملا وضعت احلرب العاملية أوزارها أوفد لالختصاص يف طب األطفال 

وعاد إىل الوطن وقد أجنز . جبامعة جنيف ملدة سنتني، بعد أن جنح يف املسابقة
وكانت البالد قد نعمت باالستقالل، وأخذت ). م١٩٤٨ -١٩٤٦(دراسته 

م، ١٩٤٩تنشئ جيشها، فتطوع الدكتور خمتار يف اجليش السوري يف عام 
ّواحلماسة ملء إهابه، وبذل جهوده وطاقاته يف العمل، وقدم خري ما عنده،  ُ ُ

  ).عميد(م، وانتهت خدمته وهو برتبة ١٩٧٠وبقي فيه حىت عام 
دم دراسات كثرية اقتضاها سري العمل، ونشر مجلة ويف أثناء خدمته ق

لة العسكرية(و) اجلندي(من املقاالت يف جملة  كما كان املنتدب من ). ا
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ُإدارة اجليش ليكون خبريا يف جلنة املصطلحات الطبية اليت عهد إليها بوضع  ً
معي الكبري مصطفى )  عريب–فرنسي (املعجم العسكري  وكانت برئاسة ا

  . وقد صدر املعجم يف عهد الوحدةالشهايب،
ُووجد الدكتور خمتار يف أوقات الفراغ، بعد ما أحيل على التقاعد، ما 

املطالعة العلمية واألدبية، وحتقيق املفردات الواردة يف ((فسح له أن يعود إىل 
ً يرى فيها املتعة الكربى، ونشر حبوثا ومقاالت ))كتب الرتاث الطيب العريب

  .ّجتلى فيه العمق واملتابعة والتوثيق الواسع من املصادرًوحتقيقات نشرا 
مع بعنوان- ١ كلمات ((: ُ فمن حبوثه املعمقة مقالته اليت نشرها يف جملة ا

))حائرة
ّاملعدن والفلز : ، ودار حبثه يف تعريف ثالث كلمات من املعدنيات هي)١( ُ ِ

  .زازاألشنة والطحلب واحل: واجلوهر، وثالث كلمات من النباتات هي
واستعرض ما جاء من اضطراب وتردد يف معاين الكلمات الست، 
امع  ّووضع بني يدي الباحثني صورة بينة واضحة هلذا االضطراب، ودعا ا

  .واملؤسسات اللغوية إىل توحيد املصطلحات
))ُأوزان األطباء ومكاييلهم((:  ونشر مقالة بعنوان-٢

)٢(.  
قالة العقبات اليت تعرتض سبيل وبدأ الدكتور خمتار فذكر يف مطلع امل
  :ُالباحث، واستقصى من بعد أطراف البحث

  ).٩ص ( فذكر مصادر األوزان واملكاييل الطبية -١
  ).١٥ص (ً مث أورد نصوصا يف األوزان واملكاييل -٢
 وعرض وحدات الوزن وما يعادهلا بالغرامات يف النظام املرتي عند -٣

                                                            
مع  (١)   .٥٦٥ - ٥٣٩، ص ٣، ج٥٩مج ) م١٩٨٤سنة ( جملة ا
مع  (٢)   .٤٨ - ٣، ص١، ج٦١مج ) م ١٩٨٦سنة ( جملة ا
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١٩٢

  )٢٩ص . (باحثني معاصرين
فقرة األخرية يف تبيان األوزان واملكاييل يف الطب العريب  وكانت ال-٤

  ).٣٥ص ( مراجعة وتعليق –

ُوإن املرء ليحار وهو يرى كثرة الكلمات اليت وردت يف كتب الطب 
  .العريب للتعبري عن املقادير الطبية يف مداواة األمراض املختلفة

لقة وقد حرص الدكتور خمتار أن يعرض أبرز النصوص العربية املتع
ّببحثه، وقدم مجلة من النتائج اليت توصل إليها، مث ختم كالمه بتواضع العامل 

ًوإذا قدر يل أن ألقي بصيصا من الضوء على هذا ((: الذي ينشد احلقيقة فقال ُ ّ ُ
املوضوع فإن ما يكتنفه من ظلمات ال ميكن تبديده إال بتضافر جهود 

))الباحثني، وأملي يف ذلك كبري
)١(.  

احلظ باالطالع على ما مسعت أن الدكتور هاشم رمحه اهللا مل يسعدين 
ُقد سطره، فقد ذكر بعض املقربني إليه أنه عين عناية خاصة بدراسة مفردات  ّ
ابن البيطار، وقاموس األطباء وناموس األلباء للقوصوين، فقد كانا خري رفيقني 

  .له، ولعل قادمات األيام جتود علينا مبا ضنت به اآلن
  :وقد اطلعت على حتقيقه كتابني. ًتار عناية أيضا بتحقيق الرتاثوللدكتور خم

  . )٢(العبورية الودية يف األحباث الوردية، حملمود بن يونس اخلطيب: أوهلما
عثر الدكتور خمتار على خمطوطة الكتاب يف املكتبة الوطنية بباريس، وقد 

وحني ). األبورية(ًورد أول لفظ من امسه حمرفا باملخطوطة، يليه إشارة استفهام 
ا حبث يف األزهار والورود، وأن صحة االسم  اطلع على املخطوطة تبني له أ

  ).العبورية(هو 
                                                            

مع، مج  (١)   .٤٨، ص ١، ج٦١جملة ا
، كانون الثاين ٢٢جملة الرتاث العريب، العدد (لعبورية الودية يف األحباث الوردية ا (٢)

  ).م١٩٨٦
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قدم الدكتور خمتار بني يدي التحقيق كلمة حتدث فيها عن موضوع 
الكتاب، وذكر أن املخطوطة خمرومة يف أوهلا، وقد تناول اخلرم املقدمة والفصل 

ثاين، مث حتدث عن مؤلف الكتاب حممود بن يونس ًاألول وجزءا من الفصل ال
بعد أن أطال البحث حىت عثر على سريته، ) هـ١٠٠٨ت سنة (اخلطيب 

ًونشر النص حمققا خري حتقيق، وأشار يف احلواشي إىل الكلمات اليت مل يستنب 
  .َّله معناها يف النص، أو خالفت املألوف وفسر الكلمات الصعبة

َّ ختام النص، عرف فيها بالورود اليت ذكرها وقد أورد تعليقات هامة يف
ًاملؤلف، وعددها ستة عشر نوعا من الزهر ُ.  

ّوقد أهلمته هذه املخطوطة قصيدة مجيلة، استوحى فيها ما حدثته 
املخطوطة عن غربتها، وقد نشرت القصيدة يف جملة آفاق الثقافة والرتاث 

))غربة املخطوط العريب((: بعنوان
)١(.  

  :ثاين الذي حققه الدكتور خمتار فهوأما الكتاب ال
َكشف األسرار عن حكم الطيور واألزهار لعز الدين عبد السالم بن  ِ

  ) .هـ٦٧٨ت (أمحد بن غامن املقدسي 
عثر األستاذ احملقق على خمطوطة يف دار الكتب الظاهرية، وتبني له 
ا كتاب تراثي من منط عال فريد، وتابع البحث يف الظاهر ية ٍحني طالعها أ

ليجد نسختني أخريني، وعاد فأمعن يف البحث فتوفر له مطبوعة باريس، 
هـ، ١٢٩٠وخمطوطة دار الكتب القومية بباريس، ومطبوعة القاهرة سنة 

  .ونسخة من خمطوطات الظاهرية غري سابقتيها
وقد قدم بني يدي الكتاب مبقدمة نفيسة ترجم فيها لثالثة علماء من 

َّف ترمجة ضافية، وعرف بالكتاب، وأنه كان من أسرة املؤلف، مث ترجم للمؤل

                                                            
  .٦٥ - ٦٤): ١٩٩٥ آذار -٨، ع٢س ( آفاق الثقافة والرتاث  (١)
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  .)١(ًأكثر الكتب رواجا يف العصرين اململوكي والعثماين
بن غامن من ... ّوجتلى يف الكتاب ما اتصف به املؤلف عبد السالم

ّبالغة وقوة عارضة، ومن تقى وورع وصالح، ومن مسو روحاين، وسلوك على  ُ
والناطق بلسان احلال ((: يف مقدمته، يقول )املتصوفة(طريقة أهل التحقيق 
ٌخماطب لذوي األحوال ًوقد وضعت كتايب هذا مرتمجا عما استفدته من ... ِ ُ

احليوان برمزه، ومن اجلماد بغمزه، وما خاطبتين األزاهري بلسان حاهلا 
  .)٣٧ص( ))...والشحارير عن مقرها وارحتاهلا

 واحليوان، لنباتوقد قسم عظاته على مثان وثالثني إشارة، موزعة على ا
يقول ابن غامن . فالكتاب صورة هلذا التسامي اإلنساين والتهذيب الروحاين

االستبصار وجعلته موعظة ألهل االعتبار، وتذكرة لذوي ((: يصف كتابه
فاعتربوا يا أويل األبصار فمن طالع مقايل، وفهم ضرب أمثايل فذاك من ،

  .)٣٧ص( ))يلأمثايل، ومن أعجم عليه إشكايل فليس من أشكا
مع الذين أنعم اهللا عليهم (رحم اهللا الفقيد الغايل، وأدخله فسيح جنانه 

  ).من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

                                                            
 كشف األسرار عن حكم الطيور واألزهار تأليف عز الدين عبد السالم بن أمحد  (١)

دار الطباع للطباعة ( خمتار هاشم حتقيق الدكتور) هـ٦٧٨ت (ابن غامن املقدسي 
  .٢٤ - ٥) م١٩٨٩والنشر والتوزيع 



  

   وليد جمرانكلمة الدكتور
  نقيب أطباء دمشق

  في حفل تأبين المرحوم الدكتور مختار هاشم

  :احلفل الكرميأيها 

اية، وال يوجد  قضت حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون لكل بداية 
ايتها، ليأيت اإلنسان  يف هذا الوجود إال خملوقات قدر اهللا بدايتها وحدد 

ت يداه أو اقرتفت خالل فرتة احلياة الدنيا ًمقدما كشف حساب عما قدم
لتبدأ حياة أخرى ال نعرف كينونتها وال ماهيتها وال ساعتها، ولكننا على يقني 

  .من أمرها، وعلى إميان أنه ال ينفع فيها مال وال بنون

وقضت إرادة اهللا أن تكون احلياة الثانية دار استقرار وجزاء، ومن هنا 
ضي هذه احلتمية التسليم والرضا، وإننا وإن كنا قد جاءت حتمية النهاية، وتقت

أسلمنا أمرنا إىل اهللا وقبلنا احلق ورضينا بالقدر، إال أن حرقة الفراق تتحكم 
  .ًبعواطفنا حتكما يتناسب عادة مع الفراغ الذي يرتكه الفقيد

ًوالفراغ الذي تركه فقيدنا املرحوم الدكتور خمتار هاشم كبري جدا كرب 
ظيمة اليت يظهرها تتبع رحلة حياته املليئة باللطف والشفافية ونبل سجاياه الع

األخالق والعمل الدؤوب وحتري احلقائق وتوثيقها، هذه احلياة اليت كانت 
ًخترج طبيبا  وكانت بدايته العلمية إذ تابع دراسته إىل أن ١٩١٤بدايتها عام 

عبة  ش– وانتسب إىل نقابة أطباء سورية ١٩٤٠من معهد الطب عام 

- ١٩٥ -  
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ً وعمل طبيبا إنسانا بكل ما يف هذه الكلمة من معىن ١٩٤٣ عام –دمشق  ً
وشاءت األقدار أن يكون جمال اختصاصه الطب الداخلي وطب األطفال 
الذين حيتاجون بطبيعتهم إىل العطف واحلنان وقد وجدوا لدى الفقيد ما فيه 

  .الكفاية من هذه املتطلبات اإلنسانية

ًربعني عاما يف املمارسة اجلادة واحلكيمة ملهنة وبعد مضي ما يقرب من أ
الطب، وكان خالهلا الطبيب الصادق النصوح، اختار املختار التوقف عن 

، وكان له ما أراد ولكنه ١٩٨٢مزاولة الطب وطلب اإلحالة على التقاعد عام 
ال الطيب ومل يكن يضن على أحد مبا أعطاه  مل يتوقف عن إبداء النصح يف ا

اه من علم ودقة نظر، فاستمر بإعطاء النصائح والتوجيهات الطبية طيلة اهللا إي
  .حياته

وقد تطوع يف القوات املسلحة فكانت له إسهامات علمية كثرية إضافة 
ًإىل التطبيب، وكان يل الشرف بأن أعمل حتت إشرافه عندما كان رئيسا 

  .١٩٦١للشعبة الداخلية يف مشفى املزة العسكري عام 

ا أن نذكر أن حياته املهنية مل تقض على ميول علمية فنية  وال يفوتن
واهتمام بالغ باللغة العربية واإلسهام يف إعطائها حقها لتصبح لغة علم 
وتقنيات بعد أن مر عليها وقت وضعت خالله العقبات يف وجهها، وذلك 
بنشر اجلهل وتقدمي لغة أخرى غريبة عن العروبة والبالد، وهذا ما دفع زميلنا 

أستاذنا وفقيدنا إىل ممارسة هواياته وإجناز تطلعاته يف البحث والتحقيق و
ًوالنشر، فحقق قدرا البأس به مما كان يهوى من حبوث، وما يرغب يف نشره 
من أعمال، فوفقه اهللا إىل حتقيق جزء كبري من طموحاته الكبرية وغالبيتها 

  .تنصب يف جمرى االهتمام باللغة العربية وإعطائها حقها
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إن تاريخ حياة فقيدنا الغايل ينبئ عن اهتمام كبري وإجناز علمي يف ميدان 
األدب العريب واللغة العربية خاصة، وكان من نتائج اإلجنازات األدبية أن انتخب 

 فقيدنا ١٩٨٥/ ٩/ ٤جملس جممع اللغة العربية بدمشق يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
مع للكرسي الذي شغر  ًعضوا عامال يف ا   .بوفاة األستاذ حممد مباركً

إن إمجاع أهل الفكر السوري يف ذلك الوقت على انتخاب الزميل 
مع العلمي العريب هو مبثابة اعرتاف عام بقيمة املنجزات  الكبري لعضوية ا
العلمية اليت حققها سواء يف دراسات خاصة أم يف اشرتاكه يف جلان تعريب 

  .كريةاملصطلحات العلمية الطبية منها والعس

وإذا كان الوفاء للراحل الكبري يقتضي منا أن نعدد سجاياه ومزاياه، 
فإننا جند أن الوقت أضيق والقلم أعجز عن أن نعطيه حقه وأن ننصفه، فسريته 

ولو عدنا إىل . عامرة بدقة النظر واحملبة واإلخالص لألهل واألصدقاء والوطن
ا االعرتا ف اجلميل ليس للجهود العلمية طوايا نقابة األطباء لوجدنا بني طيا

  .واملمارسة املعطاءة فقط وإمنا جند الرتديد الكثري لتقدير أخالق الراحل العظيم

ال الرحب الذي أسهم فيه  وإن خرجنا من نطاق نقابة األطباء إىل ا
الفقيد بإجناز حتقيقات وأحباث علمية تتوجها جهود مشكورة يف االهتمام 

 لوجدنا الكثري من املفاخر اليت حيق لكل من عرفه باللغة العربية املضرية،
  .االعتزاز بتلك املعرفة والتمين لو كان هناك املزيد منها

إن زمالء الفقيد يشهدون له حبسن التفكري وتقدير األمور إضافة إىل 
أصالة يف النفس وصفاء سريرة وحمبة ومساعدة غري مشوبة باملن، فإذا كانت 

احل الكرمي فكيف ميكن أن تكون نظرة األصدقاء هذه هي نظرة الزمالء للر
ًوقد عرفه اجلميع بأنه لني العريكة قوي الشكيمة مشاء باخلري مناعا للشر، كما 
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  .عرفه مرضاه بأنه الطبيب العطوف احملكم النظرة ودقيق التشخيص
م  وإننا نقدر شعور األهل مبرارة الفراق حق قدره كما نقدر خسار

م أناس املعنوية نتيجة فقدا م، وحنن على يقني أيضا بأ ًن عزيز عليهم رؤوف 
لن حتوهلم النكبات من أقوياء إىل ضعفاء، فاحملن حمك الشخصيات وقد أثبتت 

م وشدة حتملهم لكل شيء بإميان قوي م صفاء معد   .شخصيا

  :أيها األخوة

بعد هذه اللمحة القصرية عن حياة فقيدنا الكرمي الدكتور خمتار هاشم، 
رد الوفاة وإمنا لغياب ودود بع د هذا حيق لنا أن نشعر باألسى واحلزن ليس 

  .حمب للخري ساع إليه، فاملوت حق واخلطب جلل والفراق صعب وأليم

ًختاما بامسي وباسم أطباء دمشق أتقدم بعبارات التعزية آلل هاشم، 
 الرمحة ًوأخص بالذكر زوجته الكرمية وأبنائه راجيا هلم ثواب الصرب، وللفقيد

  .إنا هللا وإنا إليه راجعونو

  والسالم عليكم



  

   برهان العابدكلمة الدكتور
  في حفل تأبين المرحوم الدكتور مختار هاشم

ًمنذ ما يزيد على مخسني عاما شاءت الصدف أن جيمعين بالزميل 
 عملي يف مستوصفات إدارة اخلدمات الطبية الراحل الدكتور خمتار هاشم

 العسكرية عندما دعيت ألداء خدمة العلم مما أدى إىل إقامة عالقات بيننا ال
تتعدى الصالت السطحية اليت تقوم بني املوظفني واليت حيددها الدوام الرمسي 
والعمل الروتيين الرتيب يف جو تتحكم الرتب واملقامات بطرق التعامل بني 

  .األفراد
لقد دام هذا الوضع سنة كاملة لقيت فيها من هذا الزميل الذي يفوقين 

ًرتبة وسنا كثريا من التواضع والرتفع عن إظ هار التفوق الذي تتسم به طبيعة ً
فقد كان دائم اهلدوء خفيض الصوت ينتقي من . العالقات بني العسكريني

ا إىل إشاعة الود واحملبة إىل أن انقضى أمد خدميت دون . الكلمات ألينها وأقر
  .أن أمسع أو أرى أو ألقى منه ما خيدش احلس أو جيايف الذوق السليم

تمع مشلنا مرة أخرى يف مكتب األستاذ مضت سنوات كثرية قبل أن جي
مع رمحه اهللا فقد كنت أتردد عليه بني  الكبري الدكتور حسين سبح رئيس ا
الفينة والفينة أستشريه يف أمور تتعلق بصياغة املصطلحات الطبية اليت كان 

ا قرين   .حجة فيها ال يدانيه يف كفايته 
هاشم كانت لنفس ومن العجيب أن زيارات الزميل الدكتور خمتار 

الغرض إذ كان من املهتمني بأمر املصطلحات الطبية والنباتية كلف بانتقاء 
فقد تعددت لقاءاتنا عند أستاذنا وتفرع حديثنا خالل . الدقيق السهل منها

تلك الزيارات اليت أصبحت متقاربة تتضمن أحاديث عن تاريخ نشأة كلية 
 وأستاذنا من صميمهم الطب وسرية الرواد الذين قامت على سواعدهم

  .وحببوحة دارهم

- ١٩٩ -  
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لقد لذ له احلديث عنهم وأنس بنا وأنسنا به إذ كان الدكتور خمتار 
ًتغمده اهللا برمحته يرفد ذاكرة األستاذ أحيانا ويذكره مبا نسيه من تفاصيل طريفة 

  .من ندور احلوادث اليت حمتها السنون
د إىل صداقة عميقة إن هذه االهتمامات املشرتكة قربت بيننا وقلبت الو

كانت وساطة إغناء جعبيت مما ينقصين من تاريخ الكلية فقد كلفين جملس 
ًاجلامعة آنذاك بكتابة حبث عن تاريخ كلية الطب ومراحل تطورها استعدادا 

  .لالحتفال باليوبيل املاسي لتأسسها
فانطلقت أحبث عن من يغين معرفيت بتلك الفرتة من الرواد األوائل وممن 

  .ًنهم من األجيال اليت سبقتين وكان فقيدنا املختار واحدا منهمأخذ ع
لقد زاد يف عمق صداقتنا وحدة املشارب وتقديس الرتاث وجوار 

تتعدد الزيارات بني اجلريان ويطول السهر والسمر املسكن يف املصيف حيث 
ًفكانت هذه املناسبات بابا وجلت منه للتعرف على . يف األماسي الندية

ا احلافلة جبليل األعمالخمتلف حم فقد كان . طات حياته وتكشفت يل مسري
ًا عن ما جيذب صغار التالميذ من لعب وهلو يأنس فمنذ نعومة أظفاره عزو

ًبالوحدة وينفر من اجللبة والضجيج مما جعله يطرق أبواب املعرفة يافعا ويلفت 
شام الكبري ًأنظار شيوخ أساتذته باكرا ويكفيه رفعة ما اكتشفه يف شاعر ال
 هذه توكان. األستاذ خليل مردم بك من موهبة شعرية عز نظريها بني رفاقه

  . يف مجيع مراحل دراستهتهاللفتة فاحتة تفوق الزم
من أبرز جناحاته تفوقه يف فحص البكالوريا ونيله الدرجة األوىل ولعل 

ائلة  وكذكرى لتلك املناسبة العزيزة حتتفظ الع١٩٣٢على مجيع املتقدمني عام 
بساعة جيب ذهبية قدمها الزعيم الوطين آنذاك املغفور له الرئيس شكري 
القوتلي جائزة للمتفوق من طالب الكلية العلمية الوطنية كانت من نصيب 

ا بأم عيين منذ أيام قليلةفقيدنا الغايل  ولقد حافظ . الدكتور هاشم شاهد
 شهد بذلك كثري من ًما كان طالبا يف كلية الطبًعلى هذا التميز أيضا عند

أساتذته ورفاقه الذين عاصروه يف الدراسة والذين ظلوا سنني عديدة يرددون 
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ويتناقلون ما نظمه من أراجيز يف دروس التشريح الصعبة على منوال ألفية ابن 
مالك وأرجوزة ابن معطي تساعد الطالب على ترسيخ أمساء العصي على 

ا فيها فن وظرف احلفظ من األعصاب والشرايني واألوردة و فروعها وجماورا
ًوطرافة وبالغة وكانت باكورة إنتاجه العلمي عندما كان طالبا يف السنة الثانية 
ًباملعهد الطيب حبثا نقديا ملصطلحات اقرتحها جممع فؤاد األول يف القاهرة  ً

ًاعرتافا بقيمته اللغوية وتقديرا لوعي . ١٩٣٥نشرته له جملة املعهد الطيب عام  ً
ه وميله املبكر ملوضوع صياغة املصطلحات العلمية الذي اختصت به فئة كاتب

هذا وقد أسرع اخلطى يف هذا السبيل عندما . قليلة من جهابذة العلم واللغة
ّكان طبيبا يف اجليش حيث أهلته ثقافته اللغوية لالنضمام إىل جلنة  ً

فقد املصطلحات اليت كان رئيسها الطيب الذكر األمري مصطفى الشهايب 
ذا العمل العلمي اجلليل إىل أن طبع  كلفت وضع املعجم العسكري فأسهم 

  .١٩٦٤وتداولته األيدي عام 
ومن حمطات مسرية التفوق اليت سلكها جناحه يف مسابقة اإليفاد إىل 
فرنسا اليت نظمتها وزارة الصحة حيث قضى ثالث سنوات يف باريس وعاد 

يلتحق باجليش عام تسعة وأربعني ًبعدها اختصاصيا بطب األطفال قبل أن 
  .وتسع مئة وألف

ولعل أهم إنتاجه العلمي ما كتبه بعد انتهاء خدماته يف اجليش حيث 
مع  تفرغ للمطالعة والبحث والتنقيب يف تراثنا العلمي إذ نشرت له جملة ا

 حتوي ))أوزان األطباء ومكايليهم((أكثر من مقالة أمهها حبث مطول عن 
و معامجنا من إيضاح لتلك األوزان تدنيها من تفهم أطباء تعليقات على خل

ًكما نشر حبثا مستفيضا عنوانه ألفاظ حائرة ناقش فيه بعض . أيامنا هذه ً
األلفاظ واملسميات النباتية واملعدنية أغىن به ما يدور حوهلا من حوار بني 

م معييـن العرب يف خمتلف بلدا  الكتب ومن أبرز إنتاجه يف ميدان حتقيق. ا
الرتاثية حتقيقه لرسالة من القرن العاشر اهلجري ألفها طبيب دمشقي امسه 

ا  العبورية الودية يف األحباث (شرف الدين حممود بن يونس اخلطيب عنوا
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عثر عليها يف باريس أثناء تردده على مكتبتها الوطنية فنفض عنها ) الوردية
اث العريب اليت يصدرها احتاد غبار األيام وترجم ملؤلفها ونشرها يف جملة الرت

إن هذا اإلنتاج الذي يتميز باألصالة وسعة االطالع أهاب . الكتاب العرب
ذه الفئة اخلرية النرية من علمائنا الذين يعملون بصمت وصدق وإخالص 

  .ًعلى فتح باب جممع اخلالدين له وقدميا قيل ال يعرف الفضل إال ذووه
  أيها السيدات والسادة

بياين عن إيفائه حقه من التبجيل واإلكبار فإن زمالء له من لئن عجز 
معييـن عرفوا قدره وكشفوا لنا ما أخفاه علينا تواضعه وفراره من  أفاضل ا
ا املرحوم الدكتور  األضواء فقد تضمنت الكلمة اجلامعة املانعة اليت استقبله 

مع األسبق أبلغ وأمشل ترمجه لفقيدن ًا حوت كثريا مما عدنان اخلطيب أمني ا
جنهله عن مولده ومسكن آبائه وأجداده وشرف حمتده كما شرح وناقش الكثري 
مما كتبه وأبان مواضع اإلبداع فيها بأسلوب فيه من نكهة املاضي ما يذكرنا 
بابن أيب أصيبعة والقفطي وابن خلكان وال غرابة يف ذلك فقد قالت العرب 

  .الكرمي لكرمي جمل
  :قاءأيها السادة األصد

ّلقد ضم جممع اخلالدين فيمن ضم من أئمة يف شىت العلوم خنبة من  ّ ّ
شيوخ األطباء وأنبلهم أضاؤوا حبكمتهم دروب األجيال وخلفوا تالميذ ميثل 
ُزميلنا املختار أمنوذجا هلم جبل على الزهد والتواضع والعمل الصامت سيظل  ً

ا لنا من إرث علمي االحتفال بذكراهم موسم وفاء وتقدير واعرتاف مبا خلفو
  .وأخالقي ووطين

  والسالم عليكم



  

  

  أسرة الفقيدكلمة 
  الدكتور غياث هاشم 
   الدكتور مختار هاشم المرحومنجل

  أيها السيدات والسادة

ٍمل أتوقع أن تكون أول كلمة ألقيها يف تأبني والدي، ويف قاعة جممع  ُ َ ْ
َّ خنبة من علماء سورية ومثقفيهاماللغة العربية يف دمشق، أما ُفرتوين أعتذر . ُ

ُمسبقا إن حل يب بعض  َ َّ ْ   .االضطرابً

َولد والدي الدكتور خمتار هاشم عام   يف حي الشاغور يف ١٩١٤ِ
ِدمشق، وتعلم يف مدارسها حىت الثانوية

ُوكان الشاعر خليل مردم يدرسه. َ ُ ِّ َُ ُ 
لقد وجد خمتار لدى . العربية، أما الفلسفة فقد درسها مع الدكتور مجيل صليبا

ُهذين املعلمني ما يـفتح اهتماميه   . والفكرياألديب: َُِّ

ِ دخل املعهد الطيب العريب، حيث ساهم بنقل بعض ١٩٣٤يف عام  ِ َ
ِاملراجع الفرنسية إىل العربية، وتقدم وهو يف السنة الثانية برتمجة لبعض 
مصطلحات الطب نشرها يف جملة املعهد الطيب العريب، بتشجيع من األستاذ 

  .ِوكان من أساتذته حسين سبح، ومحدي اخلياط. مرشد خاطر

  . حصل على شهادة دكتور يف الطب١٩٤٠يف عام 

َكانت سورية يف األربعينات متوج بالتيارات الفكرية اليت حتاول رسم 
ِ ُ

- ٢٠٣ -  
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٢٠٤

ٍستقالل، ووضع تصور عن مستقبل األمة العربية فساهم والدي يف االطريق  َ
هذه احلركة مع املشتغلني بالقضية القومية يف نواة حزب البعث العريب 

ُ بقي نائيا عن العمل السياسي ألن ميله إىل التفكري والتأمل ولكنه. شرتاكياال َ ِ ً َ
  .َّكان أشد من ميله إىل االندماج يف النشاط االجتماعي

ً عني الدكتور هاشم يف وزارة الصحة، وعمل طبيبا يف ١٩٤٥يف عام  ُ
ُوعند عودته كان اجليش السوري . وفد إىل سويسرا للتخصصُمث أ. أحناء سورية ِ َ
ً وبقي طبيبا عسكريا حىت عام ١٩٤٩كوين، فتطوع فيه عام َحديث الت ً َ
َلقد اشتغل يف هذه الفرتة بإعداد املعجم العسكري الذي صدر يف . ١٩٧٠

َعهد الوحدة، ويف عدة جلان للمصطلحات كانت مهمتها توحيد املصطلحات  ِ ُ
ِ َ ِ

ًوكتب وترجم كثريا تلبية لضرورات الوظيفة، وله ثال. بني اجليوش العربية ُث ً
لة العسكرية ِمقاالت يف ا ٍ.  

ُبعد أن ترك اجليش عاد والدي إىل حبه األول، إن كان قد تركه، فطالع  َ َ َ
ى ق الت١٩٨٠ما حال له من أطايب اآلثار العلمية واألدبية، يف أواخر عام 

َأستاذه اجلليل الدكتور حسين سبح ودار احلديث عن الرتاث العلمي العريب، 
َن هذا اللقاء أول خطوة حنو ترشيح والدي لعضوية جممع وضرورة إحيائه، وكا

َاللغة العربية، حيث استقبل عام  ِ ُ ، وكان من آخر أعماله حتقيق ١٩٨٩ْ
ِ وقد وافته املنية عند إمتام هذا  للقوصوين))قاموس األطباء وناموس األلباء(( َ ُ

  .٢٠٠٢العمل يف شباط 

*  *  *  
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َهذه نبذة عن حياة الدكتور خمتار هاشم ، وقد كان له يف رحلة عمره ُ
  :ُثالث رفاق

ِشاعرا على حدة، لقوة لغته، وألن نفسه كانت :  أبو العالء المعري ً
  .ُّتأىب التملق

ً، طبيبا، فيلسوفاالشيخ الرئيس ابن سينا ً.  

ً، عاملا روحياوالشيخ األكبر محيي الدين ابن عربي ً.  

  :ًولقد قال والدي مشطرا لبيت شهري البن عريب
وى فقلت هلم ُقالوا جننت مبن  َ  َنون من األوهام يشفيينإن اجل   ُ
ُال حبذا العقل إما كان يبعدين ُعنكم ونعم جنوين حني يدنيين   ّ ُ َ 
ًأشقاين العقل عهدا مث أنبأين ُ ُما لذة العيش إال للمجانني   َ َّ َ 
َهم يسرحون جبو ال حدود له  ّوينعمون بظلٍ  غري ممنون   ٍّ
ِكوثر املعسول يسقيينَأيا من ال   ُالكوثر العذب جيري يف حدائقهم ِ 

*  *  *  

لقد سعى والدي يف دراسته للرتاث الطيب العريب إىل فهمه على ضوء 
ِالعلم احلديث َيشهد على ذلك ما كتبه من جداول يف األدوية واألعشاب . ِ َ ُ

وزان املستعملة يف الطب العريب، ومقابلها يف التصنيف العلمي، ودراسته لأل
  .واملكاييل لفهم الوصفات املستعملة

َمل يعمل الدكتور خمتار هاشم يف السياسة ولكنه كان ملتزما ثقافيا، قانعا بأن بعث  ً ً ً
ًحضارة العرب ال يكون باحلفاظ عليها فحسب، بل بفهمها وتقييمها موضوعيا ِ ُ.  
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٢٠٦

وكان قد فهم أن حضارة العرب ختتلف عن حضارة الغرب يف موقفها 
ُبيعة واإلنسان، وهذا ما شرحه يف مقدمة حتقيقه لكتاب من الط َ كشف ((َ

 البن غامن املقدسي؛ حيث قارن بني هذا ))األسرار عن حكم الطيور واألزهار
ُحيث يتسلط اإلنسان ) كيبلينغ( للكاتب اإلنكليزي ))كتاب الغابة((الكتاب و ُ ُ

ُإن اإلنسان خليفة ا: على الطبيعة، بينما يقول املقدسي َ َ ِهللا يف أرضه، وهو من َّ
ِالكون من غري أن يدرك، بدليل هذا البيت ِ:  

ٌوكل ألجلك مستيقظ َ ِ ْ ُملا فيه نفعك يا جاحد   ٌ َ ُ 

ِّ بينما يبني كتاب املقدسي أن املخلوقات متجد كلها قيم احلق واخلري  َ ُ
ٍواجلمال، كأن كل واحد منها نغمة ذات جرس خاص، مجعها احلب اإلهلي،  َّ َّ

ًنها نشيدا متناغما، يأخذ مبجامع القلوبَّفألف م ُميجد . ً ِّ ًإنسانا ) كيبلينغ(َُ
ًحول الطبيعة إىل جسم بشري جيري عليه اجلراحة فيستأصل عضوا ويزرع  ُ
تمعات البشرية  ًعضوا بديال، عابثا جبغرافية األرض والسكان، مطبقا على ا ً ً ً

  .تقنيات أفادها من التجارب املخربية

ي مع ابن غامن املقدسي مشاركة وجدانية وفكرية يف كان تعاطف والد
ًجتربة فرد عاش زمن سقوط بيت املقدس بيد الصليبيني فجاء دمشق مهاجرا ِ ِ َ .

ِأمست ((: زمن يشبه زماننا الذي يقول فيه يف مقدمته لكتاب كشف األسرار

َاألنغام الصادرة عن قيثارة عبد السالم ال ترضي الذوق العصري الذي ألف َِ َ ُ ُ ُ 
ٍوإذ أصبح معىن القداسة غري مفهوم. َّدوي املدافع وأزيز الرصاص

َ
ومن أمجل . ِ

ا والدي من هذا الكتاب إشارة اليامسني َاألبيات اليت ولع 
ِ
َ:  

ٍرأيت الفأل بشرين خبري َّ َ َّوقد أهدي إيل اليامسني   ُ ُ 
َفال حتزن فإن احلزن شني َ ْوال تيأس فإن اليأس مني   ُْ َ 
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*  *  *  

َ ولع والدي بالبحث عن املخطوطات العربية ففي أثناء رحلة إىل لقد
ِ
َ

َ زار املكتبة الوطنية حيث عثر على كتاب مسي ١٩٨٢باريس يف صيف  ُ ََ
 فعجب هلذا االسم وعكف على دراسة ))األبوريه الودية يف األحباث الوردية((

 ))ث الورديةالعبورية الودية يف األحبا((املخطوط، حىت توصل إىل أن عنوانه هو 
  :ًمؤلفها حممود بن يونس اخلطيب الطبيب الدمشقي فكتب فيها والدي قائال

ا ْعبورية ودية طوحت  َ ٌ ا   ٌ ُصروف النوى حىت استقر اغرتا ُ ُ 
ا   ُبشارع ريشليو أضيفت ومسيت ُأبورية، ما إن يهون مصا ُ ً 
َتقول جعلت الورد مين رس ُ ا   ًالةُ  ُإليكم ولكن مل يعد يل جوا

ُوهنت على أهلي ومل ألق عندهم ا   ُ ُمقاما، وهرتين بداري كال ً 
َّتلقفين شخص غريب وحط يب ٌ ا   ٌ  ٍبدار وداد ال يضيق رحا
ٍّولكنين خلفت بعضي جبلق ُّ ا   ْ ُوقد ضاع مل حيفظه مين كتا ُ َ 
ٍوكم ضاع مثلي من كرائم يعرب ِ ا   َ  ُإىل الغرب زفت حيث مت انتها
اومل   ِوكم من سبايا للرتاث قد اختفت  ُ يدر أهل الدار أين جنا
ٍفأين محاة الدار من آل يعرب ِ ا   ُ ُلمن تقتىن أسيافها وحرا ُ ُ ْ َ

ِ 
َّسالم على شهم أحس بغربيت ٍ ا   ٌ ُوغربة نفس يستجد عذا ُ ٍ ِ 
ا   ًمن األهل أدناين وكنت شريدة ُومعرفيت باألهل عز طال ِ َّ 
ٌَّولكنين قد عدت وجهي مشوه ُ اوتلك ديو   ُ ُن ال يوىف حسا ّ ُ ٌ 
ا   ٍأنا ابنة حممود حفيدة يونس  ُفتاة مسا يف املكرمات انتسا

ٍوهذه احلادثة لتشهد بأن الدكتور خمتار كان يشعر بأن يف كل خمطوط  ِ



  كلمة الدكتور غياث هاشم يف حفل تأبني املرحوم الدكتور خمتار هاشم

  

  

٢٠٨

ً وحيز يف نفسه أن يعيش هذا املخطوط غريبا عن أهله))إنسانية((عريب  ُّ َ.  

*  *  *  

ُ يبق من أشعار والدي الكثري وإن كان يفاجئنا من حني آلخر بإنشاد مل ِ

َكان الشعر لديه طريقة تعبري، وكان حيب إنشاده . ً عاما٤٠قصيدة كتبها منذ  ُ
  .مسعت من فمه أشعار املعري وأيب متام وشوقي. ))دافع ظاهر((دومنا 

  :ًأتوقف هنا يف كلميت ذاكرا قوله
َّإين ألهفو غري عامد زلة َ َ  ِهِواهللا أدرى بالفؤاد وشجو   ّ
ُفتظل نفسي ال يقر قرارها َ َُِّ ِحىت يوافيين الكرمي بعفوه   ُّ ُ 

ِختاما أتقدم بالشكر بامسي واسم عائلة فقيدنا الدكتور خمتار هاشم إىل . ً
جممع اللغة العربية إلعداده هذا احلفل، وإىل رئيسه الدكتور شاكر الفحام، وإىل 

العابد والدكتور وليد مجران ملسامهتهم يف احلديث عن الدكتور الدكتور برهان 
  .ًخمتار هاشم شاكرا للسيدات والسادة حضورهم الكرمي

  

*  *  *  
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  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
  ( ه١٤٢٣ ذي القعدة(م ٢٠٠٣في مطلع عام 

  أ ـ األعضاء 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع  

  ١٩٧١  الدكتور شاكر الفحام
مع«     »رئيس ا

  ١٩٧٥  الدكتور عبد الرزاق قدورة
  ١٩٧٦  الدكتور حممد هيثم اخلياط
  ١٩٧٦  الدكتور عبد الكرمي اليايف
  ١٩٧٩  صالدكتور حممد إحسان الن

مع«   »نائب رئيس ا
  ١٩٧٩  الدكتور حممد مروان حماسين
  ١٩٨٣  الدكتور عبد احلليم سويدان
  ١٩٨٨  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

مع«          »أمني ا
 

  ١٩٨٨  الدكتور حممد زهري البابا
  ١٩٩١  األستاذ جورج صدقين

  ١٩٩١  األستاذ سليمان العيسى
  ٢٠٠٠  الدكتورة ليلى الصباغ
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد الدايل

  ٢٠٠١  دكتور حممد مكي احلسينال
  ٢٠٠١  السيدالدكتور حممود 

  ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري
  ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 

  
*       *       *

- ٢٠٩ -  
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  )∗( األعضاء المراسلون في البلدان العربية-ب

مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

   األردنية الهاشميةالمملكة
  ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد

  ١٩٧٧  خلف محارنةالدكتور سامي 
  ١٩٨٦  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

  ١٩٨٦  الدكتور حممود السمرة
  ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة
  ٢٠٠٢  الدكتور عدنان  خبيت
  ٢٠٠٢  الدكتور علي حمافظة

  الجمهورية التونسية
  ١٩٧٨  األستاذ حممد املزايل

  ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
  ١٩٨٦  الدكتور حممد سويسي

  ١٩٨٦  رشاد محزاويالدكتور 
  ١٩٩٣  األستاذ أبو القاسم حممد كرو

  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم شبوح
  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد
  ١٩٩٣  الدكتور سليم عمار

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة
  ٢٠٠٠الدكتور صاحل اجلابري          

 

  ٢٠٠٢  ّالسالم املسديالدكتور عبد 
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد

  الجمهورية الجزائرية
  ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
  ١٩٧٧  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل
  ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد امللك مرتاض
  ٢٠٠٢  الدكتور العريب ولد خليفة

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٩٢  ألستاذ حسن عبد اهللا القرشيا

  ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا الغذامي
  ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

  
  
  
  
 

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي  واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢١١ 

  تاريخ دخول المجمع
  جمهورية السودان

  ١٩٨٥  الدكتور حميي الدين صابر
  ١٩٨٥   الدكتور عبد اهللا الطيب
  ١٩٩٣  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

  ١٩٩٣  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا

  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٩٢  ر صالح الدين املنجدالدكتو
  ١٩٩٢  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ١٩٩٢  األستاذ عبد املعني امللوحي

  ١٩٩٢  الدكتور عبد السالم العجيلي
  ١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشرت

  ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
  قداسة البطريرك مار اغناطيوس

  ٢٠٠٠          زكا األول عيواص
  ٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان تكرييت
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي

  ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت
  ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد السالم الرتمانيين
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان

  ٢٠٠٢   مري علمالدكتور حيىي
  ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان

  ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة
  ٢٠٠٢  الدكتور مازن املبارك

  ٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
  ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية
  ٢٠٠٢  األستاذ مروان البواب
  ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
  ٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

  ٢٠٠٢  كتور عبد الكرمي رافقالد

  الجمهورية العراقية
  ١٩٦٩  الدكتور فيصل دبدوب

  ١٩٧٣  الدكتور عبد اللطيف البدري
  ١٩٧٣  الدكتور مجيل املالئكة

  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري
  ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي

  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز البسام
  ١٩٧٣  الدكتور صاحل أمحد العلي

  ١٩٧٣  ف عز الدينالدكتور يوس
  ١٩٩٣  الدكتور حسني علي حمفوظ

  ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
  



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢١٢

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد مطلوب

  الدكتور حممود حياوي محاش
مع((   ٢٠٠٢         ))))رئيس ا

  ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي
  ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف

  فلسطين
  ١٩٧٢  الدكتور إحسان عباس

  ١٩٩٣  األستاذ أمحد صدقي الدجاين
  ١٩٩٣   سعيدالدكتور إدوارد

  الكويت
  ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم

  ١٩٩٣  الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة
  ٢٠٠٠  الدكتور علي الشمالن

  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

  ٢٠٠٢  األستاذ عبد العزيز البابطني

  الجمهورية اللبنانية

  ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد
  ١٩٩٣  سف جنمالدكتور حممد يو

  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين البدوي النجار
  ٢٠٠٢  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
  ٢٠٠٢  الدكتور جورج عبد املسيح

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٢  الدكتور نقوال زيادة

  الجماهيرية الليبية

  ١٩٩٣  الدكتور علي فهمي خشيم
  ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
  ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
  ١٩٩٢  الدكتور شوقي ضيف
  ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

  ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
  ١٩٩٣  الدكتور أمني علي السيد

  ١٩٩٣  صطفى حجازياألستاذ م
  ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

  ٢٠٠٠  األستاذ إبراهيم الرتزي
  ٢٠٠٠  الدكتور حممود حافظ

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين إمساعيل

  ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
  ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

  ٢٠٠٢  الدكتور أمحد خمتار عمر

 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢١٣ 

  ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد

  المملكة المغربية

  ١٩٧٨  األستاذ أمحد األخضر غزال
  ١٩٨٦  الدكتور عبد اهلادي التازي
  ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة
  ١٩٨٦   عبد اهللاألستاذ عبد العزيز بن

  ١٩٩٣  األستاذ حممد املكي الناصري
  ١٩٩٣   األستاذ عبد الوهاب بن منصور

  ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
  ٢٠٠٢  الدكتور الشاهد البوشيخي
  ٢٠٠٢  األستاذ عبد القادر زمامة

  ية اليمنيةالجمهورية العرب

األستاذ القاضي إمساعيل بن علي 
  ١٩٨٥  األكوع

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل

  
  

*       *       *



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢١٤

   األعضاء المراسلون في البلدان األخرى- ج
مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

  »ًسابقا«االتحاد السوفييتي 
  ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

  زبكستانأ

  ١٩٩٣  الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
  إسبانية

  ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  ألمانية

  ١٩٩٢  دلف زهلاميالدكتور رو
  ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر
  إيران
  ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي

  ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت
  ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد مهدي اآلصفي

  ٢٠٠٢  الدكتور هادي معرفت
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي التسخريي
  باكستان

  ١٩٨٦  اذ حممود أمحد غازي الفاروقياألست
  ١٩٩٣  الدكتور أمحد خان

 

   والهرسكةالبوسن
  ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 

  ٢٠٠٢  الدكتور أسعد دراكوفيتش
  ٢٠٠٢  مهديفتحي . د

  تركية
  ١٩٧٧  الدكتور فؤاد سزكني

  ١٩٨٦وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
  رومانية

  ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
  الصين
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
  فرنسة

  ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 
  ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
  ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو
  ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد
  نداله

  ١٩٨٥  الدكتور خمتار الدين أمحد
  ١٩٨٦  الدكتور عبد احلليم الندوي
  الدكتور حممد أمجل أيوب

 ٢٠٠٢   اإلصالحي



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢١٥ 

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون
  رؤساء المجمع الراحلون -أ

  

  ِّمدة توليه رئاسة المجمع  رئيس المجمع  

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي
  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك
  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  األستاذ الدكتور حسين سبح
  

  
  

*       *       * 

  



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢١٦

   أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون-ب
   األعضاء- ١

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  
  ١٩٢٠  الشيخ طاهر  السمعوين اجلزائري

  ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
  ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

  ١٩٢٩  األستاذ مسعود الكواكيب
  ١٩٣١  األستاذ أنيس سلوم

  ١٩٣٣  األستاذ سليم عنحوري
  ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
  ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
  ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

  ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
  ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم
  ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
  ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

  ١٩٤٧  الشيخ عبد القادر املبارك
  ١٩٤٨  ألستاذ معروف األرناؤوطا

  ١٩٥١  الدكتور مجيل اخلاين
  ١٩٥٢  األستاذ حمسن األمني

  األستاذ حممد كرد علي 
مع «        ١٩٥٣  »رئيس ا

 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

  ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم
    الشيخ عبد القادر املغريب

مع «        ١٩٥٦  »نائب رئيس ا
  ١٩٥٦  علوفاألستاذ عيسى اسكندر امل
  األستاذ خليل مردم بك 

مع «        ١٩٥٩  »رئيس ا
  ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
  ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

    األستاذ عز الدين التنوخي
مع«         ١٩٦٦  »نائب رئيس ا

    األستاذ األمري مصطفى الشهايب
مع      «   ١٩٦٨  »رئيس ا

    األمري جعفر احلسين
مع«         ١٩٧٠  »أمني ا

  ١٩٧١  الدكتور سامي الدهان
  الدكتور حممد صالح الدين

  ١٩٧٢  الكواكيب
  ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي

جت البيطار   ١٩٧٦  األستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢١٧ 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم
  ١٩٨٠  ربياألستاذ شفيق ج

  ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري
  ١٩٨١  األستاذ حممد املبارك
  ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

  ١٩٨٥  األستاذ عبد الكرمي زهور عدي
    الدكتور شكري فيصل

مع«     ١٩٨٥  »أمني ا
  ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد

    الدكتور حسين سبح
مع«     ١٩٨٦      »رئيس ا

  

  
  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
  ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ

  ١٩٩٢  األستاذ املهندس وجيه السمان
    الدكتور عدنان اخلطيب

مع«     ١٩٩٥  »  أمني ا
   ١٩٩٩   الدكتور مسعود بوبو

  ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
  ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
  ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
  ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

  
*  *       *  



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢١٨

  )∗(المراسلون الراحلون من األقطار العربية األعضاء -٢
  تاريخ الوفاة

  المملكة األردنية الهاشمية
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

  الجمهورية التونسية

  ١٩٦٨األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣  األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥  الدكتور سعد غراب

  الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي

  ١٩٩٣  عزيز الرفاعياألستاذ عبد ال
 ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر

   تاريخ الوفاة

  جمهورية السودان
  الشيخ حممد نور احلسن

  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  األستاذ جربائيل رباط
  ١٩٣٨  ستاذ ميخائيل الصقالاأل

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  األستاذ ادوارد مرقص
  ١٩٥١  األستاذ راغب الطباخ

  ١٩٥١  الشيخ عبد احلميد اجلابري
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
  ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل

 ١٩٥٦  سعيد العريفالشيخ حممد 

  

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي  واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢١٩ 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام
  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  األستاذ نظري زيتون

  ١٩٦٩  الدكتور عبد الرمحن الكيايل
    األستاذ حممد سليمان األمحد

  ١٩٨١  »بدوي اجلبل«  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧   الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي

  ١٩٣٦  الزهاوياألستاذ مجيل صدقي 
  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف

  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي
  ١٩٤٧  األب انستاس ماري الكرملي
  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي

  ١٩٦١  األستاذ طه اهلامشي
  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

  ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد
 ١٩٧١  ستاذ عباس العزاوياأل

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي
  ١٩٧٣  األستاذ كمال إبراهيم
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف

  ١٩٨٠البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣  الدكتور فاضل الطائي

  ١٩٨٤  لدكتور سليم النعيميا
  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر

  ١٩٨٤  الدكتور صاحل مهدي حنتوش
  ١٩٨٥  األستاذ أمحد حامد الصراف
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  الدكتور مجيل سعيد
  ١٩٩٢  األستاذ كوركيس عواد

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨  األستاذ حممود شيت خطاب

  ٢٠٠١  راهيم السامرائيالدكتور إب
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد تقي احلكيم

  فلسطين
  ١٩٢١  األستاذ خنلة زريق

  ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي
  ١٩٤٧  األستاذ عبد اهللا خملص

 ١٩٤٨  األستاذ حممد إسعاف النشاشييب
  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢٢٠

  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين
  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت

األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي
  ١٩٦٣  

  ١٩٧١  األستاذ قدري حافظ طوقان
  ١٩٩٦  األستاذ أكرم زعيرت

  مهورية اللبنانيةالج
  ١٩٢٥  األستاذ حسن بيهم
  ١٩٢٧  األب لويس شيخو

  ١٩٢٧  األستاذ عباس األزهري
  ١٩٢٩  األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

  ١٩٣٠  الشيخ عبد اهللا البستاين
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط
  ١٩٤٠  األستاذ أمني الرحياين
  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين

  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦   الفاخورياألستاذ عمر

  ١٩٤٦  األمري شكيب أرسالن
  األستاذ بولس اخلويل

  ١٩٥١  الشيخ إبراهيم املنذر١٩٤٨
  ١٩٥٣  )العاملي(الشيخ أمحد رضا 

  ١٩٥٦  األستاذ فيليب طرزي
  ١٩٥٧  الشيخ فؤاد اخلطيب

  ١٩٥٨  الدكتور نقوال فياض
  ١٩٦٠  األستاذ سليمان ظاهر
  ١٩٦٢  األستاذ مارون عبود
    األستاذ بشارة اخلوري

  ١٩٦٨  »األخطل الصغري    «  
  ١٩٧٦  األستاذ أمني خنلة

  ١٩٧٧  األستاذ أنيس مقدسي
  ١٩٧٨  األستاذ حممد مجيل بيهم
  ١٩٨٦  الدكتور صبحي احملمصاين

  ١٩٨٧  ّالدكتور عمر فروخ
  ١٩٩٦  األستاذ عبد اهللا العاليلي

  الجمهورية العربية الليبية
  الشعبية االشتراكية

  ١٩٨٥  األستاذ علي الفقيه حسن

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم
  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف

  ١٩٣٠  األستاذ أمحد تيمور
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد شوقي
  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢٢١ 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٣٤  األستاذ أمحد زكي باشا
  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر

  ١٩٣٧  مصطفى صادق الرافعياألستاذ 
  ١٩٣٨  األستاذ أمحد االسكندري

  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف
  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري

  ١٩٤٤  األمري عمر طوسون
  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى

  ١٩٤٧  الشيخ مصطفى عبد الرازق
  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران

  ١٩٤٩   املازيناألستاذ إبراهيم عبد القادر
  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة

  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني
  ١٩٥٦  األستاذ عبد احلميد العبادي
  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني
  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام

  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٩  الدكتور منصور فهمي
  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد

  ١٩٦٤   حممود العقاداألستاذ عباس
  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨  األستاذ أمحد حسن الزيات
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥  األستاذ حممد عبد الغين حسن

  ١٩٩٧   األستاذ حممود حممد شاكر

  المملكة المغربية

  ١٩٥٦  د احلجوياألستاذ حمم
  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  األستاذ عالل الفاسي
  ١٩٨٩  األستاذ عبد اهللا كنون
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ٢٠٠١  األستاذ عبد الرمحن الفاسي
  

*       *       *



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢٢٢

   األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى- ٣

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  

  تحاد السوفييتياال
  »ًسابقا«

  )أغناطيوس( األستاذ كراتشكوفسكي
  ١٩٥١  

  )ايفكين ادوارد دو فيتش( األستاذ برتل
  ١٩٥٧  

  إسبانية
  ١٩٤٤  )ميكل(األستاذ آسني بالسيوس 

  ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

  ألمانية
  ١٩٢٨  )مارتني(األستاذ هارمتان 
  ١٩٣٠  )ادوارد(األستاذ ساخاو 
  ١٩٣١  )يوسف(فيتز األستاذ هورو

  ١٩٣٦  )فربيتز(األستاذ هوميل 
  ١٩٤٢  )أوجني(األستاذ ميتفوخ 
  ١٩٤٨  )أرنست(األستاذ  هرزفلد 
  ١٩٤٩  )أوغست(األستاذ  فيشر 

  ١٩٥٦  )كارل(األستاذ  بروكلمان 
  ١٩٦٥  )ريتشارد(األستاذ  هارمتان 

  ١٩٧١  )هلموت(الدكتور ريرت 
 

  إيران
  ١٩٤٧  شيخ أبو عبد اهللا الزجناينال

  ١٩٥٥  األستاذ  عباس إقبال
  ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة
  ١٩٩٥  الدكتور حممد جواد مشكور

  إيطالية

  ١٩٢٥  )اوجينيو(األستاذ غريفيين 
  ١٩٢٦  )ليون(األستاذ كايتاين 
  ١٩٣٥  )اغنازيو(األستاذ غويدي 

  ١٩٣٨  )كارلو(ّاألستاذ نلينو 
 ١٩٩٦   )نسيسكوفر(ّاألستاذ غربييلي 

  باكستان

  ١٩٧٧  األستاذ حممد يوسف البنوري
  ١٩٧٨ الراجكويتألستاذ عبد العزيز امليمينا

  ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

  البرازيل
  ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة

  األستاذ رشيد سليم اخلوري
  ١٩٨٤  )القروي الشاعر(      

  البرتغال
 ١٩٤٢  )دافيد(األستاذ لويس 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٢٢٣ 

 
  تاريخ الوفاة

  بريطانية
  ١٩٢٦  )ونبرا(األستاذ ادوارد 
  ١٩٣٣  )انطوين(األستاذ بفن 

  ١٩٤٠  .)س.د(األستاذ مرغليوث 
  ١٩٥٣  )فريتز(األستاذ كرينكو 
  ١٩٦٥  )الفريد(األستاذ غليوم 
  ١٩٦٩  .)ج.أ(األستاذ اربري 
  ١٩٧١  .)ر.هاملتون أ(األستاذ جيب 

  بولونية
  ١٩٤٨  )كوفالسكي(األستاذ 

  تركية
    األستاذ أمحد اتش
  ١٩٣٢  األستاذ زكي مغامز

  تشكوسلوفاكية
  ١٩٤٤  )ألوا(األستاذ موزل 

  الدانمرك
  ١٩٣٢  )فرانز(األستاذ بوهل 

  ١٩٣٨  )حيىي(األستاذ اسرتوب 
  ١٩٧٤  )جون(األستاذ بدرسن 

  السويد
  ١٩٥٣  .)ف.ك(األستاذ  سيرتستني 

  ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن

  تاريخ الوفاة

  سويسرة
  ١٩٢٧     )وارداد(األستاذ مونتة 

  ١٩٤٩  )ح.ح(األستاذ هيس 

  فرنسة
  ١٩٢٤  )رينه(األستاذ باسيه 
  ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
  ١٩٢٧  )كليمان(األستاذ هوار 
  ١٩٢٨  )ارثور(األستاذ غي 

  ١٩٢٩  )بلري(األستاذ ميشو 
  ١٩٤٢  )لوسيان(األستاذ بوفا 
  ١٩٥٣  )جربيل(األستاذ فران 

  ١٩٥٦  )وليم(األستاذ مارسيه 
  ١٩٥٨  )رينه(سو األستاذ دو

  ١٩٦٢  )لويس(األستاذ ماسينيون 
  ١٩٧٠  )هنري(األستاذ ماسيه 
  ١٩٧٣  )رجييس(الدكتور بالشري 
      )جورج(األستاذ كوالن 

  ١٩٨٣  )هنري(األستاذ الوست 
  ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف

  فنلندة
    )يوحنا اهتنن(األستاذ كرسيكو 

  
  



  جممع اللغة العربية الراحلونأعضاء 

  

٢٢٤

 
  خ الوفاةتاري

  المجر
  ١٩٢١  )اغناطيوس(األستاذ غولدزيهر 

    )ادوارد(األستاذ ماهلر 

  ١٩٧٩  األستاذ عبد الكرمي جرمانوس

  النروج
  األستاذ موبرج

  النمسا
    )كارل(الدكتور اشتولز 

  ١٩٢٩  )رودلف(األستاذ جري 
  ١٩٦١  )هانز(الدكتور موجيك 

  الهند
  ١٩٢٧  احلكيم حممد أمجل خان

  

  تاريخ الوفاة

  األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ١٩٩٩  الندوي

  هوالندة
  ١٩٣٦  )سنوك(ذ هورغرونج األستا

  ١٩٤٣  األستاذ هوتسما
  )مارتينوس تيودوروس(

  ١٩٤٧  )فان. ك(األستاذ اراندونك 
  ١٩٧٠  )يوسف(األستاذ شخت 

  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٤٣  )ب(الدكتور مكدونالد 

  ١٩٤٨  )ارنست(األستاذ هرزفلد 
  ١٩٥٦  )جورج(األستاذ سارطون 
  ١٩٧١  )بيارد(الدكتور ضودج 

  

      *       **   
 



  

 والمجالت المهداة الكتب
  اللغة العربية جممعمكتبة  إىل
  م٢٠٠٢من عام  الرابعالربع  يف

  العربيةالكتب  – أ
  اهللا الشريف خير

دمشق: وزارة  -فريد جحاابن ماجد: المالح والشاعر والعالم العربي/  -
   (سلسلة أعالم تارخيية). -٢٠٠٢الثقافة، 

جمموعة من  /تمع المعاصرأزمة القيم ودور األسرة في تطور المج -
  (سلسلة الدورات). -٢٠٠٢الرباط: أكادميية اململكة املغربية،  -الباحثني

ألبري ليونار؛ ترمجة: زياد  /أزمة مفهوم األدب في فرنسة في القرن العشرين - 
  (سلسلة الدراسات األدبية). - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - ١ط - العودة

 -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا /االستدامة البيئية الحضرية -
  .٢٠٠١نيويورك: األمم املتحدة، 

 - / د. حممد. م. األرناؤوطاإلسالم في يوغسالفيا: من بلغراد إلى سراييفو - 
  .١٩٩٣عمان: دار البشري،  - ١ط
بريوت:  - ١ط - / د. عبد اهللا عبد الدائم١٩٦٥ - ١٩٥٧ األعمال القومية - 

  .٢٠٠٢راسات والنشر، املؤسسة العربية للد

- ٢٢٥ -  



  
الت املهداة ٢٢٦   الكتب وا

 /أعمال اليوم الدراسي عن مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين -
 - ٢٠٠٢فاس: مطبعة آنفو برانت،  -إعداد وتقدمي: د. الشاهد البوشيخي

   ).١(سلسلة دراسات مصطلحية 
 -د. مازن املبارك ابن جين؛ حتقيق: /ود الهمزـموزة وعقـاأللفاظ المه -
  .١٩٨٨لفكر، دمشق: دار ا -١ط
دمشق: دار القلم،  -١ط - عبد احلميد الفراهي /إمعان في أقسام القرآن -

  .١٩٩٤بريوت: الدار الشامية، 
 -د. حممد صفوح األخرس /روبولوجيا وتنمية المجتمعات المحليةـاألنث -
  .٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط
 - يف زحكافرانز هودجسون بورنت؛ ترمجة: رنا جوز  /األميرة الصغيرة -
  ).٩٠(سلسلة روايات عاملية  -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط
اللجنة  /أوراق إسكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة - 

  ج.١٨ - ٢٠٠٢نيويورك: األمم املتحدة،  - االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
رير: حممد. م . األرناؤوط، حممد حت /أوربا واإلسالم: أوراق المؤتمر الدولي الثاني -

  .١٩٩٨عمان: جامعة آل البيت،  -صفي الدين، محدي عبد الرمحن
د. حممد أوضاع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي األردنية/  - 

  .١٩٩٧عمان: جامعة آل البيت،  - عدنان البخيت وآخرون
 - ٤ط -الزجاجي؛ حتقيق: د. مازن املبارك /اإليضاح في علل النحو -

  .١٩٨٢بريوت: دار النفائس، 
أبو حمفوظ الكرمي املعصومي؛ اعتناء: د. حممد أمجل أيوب  /بحوث وتنبيهات - 

  .٢و١السفر  - ٢٠٠٢بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  - ١ط - اإلصالحي



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٧  )١) اجلزء (٧٨ا

حترير: حممد. م.  /بعض قضايا العالم اإلسالمي في القرن العشرين -
  ).٤(سلسلة أوراق وحماضرات  - ٢٠٠١عمان: جامعة آل البيت،  - األرناؤوط

دمشق: وزارة  -١ط - بلزاك؛ ترمجة: ميشيل خوري /بهاء وتعاسة الغانيات -
  ).٣٣(سلسلة روايات بلزاك  -٢٠٠٢الثقافة، 

 - ١ط -د. حممد. م. األرناؤوط /التأليف في اللغة العربية في البوسنة -
  .٢٠٠١إربد: مؤسسة محادة؛ دار الشروق، 

 - ١ط - جمموعة من املؤلفني؛ ترمجة: صياح اجلهيم/ وربيةتاريخ اآلداب األ -
  (سلسلة الدراسات األدبية). - ج٣ - ٢٠٠٠دمشق: وزارة الثقافة، 

  هـ.١٤٢١شيكاغو: املدرسة املفتوحة،  - حممد مهدي العلوي/ تاريخ طوس -
دمشق:  -جاك دروز؛ ترمجة: د. أنطون محصي /التاريخ العام لالشتراكية -

  ).٧١(سلسلة دراسات فكرية  - ٢، ق٣ج -٢٠٠٢وزارة الثقافة، 
 /ترجمات القرآن الكريم إلى لغات الشعوب والجماعات اإلسالمية -

  .١٩٩٩عمان: جامعة آل البيت،  -حترير: د. حممد. م. األرناؤوط
(سلسلة من  -٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  -سامر احلموي /تصوف -

  ).١٠٠الشعر العريب 
قم: مركز انتشارات دفرت  -١ط -حيىي الطائي /الميالتعزير في الفقه اإلس -

  هـ. ١٤٢٣تبليغات إسالمي، 
 - موسى شتيوي/ ...تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لقروض برنامجي -

  ).١٣ (سلسلة دراسات مكافحة الفقر - ٢٠٠١نيويورك: األمم املتحدة، 
 -تماعية لغريب آسيااللجنة االقتصادية واالج /تقييم البنية األساسية والنقل -

  .٢٠٠١نيويورك: األمم املتحدة، 



  
الت املهداة ٢٢٨   الكتب وا

ابن تركه األصفهاين؛ حواشي: آقا حممد رضا قمشه أي،  /تمهيد القواعد -
قم: مركز انتشارات  -آقا مريزا حممود قمي؛ تصحيح: جالل الدين آشتياين

  ).١٩(سلسلة آثار اآلشتياين  -٣ج -٢٠٠٠دفرت تبليغات إسالمي، 
د. جورج  /أجل حقوق حضارة العرب والمسلمين ثالث مبادرات من -

  .٢٠٠٢دمشق: دار اجلمهورية،  - جبور
بدر الدين الغزي؛ حتقيق: عدنان عمر  /جزء في تسمية أعضاء اإلنسان -

  .٢٠٠٢دمشق: مكتبة الفارايب،  -١ط -اخلطيب
ابن طرار النهرواين؛  /الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي -

حيدر آباد الدكن: دائرة  -١ط -ه: رياض الرمحن الشروايناعتىن بتحقيق
  .١ج - ١٩٩٤املعارف العثمانية، 

حمب الدين احلموي؛ دراسة  /حادي األظعان النجدية إلى الديار المصرية -
  .١٩٩٣الكرك: جامعة مؤتة،  -١ط -وحتقيق: حممد عدنان البخيت

قم:  - ١ط - مليحسن زاده اآل /الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة -
  ).١٨(سلسلة آثار اآلملي  - هـ١٤٢٣مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي، 

زكريا األنصاري؛ حتقيق: د. مازن  /الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة -
  .٢٠٠١دمشق: دار الفكر،  -٢ط -املبارك

قدمي: د. علي القامسي؛ ت/ حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي - 
  ).٢٢(سلسلة املعرفة للجميع  - ١٩٩٨الرباط: رمسيس،  - عبد اهلادي بوطالب

رواية: ابن أخي طاهر العلوي؛  /حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -
  .٢٠٠١القاهرة: دار احلرمني،  - ١ط -تقدمي: حممد حسني احلسيين اجلاليل



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٩  )١) اجلزء (٧٨ا

 -مود منقذ اهلامشيدايساكو إيكيدا؛ ترمجة: حم /حياة البوذا: سيرة مفسرة -
  (سلسلة أعالم تارخيية). -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط
(سلسلة  - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - أسامة شاليش /خريف الغبار -

  ).١٠٧من الشعر العريب 
 - ١٩١٨الدولة العربية في دمشق  -دراسات حول الحكومة -

ة؛ عمان: دار الشروق، إربد: مؤسسة محاد - ١ط - د. حممد. م. األرناؤوط /١٩٢٠
٢٠٠٠.  

 /دراسات في التاريخ الحضاري لبالد الشام في القرن السادس عشر -
(سلسلة  -١٩٩٥دمشق: دار األجبدية،  -١ط -د. حممد. م. األرناؤوط

  ).٣مكتبة األجبدية 
د. حممد. م.  /دراسات في التاريخ الحضاري لإلسالم في البلقان -

زغوان: مؤسسة التميمي؛ ديب:  -يل التميمياألرناؤوط؛ تقدمي: د. عبد اجلل
  .١٩٩٦مركز مجعة املاجد، 

د. حممد.م. األرناؤوط، د. عبدو  /دراسات في وقف النقود... -
(السلسلة  -٢٠٠١زغوان: مؤسسة التميمي،  -سوتشسكا، د. جون ماندفل

  ).٢٢األوىل، الواليات العربية أثناء العهد العثماين
 - ١ط - حممد حسني احلسيين اجلاليل /دراسة حول القرآن الكريم -

  .٢٠٠٢القاهرة: دار احلرمني، 
  .٢٠٠٠دمشق: مكتبة الغزايل،  -١ط -د. مازن املبارك /الدعوة التامة -
دراسة وحتقيق وترمجة: حممد عدنان البخيت،  /دفتر مفصل لواء عجلون -

  .١٩٩١عمان: اجلامعة األردنية،  - نوفان رجا احلمود



  
الت املهداة ٢٣٠   الكتب وا

دراسة وحتقيق  /)٩٧٠) (١٨١للجون: طابو دفتري (دفتر مفصل لواء ا -
عمان: اجلامعة األردنية،  -وترمجة: حممد عدنان البخيت، نوفان رجا احلمود

  ج.٢ -١٩٨٩
دراسة وحتقيق وترمجة: حممد  /دفتر مفصل ناحية مرج بني عامر وتوابعها... - 

  .١٩٨٩عمان: اجلامعة األردنية،  - عدنان البخيت، نوفان رجا احلمود
دمشق: مؤسسة  -١ط -حممد حسن املظفر /الصدق لنهج الحقدالئل  -

  ج.٢ -هـ١٤٢٢آل البيت، 
إعداد: صالح الدين بن عيسى، سهام  /الدليل الببليوغرافي لمنشورات المنظمة - 

  .٢٠٠٢تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  - هاجر الغريب، حممد الزاهي
إعداد:  /)١٩٩٨ -١٩٨٩ي البالد العربية (دليل الرسائل الجامعية ف -

تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة  -د. مخيس بنحميدة، د. خمتار الغول
  .٢٠٠٢والعلوم، 

حممد القدوري، د. حممد املختار ولد اباه، د.  /دليل المصطلحات الفقهية - 
  .٢٠٠٠ثقافة، الرباط: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم وال - الشاهد البوشيخي

بول  /نبات ووصفها واستخدامها ٤٠٠دليل النباتات الطبية: تحليل  -
دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط -شونربغ، فرديناند باريس؛ ترمجة: ميشيل خوري

  ).٤١(سلسلة دراسات علمية  -٢٠٠١
حترير: د. حممد. م. األرناؤوط، د.  /الدولة العثمانية: بدايات ونهايات -

  .٢٠٠١عمان: جامعة آل البيت،  -هند أبو الشعر
دمشق: وزارة الثقافة،  -سهيل الشعار /الذئب الراكض في المدينة -

  ).٢٠(سلسلة قصص عربية  -٢٠٠٢



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣١  )١) اجلزء (٧٨ا

أندريه جيد؛  /ذرائع: أفكار حول بعض النقاط في األدب واألخالق -
(سلسلة  -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط -ترمجة: د. زبيدة القاضي

  ية).الدراسات األدب
  .٢٠٠١القاهرة: دار احلرمني،  -٢ط -الدواليب /الذرية الطاهرة -
 - ميكيل بورش، جاكوبسون؛ ترمجة: د. أنطون محصي /الـذات الفرويدية - 
  ).٧٠(سلسلة الدراسات الفكرية  - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة، - ١ط
أمحد  /ذيل األعالم واإلعالم بما وقع في أعالم الزركلي من األوهام -
  .٢٠٠٢جدة: دار املنارة،  -١ط -الونةالع
دمشق:  -١ط -عبد احلميد الفراهي /الرأي الصحيح في من هو الذبيح -

  .١٩٩٩دار القلم، 
 -٣ط -د. مازن املبارك /الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه -

  .١٩٩٥دمشق: دار الفكر، 
 - ٢ط - د. مازن املبارك /الزجاجي: حياته وآثاره ومذهبه النحوي -

  .١٩٨٤دمشق: دار الفكر، 
 - ١ط -ويليم بريون؛ ترمجة: عيسى عصفور /سرفانتس: دراسة تاريخية -

  (سلسلة أعالم تارخيية). -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة، 
 - ١ط -حممد حسني احلسيين اجلاليل /السيدة زينب وزيارتها إلى مصر -

  .٢٠٠١القاهرة: دار احلرمني، 
  .٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  - ١ط - األمحدمد حم /السينما تجدد شبابها - 
جمموعة من  /٢١السياسة المائية واألمن الغذائي للمغرب في أفق بداية القرن  - 

  (سلسلة الدورات). - ٢٠٠١الرباط: أكادميية اململكة املغربية،  - الباحثني



  
الت املهداة ٢٣٢   الكتب وا

 - ياسني بن حممد عيسى الفاداينحممد  /شرح المسلسل بالعترة الطاهرة -
  .٢٠٠١دار احلرمني،  القاهرة:

فاس:  -١ط -د. الشاهد البوشيخي /شروط االنتفاع بالقرآن الكريم -
  ).٣(سلسلة رسائل اهلدى  -٢٠٠١احملجة، 

 - حققه وقدم له: أمحد عبد القادر صالحية /شعر ابن شخيص األندلسي -
  .١٩٩٢دمشق: شراع؛ دار ابن القيم،  -١ط
وحققه: د. أمحد عبد القادر  مجعه /شعر أبي مروان الجزيري األندلسي -

  .١٩٩٧دمشق: دار املكتيب،  -١ط -صالحية
مجع وحتقيق ودراسة: عدنان عمر اخلطيب؛ مراجعة:  /شعر أبي نخيلة الحماني - 

  .٢٠٠١القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  - ١ط - د. فيصل احلفيان
لقادر د. أمحد عبد ا /الشعر العربي األندلسي بين المشرقية واألندلسية -

  .١٩٩٦دمشق: شراع،  -١ط -صالحية
 - د. أمحد موسى اخلطيب /شعر علي بن المقرَّب العيوني: دراسة فنية -

  .١٩٨٤الرياض: دار املريخ، 
 - ١ط -وائل بشري األتاسي /الشعور وتجلياته في التطور، الفن، العلم -

  ).٧٣(سلسلة الدراسات الفكرية  -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة، 
 - حممد حسني احلسيين اجلاليل /شكاة في سلسلة الرواةضوء الم -

  شيكاغو: املدرسة املفتوحة.
آغا بزرك الطهراين؛ حتقيق:  /ضياء المفازات في طرق مشايخ اإلجازات -

  شيكاغو: املدرسة املفتوحة. -أمحد احلايري



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٣  )١) اجلزء (٧٨ا

(سلسلة  - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - دالل حامت /الطوق والسلسلة -
  .)١٩قصص عربية 

سلطان بن  /ظواهر في لهجات العرب األواخر: لهجات قبائل البادية -
(سلسلة  -هـ١٤١٩الفنطاس: منشورات اجلزيرة،  -١ط -عبد اهلادي السهلي

  ).١املعلمة اللغوية 
البهائي؛ حممد رضا  /العروة الوثقى في تفسير سورة الحمد، الرحلة -

  هـ.١٤٢٢سالمي، قم: مكتب اإلعالم اإل -١ط - النعميت، أسعد الطيب
  .٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  - صفوان صفر /عصفور الثلح: مسرحية -
د. أمحد عبد  /علم الدين اللورقي األندلسي: حياته وقصيدته الميمية -

  .١٩٩٨دمشق: شراع،  -١ط -القادر صالحية
ديب:  -١ط -حممد حميي الدين مينو /فن القصة القصيرة: مقاربات أولى -

  .٢٠٠٠مالك، مدرسة اإلمام 
د. حممد  /١٩٢٠العام لمجموعة بالغات المالية العامة لسنة الفهرس  -

  .١٩٩٨عمان: البنك األهلي األردين،  -عدنان البخيت
مجع وإعداد: د. حممد عدنان البخيت  /فهرس المخطوطات العربية المصورة - 

  ج.٤ - ٢٠٠٠، ١٩٨٦، ١٩٨٥عمان: اجلامعة األردنية،  - وآخرين
آالن ساجتيه؛  /جودو: دراسة عن أدب صموئيل بيكيت في انتظار -

  .٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - ١ط -ترمجة: قيس خضور
الد ڤتور  /القدر بوصفه فرصة: المعرفة األولى ألجل كمال اإلنسان -

 - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - ١ط - دتلفزن؛ ترمجة: د. إلياس حاجوج
  ).٧٤(سلسلة الدراسات الفكرية 



  
الت املهداة ٢٣٤   الكتب وا

اللجنة  /لمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على االبتكار...قدرة ا - 
  .٢٠٠٢نيويورك: األمم املتحدة،  - االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

إعداد: حممد  /القدس الشريف: وثائقها وسجالتها ومخطوطاتها... -
عمان: اجلامعة األردنية،  -عدنان البخيت، نوفان احلمود، أمحد خريسات

١٩٩١.  
 -٣ط -د. الشاهد البوشيخي /القرآن الكريم روح األمة اإلسالمية -

  ).٢(سلسلة رسائل اهلدى  -٢٠٠١فاس: احملجة، 
فاس: احملجة،  -د. الشاهد البوشيخي /القرآن الكريم طبيعته ووظيفته -

  ).١(سلسلة رسائل اهلدى  -٢٠٠١
 دمشق: - ١ط -آزاد أمحد علي /قرى الطين: دراسة تاريخية هندسية -

  (سلسلة الدراسات التارخيية). -٢٠٠٢وزارة الثقافة، 
كاثرين مانسفيلد؛ ترمجة: عارف  /قصص عالمية: قصص مختارة -

  ).١٦(سلسلة قصص عاملية  -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط - حديفة
(سلسلة  -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -حسان اجلودي /قصائد لغيره -

  ).١٠٩من الشعر العريب 
د.  /مفـردات القرآن للفـراهي وأهميـته في علم غريب القرآن كتاب -

املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة  -حممد أمجل حممد أيوب اإلصالحي
  .٢٠٠٠املصحف الشريف، 

كشاف إحصائي زمني لسجالت المحاكم الشرعية واألوقاف  -
عمان:  -نإعداد: د. حممد عدنان البخيت وآخري /اإلسالمية في بالد الشام

  .١ج -١٩٨٤اجلامعة األردنية؛ مركز الوثائق واملخطوطات، 



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٥  )١) اجلزء (٧٨ا

 - ١٩٧٤الكشاف التحليلي للمؤتمر الدولي لتاريخ بالد الشام  -
عمان:  - إعداد: حممد تيسري درويش، عدول سالمة البخيت /١٩٨٧

  .١٩٩٠اجلامعة األردنية، 
شق: دم -١ط -إدموند ليتش؛ ترمجة: ثائر ديب /ي، شتراوسڤكلود لي -

  ).٧٢(سلسلة الدراسات الفكرية  -٢٠٠٢وزارة الثقافة، 
د.  /كوسوفو، كوسوفا: بؤرة النزاع األلباني الصربي في القرن العشرين -

القاهرة: مركز احلضارة  -١ط -حممد. م. األرناؤوط؛ تقدمي: د. نادية مصطفى
  .١٩٩٨للدراسات السياسية، 

 - ١ط -األرناؤوطد. حممد. م.  /١٩٩٩ -١٩٨٩كوسوفو، كوسوفا  -
  .٢٠٠٠إربد: مؤسسة محادة؛ عمان: دار الشروق، 

(سلسلة  -٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  -حممد الشيخ علي /كي تكوني -
  ).١٠٣من الشعر العريب 

دمشق:  -جمموعة من الباحثني /كيف نواصل مشروع حوار الحضارات -
  .١ج -٢٠٠٢املستشارية الثقافية اإليرانية، 

  .١٩٨٥دمشق: دار الفكر،  - ٢ط - جاجي؛ حتقيق: مازن املباركالز  /الالمات - 
 - ٤ط -د. مازن املبارك /اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي -

  .١٩٩٨بريوت: دار النفائس، 
حممود  /الليل والعين في التراث الموسيقي والشعري: دراسة موسيقية -

  .٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  - ١ط -عجان
ابن هشام؛ حتقيق: د. مازن  /باحث المرضية المتعلقة بمن الشرطيةالم -

  .١٩٨٧دمشق: دار ابن كثري،  -١ط -املبارك



  
الت املهداة ٢٣٦   الكتب وا

 -آ. أي. ريتشاردز؛ ترمجة: د. إبراهيم الشهايب /مبادئ النقد األدبي -
  (سلسلة الدراسات األدبية). -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة، 

إعداد: رامي  /دراسة ميدانيةمجمع اللغة العربية وأثره االجتماعي:  -
  .٢٠٠٢دمشق:  -شريف جديد

 - ٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  -عصام ترشحاين /محارات الروح -
  ).١٠٤(سلسلة من الشعر العريب 

سامل خليل رزق؛ حققه: خري الدين قبالوي؛ إشراف: عدنان  /مختصر آللئ العرب - 
  ).١٠٩اء الرتاث العريب (سلسلة إحي - ٣ج - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - درويش

مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه في دار صدام  -
  أسامة ناصر النقشبندي، ظمياء حممد عباس. /للمخطوطات

 /مخطوطات الموسيقى والغناء والسماع في دار صدام للمخطوطات -
  .٢٠٠١بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -أسامة ناصر النقشبندي

دمشق: احتاد  - د. حممد. م. األرناؤوط /بية بلقانية: دراسةمداخالت عر  -
  .٢٠٠٠الكتاب العرب، 

ترمجة  /مدخل إلى التاريخ العثماني: دراسات ووثائق حول الدفشرمة -
(سلسلة  -١٩٩١إربد: دار قدسية،  -١ط -وتقدمي: د. حممد. م. األرناؤوط

  ).٢دراسات تارخيية 
 /المنتجات الزراعية في لبنانالمرأة والرجل في الزراعة وتصنيع  -

  .٢٠٠١نيويورك: األمم املتحدة،  -اإلسكوا



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٧  )١) اجلزء (٧٨ا

الد دتلفزن، ڤتور  /المرض بوصفه طريقاً: تفسير الصور المرضية ومعناها -
 - ٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  -روديغر دالكه؛ ترمجة: د. إلياس حاجوج

  ).٦٦(سلسلة الدراسات الفكرية 
 - مارك سرتاند؛ ترمجة وتقدمي: جوالن حاجي /ةالمرفأ المظلم: قصائد أمريكي - 
   ).٨(سلسلة الشعر العاملي احلديث  - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  - ١ط
بريوت: دار املدار  - ١ط - د. حممد.م. األرناؤوط /مراجعة االستشراق... - 

  .٢٠٠٢اإلسالمي، 
 - اإلسكوا /مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا -
  ج.٤ - ٢٠٠٢ويورك: األمم املتحدة، ني
د. الشاهد  /مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية -

(سلسلة دراسات  -٢٠٠٢فاس: مطبعة آنفو برانت،  -٢ط -البوشيخي
  ).١مصطلحية 

 -١ط - د. حممود جنيب /مصادر البغدادي النحوية في خزانة األدب -
  .٢٠٠١دمشق: دار الفارايب، 

د.  /العربي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميينمصطلحات النقد  -
  .١٩٩٣الكويت: دار القلم،  -١ط -الشاهد البوشيخي

د.  /مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ -
  .١٩٩٥الكويت: دار القلم،  -٢ط -الشاهد البوشيخي

راسة وحتقيق: أبو الوفا العرضي؛ د /معادن الذهب في األعيان المشرفة بهم حلب - 
  .١٩٩٢عمان: مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة األردنية،  - سليمان أبو سليم



  
الت املهداة ٢٣٨   الكتب وا

 - ١ط -علي بن زيد البيهقي؛ حتقيق: أسعد الطيب /معارج نهج البالغة -
  هـ.١٤٢٢قم: مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

 -١ط -إشراف: العماد مصطفى طالس /المعجم العسكري الموسوعي -
  ج.٢ -١٩٨٧دراسات العسكرية، دمشق: مركز ال

أمحد شفيق  /معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد -
  .٢٠٠٠بريوت: مكتبة لبنان ناشرون،  -١ط -اخلطيب

الربكوي؛ حتقيق: د. أمحد عبد القادر صالحية، حممود كبارة  /معدِّل الصالة - 
  ).١الربكوي (سلسلة مكتبة اإلمام  - ٢٠٠٠دمشق: شراع،  - ١ط - لبابيدي

معطيات عن دمشق وبالد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشر: وقفية  - 
  .١٩٩٣دمشق: دار احلصاد،  - ١ط - د. حممد.م. األرناؤوط /سنان باشا

دمشق: وزارة  -مجشيد الكاشي؛ حتقيق: نادر النابلسي /مفتاح الحساب -
  .١٩٧٧التعليم العايل، 

 - أبو عبد اهللا الزجناين /صدر المتألهين الشيرازيمقاالت في تاريخ القرآن و  - 
  ).١١(سلسلة كتاب الثقافة اإلسالمية  - ٢٠٠٢دمشق: املستشارية الثقافية اإليرانية، 

  .١٩٩٩دمشق:دار البشائر،  -١ط -مازن املبارك د./مقاالت في العربية -
ابن جين؛ حتقيق:  /المقتضب في اسم المفعول من الثالثي المعتل العين -

  .١٩٨٨دمشق: دار ابن كثري،  -١ط -د. مازن املبارك
يوسف  /المكتبات ومراكز المعلومات في األردن الواقع والتحديات -

عمان: مؤسسة عبد احلميد شومان؛ بريوت: املؤسسة  -١ط -قنديل وآخرون
  .٢٠٠٠العربية للدراسات، 



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٩  )١) اجلزء (٧٨ا

 - مجيل حسن /مالحم على الورق: أبو نواس، أبو الطيب، أبو العالء -
  ).١١٠(سلسلة من الشعر العريب  -٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -١ط
د. حممد.م.  /مالمح عربية إسالمية في األدب األلباني: دراسة -

  .١٩٩٠دمشق: احتاد الكتاب العرب،  -األرناؤوط
 -حممد حميي الدين مينو /مملكة الكراسي الخشبية: قصص لألطفال -

  .٢٠٠١دمشق: احتاد الكتاب العرب، 
دمشق: وزارة الثقافة،  -عبد الكرمي عبد الصمد /من أين وإلى أين -

  ).١٨(سلسلة قصص عربية  -٢٠٠٢
ابن حماسن؛ دراسة وحتقيق:  /المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية -

  .١٩٨١بريوت: دار اآلفاق اجلديدة،  -١ط - حممد عدنان البخيت
(سلسلة  -٢٠٠١لثقافة، دمشق: وزارة ا -ناصر زين الدين /منازل وطيور -

  ).١٠١من الشعر العريب 
الرباط: الزمن،  -د. علي القامسي /من روائع األدب المغربي: قراءات -

  ).٧(سلسلة شرفات  -٢٠٠٢
  .١٩٩٩دمشق: دار الفكر،  - ٢ط - د. مازن املبارك /الموجز في تاريخ البالغة - 
الرباط:  - احثنيجمموعة من الب /: الندوة الثانيةالموريسكيون في المغرب -

  (سلسلة الندوات). - ٢٠٠١أكادميية اململكة املغربية، 
  .١٩٨٩عمان: اجلامعة األردنية،  - حممد عدنان البخيت /ناحية بني كنانة شمالي األردن.. - 
 - ٢٠٠١دمشق: وزارة الثقافة،  -طالب مهاش /نادب الحياة األحزن -

  ).١٠٢(سلسلة من الشعر العريب 



  
الت املهداة ٢٤٠   الكتب وا

 - ٣ط - د. مازن املبارك /لة النحوية، نشأتها وتطورهاالنحو العربي: الع -
  .١٩٨١بريوت: دار الفكر، 

  .١٩٨٥بريوت: مؤسسة الرسالة،  - ٢ط - مازن املبارك د./نحو وعي لغوي - 
د.  /نصوص المصطلح النقدي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميين -

  .١٩٩٣الكويت: دار القلم،  -١ط -الشاهد البوشيخي
د. حممد أمجل بن  /في بعض الترجمات األردية لمعاني القرآن الكريم نظرات لغوية - 

  .٢٠٠٢املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،  - أيوب اإلصالحي
دمشق: وزارة  -١ط -حترير وتقدمي: حممد كامل اخلطيب /نظرية النقد -

  ).٢٦(سلسلة قضايا وحوارات النهضة العربية  -ج٣ -٢٠٠٢الثقافة، 
 /نوادر المخطوطات العربية من القرن الثالث إلى السادس الهجري.. -

قم: مكتبة آية اهللا العظمى  -تقدمي ومراجعة: د. حممود املرعشي النجفي
  .٢٠٠٢املرعشي النجفي، 

نيويورك:  - اإلسكوا /النوع االجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية.. - 
  ).٢٩سلة دراسات عن املرأة العربية يف التنمية (سل - ٢٠٠٢األمم املتحدة، 

 - ٢٠٠٢دمشق: وزارة الثقافة،  -طاغور؛ ترمجة: متيم صائب /ِهبة العاشق -
  ).٧(سلسلة الشعر العاملي احلديث 

ترمجة: حممد عصفور؛ مراجعة: حممد  /هل تكسب اإلنسانية معركتها -
  .١٩٩٥عمان: مكتبة الشباب،  -عدنان البخيت

عمان: جامعة آل  - د. حممد عدنان البخيت وآخرون /لهاشميةالوثائق ا -
  ج).٢٠مج (١٦ - ٢٠٠١ -١٩٩٣البيت، الدار العربية األردنية، 



  

لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤١  )١) اجلزء (٧٨ا

د. حسن كلشي؛ ترمجة وتقدمي: د. حممد  /الوجه اآلخر لالتحاد والترقي - 
  ).١(سلسلة دراسات تارخيية  - ١٩٩٠إربد: دار قدسية،  - ١ط - األرناؤوط

 - إرنست مهنغواي؛ ترمجة: علي القامسي /: سيرة روائيةالوليمة المتنقلة -
  ).٥(سلسلة روايات الزمن  -٢٠٠١الرباط: الزمن،  -٢ط



  

لد ( - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤١  )١جلزء () ا٧٨ا

 المجالت العربية - ب
  هالة نحالوي

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  اسم المجلة

  سورية  ٢٠٠٢  ١٣٨  بناة األجيال
  سورية  ٢٠٠٢  ٨٥  لرتاث العريبا

  سورية  ٢٠٠٢  ٥١  احلياة املسرحية
  سورية    )٢٠٠٢(٢٦)،٢٠٠١( ٢٥(عدد خاص)،  ٢٤  احلياة املوسيقية
  سورية  م٢٠٠٢  )٧٨ - ٧٧(  دراسات تارخيية
  سورية  )٢٠٠٣( ٤٢١)، ٢٠٠٢( ٤١٩، ٤١٧، ٤١٦  نيصوت فلسط

  سورية  ٢٠٠٢  ٦، ٥  الضاد
  سورية  ٢٠٠٢  ٨١  عامل الذرة

  سورية  ٢٠٠٢-٢٠٠١  ١٥  الفكر السياسي
  ةسوري  ٢٠٠٢  ١٦  اهلندسية جملة باسل األسد للعلوم

لة البطريركية   سورية  ٢٠٠٢  )٢١٧و  ٢١٦(  ا
  سورية  ٢٠٠٢  ) ٤(العلوم األساسية:  ٢٣مج   جملة جامعة البعث

      ٢٠٠١)٢(سلسلة العلوم اهلندسية:  ٢٣مج   
  سورية    جملة جامعة دمشق  
      ٢٠٠١)٢(اآلداب والعلوم االنسانية:  ١٧مج   
      ٢٠٠١)٢(العلوم الزراعية:  ١٧مج   
      ٢٠٠٢)١(اآلداب والعلوم االنسانية:  ١٨مج   
      ٢٠٠٢)١،٢(العلوم االقتصادية والقانونية:  ١٨مج   
      ٢٠٠٢) ١الصحية:  (العلوم ١٨مج   
      ٢٠٠٢ )١(العلوم اهلندسية:  ١٨مج   

  سورية  م٢٠٠٢  ٢  املعلم العريب
  سورية  ٢٠٠٢  ٣٧٧، ٣٧٦  املوقف األديب

  سورية  ٢٠٠١  ٤  نشرة األرمن الكاثوليك
  سورية  ٢٠٠٢  ٣جتارة دمشق  النشرة االقتصادية لغرفة



  

الت املهداة ٢٤٢  الكتب وا

  سورية  ٢٠٠٢  ٢٥  نضال الفالحني
  سورية  ٢٠٠٢  ) عدد ممتاز٨٩- ٨٨(  ج االسالم

  األردن  م٢٠٠٢  ٤٤٠  الشريعة
  األردن  م٢٠٠٢  ٢٠  املوسم الثقايف العشرون

        مع اللغة العربية
  اإلمارات  م٢٠٠٢  ٣٨  آفاق الثقافة والرتاث

  تونس  ٢٠٠١  ٤٨  تعليم اجلماهري
  تونس  ٢٠٠١  ، عدد خاص١  نشرة املعلومات
  السعودية    )٩/٢٠٠٢(ج ٥مج   جذور الرتاث

      )٢٠٠٢/ ١٠(ج٦مج   
  السعودية  م٢٠٠٢  ٥  احلج والعمرة

  السعودية  ٢٠٠٢  ٩  الراوي
  السعودية    )٢٠٠٢عدد خاص/ ٤٤(ج١١مج   عالمات يف النقد

      )٢٠٠٢/ ٤٥(ج  ١٢مج   
لة العربية   السعودية  م٢٠٠٢  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥  ا

  السعودية  ٢٠٠٢  ٢٠  نوافذ
  الكويت  ٢٠٠٢  ٣٨٦  البيان

  م الكويت٢٠٠٢-٢٠٠١  ،١٨٤( ٢٢احلولية   حوليات اآلداب والعلوم
      )١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥  االجتماعية
  الكويت    ٢٠٠٢) ٧/٨)، (٥/٦( ١٨مج   جملة العلوم

  ليبيا  ١٩٩٦  ٢، ١  جملة البحوث التارخيية
  مصر  ٢٠٠٢  )٣٩(مج  ٢  التمويل والتنمية
  مصر  ٢٠٠١  تشرين األول، أيلول  نشرة اإليداع
  أملانيا  ٢٠٠٢  ٧٥  فكر وفن

  إيران  م٢٠٠٢  ٣٣  رسالة التقريب
  باكستان  م٢٠٠١  )٣٦(مج  ٤، ٣  الدراسات االسالمية

    م٢٠٠٢  )٣٧(مج  ٣  
  سويسرا  ٢٠٠٣، ٩١الدورة     وضع نظام أكثر أمنا
  (التقرير السابع) -يف حتديد هوية البحارة



  
لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٣  )١) اجلزء (٧٨ا

  الكتب والمجالت األجنبية - ج

  طهران صارم

١- Books: 
- An Introduction to Modern Arabic/by Farhat j. Ziadeh - Britain. 

- AL- Marje/ by Joseph N. Hajjar - Liban (Dictionary) . 

- Aux Origines métallurgie du fer / par unesco ٢٠٠٢. 

- Arabische Handschriften/ by von Rosemarie Quiring – 

Stuttgart, ٢٠٠٢. 

- Civil Society and Social Movements / by Nadje S.Al Ali - United 

nation. 

- Droits des femmes et bioéthique / par unesco, ٢٠٠٢. 

- Expressions Expressions Et Locutions / par Alain Rey, Sophie 

Chantrean - paris. (dictionary). 

- Folia Orientalia - poland . 

- La Rousse Chambers - Paris . (dictionary) . 

- Le dialogue Social dans Les services - United nation . 

- Le Robert and Collins / par Beryl T. Atkins – France, ١٩٩٨ 

(dictionary). 

- L'evolution de L'emploi , du Temps du travail et de la 

formation - Genéve . 

- Sustainable Human Development / by A. A. Kubursi – 

 New york. 

- Social policy and development / by Ramya Subra hanian - 

United nation. 

- Women and men in the Arabregion – New york ١٩٩٩ . 



  
الت املهداة    الكتب وا

٢٤٤

- Women in Contemporary Democratization / by Shara Razavi - 

New york . 

٢ – Periodicals : 
- Acta Oriental Vol. ٥٤ , No. ٢٠٠١ , ٤ . 

- ARS Orientalis Vol. XXX ٢٠٠١ ,١ . 

- Common Ground No. ٢٠٠٢ , ٢ . 

- DAWAH Vol. XIII , No . ٢٠٠٢ . ٨ , ٧ , ٤ ,٣ ,٢ ,١. 

- Deutschland No. ٤ August, ٥ October, ٢٠٠٢. 

- Dijitall . Vol. ٢٤, No. ٢٠٠٢ ,١١. 

- Dirasat / An International Refereed Research Journal . Vol.٢٩, 

No. ٢ August . 

- EAST Asian Review . Vol. ١٣ . No. ٤ , ٣ ,٢ ,١ . Spring ٢٠٠١ . 

Vol. ١٤ . No. ١,٢,٣ - Korea . 

- International Family Planning Perspectives . Vol. ٢٨ . No. ١ , 

٢٠٠٢ . ٣ ,٢, USA . 

- Journal Of Asian and African Studies . No. ٢٠٠٢ , ٦٣. 
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  معارف -  ٢٠٠٢اهلند إبريل  -



  - ٢٤٥-  

   والسبعينالثامنمن المجلد األول فهرس الجزء 
  )المقاالت (

  ُخاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز 
  ٣  األستاذ عبد القادر زمامة    

  أمحد فارس الشدياق وآراؤه يف بعض املستشرقني يف العربية ومشاكل الرتمجة
  ٢١  حممد سواعي . د    

َابن التـياين واملوعب  ُ    ٥٧  بد اهللا أمحد حممد اجلبوريع. د  ََّّ

   )التعريف والنقد (
  ٨١   الدكتور عبد الكرمي حسني   بطالن نسبتها وتسميتها–الرسالة البغدادية 

   ١٠٧   الدكتور إحسان النص   تعليق على الرسالة البغدادية

  )وأنباء آراء (
مع   ١٠٩    قانون ا

مع اللغة العربية   ١٢٠    الالئحة الداخلية 
مع مرسوم تع   ١٣٧  ًيني األستاذ الدكتور موفق دعبول عضوا يف ا

مع    ١٣٨  ًمرسوم تعيني األستاذ شحادة اخلوري عضوا يف ا
  ١٣٩    :حفل استقبال الدكتور مكي الحسني

  ١٤١  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية  
م     ١٤٥  عكلمة األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا
  ١٥٥  كلمة األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين يف حفل استقباله  

  ١٦٥    :حفل استقبال األستاذ شحادة الخوري
  ١٦٧  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية  
  ١٧١  كلمة األستاذ الدكتور حممد زهري البابا  
  ١٧٩  كلمة األستاذ شحادة اخلوري يف حفل استقباله   

  ١٨٧    :حفل تأبين الدكتور مختار هاشم
  ١٨٨  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية  
  ١٩٥  كلمة الدكتور حممد وليد مجران نقيب أطباء دمشق  
  ١٩٩    كلمة الدكتور برهان العابد  
  ٢٠٣  كلمة األستاذ غياث هاشم جنل الدكتور خمتار هاشم  

مع يف مطلع عام    ٢٠٩    ٢٠٠٣أعضاء ا
مع الراحلون   ٢١٥    أعضاء ا

مع يف الربع الرابع من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٢٢٥  ٢٠٠٢الكتب وا
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