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  ًأمريكيا في البلدان األجنبيةً دوالرا ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسجل   ّترسل ا

  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(

  )خطة المجلة(

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

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

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

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

  .وآثاره وعنوانه
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٧٠٣  

  اإلعراب وحركاته في العربية
  ر غازي زاهد زهي. د

َالعربية لغة معربة، وقد ورثت اإلعراب واحتفظت به عن األصل السامي،  ُ
ّوقد عرفت حركات اإلعراب أخوات العربية كاألكدية والبابلية واآلشورية،  ُ ِ ْ َََ

ْووجدت آثاره يف قانون محورايب املعروف، وقد احتفظت العربية الفصحى بظا ِ
هرة ُ

ا اللغات السامية التصرف اإلعرايب يف حي   .)١(ن فقد
ّلقد دلت النصوص الشعرية اليت وصلت إلينا من عصر ما قبل اإلسالم 
ا وقوافيها، داللة أكيدة على وجود  ًخاصة، بأداء ألفاظها ومجلها، وتناسق أوزا

ص القرآين ح آفاق الدراسات فيه الن َّحركات اإلعراب املنطوقة، وقد أكد ذلك وفت
ن منذ بدء نزوله للحفاظ على لغته سليمة األداء باحلفظ  وأداؤه، وجهود املسلمي

َّوالكتابة والقراءة، مث بوضع الرموز الستكمال رسوم كتابة كلماته كما تؤدى  ُ
ًوأول من وضع رموزا حلركات اإلعراب هو أبو . ألفاظها وما تقتضيه من احلركات

وقد أمجعت الروايات . ))نقط اإلعراب((َي عمله ُِّومس(  ه٦٩: ت(األسود الدؤيل 
ج سبيلها ووضع قياسها أبو األسود  ن العربية وفت أول من است((على أنه  ا وأ ح با

)٢(الدؤيل وكان رجل البصرة
((.  

ي تضبط أواخر الكلم  كان عمل أيب األسود خطوة مهمة إلجياد الرموز الت
َي توحد  ً وفقا للغة القرآن الكرمي التَّن يؤدى على وجه الصواب، يف النص حي َّ

 .العرب عليها، وأمجعوا على أمهية احلفاظ على أدائها، وهو عمل حدث ألول مرة

                                                 
  

  ).٥٤(راسر  رجست ، التطور النحوي للعربية لب)٧٢(اللغات السامية لنولدكه :  انظر)1(
  ).١٥(، العربية ليوهان فك )١٢( طبقات فحول الشعراء البن سالم )2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ح والضم والكسر يف قول أيب األسود لكاتبه الذي  الفت: وردت فيه مصطلحات
ا إذا ((: قال. ًاختاره فصيحا وطلب منه أن يضع الرموز على وفق أدائه ونطقه 

ي قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه على أعاله، فإن ضممت فمي  تنرأي
ن يدي احلرف، وإن كسرت فاجعل النقطة حتت احلرف، فإن  فانقط نقطة بي

ًّأتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتي ً   .)١())ن ُ
َفحركات اإلعراب إذن أصوات تنطق مع حروف أواخر الكلم املعرب، وال  ُ

ُن وضعت رموزها وضعت منذ البدء فوق احلروف  فحي.  ضمن احلرفتكتب يف
وعندما . أو حتتها تابعة هلا كما خاطب أبو األسود الدؤيل كاتبه يف كالمه السابق
الفتحة : استبدل اخلليل بن أمحد الفراهيدي بنقط اإلعراب حركات اإلعراب

ْوالضمة والكسرة وضعت يف املواضع الت َ ِ   .ألسود واضع النقطرحها أبو ا ي اقت ُ
ن أو العلة من صلة؛  ن احلركات وأصوات اللي أدرك النحويون العرب ما بي

أدرك ذلك يف وقت مبكر، إذ أخذ احلركات (  ه١٧٠: ت(فاخلليل بن أمحد 
َّإن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن  ((: الثالث من األلف والواو والياء إذ قال

َيلحقن احلرف ليوصل إىل الت َ كلم به، والبناء هو الساكن الذي ال زيادة فيه، ِ
فالفتحة من األلف والكسرة من الياء والضمة من الواو، فكل واحدة شيء مما 

))ذكرت لك 
اعلم أن احلركات  ((: بقوله(  ه٣٩٢: ت(ي  وكرر القول ابن جن. )٢(

ثالثة ّن، وهي األلف والياء والواو، فكما أن هذه احلروف  أبعاض حروف املد واللي
فالفتحة بعض األلف، . فكذلك احلركات ثالث وهي الفتحة والكسرة والضمة

                                                 
وما ) ٤٨(ر زاهد  هير النحوي عند العرب لز ، وانظر يف التفكي)٢٤(نزهة األلباء لألنباري  )1(

  .بعدها
  ).٢٤٢، ٢٤١/ ٤( الكتاب )2(



  
٧٠٥   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

ّن يسمون  والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كان متقدمو النحويي
رة، وقد كانوا يف  رة والضمة الواو الصغي رة والكسرة الياء الصغي الفتحة األلف الصغي

))ذلك على طريق مستقيمة 
)١(.  

ي به ما عناه قطرب  ي أن وصف اخلليل احلركات بالزوائد ال يعن نر ظ أكب
ا زوائد (  ه٢٠٦: ت( ا ليست دوال على معان، وإمنا قصد أ ٍكما سيأيت قوله بأ ّ

ّعلى حروف الكلمة األصول، فهم مل يكونوا يعدون احلركات يف ضمن حروف 
م على احلروف اهلجائية وأ دخلوا فيها ما دعوه ّاهلجاء؛ لذلك رتبوا مواد معجما

أما احلركات . األلف والواو والياء، بوصفها من حروف اهلجاء: ن حروف املد واللي
ي أخذها اخلليل منها فوصفها بالزوائد، أي زائدة عن احلروف األصول للكلمة  الت

فهن يلحقن احلرف؛ لذلك آل أمر النظر فيها إىل الصرف يف بنية الكلمة، وإىل 
وقد ذكر . عراب، وتوسع يف دراستها أصحاب القراءاتالنحو يف حركات اإل

رة استعماهلا يف  ًرة منها والطويلة متعجبا من كث سيبويه هذه األصوات الستة القصي
فأما األحرف ((: ر عن املعاين النحوية، إذ قال اللغة لتحديد املعاين الصرفية والتعبي

ن يكث مث ليس ..  أو من بعضهنرن يف كل موضع وال خيلو منهن حرف الثالثة فإ
ن يف الكالم، هن لكل مد، ومنهن كل حركة، وهن يف  شيء من الزوائد يعدل كث ّر ُّ ٍّ َّ

ن يف الكالم ومتكنهن  وكث. ر، وباأللف التأنيث كل مجع، وبالياء اإلضافة والتصغي ر
ّفيه زوائد، أفشى من أن حيصى ويدرك فلما كن أخوات وتقاربن هذا التقارب أجرين 

))ًرى واحدا جم
)٢(.  

ّلقد حاول النحويون أن يتأولوا التغريات احلاصلة حلركات اإلعراب بتصرف  ّ
                                                 

  ) .١/١٩( سر صناعة اإلعراب )1(
  ).٤/٣١٨( الكتاب )2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ر  ر معانيه ووظائف الكلمات يف تراكيبه، فكانت بدايات التفكيّ وجهات الكالم وتغي
ويف عصر اخلليل بلغ . النحوي ووضع القواعد بعد استقراء العربية من أفواه الفصحاء

وأول كتاب جاء فيه احلديث عن حركات اإلعراب كتاب . النحو مرحلة نضجه
 ((: والباب الثاين من الكتاب عنوانه. وهو ناقل علم اخلليل(.  ه١٨٠:  ت(سيبويه 

))باب جماري أواخر الكلم من العربية 
ذكر فيه حركات اإلعراب والبناء، وجعل .)١(

ي لكل عامل منها ضرب من  تال ((ر احلركات يف أواخر الكلم املعربة بفعل العوامل  تغيي
ّ مث يفصل احلديث يف العالمات ))اللفظ يف احلروف وذلك احلرف حرف اإلعراب 

  .رها ى واجلمع بنوعيه وغي األخرى للمثن

  :ًاإلعراب لغة واصطالحا
 أي أبان وأوضح، وأعرب فالن عن ))َأعرب((اإلعراب يف اللغة مصدر الفعل 

ا، ويف نفسه، أي أبان ما يف نفسه وأفصح عن ه، وأعرب حبجته أي أفصح 
ُالثيب تعرب عن نفسها((احلديث الشريف  ِ ُ ّ((

  .، أي تفصح)٢(
ن فيها أقوال خمتلفة كلها يدور حول  وأما داللته االصطالحية فللنحويي

ر احلركات يف ّ غي: ت((: فهي يف كتاب سيبويه. رها يف الكالم حركات اإلعراب وتغي
))عواملأواخر الكلم املعربة بفعل ال

هذا أول تعريف ربط تغيري حركات اإلعراب مبا .)٣(
ْاصطلح عليه النحويون العوامل النحوية اليت بنيت يف ضوئها نظرية العامل يف النحو َِ ُ ..

َاإلعراب احلركات املبينة عن معاين ((: وهناك من وصل املصطلح بأصله اللغوي فقال ُِ                                                  
  ).١/١٣( الكتاب )1(
، )١/٣١٥(، معجم ألفاظ احلديث لونسنك )١٨٧٢ النكاح، حديث -  ابن ماجه )2(

  ).عرب(، الصحاح )١/٣٧(اخلصائص : وانظر
  ).١/١٣( الكتاب )3(



  
٧٠٧   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

))اللغة 
: ت(وعلى ذلك ابن السراج ، ( ه٣١١: ت(ّوهو قول الزجاجي . )١(
اإلعراب هو ما يلحق االسم والفعل بعد تسليم بنائهما ونضد  ((: يف قوله(  ه٣١٦

ًفسموا هذا التغيري، الذي يقع لفروق ومعان حتدث، إعرابا وبدؤوا بذكره .. حروفهما َ ٍ ٍ ّ
))يف كتبهم

 :ن عن معناه فقال وجعله ابن جين عالمة لغوية يف سلسلة الكالم تبي. )٢(
))هو اإلبانة عن املعاين باأللفاظ((

(  ه٤٧١: ت(، وجعله عبد القاهر اجلرجاين )٣(
ى يكون اإلعراب  مغلقة على معانيها حت((مفتاح املعاين فذهب إىل ذلك أن األلفاظ 

))هو الذي يفتحها 
)٤(.  

اختالف حركات أواخر الكلم املعربة باختالف وظائفها : واإلعراب عندي
  .كيبر ومواقعها يف الت
رهم يرى أن اإلعراب لفظي،  ن القدامى تقسيمات وأقوال؛ فأكث وللنحويي

ن من رأى أنه  ومن النحويي. ًفهو أثر جيلبه العامل متابعا التعريف األول املذكور هنا
ٍمعنوي، فحركاته هلا صلة مبا تؤديه الكلمات يف اجلملة من معان الختالف 

حركات اإلعراب على ماهية الكلم، ألن ن من قال بزيادة  العوامل، ومن النحويي
وهناك من يرى أنه مقارن للكالم حلكمة . الكلم سابق اإلعراب يف مرتبة النشأة

                                                 
  ).٩١( ح يف علل النحو  اإليضا)1(
  ).٤٤(األصول يف النحو :  انظر)2(
  ).١/٣٦( اخلصائص  )3(
  ).٥٦(ري  راث اللغوي العريب للدكتور املهي نظرات يف الت: وانظر). ٤٢( دالئل اإلعجاز )4(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .)١(ر فائدة يف سرد ذلك وال أرى كبي. واضع اللغة
ي على حركات اإلعراب يف األمساء واألفعال وبيان ما للعلماء  سيقتصر حبث

أما اإلعراب . ن َم لدى القدامى واحملدثيمن آراء وأقوال يف وظائفها يف الكال
ن يف مفهومه املدرسي من إعراب اجلمل وبيان وجوه اإلعراب  مبصطلح النحويي

ر ذلك مما يشكو منه الدارسون، وحقهم على العلماء  والعوامل والعلل والتعليل وغي
  .ره وإصالح مناهجه، فليس له نصيب يف هذا احلديث تيسي

  :وظيفة حركات اإلعراب
ر  رة يف أواخر الكلم املعربة تتغي ن قصي أصوات لي: حركات اإلعراب األصول

وقد أدرك . باختالف مواقعها يف تركيب الكالم، وهي الفتحة والضمة والكسرة
ُن الطويلة من صلة كما ذكرت،  ن أصوات اللي النحويون القدماء ما بينها وبي

  .ّرة واألخرى أصوات مد طويلة فاحلركات أصوات قصي

  فهل لهذه الحركات وظيفة نحوية ؟
ٍإن مثل هذا السؤال طرح يف عصر متقدم، فمنذ أن وضع أبو األسود الدؤيل  َ ُِ

ُر هذه احلركات من جهة، ووظيفة هذه ّ ر يشغله تغي نقط اإلعراب كان التفكي
ي  ر توصلوا إىل فكرة العامل الت ففيما يتعلق بأسباب التغي. احلركات من جهة أخرى

ًنحو والنحاة، وأما وظيفة احلركة فاللغويون قدميا وحديثا على مذهبيحكمت ال ن يف  ً
  :حركات اإلعراب
ٍ أن هذه احلركات ال تدل على معان إذ :أحدهما ِمل يعرب الكالم للداللة ((ّ َ ُ

                                                 
، مهع اهلوامع للسيوطي )٩١- ٦٧(من أراد التفصيل ميكنه أن يعود إىل اإليضاح للزجاجي  )1(

)٤٠/ ١.(  



  
٧٠٩   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

ّر امللقب   وهذا مذهب حممد بن املستني))ن بعضها وبعض على املعاين والفرق بي
ا أعربت العرب كالمها؛ ألن االسم يف حال الوقف وإمن(((:  ه٢٠٦:  ت(بقطرب 

ًيلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه اإلسكان يف 
الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند اإلدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا 

ًِالتحريك معاقبا لإلسكان ليعتدل الكالم ُ((
تدال الكالم فاحلركات إذن عنده الع. )١(

ن  ولتسهيل النطق بالسواكن؛ لذلك جاء كالم العرب من متحرك وساكن أو متحركي
لرمبا استوحى قطرب كالمه . )٢(ن يف حشو الكلمة ن ساكني وساكن ومل جيمعوا بي

ّإن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن  ((: هذا من قول اخلليل السابق
))احلرف ليوصل إىل التكلم به 

، وقد ذكرت تأويل قول اخلليل وهو ال يطابق قول )٣(
  .قطرب

ًوقد اختلف املحدثون يف هذه القضية أيضا َ ْ ُ
فإذا جتاوزنا تشكيك بعض . 

ن أن العربية مل تكن معربة، ونزل القرآن  ّن بظاهرة اإلعراب يف العربية مدعي املستشرقي
ّ النحاة وصناع الكرمي بلغة غري معربة وهي هلجة مكة، مث اختلقه جمموعة من

ليس  ((، نذكر من ذهب مذهب قطرب، فقد ذهب إبراهيم أنيس إىل أنه )٤(الكالم
للحركات اإلعرابية مدلول، وأن احلركات مل تكن حتدد املعاين يف أذهان العرب 

ُاألقدمني، وهي ال تعدو أن تكون حركات حيتاج إليها يف كثي ُ ر من األحيان لوصل  ٍ

                                                 
  ).٧٠( اإليضاح يف علل النحو )1(
  ).٧١ - ٧٠( املصدر السابق )2(
  ).٤/٢٤١( الكتاب )3(
انظر العربية ليوهان فك ص . ن على خالفه ر املستشرقي هذا قول كارل فولرز وآخرين وأكث )4(

  .رمضان عبد التواب. وانظر فصول يف فقه العربية د. رجم مع مصادره هامش املت) ١٥(
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))الكلمات ببعضها 
ِّ يكرر قوله متأثرا مبا سبق من قول بعض املتعصبني من ، مث)١( ً

إن النحاة قد ابتكروا بعض ظواهر اإلعراب وقاسوا بعض  ((: ًن قائال املستشرقي
))ّاألصول رغبة منهم يف الوصول إىل قواعد مطردة منسجمة

قوله الثاين ميكن أن . )٢(
َّيـعد من قبيل نقد املنهج النحوي، أما األول ففيه نظ ًر خصوصا وهو ليس صاحب َُ

ويشارك يف هذا القول أنيس . ر من ألف عام هذا القول وإمنا قاله قطرب قبل أكث
  .)٣(ى إن اإلعراب زخرف لغوي ال أثر له يف تصوير املعن: ًفرحية أيضا وكان يقول
ٍيرى أن حركات اإلعراب دوال على معان، وهو مذهب : المذهب اآلخر ّ

ٍإذ مل خيتلفوا يف داللة إعراب األمساء على معان فأقاموا . ن القدماء مجهور النحويي

رورات م على دراسة املرفوعات واملنصوبات وا إن األمساء ملا كانت ((. ّمصنفا
ًتعتورها املعاين فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليها، ومل يكن يف صورها 

ِركة، جع وأبنيتها أدلة على هذه املعاين بل كانت مشت ْلت حركات اإلعراب فيها ُ َ
ُتنبئ عن هذه املعاين ِ ُ((

ُ تستـعمل نافية وموصولة وأداة شرط وأداة استفهام ))ما((فـ. )٤( َ ْ َ ُ
ر عنها حركة إعراب يف ّ راك يف استعمال األدوات تعب ّوأداة تعجب، فهذا االشت

ّسياق كل استعمال هلا حبسب قوهلم، وهم حددوا حركات اإلعراب وداللتها على 
ًوليس كل حركة إعرابا كما أن ليس كل كالم معربا (( ملعاين ا ًَ((

ّ، وعد ابن فارس )٥(
فأما  ((زه املعاين يف الكالم وهو ما امتازت به العربية  اإلعراب من العلوم اجلليلة لتميي

                                                 
  ).١٥٨ ( من أسرار اللغة)1(
  ).١٣٩( من أسرار اللغة )2(
  ).٥١( انظر كتابه تبسيط قواعد اللغة العربية )3(
  ) .٦٩( اإليضاح )4(
  ) .٩١( املصدر السابق )5(
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َّاإلعراب فبه متي ُز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمي ُ َ ُ ن، وللعرب يف ذلك ما ليس  ُ
))ن املعاين رها بي َُِّهم يـفرقون باحلركات وغيرهم ف لغي

)١(.  
ْوكان الرضي األست ّر وضوحا إذ قرر أن  أكث(  ه٦٨٦حنو :  ت(راباذي  َ ً

ّى الذي يكون يف االسم حيدده وضعه يف اجلملة إذا كان عمدة أو فضلة  املعن
ُفالعمد ُ  وأشباهها املفاعيل: ر، حقها الضمة وللفضالت وهي  الفاعل واملبتدأ واخلب: ُ

ْالفتحة، وهي أخف احلركات، وللمضاف إليه الكسرة، وجعلت عالمات اإلعراب  َِ ُ
ْأبعاض حروف املد، وجعلت يف بعض األمساء حروف املد وذلك يف األمساء  َِ ُ ّ

ى واجلمع بالواو والنون، مث نسب إحداث املعاين يف كل اسم للمتكلم  الستة واملثن
ا، ولكن ن ُوكذا حمدث عالما ِ َسب إحداث هذه العالمات إىل اللفظ الذي ُْ
ِ

ًبواسطته قامت هذه املعاين يف االسم فسمي عامال لكونه كالسبب للعالمة ّ
)٢(.  

ي يقصدها النحويون هنا هي املعاين النحوية كالفاعلية واملفعولية  واملعاين الت
أفصح وقد . ي تضمنتها معجمات اللغة رها، ال املعاين املعجمية الت واإلضافة وغي

مغلقة على معانيها حىت  ((عبد القاهر اجلرجاين عن ذلك يف ذهابه إىل أن األلفاظ 
 فاإلعراب مفتاح املعىن يف سياق العبارة حبسب ))يكون اإلعراب هو الذي يفتحها 

  .اجلرجاين
ى النحويون هيكل النحو العريب على هذه املفاهيم واالستنتاجات؛  لقد بن

                                                 
  ) .١٦١(ي يف فقه اللغة   الصاحب)1(
: وإمنا قال النحويون((: ي إذ قال وذلك مذهب ابن جن). ٦٣، ١/٦٢(شرح الكافية  )2(

ًروك أن بعض العمل يأيت مسببا عن لفظ يصحبه ي؛ ليعامل لفظي وعامل معنو فأما ... ّ
يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعمل من الرفع والنصب واجلر واجلزم إمنا هو للمتكلم 

  ].١١١ - ٢/١١٠اخلصائص  [))...نفسه
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ّحات، وحاولوا أن جيعلوا قواعدهم مطردة، فما وما اصطلحوا عليه من مصطل
وهو . خالف قواعدهم يف االستعمال عاجلوه بوسائلهم يف القياس والتعليل والتأويل

ِّجهد ووعي لغوي دقيق خصوصا لدى حنويي القرون الثالثة األوىل، ففي جهودهم  ً
. مة متكاملةقام بناء النحو والدراسات اللغوية األخرى، إذ حاولوا أن جيعلوها منظو

ُفالضمة علم الفاعلية، أما املبتدأ وخب: َفحركات إعراب االسم تؤدي معاين حنوية ره  ََ
ا واسم ))إن((وأخبار  ا فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه، ))كان(( وأخوا  وأخوا

وكذلك النصب علم املفعولية وباقي املنصوبات ملحقات باملفعول به، واجلر علم 
 ))إن((ّمث استخدموا القياس لرد ما خالف إىل القاعدة األصل، فاسم ، )١(اإلضافة

ا يف األصل مبتدأ فجعلوا نصبه تشبـها باملفعول، لقياس  ًوأخوا ا من  ))ّإن((ّ وأخوا
ي على الضم مبنيا يف موضع نصب، لقيام  وجعلوا املنادى املبن. احلروف على الفعل

رها يف قول  ي رأينا تفسي ظلت فكرة العامل التو ... ))أدعو((حرف النداء مقام الفعل 
الرضي السابق حتكم النحو على اختالف مذاهبه، وهي ذات صلة بربط اإلعراب 

رة فقالوا بعالمات اإلعراب  ي ال تنتهي حبركات إعراب قصي أما األمساء الت. ى باملعن
  .ي السابقى واجلمع السامل واألمساء الستة كما جاء يف كالم الرض الفروع للمثن

*  *  *  
ن من داللة حركات اإلعراب فقد حبثه أصحاب  َن احملدثي وأما موقف الدارسي

ر النحو، الذين دعوا إىل إسقاط فكرة العامل كما دعا قبلهم ابن مضاء  تيسي
ً، وحاولوا أن جيعلوا املعاين بدال من العوامل يف فهم وظائف ( ه٥٩٢: ت(ي  القرطب

ن مما تؤديه حركات اإلعراب  ّ فركزوا جهودهم منطلقيالكلمات يف تركيب اجلملة؛
ر القدماء ملعاين احلركات،  ًرا عن تفسي رهم كثي ومل خيتلف تفسي. من املعاين النحوية

                                                 
  ) .٣٧( املفصل للزخمشري )1(
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ًإمنا اختذوا منهجا آخر لدراستها وللتأليف على وفقها اعتمادا على ما يف الت راث  ً
  .النحوي

كانت فكرته الرئيسة وظيفة  ))إحياء النحو((فإبراهيم مصطفى يف كتابه 
ًاإلعراب وداللة حركاته، فأقام مباحث كتابه على هذا األساس قاصرا دراسته على 

الضمة علم اإلسناد دليل أن الكلمة  ((حركات إعراب االسم، فذهب إىل أن 
ُاملرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها، والكسرة علم اإلضافة وإشارة إىل ارتباط 

وال خيرج كل منهما عن هذا إال أن يكون يف . ر أداة  قبلها بأداة أو بغيالكلمة مبا
ًبناء أو إتباع، ولإلعراب الضمة والكسرة فقط، وليستا أثرا لعامل يف اللفظ بل مها 

ما على معن ))ى يف تأليف اجلملة  من عمل املتكلم يدل 
الضمة ((، وحتت عنوان )١(

وأما الفتحة فهي . لفاعل والنائب عن الفاعل درس أبواب املبتدأ وا))علم اإلسناد
ى كالضمة والكسرة ولكنها احلركة  ًعنده ال تدل على معىن فهي ليست علما ملعن

ا آخر الكلمة يف الوصل ودرج  اخلفيفة املستحبة عند العرب الت ي حيبون أن يشكل 
استه على ، واقتصرت در)٢(ر السكون يف لغتنا العامية الكالم، فهي يف العربية نظي

لقد كان قوله يف الضمة والكسرة ال خيرج . حركات اإلعراب لألمساء دون األفعال
ن، أما قوله يف الفتحة فكأنه مال إىل عدم  ًرا عما قاله النحويون يف داللة احلركتي كثي

ى، وهو قول قطرب يف حركات اإلعراب، وهو قول غريب مل يصل  داللتها على معن
ن يف تأويل ما خالف أصله يف  ا اضطره إىل اتباع سبيل النحوييفيه إىل نتائج مقنعة مم

ا(احلركات الثالث، كتأويله نصب أمساء احلروف الستة  وأصلها مبتدأ، ) ّإن وأخوا
ى باأللف، وفتحة املمنوع من الصرف  وضم املنادى العلم والنكرة املقصودة ورفع املثن

                                                 
  ) .٤٩، ٥٣، ٧٨( إحياء النحو )1(
  ) .٦٨( املصدر السابق )2(
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ن القدامى يف اضطرارهم إىل  النحوييفقد وقع فيما انتقد به . رها يف حال جره وغي
  .تأويل ما خالف أصوهلم

يف النحو  ((وسار على هذا املنهج الدكتور مهدي املخزومي يف كتابه 
ًفقد تناول حركات اإلعراب الثالث أيضا وداللتها كما .))نقد وتوجيه : العريب

ًر وضوحا وأوسع أفقا ر أنه كان أكث تناوهلا إبراهيم مصطفى، غي كة اإلعراب فحر. ً
ًعنده ليست كما تصورها النحويون أثرا جيلبه العامل يف آخر املعرب، وإمنا ينبغي 

ا  بيان ما للكلمة أو اجلملة من وظيفة لغوية أو من قيمة  ((هلا أن تدرس على أ
ا مسندا إليه أو مضافا إليه أو فاعال أو مفعوال أو حاال أو غي ًحنوية لكو ً ً ً ر ذلك  ً

ي تؤديها الكلمات يف ثنايا اجلمل وتؤديها اجلمل يف ثنايا  لتمن الوظائف ا
))الكالم

)١(.  
واملخزومي يف تناوله داللة الضمة والكسرة يقارب الدكتور إبراهيم مصطفى 
لكنه ال يذهب إىل أن الفتحة ليست بعلم إعراب كما ذهب إبراهيم مصطفى، 

 وال يف موضع اإلضافة، وإمنا ذهب إىل أن الفتحة علم ملا ليس يف موضع اإلسناد
ن  وكما وقع إبراهيم مصطفى فيما نقد به النحويي. وعلى هذا أقام دراسته احلركات

اية كتابه تطبيقا  كذلك املخزومي، غي ًر أن املخزومي درس األساليب اللغوية يف 
ي دعا إليها، كما درس الفعل وحركات إعرابه كما سيأيت به  ى الت لنظرية املعن
ملخزومي وإبراهيم مصطفى متقاربان يف دراسة هذه احلركات لالسم، فا. احلديث

لكنهما مل يصال يف حبثهما إىل نتائج مقنعة، ومها ومعهما الدكتور عبد الستار 
زهم على   مل يأتوا حبلول لكل قضايا النحو يف تركي))ر حنو التيسي((اجلواري يف كتابه 

                                                 
  ) .٥٧(النحو العريب نقد وتوجيه  يف )1(
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ملة، سواء يف األمساء أو يف دراسة حركات اإلعراب وما هلا من داللة يف اجل
ّاألفعال، فلم يستطيعوا أن جيعلوا أصوهلم شاملة مطردة كما مل يستطع القدماء 
ذلك، إذ بقيت جمموعة من املواضع واألساليب ختالف أصوهلم، فاضطروا للجوء إىل 
  .التأويل والتقدير البعيدين عن املنطق اللغوي الذي دعوا إىل حتكيمه يف قضايا النحو

*  *  *  
  :الداللة في إعراب الفعل

 أو الفعل املضارع ))يفعل((ّمل يتعرض النحويون يف إعراب الفعل إال إىل صيغة 
فإذا اتفق النحويون . ، وتابعه النحويون البصريون)١(لالسم باصطالح كتاب سيبويه

 على داللة اإلعراب يف األمساء على معاين الفاعلية واملفعولية واإلضافة، فقد اختلفوا
ن  ُيف داللة اإلعراب يف الفعل املضارع، فالفعل املضارع إمنا أعرب لدى البصريي

ة ال لداللة املعاين املتعاقبة عليه، فاألفعال ال يلزمها إال معن هنا كان . ى طارئ ّللمشا
أما األفعال . اخلالف يف هذه القضية، إذ رأى البصريون أن اإلعراب أصل يف األمساء

ُوعرض لبعض األفعال ما أوجب هلا اإلعراب فأعربت، وتلك  ((اء فاألصل فيها البن
))العلة هي مضارعة األمساء 

)٢(.  
دخول الم االبتداء على : وحددت يف كتاب سيبويه وجوه هذه املضارعة

ًإن زيدا ليخرج كما تقول: تقولالفعل كما هي على االسم  خلارج، وداللة الفعل : ّ
ن وسوف ختصصه للمستقبل كما  أدوات، فالسياملضارع على العموم مث ختصيصه ب

                                                 
  ).١/١٣( الكتاب )1(
  ).١/٦٤(شرح الكافية : ، وانظر )٧٧(  اإليضاح )2(
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ة ال لتوارد املعاين )١( التعريف االسم))ال((ختصص  ؛ فهو إذن معرب للمشا
ًفمفهوم الفعل مادام داال على عنصري . املختلفة عليه كما تتوارد على االسم

. ري احلدث والزمن تبقى داللته كذلك وال يهم حجب احلركة عنه، كما قال العكب
 ))أو(( أو بعد فاء السبب و ))مع((ى  ي مبعن اإلشكال احلاصل للفعل بعد الواو التأما 

َى يدرك  ى، بل املعن ال يتوقف عليه فهم املعن ((وقد سبقه طلب، فإعراب الفعل  ُ
ى ال بعدم احلركة،  ي ال يقتضيها املعن  واإلشكال فيه باحلركة الت))بالقرائن املختصة

إذ ال  ((هة ما يؤديه احلرف من معىن العطف أو املعية وإمنا جييء اإلشكال من ج
ح والكسر والسكون، فإنه يف كل  ، يف الضم والفت)ُيضرب زيد: (ن قولك فرق بي

َمل يضرب ولن يضرب: (حال يدل على احلدث والزمان، وكذلك إذا قلت ، فإن )ْ
ي شيء ويعجز  ّالفعل منفي ضممت أو فتحت أو سكنت، وكذلك ال يسعن

ى،  ُذا فتحت أردت اجلواب وإذا ضممت عطفت، ولو أمهلت لفهم املعنعنك، إ
واحلاصل من ذلك كله أنه أمر عرض ). ن ال تأكل السمك وتشرب اللب: (وكذلك

بالعطف وحرف العطف يقع على معان فالبد من ختليص بعضها من بعض، 
ى له  نن معاين الفعل ومع ن معاين حرف العطف، وال تفرق بي َّفباحلركة يفرق بي

))آخر
)٢(.  

ّري خيالف قصده، فهو قد أشار إىل وظيفة احلركة  أرى آخر كالم العكب
 يفهم هذا أن للحركة هنا ))ن معاين حروف العطف فباحلركة يفرق بي ((: بقوله

ى الفعل ولكن باختالف موقعه اختلفت حركته عما قبل  ر معن وظيفة ال بتغيي
ركيب،  لة على موقعية االسم يف التالواو، كما تكون حركة إعراب االسم دا

                                                 
  ).١/١٣( الكتاب )1(
  ).١٥٥،١٥٤(ن  ن عن مذاهب النحويي  التبيي)2(



  
٧١٧   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

ى لالسم وإمنا هي إشارة لوظيفة االسم يف  قام زيد، ليست معن: فالفاعلية يف قولنا
  .ركيب دلت عليه الضمة الت

ًهذا ما عده الكوفيون فرقا لإلعراب يف الفعل كما هو فرق لإلعراب يف  َّ
ي  فعال ليست هي التي تتعاقب على األ ُويفهم من كالمهم أن املعاين الت. االسم

تتعاقب على األمساء، فلكل استعماله وسياقه؛ لذا كان موقفهم حيتاج إىل وقفه 
هل استطاعوا أن يصلوا يف هذه القضية إىل نتائج تفسر إعراب صيغة : لنرى

 يف كل حاالت رفعه ونصبه وجزمه؟ فهم ذهبوا إىل أن األفعال تعرب ))يفعل((
ًيضا، واإلعراب دليل على هذا االختالف فهي أصالة فتختلف عليها املعاين أ

مستحقة لإلعراب كاألمساء ملا يدخلها من املعاين املختلفة،  ((حبسب الفراء 
يقوم زيد، حيتمل معىن : لوقوعها على األوقات الطويلة املتصلة املدة، فكان قولنا

َاء ُقائم، وتأويل سوف يقوم على االستقبال، فأشبهت األفعال املستقبلة األمس
))ي يلزمها التصريف من أجلها  الختالف معانيها الت

)١(.  
ماضية  ((ره على اختالف معاين األفعال من حيث هي  واحتج غي

ا ومنهيا عنها وتكون للمخاطب  ا ومأمورا  ِومستقبلة وموجبة ومنفية وجمازى  َ ً ً ُ
))ى  واملتكلم والغائب والذكر واألنث

ي داللة حركات ، ولكن مل يتضح يف هذا الرأ)٢(
  .اإلعراب

رت عنه أقواهلم حيوم حول ّ ن اللغوي الذي عب لقد كان إحساس الكوفيي
قضية مل يستطيعوا حتديدها، وإن كان إعراب األفعال خيتلف يف معانيه عما يف 

 استحق ))األوقات الطويلة  ((َّاألمساء، فنظر الفراء إىل داللته الزمنية، فما دل على 
                                                 

  ).٨٠( اإليضاح )1(
  ).٨١( املصدر السابق )2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

 على زمان طويل، فيكون ))سوف يقوم على االستقبال  ((أويله الرفع لكنه جعل ت
أما إذا . ر إىل داللته على الزمان الطويل ًيف هذه احلال مرفوعا، فالضمة فيه تشي

ُِوزلزلوا حتّذا فسر قراءة اآلية . رت داللته بعد أداة فيستحق النصب تغي َى يقول  ُ
 الفعل الذي قبلها مما يتطاول كالرتداد، ّفأما النصب فألن ((: ً، قائال)١( ُالرسول

))ٍفإذا كان الفعل على ذلك املعىن نصب بعده حبىت وهو يف املعىن ماض 
ّ، لكن )٢(

ي ختلص الفعل   الت))أن ولن والم التعليل((هذا ال ينطبق على نصب املضارع بعد 
وفاء ى مع،  كذا فسر الفراء والكوفيون نصب املضارع بعد الواو مبعن. للمستقبل
ر   إذا تقدمها طلب أو نفي، فنصبه يكون على الصرف، وهو تفسي))أو((السبب، و

أن جيتمع الفعالن بالواو أو مث أو أو ويف ((: ّمعنوي، وعرف الفراء الصرف بقوله
ّأوله جحد أو استفهام مث ترى ذلك اجلحد أو االستفهام ممتنعا أن يكرر يف  ً

))العطف فذلك الصرف
)٣(.  
: ن يف إعراب الفعل بقوله راباذي مفهوم الكوفيي َضي األستوقد أوضح الر

راك احلروف الداخلة عليه  ًألنه قد تتوارد عليه أيضا املعاين املختلفة بسبب اشت((
 مث يضرب ))ًن املضارع تبعا لتعينه رك فيعي ن ذلك احلرف املشت فيحتاج إىل إعرابه ليتبي

 ناهية، ))ال((ّنافية، وجزمه دليل على أن  ))ال((ّ، فرفعه دليل أن )ال تضرب: (ًمثال
ُ، فنصب )ما باهللا حاجة فيظلمك: (وحنو قولك ْ  دليل كون الفاء سببية، ))يظلم((َ

ا عاطفة مث طرد . ى يف هذه اإلعرابات امللبسة ر املعن وهكذا يتغي. ورفعه دليل كو
بعد احلكم حلركة الفعل فيما ال يلتبس كنصب الفعل بعد حروف النصب وجزمه 

                                                 
  .٢١٤ البقرة، آية )1(
  ).١٣٣- ١/١٣٢( معاين القرآن )2(
  ).١/١١٥(معاين القرآن  )3(



  
٧١٩   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

ي ال يلتبس فيها حكم الفاعل  حروف اجلزم، كما طرد احلكم يف األمساء الت
ن، ففي  ن امللبسي فاألفعال قد يطرأ عليها يف بعض املواضع أحد املعنيي. )١(واملفعول

  .هذه احلال تفصح احلركة عن داللته املقصودة كما مر يف قول الفراء السابق
ي تطرأ على الفعل يف  ملعاين التلقد اتسم نظرهم اللغوي باهتمامهم با

فالكوفيون يف . ر ذلك ًركيب باختاذهم علال معنوية لتفسي اختالف مواقعه يف الت
ي يفيدها اإلعراب ليست  فاملعاين الت ((ن  تصورهم للمعاين أوسع من تصور البصريي

ًيف نظرهم جمرد الوظائف النحوية كالفاعلية واملفعولية واإلضافة، بل هي أيضا 
ي ليست رهينة وظيفته  دقائق املعنوية الناجتة عن كيفية أداء الفعل ملعناه والتال

ن املبدأ العام  النحوية، ولكن من ناحية أخرى مل يتمكن الكوفيون من الربط بي
ُالذي انطلقوا منه وكل حالة من حاالت إعراب الفعل، ومل جيدوا بدا من الركون 

َإىل القياس الشكلي حلمل ما أعرب ِ ر سبب ملموس على ما أعرب الجتناب   لغيُ
ّوهم بذلك حيملون اللغة ما ال يقبله منطقها الداخلي من تضمنها . االلتباس

))لعالمات ال فائدة معنوية هلا 
)٢(.  

*  *  *  
  :ن ن فهم فيه ينقسمون قسمي َن احملدثي أما إعراب الفعل يف جهود الدارسي

راث النحوي، فكانت  ا التر النحو الذين اعتمدو  أصحاب تيسي:أحدهما
م وجهودهم تنبع من تفسي راث من نظر يف هذه القضية مع شيء  ر ما يف الت نظرا

م ن املتأخرين  ي يف نقده منهج النحويي وكانت حماولة ابن مضاء القرطب. من اجتهادا
ولعل هذا . ًخاصة، وما كان فيه من آثار املنطق العقلي، واضحة يف جهودهم

                                                 
  ).١٨- ٤/١٧( شرح الكافية )1(
  ).٧٢(ري  عبد القادر املهي. راث اللغوي، د  نظرات يف الت)2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ن هو الذي حاول أن يضع قضية اإلعراب وحركاته موضع  ارسيالقسم من الد
َّالدرس اجلاد، وقد تقدم نظرهم يف إعراب االسم وسننظر هنا فيما ذهبوا إليه يف 

  :قضية إعراب الفعل، وسيكون موضع نظرنا هنا
  . حماولة الدكتور مهدي املخزومي- ١
  . حماولة الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري- ٢

  .راث النحوي للعربية ان انطلقتا من التومها حماولت
لقد كانت دراسة املخزومي للفعل شاملة أنواعه وأزمانه مث وظائفه يف 

ّن زمان الفعل على وفق الزمان الفلسفي، إذ مل يفرقوا  نقد تقسيم النحويي. السياق
: فالزمان الفلسفي يقوم على حركات الفلك. ن الزمان الفلسفي والزمان النحوي بي

فينبغي أن يكون .  وحاضر ومستقبل، أما الزمان النحوي فهو ليس كذلكماض
  .التقسيم على أساس أبنية الفعل وصيغه إضافة إىل سياق استعماله

َفـعل(( فصيغة َ ا دائما عن فكرة املاضي َّللماضي وإن مل يعب ))َ   .ًر 

ا دائما عن فكرة احلضور َّللحاضر وإن مل يعب ))ُيفعل(( وصيغة ًر 
)١(.  

أما القسم الثالث من األفعال فهو عنده الفعل الدائم وهو ما تدل عليه 
ن للفعل، وأما البصريون فكان عندهم  وهذا هو تقسيم الكوفيي. ))فاعل(( صيغة

  .)٢(فعل األمر هو القسم الثالث

ى يف نفسه  ما دل على معن(( ويف تعريف الفعل رأى صحة التعريف القدمي
))رن بأحد األزمنة مقت

ْ◌ فهي عنده ))افعل((؛ ولذلك أخرج من التقسيم صيغة األمر )٣(
                                                 

  ).١٥٤( النحو العريب نقد وتوجيه )1(
  ).٨٦،٨٧(، اإليضاح )١٢/ ١(الكتاب :  انظر)2(
  ).١٠٢( يف النحو العريب )3(



  
٧٢١   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

ًكان املخزومي يف تقسيمه األفعال معتمدا على . ًصيغة للطلب ال تتضمن زمنا
صيغها الصرفية باعتبار أن الزمن الصريف وظيفة الصيغة، ونظر إىل الزمن النحوي من 

َفـع((خالل استعمال الفعل يف سياقات خمتلفة، فذكر لصيغة   مخس صور من ))لَ
 مع ما تستعمل من قرائن ))فاعل(( و))يفعل((َاالستعمال، وكذا قام بدراسة صيغة 

ا ر إىل معن معها تشي   .)١(ى زمن كل واحد من استعماال
ًرا خيتلف  ره إياها تفسي أما دالالت حركات اإلعراب يف الفعل فكان تفسي

ن على الرغم  شيخ الكوفييى مع الفراء  عما كان عند سيبويه، بل هو خمتلف حت
ر من آرائهم، لكن حماولته كانت ترمي إىل إسقاط فكرة العامل  َمن ميله إىل كثي
ًره حلركات اإلعراب، إذ هي ليست آثارا  من هنا كان اختالف تفسي. وآثار العوامل

  :ِّلعوامل على حد قوله
ا زعم ر الظن أن رفع الفعل املضارع ليس لكينونته يف موضع االسم كم أكب

ْأن أو (ر  سيبويه وال لتجرده من الناصب واجلازم كما زعم الفراء، وأن نصبه ليس بتأثي
ا أدوات اختصت به فعملت فيه كما زعم النحاة، )رها لن أو كي أو إذن أو غي ؛ أل

ًرمها الختصاصهما به كما زعموا أيضا، وإمنا  أو غي) مل أو ملا(ر  وأن جزمه ليس بتأثي
  .)٢(ز زمن الفعل املضارع وختصيصه ل متييكان ذلك من أج

فحركة الفعل يف نظر املخزومي إذن تتصل بزمنه، ومنه بصيغته صرفيا وبسياقه 
  .فهل كان كذلك يف دراسته. حنويا حبسب مفهومه العام لزمن الفعل

َّلقد مر بنا قوله يف داللة الضمة يف االسم بأن ضمته علم اإلسناد أما ضمة . َّ
ر  ًضارع فتختلف داللتها؛ ألن الفعل ال يقع مسندا إليه كاالسم، فضمته تشيالفعل امل

                                                 
  ).١٣٤- ١٢٧(ره  خزومي يف النحو وتيسي، آراء امل)١٠٢،١٦٠(يف النحو العريب :  انظر)1(
  ).١٣٣،١٣٤( يف النحو العريب )2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ُأما إذا أريد له أن يدل على الزمن املاضي فيتصل . إىل أنه يدل على احلال واالستقبال
َّويسكن آخره) َّمل أو ملـا(بـ ْأما إذا أريد له أن خيلص للمستقبل فتسبقه . ُ َ ْأن أو لن أو (ُ

 تنفي ))لن(( ختلص الفعل املضارع للمستقبل، و))ْأن((ّنحويون إن  وقد قال ال- )إذن
 أو تلحقه لواحق - ً تتصدر جوابا يدل على املستقبل ))إذن((املضارع يف املستقبل و 

  .)١(ن وسوف أخرى كالسي
وختصيصه ) َّمل أو ملـا( بـ))يفعل((ّفخصص قطع احلركة أي السكون مع نفي 

ي ختلصه للمستقبل، لكنه تغاضى  قوعه بعد األدوات التَّللزمن املاضي، وفسر نصبه بو
  .ًن وسوف فهما خيلصانه للمستقبل لكنه يبقى مرفوعا عن سبقه بالسي

. ًمث جعل اجلزم بداللته على الزمن املاضي شريكا جلزمه بعد أدوات الشرط
َّألن مؤدى الشرط تعليق (( مع أدوات الشرط ال يدل على زمن عنده ))يفعل((لكن  ّ
ره، فال داللة وال إشعار مبثل هذه الداللة على  واب على الشرط وال شيء غياجل

َالزمن فحرك آخر هذه الصيغة، إذا صح التعبي ًزا عن حالة الرفع  ر، بالسكون متيي ُِّ
))وحالة النصب

)٢(.  
فاملضارع بعد أدوات الشرط يفقد زمنه بالرغم من بقاء صيغته فيسكن آخره 

وأما الفعل املضارع بعد أدوات النفي . تعليق اجلواب عليهلنقص يف موضع الشرط؛ ل
فهو يفقد داللته الزمنية الصرفية ويكتسب داللة زمن حنوية جديدة وهو الزمن ) َّمل وملـا(

ًر يفقده أيضا حركته املاضي، فهذا التغيي ن فقدت صيغته وظيفتها  ففي كال املوضعي. ُ
  .)٣(اقواكتسبت الزمن النحوي الذي هو وظيفة السي

                                                 
  ).٢٧٨، ٢٧٧، ١٣٩، ١٣٨، ٢٨٤/ ١(ي اللبيب  مغن: ، وانظر)١٣٤(يف النحو العريب  )1(
  ).٢٩٩( يف النحو العريب )2(
  ).٢٤٢(العربية معناها ومبناها :  انظر)3(



  
٧٢٣   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

ن يف  ن البصريي أما الفعل املاضي واألمر فقد ذهب املخزومي مذهب النحويي
َر ما علل النحويون  ي على الفتح والثاين على السكون ولكن لغيُ بنائهما، فاألول بن ّ

ما مل يضارعا االسم، وإمنا ذهب إىل أن بناء صيغة  َفعل((بناءمها بأ  ال تتعاقب ))َ
  .)١(ي تتعاقب على األمساء ة أو القيم النحوية التعليه املعاين اإلعرابي

ًوأما فعل األمر فهو ليس قسما مستقال من األفعال الثالثة كما هي عند  ً
ُ◌ ليس بفعل كما يـفهم من هذه الكلمة؛ ألن ))افعل((بناء ((ّن وإمنا هو يرى أن  البصريي َ ُْ ْ

ى على  ُمان، وثانيهما أنه يبنرن بالداللة على الز أوهلما أنه مقت: ن ز بشيئي الفعل يتمي
ن فال داللة على الزمان  زتي ن املي ْ◌ خلو من هاتي))افعل((ُاملسند إليه وحيمل عليه، وبناء 

))بصيغته وال إسناد فيه، وإمنا هو بناء دال على طلب إحداث الفعل
)٢(.  

املختصة  ((ره لفتحة الفعل املضارع واألمر املتصل بنون التوكيد  وأما تفسي
ًعل وافعل غالبا وبفاعل نادرا بيف ً آخر االسم إذا لزمته  (( فهو يقيسها على فتحة ))ْ

َفـعل((هاء التأنيث وكما يفتح آخر  َ )) إذا اتصلت به تاء التأنيث ))َ
)٣(.  

ن تسبقه  ويف موضع آخر أعطى فتحة املضارع مع نون التوكيد داللة فتحته حي
رن به ما خيلص به  ُوينصب إذا اقت((: إذ قال) أن، لن، إذن(أدوات ختلصه للمستقبل 
))للمستقبل كنون التوكيد

ران ال يتناقضان وإمنا الثاين مكمل لألول، ال كما  ، والتفسي)٤(
  .)٥(ن بأنه اضطراب يف قول املخزومي فهمه بعض الدارسي

                                                 
  ).١٣٨( املصدر السابق )1(
  ).٢٠١( يف النحو العريب )2(
  ).٢٣٨( املصدر السابق )3(
  ).٢٥(املخزومي .  يف النحو العريب قواعد وتطبيق د)4(
دد للدكتور نعمة العزاوي ص)5(   ).حبث ألقي يف أربعينية املخزومي (٣٠ املخزومي النحوي ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ِّلقد استطاع املخزومي حبسه اللغوي أن ميي ن الزمن الصريف الذي هو وظيفة  ز بي ِّ
ّعل والزمن النحوي الذي يتفرع منه أزمان حبسب االستعمال والسياق صيغة الف
ًفمن أزمان اللغة الثالثة حبسب تقسيمه تفرع عشرون زمنا حنويا، على حي. اللغوي ن  ّ

  .)١(ًكانت لدى الدكتور متام حسان ستة عشر زمنا حنويا
ها على َّوقد فسر الدكتور املخزومي حركات الفعل املختلفة على وفق داللت

فإذا كانت . الزمن أو انعدامه، لكنه مل يصل إىل حاالت للفعل ختالف نظريته
احلاضر واملستقبل، وفتحتها داللة على :  داللة على أزمنتها الطويلة))يفعل((ضمة 

ّن وسوف اللذين أخص ما   مع حريف السي))يفعل((إخالصها للمستقبل فقد جتاوز 
ُختصص الفعل للمستقبل ّ

ن يتصل   مل يذكر سكون آخر املضارع حي كما هو- )٢(
 النافية فهما للحال واملستقبل على ))ال(( النافية و))ما((بنون النسوة وال املضارع بعد 

ي  التوايل، واملضارع بعد الم االبتداء وأدوات العرض والتخصيص واالستفهام الت
 حبث ًكل ذلك من فروع الزمن النحوي مل جند جوابا له يف. ختصصه للمستقبل

ن يف إعراب  ره قول الكوفيي راباذي يف تفسي املخزومي ولعله اقتدى بالرضي األست
ة؛ ألنه قد تتوارد عليه املعاين املختلفة بسبب اشت راك  املضارع باألصالة ال للمشا

ن ذلك ّ رك، فيعي ن ذلك احلرف املشت احلروف الداخلة عليه فيحتاج إىل إعرابه لتبيي
كما طرد اإلعراب .. ى ى مبعن  طرد احلكم فيما ال يلتبس فيه معنمث((ًتبعا لتعيينه 

                                                 
  ).٢٥٦( العربية معناها ومبناها )1(
  
ن املفردة حرف خيتص  السي ((: ن قال ابن هشام يف داللة الفعل بعد هذين احلرفي )2(

زلة اجلزء؛ وهلذا مل يعمل فيه مع اختصاصه به  زل منه من باملضارع وخيلصه لالستقبال وين
ًوليس مقتطفا من سوف خالفا للكوفيي   ).١٣٨،١٣٩(ي اللبيب   مغن))...ن ً



  
٧٢٥   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

))يف االسم فيما ال يلتبس فيه الفاعل باملفعول
)١(.  

لقد كانت آراء املخزومي ذكية يف تقسيم الفعل وأزمانه مث يف داللة حركات إعرابه 
  .ره ًلكنه طرد احلكم فيما ال يلتبس أيضا مع ما ذكرته مما جتاوز تفسي

ُن يسـتعمل  القسم الثالث من األفعال عنده وهو الفعل الدائم فهو حيأما  َ ْ َْ ُ
ردة من السوابق واللواحق تدل  استعمال الفعل يستحق الضم، وضمته يف صيغته ا

  .ًى استمرار احلدث، فهو إذن يشبه الفعل املضارع جمردا يف داللة ضمته على معن
ِأنا صائم يوم : (ًوأما إذا كان مضافا حنو

ٍ، فضمته تدل على زمان )اخلميسُ

  .ٍماض
َأنا صائم يوم اخلميس، فتنوينه دال على وقوع احلدث : ًَّوإذا كان منونا حنو ٌ

  .يف املستقبل
، ومها صيغتان تستعمالن )مفعول واملصدر(ي َ لقد أبعد املخزومي صيغت

  .))ِفاعل((ًاستعمال الفعل أيضا، لكنه اختار قول الفراء بذكره صيغة 
ُذا مل يستعمل اسم الفاعل استعمال الفعل وإمنا استعمل لوصف املسند وأما إ

ًإليه وصفا ثابتا فهو يف هذه احلال كاألمساء اجلامدة، واجلملة حينئذ تكون امسية يدل  ً
  .)٢(ًاملسند فيها على الثبوت، وإذا كان املسند فيها فعال دلت على التجدد

 قد سبق إليه النحويون وهو ))ِعلفا((إن ما ذكره املخزومي يف استعمال صيغة 
  .تكرار بأسلوب آخر

  : محاولة الدكتور أحمد عبد الستار الجواري في كتابيه- ٢
  .حنو الفعل: ب  ر  حنو التيسي: أ

                                                 
  ).١٨- ٤/١٧( شرح الكافية )1(
  .)١٤١، ١٤٠(دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين :  انظر)2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ًأما كتابه األول فكان فيه مرددا أقوال إبراهيم مصطفى يف داللة حركات  ِّ
  . يف موضعهاألمساء الضمة والكسرة والفتحة فال داعي لتكرار ما ذكرته

 وهو غريب العنوان؛ ألن ))حنو الفعل((ما يهمنا هنا حماولته يف كتابه الثاين 
ُالفعل قسم من أقسام الكلم يف العربية فهو مع األقسام األخرى تدرس يف ضمن  َ ُْ ِ َِ

  .أبواب النحو العريب
ًرا لداللة حركات اإلعراب يف  حاول اجلواري يف هذا الكتاب أن جيد تفسي

ن  راث النحوي واتكائه على أقوال النحويي هو كاملخزومي يف اعتماده على التالفعل، و
ًن خاصة، فجهد ألن جيد حال شامال هلا، فهل وصل إليه؟ الكوفيي ً  

ألنه بالتصريف يدل على ((ربط اجلواري داللة الفعل على املعاين بتصريفه 
))معاين الزمن املختلفة

السم يف وقوعه ، وجعل هذا التصريف مقابل تصريف ا)١(
يصلح بالقوة للداللة على كل معاين ((فالفعل املضارع . ركيب مواقع خمتلفة من الت

))الفعل وأزمنته
ى حكمه يف داللة حركات الفعل على التنويعات الزمنية  ؛ لذلك بن)٢(

ًيف سياق االستعمال، فاستعماله مطلقا أو مقيدا بقرائن ختصص داللة زمنه فيكون  ً
ًركة مناسبة، فهو يستحق عالمة الرفع إذا كان مطلقا من القيد لكل استعمال ح

َالذايت أو اللفظي، أما إذا قـيد ذاتيا فيبن وذلك . ى على أخف احلركات وهي الفتحة ُِّ
  .)٣(الفعل املاضي الذي ختصص لزمن واحد وهو املاضي

َفـعل(فاجلواري جعل صيغة الفعل قيده الذايت، فصيغة  َ ها صيغة صرفية داللت) َ
ر مقيدة بزمن فهي دالة على األزمان الطويلة  غي) يفعل(على املاضي، وجعل صيغة 

                                                 
  ) .٢٦( حنو الفعل )1(
  ).٣٣، ٣٤( املصدر السابق )2(
  ).٢٨( حنو الفعل )3(



  
٧٢٧   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

  .ن كما هو اصطالح الكوفيي
ّقد تدخل على الفعل املضارع أدوات فتقيده، فأدوات النصب ختلصه  ُ
َلالستقبال مث ضرب األمثلة ليثبت ذلك، والقول بأن أدوات النصب ختلص املضارع  ََ

ًالنحويني مجيعالالستقبال من كالم 
، فحركة النصب استحقها الفعل عند تقييده )١(

ا للداللة على املستقبل َبأدوات متحض  َّ َ.  
أما جزمه فيكون عندما تنتقل داللته الزمنية من احلاضر واملستقبل إىل 
املاضي أو األمر أو يكون يف سياق تنقص داللته على الزمن وتنعدم، فالفعل إذا 

 تنقله إىل الداللة على الزمن املاضي البعيد أو القريب، ))مل((فـ) ـاَّمل أو مل(رن بـ اقت
 تنقله إىل املاضي املستمر إىل زمن التكلم؛ لذلك استحق اجلزم، وعالمة ))ملا((و

َ، وأحلق الفعل املضارع )٢(اجلزم السكون، وهي األصل يف البناء كما ذكر ابن مالك َْ َ
رن بالم الطلب أو بال  فعندما يقت ((ة حبالة اجلزم  الناهي))ال((رن بالم األمر و املقت

ي على السكون  ى فعل األمر وفعل األمر مبن الناهية ومها ينقالن املضارع إىل معن
ُأصال أو على ما جيزم به مضارعه فكان التوافق بي ))ن اجلزم والبناء ً

فهو هنا جيعل .)٣(
عل األمر، كما يعلل ما دل على طلب من األفعال يستحق السكون وهي عالمة ف

جزم املضارع يف سياق الشرط بأن الفعل يف اجلملة الشرطية معلق معناه مبعىن 
ّجواب الشرط وذلك نقص يف داللته الزمنية، كما كان لدى املخزومي، وكذا 
جزمه يف جواب الطلب لعدم متامه وداللته الناقصة؛ فلذلك مل يستحق حركة 

 والفعل يف اجلملة الشرطية واجلملة الطلبية غري اإلعراب اليت تدل على معىن الزمن،
                                                 

  ).١/٢٩،٢٨٢(ي اللبيب  مغن: ، وانظر) وما بعدها٣٧( حنو الفعل :  انظر)1(
  ).٢/٣٦٤، ١/٤٠(شرح ابن عقيل : ، وانظر) وما بعدها٤٨(حنو الفعل :  انظر)2(
  ).٤٩( حنو الفعل )3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .ذي فائدة لعدم وقوعه
أما بناء املضارع املتصل بنون النسوة على السكون، أو بنون التوكيد على الفتح، فهو 

ى على  ُرد، وهو أن الفعل املضارع املتصل بنون النسوة يبن ر املب يذهب يف األول إىل تفسي
  .ت، وأما املتصل بنون التوكيد فليس له تعليل لديهالسكون كراهة توايل احلركا

كان تناول اجلواري لعالمات إعراب الفعل وداللتها حبسب املعاين الزمنية، 
ذا التنوع يف الداللة الذي حيدثه استعمال الفعل يف  ُوربط عالمات اإلعراب 

ع يف رفعه وكانت انطالقته من الرتاث النحوي، وأحكام الفعل املضار. سياقات خمتلفة
ا لعوامل الرفع  ونصبه وجزمه قد سبق للنحويي ن أن ذكروها لكنهم كانوا ينسبو

ن تستعمل مع  ر داليل حي والنصب واجلزم مع ذكرهم ملا لقرائن النصب واجلزم من تأثي
ُواجلواري وقبله املخزومي حاول كل منهما أن يسقط العوامل من التقدير، . الفعل

ي تقوم مقام  ية للزمان املصاحبة ملختلف االستعماالت هي التوجعل التنويعات الدالل
رها، وقد أشرت إىل ما فات  العوامل، ولكن ظلت حاالت مل يستطع أي منهما تفسي

ًفإن تعليله إلعراب املضارع مل يكن دائما مقنعا وخصوصا ((وأما اجلواري . املخزومي ً ً
ى من معاين  ييد املضارع ومتحيضه ملعنُ تنايف ما ذهب إليه من أن تق))ٍإمهاله استعماالت

الزمن ينقله من الرفع إىل النصب أو اجلزم، فإذا كان النصب هو حكم املضارع الدال 
َعلى املستقبل فلم مل يكن املضارع املقت

ن  ًن أو سوف منصوبا؟ واحلال أن هاتي رن بالسي َِ
))ن مها من أهم وسائل متحيض هذا الفعل للمستقبل األداتي

وهناك مواضع أخرى ، )١(
ن يكون  ن حي  النافيتي))ما(( و ))ال((ًرا يف دراسته كوقوع املضارع بعد  مل جند هلا تفسي

فاحملاولة تبقى قاصرة على الرغم من . سياق االستعمال للفعل املستقبل أو املاضي
                                                 

ي اللبيب  ، مغن)١/٣٥(الكتاب : ، وانظر)٧٦، ٧٧(وي العريب راث اللغ  نظرات يف الت)1(
)١٣٩، ١/١٣٨.(  



  
٧٢٩   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

  .اجتهاده يف عالج هذه القضية يف النحو العريب
*  *  *  

ن احملدثون الذين تلقوا دراستهم يف الغرب  فهم الدارسووأما القسم الثاني
وحاولوا نقل النظريات اللغوية احلديثة وتطبيقها على العربية، لكننا مل جند قضية 

م النحوية إمنا تناولوها يف جمال الدراسة  حركات اإلعراب تب ًرز موضوعا يف دراسا
ا والفرق بينها تناولوها يف ضمن األصوات وصفا. ن الصوتية مع أصوات املد واللي

ر مع األصوات  يف الطول والقصر، مث سلوكها يف االستعمال من حيث التأثر والتأثي
ر يف  ركيب كما كان لدى أصحاب التيسي األخرى، ومل يتعرضوا لداللتها يف الت

وأنكر بعضهم داللتها واختذ موقف قطرب القدمي فذهب إىل . تناوهلم هذه القضية
ا  ر من األحيان لوصل الكلمات  ُحركات حيتاج إليها يف الكثيال تعدو أن تكون ((أ

))بعضها ببعض
ًوقد مر هذا سابقا، ومنهم من أشار إىل أن احلركة اإلعرابية . )١( َّ

ا أحيانا ملعرفة وظيفة االسم عندما حيصل لبس يف مجل تستعمل فيها  ُيستأنس  ً َُ َْ ْ ُ
ففي كل . جب ولالستفهام فهي للنفي وللتع))ما((أدوات متعددة الداللة مثل 

استعمال هلا داللتها وحركتها اإلعرابية وهذا ما قال به القدماء، لكنه يرى يف قضية 
إعراب الفعل وبنائه قضية مفتعلة، وحييل ظهور حركات الفعل يف أزمانه املختلفة إىل 

على أنه . )٢(الصرف ال إىل النحو؛ ولذلك فقضية إعراب الفعل قضية باطلة عنده
ِّر إىل معان معينة يف الفعل، لكن املؤلف مل   بأن أدوات النصب واجلزم تشييعرتف ّ ٍ

ًيول هذا املوضوع ما يستحقه من العناية ومل جيد حال يف ضوء البحوث اللسانية،  ِ ُ

                                                 
  .١٥٨، وانظر ص )٢٢٤( من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس )1(
  ).١٩- ١٣(األلسنية العربية لرميون طحان :  انظر)2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .)١(وذهب إىل أن هذه البحوث قاصرة يف الوقت الراهن
 كتابه إن أهم حماولة حديثة يف دراسة العربية هي حماولة متام حسان يف

درس فيها العربية الفصحى بفروع دراستها املختلفة ال . )) معناها ومبناها- العربية ((
ر  دراسته األول واألخي ((، يف ضوء منهج البنيوية الوصفية، وكان موضوع )٢(ن فرع معي
))ر املختلفة ى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبي هو املعن

، وكانت نتيجة دراسته أن )٣(
ر  ًن قرونا، وهو ما حاوله أصحاب تيسي ي شغلت النحويي  العوامل التأسقط فكرة

ا نظرية القرائن، وهي عنده قسمان القرائن املعنوية والقرائن : النحو، وأقام مكا
ن القدامى  فانتقد النحويي. اللفظية، وجعل حركة اإلعراب إحدى القرائن اللفظية

إن ((: واملها مدار نظريتهم إذ قالُالذين جعلوا حركة اإلعراب مدار حبوثهم، وع
] حول العامل[ر  وكل ما أثي... ى ن على حتديد املعن العالمة اإلعرابية مبفردها ال تعي

ّر من مبالغة أدى إليها النظر السطحي واخلضوع لتقليد  من ضجة مل يكن أكث
ا ))ّالسلف واألخذ بأقواهلم على عال

)٤(.  

                                                 
ويقصد رميون طحان املشار إليه يف ) ٧٤(ري  راث اللغوي للمهي نظرات يف الت: انظر )1(

  ).١ (اهلامش
  ).١٥، ٩( العربية معناها ومبناها )2(
  ).٩(  املصدر السابق )3(
  :َّإن ما مساه الدكتور متام قرائن التعليق قسمان) (٢٠٧(املصدر السابق  )4(

اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية واملخالفة وحتت كل من :  القرائن املعنوية وهي- ١
  ).٢٠٤- ١٩١(هذه القرائن فروع ص 

العالمة اإلعرابية والرتبة والصيغة واملطابقة والربط والتضام : ئن اللفظية وهي القرا- ٢
  ).٢٣١- ٢٠٥(واألداة والنغمة ص 
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ى النحوي، وال ميكن بقرينة  لى حتديد املعنن ع إن تضافر القرائن هو الذي يعي
ن،  ي شغلت النحويي ي عن العوامل الت ُاإلعراب وحركته وحدها، فالقرائن بنوعيها تغن

، مما جيعل يف اإلمكان )١(ى الوظيفي النحوي ي تتضافر على إيضاح املعن فهي الت
ُِرخص أحيانا يف بعض القرائن إذا أمن اللبس ومنها قرينة اإل الت ً ًاعتمادا على ((عراب ّ
))رها من القرائن اللفظية واملعنوية غي

)٢(.  

                                                 
  ).٢٠٧( العربية معناها ومبناها )1(
  ).٢٣٤، ٢٣٣(  املصدر السابق )2(
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  المصادر والمراجع

 - ١٩٣٧رمجة والنشر   مطبعة جلنة التأليف والت-  إحياء النحو، إبراهيم مصطفى - ١
  .القاهرة

 ٣ن الفتلي ط عبد احلسي.  تح د-  األصول يف النحو، أبو بكر بن السراج - ٢
  .١٩٨٨روت   بي- مؤسسة الرسالة 

  .١٩٧٢روت   بي-  دار الكتاب اللبناين -  األلسنية، رميون طحان - ٣
 دار - مازن املبارك .  تح د-  اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم الزجاجي - ٤

  .١٩٨٦روت   بي٥النفائس 
  .١٩٢٩ القاهرة -  مطبعة االعتماد ١ ط-  تاريخ اللغات السامية، ولفنسن - ٥
روت   بي– دار الكتاب اللبناين –ة، أنيس فرحية  تبسيط قواعد اللغة العربي- ٦

١٩٥٩.  
ن  عبد الرمحن العثيمي.  تح د- ري  ن، أبو البقاء العكب ن عن مذاهب النحويي  التبيي- ٧

  .٢٠٠٠ الرياض ١ ط- 
رمضان عبد التواب . راسر تصحيح وإخراج د  التطور النحوي للغة العربية، برجست- ٨

  .١٩٩٧ مكتبة اخلاجني القاهرة - 
 اهليئة املصرية العامة للكتاب ٣ تح حممد علي النجار ط- ي   اخلصائص، ابن جن- ٩

١٩٨٦.  
روت   بي١ دار الكتاب العريب ط-  دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين - ١٠

١٩٩٥.  
 تح مصطفى السقا والزفزاف وإبراهيم - ي   سر صناعة اإلعراب، ابن جن- ١١



  
٧٣٣   ر غازي زاهد زهي. د - اإلعراب وحركاته يف العربية 

  .ة القاهر- ١٩٥٤ - ن  مصطفى وعبد اهللا أمي
 منشورات جامعة -  تح يوسف حسن عمر - راباذي   شرح الكافية، الرضي األست- ١٢

  .بنغازي
روت   تح مصطفى الشوميي بي- ي يف فقه اللغة، أمحد بن فارس   الصاحب- ١٣

١٩٦٣.  
 دار املعارف -  شرح حممد شاكر -  طبقات فحول الشعراء، ابن سالم اجلمحي - ١٤

  .للطباعة والنشر
 ١ تح أبو الفضل إبراهيم ط-  أبو بكر الزبيدي - ن  ن واللغويي  طبقات النحويي- ١٥

  .١٩٥٤طبعة اخلاجني مبصر 
 مكتبة اخلاجني مبصر - رمضان عبد التواب .  ترمجة د-  العربية، يوها فك - ١٦

١٩٨٠.  
روت   بي-  عامل الكتب - ر غازي زاهد  زهي. ر النحوي عند العرب، د  يف التفكي- ١٧

١٩٨٦.  
 دار الرائد العريب - مهدي املخزومي . يب قواعد وتطبيق، د يف النحو العر- ١٨

  .١٩٨٦ - روت   بي- 
  .١٩٦٦ -  دار القلم -  حتقيق عبد السالم هارون -  الكتاب، سيبويه - ١٩
 تح أمحد يوسف جنايت، حممد علي جنار -  معاين القرآن، أبو زكريا الفراء - ٢٠

  .روت  بي-  دار السرور - 
 دار -  تح حميي الدين عبد احلميد - األنصاري ي اللبيب، ابن هشام   مغن- ٢١

  .روت  بي- راث  الشام للت
 مكتبة اهلالل -  تقدمي علي بو ملحم - َّ املفصل يف صنعة اإلعراب، الزخمشري - ٢٢
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  .روت  بي-  ١ط
  .١٩٧٢ ٤ مكتبة األجنلو املصرية ط-  من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس - ٢٣
مع العلمي العراقي ١واري طأمحد عبد الستار اجل.  حنو الفعل، د- ٢٤  ا

١٩٧٤.  
 مكتبة -  تح إبراهيم السامرائي - ركات األنباري   نزهة األلباء، أبو الب- ٢٥

  .١٩٧٠األندلس 
 دار املغرب - ري  عبد القادر املهي. راث اللغوي العريب، د  نظرات يف الت- ٢٦

  .١٩٩٣روت   بي١اإلسالمي ط
 مؤسسة الرسالة - امل سامل مكرم  تح عبد الع-  السيوطي -  مهع اهلوامع - ٢٧

  .روت  بي١٩٨٧



  

٧٣٥  

  النبطيوحشية ابن
   كشف رموز هيروغليفيةفي يادتهرو

  كتابه في
ْشوق ( َالمستهامَ ْ   ) في معرفة رموز األقالمُ

  رعلم ميى  يحي. د

  : العلمية شخصيته: ًأوال
 وحشية املعروف بابن ،)١( أبو بكر أمحد بن علي بن قيس بن املختارهو

 املولد والوفاة، وإن كان لجمهو. )٤()النبطي( والكسداين ،)٣(يندا والكل،)٢(النبطي
ا بعد سنة رّبعضهم قد ر أن الراجح  ، غي ه٣٥٠ سنةً أو قريبا من  ه٣١٨ وفاته أ

وجاء يف معجم  . (اهلجريّبقرائن عدة أنه عاش يف النصف الثاين من القرن الثالث 
  ).م٩٠٩/ ه٢٩٦(ن أن وفاته كانت سنة  املؤلفي

اء والسموم والفلك واألقالم القدمية مييًما بالفالحة والكِ ابن وحشية عالكان
ِّولد يف قسي. رها  واحليل وغيرحوالس وقد وصفه ابن . ن من نواحي الكوفة بالعراق ُ
يف تراجم : ن، أوهلما  وترجم له يف موضعي.َِّّ بالساحر لعمله الطلسمات والصنعةالندمي

َّ، وعد )لكيمياءا(يف تراجم أهل الصنعة :  السحر والشعبذة والعزائم، وثانيهماأصحاب
ًن مصنفا  فيهما ما يزيد على ثالثيله َّ

)٥(.   
ُ ما عده له ابن الندمي يف املوضعيإن  إذ واستقصائه،ن املشار إليهما على أمهيته  ّ
ّ مصادر ترمجته استيفاء آلثاره فيما أعلم، ال يدل على َكان أكثر  جمموع آثاره، حقيقةً

ُبقدر ما يدل على ما انتهى علمه إىل اب رمجة  َّ آثاره املؤلفة واملتُمجلة لقد بلغت .ن الندميّ
ًن كتابا، على  ن ومخسي  اثنيعليه،الواردة يف جمموع املصادر واملراجع، فيما وقفت 
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ا مع تعذر  ّاختالف أحجامها، وتنوع موضوعا  يف حتديد بعضها، وعلى الفصلّ
ًتعدد مسميات بعضها، مع اعتماد األشهر أوال متبوعا  ً ره عليه   أو اإلحالة يف غي،ره بغيّ

.  
ْ أن بعض من ترجم له أو درس بعض كتبه، مثل بيد ، من )الفالحة النبطية(َ

ُّ شككوا يف صحة نسبة قدر منها إليه، وعدوها متن واملستشرقيالعرب  ٍ َّ ًرمجة أو منقولة  َّ ً
ّلكن هذا مل يفت على املتقدمي. )٦( البابلبة القدميةعن ْن ترجم له َ مُبعضَّن، فقد نبه  ُ

ٍمنهم على قدر منها ْ َ
َّ إذ نص يف بعض كتبه على ذلك،ُ ومل ينكر ابن وحشية نفسه ،)٧(

ُ قبل اإلسالم أجداده صنَّفهاي  ترمجته أو نقله لبعض الكتب عن اللغة النبطية، والت
ِّ ينبه ،)٩(ن  وجدنا بعض الباحثيلذلك .)٨(رها من اللغات الكلدانيون القدامى وعن غي

 تصنيف بعض تلك الكتب إىل ابن نسبة بعض الدارسات احلديثة يف على خطأ
ً الزيات، علما بأن بعض أمحدن بن علي بن  وحشية، أو إىل تلميذه أمحد بن احلسي

ا من     .كتبهّاملصادر القدمية نسبتها إىل ابن وحشية، وعد
مه بعض الباحثيوقد رهم، بالشعوبية أو بسوء  ن وغي ن، من مستشرقي  ا

ي نقلها  زييف لبعض األمساء أو الكتب، أو بانتحال بعض اآلثار الت  بالتأوقيدة، الع
  .)١٠(ن على ذلك بكالم له ورد يف بعض كتبهّ  مستدليالعربية،ر  عن غي

   :ارهـآث
ً اإلشارة سابقا إىل تفاوت املصادر واملراجع يف تقدير عدد كتب ابن مضت

وملا. ي كان يعرفها رها من اللغات القدمية الت وغي واملنقولة عن النبطية ََُّاملؤلفةوحشية 
ّ

 كانت 
ُمصنَّفاته كثي َ ٍّرة، وكان توثيق كل منها باإلحالة على الكتب الت ُ ُ  ال حيتمله البحث، أوردتهي  ً

 إذ كان جمموع آثاره تكرار،ًر فائدة، فضال على ما سيكون فيه من  وقد ال ينطوي على كبي
 ورد يف توثيق ترمجته وآثاره مماصادر واملراجع أو يف بعضها، ّال خيرج عما جاء يف تلك امل
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 من احلواشي على اإلشارة إىل يأيترأيت من املفيد أن أقتصر فيما = يف صدر احلواشي 
  .ّما دعت إليه الضرورة يف توثيق بعض املصنفات 

  :)١١( مرتبة على حروف الهجاءآثاره وهذه
 من َّويتألف : على مذهب النبطر،  كتاب األدوار، أو األدوار الكبي- ١

  .)١٢( ابن وحشية عن اللغة النبطيةُهتسع مقاالت، ترمج
ي نقلها ابن   من الكتب التوهو :ن   أسرار الشمس والقمر، أو التعفي- ٢

  .وحشية عن باليناس احلكيم 
ريطي به أبو مسلمة استشهد :دُ أسرار عطار- ٣ ) غاية احلكيم( يف كتابه ا

ُفقد ذكر ابن و أنه وعده أن ب ابن الزيات، َتلميذه) أسرار الفلك(حشية يف كتابه ّ
ُيصنف كتابا يف أسرار عطارد، وأنه بعد فراغه  ً ّرمجة سيفي بوعده، ونبهه على   التمنِّ

  .)١٣(يته، وضرورة احلرص عليهأمه
ُنص ابن وحشية :  أسرار الفلك في أحكام النجوم، أو كتاب ذواناي- ٤ ّ
 وأنه كتاب ضخم النبطية،أنه أول كتاب ترمجه من اللغة ) نبطيةالفالحة ال(يف مقدمة 

ٍ على ترمجة صدر االقتصاريف حنو ألفي ورقة أو ألف ومخسمئة ورقة، مما اضطره إىل  ْ َ
هو االسم احلقيقي ) ذواناي( أن ة َّثـم ويستفاد مما أورده ،)١٤(منه مع كتب أخرى
 عليه املصريون وأهل الشام اسم يطلقي منقذ اإلنسانية، وهو من  هلرمس الثاين، ويعن

  .هرمس البابلي 
  . أسرار الكواكب - ٥
  . األسماء - ٦
  . السحر يف : اإلشارة - ٧
  ) .الكيمياء(يف الصنعة الشريفة  : ر  األصول الصغي– ٨
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ً الصنعة أيضا، عن حجر يف :ر، أو أصول الحكمة   األصول الكبي- ٩
  .)١٥()٩٧٦٩( رقمه جمموعالظاهرية ضمن ومنه نسخة حمفوظة يف دار الكتب . احلكماء

  . األصنام - ١٠
شوق ( كتابه ايةذكره ابن وحشية يف : النخل أفالح الكرم و- ١١

 ترمجه من وأنه) علل املياه(ّونص على أنه كان عنده بالشام مع كتاب ). املستهام
به على  تعقييفًن كتابا رآها يف بغداد يف ناووس، وذلك  لسان األكراد، من أصل ثالثي

م األكرادُنسب إىل و .قلم قدمي عجيب، فيه حروف زائدة عن القواعد احلرفية  أ
ما ّادعوا أن بينوشاد وماسي السوراين كتبا فيه مجيع علومهما وفنو
)١٦(.  

 ابن ذكره: ُي يكتب بها كتب الصنعة والسحر  األقالم التكتاب  - ١٢
َّالندمي بعد الكتاب الذي حيتوي عشرين كتابا مصد  الوالء نسخة وعلى((: ًرا بقولهً

ا كتب الصنعة والسحري التاألقالم   على أن ابن وحشية ذكرها، َّونص )) يكتب 
ّعينها يف مجلة أجزاء خبط أيب احلسن ب األقالموأنه قرأها خبطه، وأنه قرأ نسخة هذه 

ي  بن التنح من كتب بنا أليب احلسن وقعتوفيها تعليقات خمتلفة . بن الكويف
) مساوئ العوام( بعد كتاب الكويفّفرات، وأن هذا من أظرف ما رآه خبط ابن ال

ا العلوم القدمية ي التمث يعدد بعض حروف األقالم . أليب العنبس الصيمري ُ تصاب 
ّونص على . الفاقيطوسرايب مثل حروف العنبث، وحروف املسند، وحروف  يف الب

 والعزائم والسحري ذكرها يف الصنعة  أن هذه اخلطوط رمبا وقعت يف كتب العلوم الت
ُي حيدثها أهل العلم فال تفهم باللغة الت

)١٧(.   
  :س الحكيم ا بالين- ١٣
  .أسرار الشمس والقمر = ن   كتاب التعفيله
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 املراجع يف كتابة اسم هذا اختلفت : حنا طوثي أماعي الكسداني- ١٤
َِّّين من الطلسمات، وسرتد  الثاالنوعُالكتاب لعجمته، وقد نقله ابن وحشية، وهو يف 

ٌقريبا كتب أخرى له يف هذا العلم  نوع من السحر، يبحث عن كيفية َِّّوالطلسمات. ً
 املنفعلة يف األزمنة املناسبة للفعل األرضيةتركيب القوى السماوية الفعالة مع القوى 

  .ّالعقد الذي ال ينحل : األصلَِّّر املقصود، الطلسم يف  والتأثي
  .ز احلكمة  ز األسرار، أو كن كن=  الكيمياء  احلكمة يف- 
رجم عــن كتــاب لراهطــا   متوهــو:  والمــوت فــي عــالج األمــراضالحيــاة - ١٥

  .بن مسوطان الكسداين
 لدوشام الكاهن، ذكره كتاب :ّ خواص النبات واألحجار المعدنية- ١٦

ليها ي اصطلح ع  التاملعدنيةيف صور األشكال ) شوق املستهام(ابن وحشية يف كتابه 
 ذكرها يف كتابه الذي الكاهنّونص على أن دوشام . اهلرامسة اإلشراقية واملشائية

ذا القلم، خاصاّوضعه يف خواص النبات واألحجار املعدنية، وأنه جعله  ً مكتوبا 
. )١٨( األشكال املعدنيةصورّوحض على معرفته وكتمه، ألنه من األسرار املخزونة يف 

ّ فإن حديثه الدقيق عنه، وحضه علىللكتاب،ّرح بنقله أن ابن وحشية مل يصومع  ّ 
 من املمكن أن ُره وغيجيعل ذلك  = املعدنيةمعرفته وكتمه، ونقله عنه صور األشكال 
مل  يف كتاب مل يصلنا، إذ ، أو أشار إليهإليهّيكون الكتاب مما ترمجه ونسي اإلشارة 

ٌّ يستـوف أي من ملكذلك ي نقلها من اللغات األخرى، و ّيصرح جبميع الكتب الت ِ ْ َْ َ
  .َاملصادر إيراد مجيع آثاره 

  . رسالة في الصناعة أو الصباغة الكيمياوية - ١٧
  .ُّ الرقى والتعاويذ - ١٨
  .ِّ الرياسة في علم الفراسة - ١٩
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  .ر   السحر الصغي- ٢٠
  .ر   السحر الكبي- ٢١
َ سدرة المنتهى - ٢٢ ُ ْ قيقه ّ يف مقدمة حتّمهر، املستشرق جوزيف ّعده :ِ

 بأنه حديث مع املغريب بروكلمانووصفه . ًرمجا عن النبطية ، مت)شوق املستهام(لكتاب 
 إمساعيل باشا على أنه َّونص ،)١٩(ّالقمري عن مسائل تتعلق بالدين وفلسفة الطبيعة

  .)٢٠(يف الكيمياء
  . سحر النبط - ٢٣
في لي. زية م  إىل اإلنكليترمجه :رياقات  السموم، أو السموم والت- ٢٤
M.Levey ونشرته اجلمعية )  العرب يف القرون الوسطىعندعلم السموم  (بعنوان

  .)٢١(الفلسفية األمريكية
 شمس الشموس وقمر األقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم - ٢٥
 ابن وحشية على ترمجته من لسان قومه، وأحال عليه ّنص: واألسرارمن الخفايا 

  .)٢٢( أسرار اهلرامسةعلىلالطالع 
 ترد يف تسميته عند بروكلمان مل : الشواهد في معرفة الحجر الواحد- ٢٦

 مع  ،)٢٣() والتماثيلاهلياكلكتاب ( على نسخة أخرى باسم حالوأ) معرفة(كلمة 
  .ً غريه أورد الكتابني معا أن

 موضوع البحث وبيت وهو :ُ شوق المستهام في معرفة رموز األقالم- ٢٧
ًفصال رد احلديث عنه م القصيد، وسي َّ.  
  . الطبيعة - ٢٨
 ترمجه ابن وحشية بعنوان َِّّالطلسمات، يف وهو :ْ طبقانا، أو طابقانا- ٢٩

ُ يستفاد من حاشية أليب مسلمة أنهر معروف، بيد  ، وأصل الكلمة غي)كتاب طبقاين(
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ريطي الذي انتفع من الكتاب يف مصنَّفه  َا ا تعن) غاية احلكيم(ُ ي بالضرورة فعل  أ
  .)٢٤(ن ييواكب على الكون والفساد األرضصور الك

  .ن، أو األسرار   طرد الشياطي- ٣٠
   .َِّّالطلسمات - ٣١
 علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من األراضي المجهولة - ٣٢

) أفالح الكرم والنخل( اإلشارة إىل أن ابن وحشية ذكره مع كتاب مضت :األصل
ما  ًن كتابا  مجهما من لسان األكراد، ومها من أصل ثالثي عنده يف الشام، وأنه تركاناوأ
  .)٢٥( يف ناووس يف بغدادرآها

  . غاية األمل في التصريف والمعاناة - ٣٣
  . الفالحة - ٣٤

  .ّ كتاب الفالحة املتقدم ولعله ،)٢٦(ذكره بعضهم: ر  الصغيالفالحة - 
  .يت ذكره اآل) الفالحة النبطية( كتابولعله ،)٢٦(ذكره بعضهم: ر  الكبيالفالحة - 

ُوضخم حجمه، ُ كتاب مشهور، ذاع صيته، وهو : الفالحة النبطية- ٣٥
ُوتعددت نسخه، وكث ُ له طبعة مشهورة . َُِّ مؤلف األصل، ويف زمنه حتديديفُر اختالفهم  ّ

 عن املعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق صدرتّحققها الدكتور توفيق فهد، 
ًويتضمن شرحا ألساليب . م١٩٨٨ ن  ن واآلشوريي  الزراعة عند البابلييظرياتونّ
ّأما مؤلف األصل فقد . ن واملسلمي مي الكوكاين خالل قوثا أرنست رينان إىل أرجعهّ

م إىل القرن ١٨٥٩ يف دراسته للكتاب سنة شورلستونالقرن امليالدي األول، وأرجعه 
ن، وهي  دانيي على أنه نقله من لسان الكسوحشيةَّوقد نص ابن . الثاين قبل امليالد

، أي زمن اخلليفة املكتفي  ه٢٩١ العربية سنة إىل) اآلرامية(اللغة السريانية القدمية 
 أماله على تلميذه أيب طالب علي بن حممد الزيات وأنه ،)٢٧(( ه٢٩٥ت(العباسي 
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َّ مينعه أحدا يلتمسه، مع وصيته له بكتمان أشياء َّأالّم، وأنه وصاه ٩٣٠/ ه٣١٨عام  ً
َأخر غي ن، فقد ابتدأه   إىل ثالثة من احلكماء الكسدانييًمنسوباوأنه وجد األصل . هر ُ

ًن هؤالء الثالثة آمادا  ّ مث متمه قوثامي، وأن بيبينوشار،صغريث، مث أضاف إليه 
ر إىل أن   تشي،)٢٨(َّومثة رواية أخرى ذهب إليها نولدكه. ن السنيمتطاولة، تبلغ آالف 

ًوقد سلف قريبا . ً نقله إىل العربية يف السنة املذكورة آنفا السابق الزياتلتلميذهالكتاب 
َّهذا وقد اهتم . ره من علوم أسالفه األنباط  غرضه من ترمجة هذا الكتاب وغيُبيان

ر أمهيته يف بابه، فاختصره بعضهم، ووضع عليه   بالكتاب لشهرته وكبيّاملتقدمون
  .)٢٩(تقييداتآخرون 

  .الكيمياء  يف وهو : الفوائد العشرون- ٣٦
وأصله : ُّ في صور درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين - ٣٧

ّومثة شك يف صحة نسبة الكتاب إىل . لتنكلوشا البابلي القوقاين ٌّ  األصل، ويف ّمؤلفّ
 ابن وحشية تلميذاالسم املنسوب إليه، فقد ذكر بروكلمان أن هذا الكتاب من تزييف 

ِّ كارلو نلينو، يف حماضراته اإليطايل وانتهى إىل مثل ذلك ،)٣٠(ن الزيات أمحد بن احلسي

 الفلك عند العرب، وذلك بعد أن علمي ألقاها يف اجلامعة املصرية عن تاريخ  الت
ّفقد صدق خولسن ما ). تنكلوشا/ تنكلوش(حكى اختالف علماء املشرقيات يف 

وأنكره كتشمند  األوائل،ن  ذكره ابن وحشية من أن تنكلوشا أحد حكماء البابليي
 فزعم أن ستينشنيدرًمتهما ابن وحشية بوفرة الكذب، وجاء بعده ) جتشمند(

  .)٣١( اليونانيةمنُرعه ابن وحشية، وأن كتاب توكرس احلقيقي نقل  تنكلوشا اسم اخت
  . في معرفة األحجار أو الحجر - ٣٨
  .ن   القرابي- ٣٩
  . يف الصنعة وهو:  كشف الرموز وإشارات الحكماء إلى الحجر األعظم - ٤٠
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 ّمساه: ز الحكمة ز األسرار، أو الحكمة في الكيمياء، أو كن  كن- ٤١
ي   بعالمتًمسبوقا) ز األسرار كن(وأورد ) نواميس احلكيم(أو ) ز احلكمة كن(بروكلمان 

ما كتابي=  ًن أو كتابا واحدا ّ؟ مما يشعر بأنه شكك يف كو ً
)٣٢(.  

  .َّ ما يتصرف من علوم الرياضيات - ٤٢
  . المدرجة في الكيمياء - ٤٣
  .ن في األصنام   مذاهب الكلدانيي- ٤٤
  . المذكرات في الصنعة - ٤٥
 أن اإلمساعيلية استعملوا بروكلمان ذكر:  مطالع األنوار في الحكمة - ٤٦

  .)٣٣()األزهار( كتاب يفن بن نوح أفاد منه  ًرا، وأن حسي هذا الكتاب كثي
مع أبي جعفر األموي وسالمة  مفاوضات، أو مفاوضة ابن وحشية - ٤٧
  . في الصنعة والسحر اإلخميميبن سليمان 
 ومل ،)٣٤(ن يف مقال له  أحد الباحثيذكره : مفتاح الراحة ألهل الفالحة- ٤٨

  . من املصادر واملراجع إليهَره ذكره فيما رجعت  أجد غي
:  ابن وحشية مع عثمان بن سويد اإلخميمي في الصنعةمناظرات - ٤٩

   .العربية إىل مرتجم
  . في ترتيب األوفاق األحداق نزهة - ٥٠

  .ز األسرار  كن=  نواميس احلكيم - 
الشواهد (إىل إيراد بروكلمان له يف  اإلشارة ّتقدمت : والتماثيلالهياكل - ٥١
َّن معا، وهو ما سوغ  ن منفصلي ره أثبت الكتابي  غي أنوإىل)  الواحداحلجريف معرفة  ً
  .إفراده هنا 
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  .ي ترتيب العمل الواضح  فالواضح - ٥٢
 املصادر واملراجع من كتب منسوبة البن وحشية أوردته سبق هو جمموع ما ما

ّتأليفا أو ترمجة، بغض النظر  ً  تشكيك بعضهم يف تأليفه أو ترمجته هلا عن اللغات عنً
ي مل أجد  على أنن. رمجة  األصلي إن كانت متِّاملؤلفّالقدمية، أو صحة نسبتها إىل 

ْن أو املحدثي  األقدميًأحدا من ُ
ً أوردها مجيعا أو استوفاها، وقد مضت اإلشارة إىل منن  
ٌن كتابا، ومع ذلك ال يبعد أن تكون له كتب   ثالثيعلىابن الندمي زاد ما أورده منها  ً
ُ مبعرفتها، قد تكشف عنها قادمات األيام وجهود املتاحةُأخرى، مل تسعفنا املصادر  ُ

  .ن  الباحثي
َشوق المستهام في معرفة رموز األقالم (تابهك: ًثانيا ْ ُ()٣٥(  

   :هـموضوع  - ١
ُّيـعد  ما انتهى إلينا من كتب األقالم  أشهر) شوق املستهام (وحشيةُ كتاب ابن َُ
ّ األقالم من أمهية بالغة يف جماالت عدة مثللدراسةوال خيفى ما . وأقدمها الكشف : ِ

ومن . رها رمجة، والتاريخ، وغي ثار، والت تاريخ اللغات، واآلودراسةعن اللغات البائدة، 
َ إما أن تكون أقالما للغات طبيعية، وهي رموز تصور اللغة األقالماملعلوم أن هذه  ً ّ

 روغليفية رية والفهلوية واهلي  كرموز الفينيقية والعربية والسريانية والعبًمكتوبة،احملكية 
 الصنعة وذويكماء والفالسفة  كأقالم احلللتعمية،ً أن تكون أقالما ّوإما. وغريها

ا  والعلوم اخلفية، وغي) الكيمياء(  أو بعضها علومهمرهم من العلماء الذين رمزوا 
  .ٍلدواع عديدة معروفة 

ن أطراف  راسل فيما بي َبدت احلاجة واضحة لقيام الدواوين، بغية الكتابة والت
 العربية من اللغات السائدة والبائدة رمجة إىل مث بدأت الت. ، منذ قيام اخلالفة اإلسالميةالدولة

يف دار اخلالفة آنذاك مثل اليونانية والسريانية يف بالد الشام، والفهلوية الفارسية يف العراق 
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ربرية يف مشال إفريقية  وإيران، واللغات اهلندية املختلفة يف اهلند، والقبطية يف مصر، والب
ّبا حبروف معماة، أو برموز بدل وكان بعض ما كتب يف هذه اللغات مكتو. رها وغي ً

  .حروف اللغة، مما يعرفه اخلاصة، وهذا ما مسي باألقالم 
ّن قاموا بدراسات مهمة للغات   العلماء العرب املسلميأن اإلشارة إىل وجتدر

ّي اطلعوا عليها، فتحدثوا عن خمتلف نظم الكتابة   التالقدميةالسائدة يف عصرهم، وللغات 
وكان مما دعا إىل . رها واهلندية والفارسية وغي) اهلريوغليفية( القدمية واملصريةية اليونانية والسريان

 العلوم،تعريب الدواوين، وازدهار حركة تعريب :  علوم الكتابة ودراسة األقالم لديهمنشأة
 أويل منرهم  ّوانتشار الكتابة والقراءة بسبب حض اإلسالم عليهما، وتشجيع اخللفاء وغي

 التعمية، أقالم درس العلماء العرب وقد. ن ّن واملؤلفي ّان للعلماء واملتعلمياألمر واألعي
  :ّووضعوا مصنفات فيها، وكان مما ساعد يف ذلك 

 يف الكتب املنقولة من اللغات األخرى، إبان حركة ّمعماةُ وجود نصوص – آ
رها،  ت وغيّخاص كتب احلكمة والصنعة والفلك والروحانيا ٍوبوجهرمجة إىل العربية،  الت

   .األقالمّمما اقتضى حل رموز تلك 
رايب واألهرامات والنواويس   على املواقع األثرية، كالباملكتوبُ احلاجة إىل فهم – ب

ّرها، علما أن بعضها كان مكتوبا بقلم معمى   وغيوالدفائنوالكنوز واخلفايا  ً ً.  

   :هُـخَـُنس - ٢
ُ عدة حتتفظ َّ شوق (سخ خمطوطة من كتاب ُ تتوزعها بعض الدول بنمكتباتِ

  :منها ) املستهام
  ) .٦٨٠٥/١٣١( نسخة املكتبة الوطنية يف باريس برقم - 
  ) .٦٨( نسخة املكتبة الوطنية يف النمسا برقم - 
ّمصورة مكتبة عايل سبسهاالر يف إيران، نشرها نسخة -      األستاذ  عن األصل ُ
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ومعه ( عنوانه حتتوأثبت ) منهج حتقيق املخطوطات(ًإياد الطباع ملحقة بكتابه 
ّوقد صدرها .  رقمها فيهايذكر ومل ،)٣٦()كتاب شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم

 بعض آخره شاب) ١٢٤- ١١٩(ٍبفهرس للفصول واألبواب يف ست صفحات 
ي بالكتاب يف ست صفحات،  وأتبعه مبقدمة للمعتن). ١٢٤ص(االضطراب واخلطأ 

ي شغلت من صفحات  ّ والنسخة املصورة الت فيها باختصار عن الكتابثَّحتد
  ) .٢٠٥- ١٣١ص(ن  الكتاب ما بي

وهي . م١٨٠٦ّ جوزيف مهر اليت صدرت يف لندن النمساوي طبعة املستشرق - 
يف ) شوق املستهام( العريب ملخطوط َّالنصّتعد أقدم طبعة للكتاب، تضمنت 

 البن وحشية  هلا بدراسةّوقدم). ص٥٤(، وترمجته إىل اإلنكليزية يف )ص١٣٦(
 وأثره فيمن بعده، واألجبديات واألدبية،وقيمته العلمية ) شوق املستهام(ومصنفاته وكتابه 

ّ نص املستشرق مهر يف مقدمته وقد). ص٢٠(القدمية واألقالم البائدة، جاءت يف 
ا سلمت من أيدي القاهرة،للطبعة على أنه وجد نسخة األصل املعتمدة يف  َِ وأ

ِّ القيمة، وذلك خالل واملخطوطاتن اشتهروا جبمع الكتب الشرقية ن، الذي الفرنسيي
ريطاين حتت   البوحتتفظ بأصل هذه النسخة مكتبة املتحف. محلتهم املشهورة على مصر

 وأمهيتها،وال خيفى أن هذه الطبعة عزيزة نادرة الوجود لقدمها . )٣٧(٤٤٠٠.١٧٣Hرقم 
 نسخة منها قليل من املكتبات العريقة، إذ ال تكاد تقع على نسخة مطبوعة منها إال يف

  ) .دار اآلثار العربية(ي بدمشق  يف مكتبة املتحف الوطن
ّ مثة نسخ أخرى يف مكتبات عامة أو خاصة، منها واحدة -  ّ ٌ َ ُ  األستاذ عدنان لدىَّ

  .جوهرجي بدمشق 
ّ مجيع النُّسخ املتقدمة تـعد متأخرة، فقد نقلت عن نسأن اإلشارة إىل وجتدر ُّ َ ُ ّ خة َ

، وهذه  ه٤١٣، وهي منقولة عن نسخة كتبت سنة  ه١١٦٥أو  ه١١٦٦كتبت سنة 
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   . ه٢٤١ سنة املكتوبةمنقولة عن نسخة أصل ابن وحشية 

  :ه ـأليفـ تببـس - ٣
ّمبقدمة موجزة نص فيها على السبب ) شوق املستهام( وحشية لكتابه ُابن ّقدم ّ

رمى إليها من وضعه، وعلى ي   الغاية التوعلىالذي دعاه لتأليف هذا الكتاب، 
َُّ عند رغبة من ال ـترد دعوته، والغاية منه ًنزوال فقد ألفه .منهجه الذي سلكه يف إعداده ْ َ

ّزم إثبات كل قلم بقدمي  والت.  احلكمية واألسرار الربانيةبالعلومن  ن والراغبي انتفاع الطالبي
ّزا له من غريه، ورتبه على  ، متيي وذكر حتته ما يقابله بالعربية باحلمرةامسه،رمسه، ومشهور  ً

ّ وختم مقدمته بالنص على تسميته الكتابأبواب، ... ((: ولفظه يف مجيع ما سبق. ّ
وبعد، فإنه ملا سألن

ّ
َُّي من ال تـرد دعوته أن أمجع له   ْ ي تداولتها األمم   األقالم التأصولَ

ا كتبهم ن،  العارفيوالفالسفةن  املاضية، من الفضالء واحلكماء السالفي  فيما رمزوا 
ا الطالبون  ً للعلوم احلكمية واألسرار الربانية، ذاكرا القلم والراغبونوعلومهم، لينتفع 

يته شوق املستهام يف معرفة رموز ّ وشرح حروفه، ومساملشهور،برمسه القدمي وامسه 
))األقالم

)٣٨(.  

  :ة ـ العلميهـادتـم - ٤
ًتضمن حنوا من ) وق املستهامش( ابن وحشية كتاب اإلشارة إىل أن مضت ّ

 برسومها وصورها وما يقابلها يف اللسان ًقلما) ٨٩(ًقلما، وهي يف إحصائي ) ٩٠(
ر  ّي استعملتها األمم املاضية، أو ممن غب  التالقدميةومجيعها من األقالم . العريب إن كان

ا كثيي لغزو ُُّوجلها من األقالم الت. رهم  وغيوامللوكمن احلكماء والفالسفة  ًرا  ا أو رمزوا 
ممن علومهم  ّ يف احلكمة والعقائد والطب والفلك والكيمياء والعلوم اخلفية مثل وفنو

رجنات والقلفطريات وغريها، وما   واحليل واألوفاق والسيمياء والنيّّوالطلسماتالسحر : 
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رها  يٍ صنعوه من كنوز وبراب ونواويس ودفائن وتراكيب وأخالط وترياقات وغأووضعوه 
.  

ّ موجزة ومثانية أبواب، اشتمل كل منها على مقدمةُ جاء الكتاب يف وقد
  : ينتظمها الذير وفق موضوع الباب  ّفصول تقل وتكث

ً جاءت موزعة على ثالثة أقالم، هيفصول َثالثة  األولُالباب حوى فقد ّ :
  . بأنواعه الثالثة واهلنديالكويف السوري، واملغريب األندلسي، 

: ّ انفرد كل منها بأحد األقالم السبعة املشهورةفصول، َسبعة  الثانيُبابال وتضمن
  .ّرباوي، والقمي، واملسند، وقلم احلكماء   والبراين، والعبالسرياين، والنبطي القدمي، 

ماء السبعة املشهورين، فجاء يف ك ألقالم احلجعله فقد  الثالثُالباب وأما
ّسبعة فصول، استقل كل منها بقلم  هرمس، وأقليمون، :  منهم، وهم محكيّ

  .وأفالطون، وفيثاغورث، وأسقليبوس، وسقراط، وأرسطوس 
ًي ظهرت بعد السبعة املتقدمة، مقرونة   التاحلكماء ألقالم الرابع الباب وأفرد

وقد جاء هذا .  املشهورين باملعارف والعلومن املتقدميبأمساء واضعيها من احلكماء 
ً توزعت على أربعة وعشرين قلما، هي أقالم ً،فصال) ٢٤(ًرا يف  الباب كبي بليناس، : ّ

 واملربوط، واجلرجاين، والنبطي القدمي، واألمحر، ّواملعلق،رباوي، وفرجنيوش،  والب
 وهرمس أبوطاط، وسوريانيوس، وفيالوس، وقسطوجيس،ّّوالطلسمي، والرمزي، 

ري، ومارشول،   العب والفراقاين، وزوسيموقفطرمي،واملشجر، والداودي، ودميقراطيس، 
  .وأفالطون 
زحل، :  وحشية على أقالم الكواكب السبعة ُابن فوقفه الخامس الباب وأما

  . والقمر وعطارد،ري، واملريخ، والشمس، والزهرة،  واملشت
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ي عشر بأصوهلا كما يف كتبهم   االثنروج الب ألقالم السادس َالباب وجعل
زان، والعقرب، والقوس،   وعطارد، واملينبلة،والساحلمل، والثور، واألسد، : وذخائرهم 

  .و، واحلوت لواجلدي، وزحل، والد
ن   السريان واهلرامسة والفراعنة والكنعانييملوك ألقالم  السابعَالباب وعقد
بروديس، :  والفرس والقبط، وهي أقالم ن والكسدانيين والنبط واألكراد  والكلدانيي

رينوسن، وريوس موسن املصري،  وطب ومهراريش،ورسيوت، وكيماس اهلرمسي، 
  .وبرهيموس، وصاآا، وبلبيس، وقفطرمي 

 للمشهور من أقالم اهلرامسة، وقد جاء هذا فجعله ر األخي  الثامنُالباب وأما
ر،   جعل أوهلا لقلم احلكيم هرمس األكبوخامتة،الباب يف فصول، ومراتب ثالث، 

ّعد ُتـ الّونبه على أنه مرتب على رموز وإشارات  ا . ُوال حتصىَ ُوأن له قاعدة يستدل 
 بصور أشكال املراتب العلوية بدأهاعلى املطلوب، شرحها يف ثالث مراتب، 
 احليوانية وأشكاهلا، والثانية على األمساءاهلرمسية، وقد اشتملت املرتبة األوىل على 

 قدمية  وختم كتابه مبجموعة أقالماملعدنية،األشكال النباتية، والثالثة على األشكال 
   .رهم وغين  استعملت قبل الطوفان، وأخرى للكلدانيي

  : منهجه - ٥
َأن مؤلفه ابن وحشية كان بصي) شوق املستهام( القارئ لكتاب يرى ًرا مبادته  َِّ
 فيما عرضه بعيد ٍّا إىل حدزمه، موضوعي  يف منهجه الذي التًدقيقاي مجعها،  العلمية الت

  : معامل منهجه يف املالحظات التالية ّ تلخيص أهموميكنوناقشه وعاجله، 
ًقا ودقيقا َّ العلمية على األبواب والفصول كان موفـالكتاب توزيعه ملادة – أ ً

ٌّ كل منها ّ على مثانية أبواب وخامتة، ويضم- ّ كما تقدم - ًومستوعبا، فقد وزع املادة 
َالتسلسل التارخيي، ً منها بفصل، مراعيا يف مجعها وتنظيمها ًكالًعددا من األقالم، أفرد 
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 وروابط، حيث عقد الباب األول لثالثة أقالم، والثاين خصائصوما جيمع بينها من 
 والثالث ألقالم احلكماء السبعة املشهورين، والرابع لألقالم املشهورة،لألقالم السبعة 

روج   املتقدمة، واخلامس ألقالم الكواكب السبعة، والسادس ألقالم البالسبعةي تلت  الت
ن، والثامن لصور اآلثار العلوية، تلتها   والسابع ألقالم امللوك املتقدميعشر،ي  االثن

لألمساء احليوانية وأشكاهلا، مث األشكال النباتية، مث األشكال املعدنية،  : مراتبثالث 
 الكتابوال ريب أن مثل هذا التوزيع ملادة . ّي ضمت جمموعة أقالم قدمية   اخلامتة التمث

أقالم : رة مديدة باألقالم بنوعيها   منهج حمكم، وعقل راجح، وخبّيدل على
ا كثي  وأقالم التعمية التاألجبديات،   .ًرا من آثارهم  ي رمزوا أو لغزوا 
ّ تدل على ما حوته، فقد اشتملت عناوين لألبواب وضعه عناوين – ب

ابعض األبواب على أمساء األقالم أو  ً جمموعة، مث جاءت مفصلةأصحا ً موزعة على ً
 واخلامس والسادس، وأما باقي األبواب والثالثاألول : الفصول، كما يف األبواب 

:  ما فيها من األقالم، مثل األبواب إىلر باإلمجال  فقد اقتصرت على عناوين تشي
  .الثاين والرابع والسابع والثامن 

ًمفصلة أو مشروحة أو ً حمددا يف توزيع املادة، وإيرادها ًمنهجازامه  ّ دقته يف الت– ج ً
ً تصحيحا أو تضعيفا أو تنبيها على قيمتها العلمية، أو توثيقا عليهاًجمملة، والتعليق  ًً ً

ّ على مصادر مهمة مقرونة بأمساء مؤلفيها، وكان إىل ذلك يذكر القارئ باإلحالةًوتفصيال  ّ ّ
  . يف مواضيع من الكتاب، كما يف فاحتة الباب الرابع مبنهجه

 عن أصحاب األقالم من حكماء وفالسفة احلديثه يف  استقصاؤ– د
م،  وملوك وغي  اصطلحوا عليه يف كتبهم من األقالم، ومارهم، وذلك بإيراد أهم صفا

ا من كتب احلكمة أو العقائد أو   املختلفة كالكيمياء والسيمياء العلوموما لغزوا 
ْوالرصد والشعبذة  والسحر ّّوالطلسماتوالطب والفلك وأسرار النجوم والكواكب  َّ
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ّوالدك والقلفطريات وغي ا من وضعوهرها، وما صنعوه أو  ّ رايب،  الكنوز، والب:  
راكيب الغريبة،   والدخنات العجيبة، والتواخلبايا،والنواويس الكاهنية، والدفائن واملطالب 

ا، والتوتسخريوالنريجنات، وخواتيم الكواكب  مللوكية، رياقات ا  روحانيتها وجلبها ودعوا
  .رها   وغيواألخالط،واألدوية العجيبة، 

 عن األقالم، وذلك بعزوها إىل حديثه االستيفاء يف على  حرصه-   ه
ا أو مصادرها، وحتديد العلوم الت ا، وبيان خواصها أوُي كتبت  أصحا ّ رمزت  ُ

ا، وتداوهلا بي ُا كتب ُ والبالد، ومجلة مواألممن احلكماء والفالسفة واألجناس  وشهر
ا عليه من براب  ٍا من العلوم، وما كتب  مجع استعمله ابن وحشية يف  [وهرماتُ

رها   على احلروف أو على غيترتيبهاومنهج . ونواويس وأحجار وهياكل قدمية] كتابه
ً وما كان منها مستعمال قبل ذلك،رة، والقاعدة يف  من رموز وإشارات قليلة أو كثي

 ما يف األقالم من آراء علىّوكان إىل ذلك ينص . نسياًالطوفان، أو مهمال أو م
ا، وقواعدهم يف ذلك، وعدد  ِللمتقدمني، وكيفية قراء  وما ليس يف العريب حروفها،ِ

ا من أخطاء، وغيماًّمنها، وترتيبها، معلقا عليها ببيان رأيه فيها وتصحيح  ر ذلك   شا
.  

َّ املشجر فالقلم َ ُ
 كتاب األعشاب والنبات وخواصها  ديسقوريدوس، كتب بهللحكيم

 والقلم .)٣٩( وقد تداولته احلكماء من بعده يف الكتبوأسرارها،ومنافعها ومضارها 
ر االستعمال ببالد اهلند، استعمله احلكماء يف الطب واحلكمة   كثيكانالداودي 

ًوقلم دميوقراطيس كان مقبوال عند حكماء اليونان، . )٣٩(مشهوروالسياسة، وهو 
ُ به كتبهم، ويزعمون أن روحانية عطارد أهدته له يف السرب ويرمزونون ُيلغز
ر ما رمزوا به كتب الدفائن واملطالب والكنوز   حكماء األقباط أكثوقلم. )٤٠(املظلم

رعه سبعة من حكماء  والقلم الفرقاين اخت. )٤١( اإلهلية الشريفةالصنعةواخلبايا وكتب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٧٥٢

علم السيمياء والكيمياء والطب، وكان رئيسهم ديوجانس رة يف  ً به كتبا كثيوكتبواالروم، 
 عليهري اصطلح  وقلم زوسيم العب. )٤١( ونسي ملك الروم، وقد اشتهر يف زمانهر األكب

 يفن من القدماء، ورمزوا به كتب احلكمة الشريفة، وكانت موجودة  رانيي حكماء العب
ره   دون غيوعلومهايف كتبها م قلفطريوس تداولته احلكماء والفالسفة لوق. )٤٢(القدس

ًن كتابا   كتب به ثالمثئة وستياليوناينوقلم قسطوجيس . )٤٣(رة خواصها من األقالم بكث
 والسحر ودعوات الكواكب والنجوم رنج والنيِّّيف علم الصنعة اإلهلية وعلم الطلسم 

ّ املشجر الطبيعي ألفالطون جربه فوجد لكوالقلم. )٤٤(ر الروحانية وتسخي َّ َ ُ
ّل حرف 

 برج العقرب كان من مجلة األقالم املكتومة يف وقلم. )٤٥(ى ّخواص ومنافع ألمور شت
َوقلم برج اجلدي وزحل . )٤٦( األرصاد واألسراركتبن، وقد رمزوا به  ذخائر الكلدانيي ُ

ُمما اختص به حكماء  ّ  والفرس، أخفوه مث ظهر بعد انقراضهم يف كتب أسرارهم بابلّ
بها  وخبايا كنوزهم الت ُ مث استعمله حكماء مصر يف علم الفلكُاليونان،ي 

وقلم . )٤٧(
م  ن والصابئي  مجلة األقالم املنسوبة للكلدانييمنبرج الدلو كان  ّن، وبه رتبوا كتب صلوا

م  رايب البٌر مكتوب على  وقلم هرمس األكب. )٤٨( وأسرار نواميسهم اخلاصةودعوا
ره   كغيوليسَُياكل القدمية من زمن الفراعنة األول، واهلرمات والنواويس واألحجار واهل

ّتـعدًمرتبا على احلروف بل هو رموز وإشارات مستخرجة حبسب اصطالحه، ال   وال َُ
ي كتاب   حنو مئتبهوقلم امللك كيماس اهلرمسي الذي كتب . )٤٩(حتصى، وهلا قاعدة

  .)٥٠(ر ّيف الفلك واألسرار الطبيعية وخواص النباتات والعقاقي
ُ يف األقالم من روابط النسب والقرىب، وما كان ّعما عنايته بالكشف -  و

ًمنها أصال أو فرعا، أو  ّفالقلم الكويف تنوع إىل تسعة أقالم، األصل . ره  من غيًمستنبطاً
ّفيها املسمى  َ ُ

 مستنبط الكويفوالقلم . )٥٢(والقلم اهلندي على ثالثة أنواع. )٥١(بالسوري
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 األقالم األصلية منرها  ي من اليوناين، وغي راين من الكلداين، والالتين من السرياين، والعب
ا يف الغالب على هذا النمط   .)٥٣(والفرعية، فإ

َّ دقته العلمية وأمانته، وقد تبدى ذلك يف صور عدة، أوضحها توثيقه – ز ّ ّ
ذا، وقد ي استوفت احلديث عنها، وتعليله هل  باإلحالة على مصادرها التالعلميةّاملادة 

ّ إىل ما أحال عليه من مصادر تقدمته، أو كتب صنفها أو ترمجها عن اإلشارةسلفت  ٍ ّ
  :على ) شوق المستهام(ة في كتابه ّ ابن وحشيأحالفقد . ر العربية غي

ّ حيان الصويف، وذلك بن جلابر )ح الكنوز  الرموز ومفاتيّحل( كتاب - 
 من اللوازم الصناعةا يلزم هذه ّلالطالع على حقائق فن األقالم، فإنه استوىف م

ًتفصيال وإمجاال ً
)٥٤(.  

مشس الشموس وقمر األقمار يف كشف رموز (َرجم من النبطية   املت كتابه- 
وذلك لالطالع على أسرار اهلرامسة، ألنه مجع ) اهلرامسة وما هلم من اخلفايا واألسرار

َْفيه ما البد منه ملن أراد الوقوف على أسرارهم ّ
)٥٥(.  

 وذلك واألحجار المعدنية، النباتّ الكاهن في خواص دوشان  كتاب- 
ّ بل نص على بذلك،ِومل يكتف ابن وحشية . عند حديثه عن صور األشكال املعدنية

ذا القلم  من القارئ ويطلب. ًأن دوشان ذكرها يف كتابه، وأنه جعله خاصا مكتوبا 
 األشكالنة يف صور أن يعلم ذلك ويكتمه، ويعلل ذلك بأنه من األسرار املخزو

ُي اصطلح عليها اهلرامسة اإلشراقية واملشائية املعدنية الت
)٥٦(.  

ن   أسالفه الكلدانييعن مجموعة كتب ذكرها ابن وحشية لدى حديثه - 
م، وحط من شأن من مساهم الذين ّ رفع من شأ ْ َ م ) َُاألولاألكراد (ّ الذين رأى أ

م فيما برعوا فيه، وقصروا برا ونفى عنهم .  والنباتالفالحةعتهم على صناعة ّتشبهوا 
م من أوالد بينوشاد، وأنه وصل إليهم  الفالحة آلدم، وصغريث، : أسفارّما ادعوه أ
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ٍّونفى عنهم كذلك صحة ادعائهم معرفة كل . وقوثامي ّ  األسفار السبعة، منّ
لى  كالمه عيفًمث عاد إىل انتقاصهم ثانية . ومصحف ذواناي، والسحر، والطالسم

 فقد ذكر احلرفية،أحد األقالم القدمية، والذي يشتمل على حروف زائدة على القواعد 
 علومهما مجيعّادعاءهم وزعمهم أنه القلم الذي كتب به بينوشاد وماسي السوراين 

ذا القلم ما وكتبهما    .)٥٧(وفنو
ه ن منها، وذلك يف تعقيب  اثنيبامسيّ صرح ،ًن كتابا  جملة كتب بلغت ثالثي- 

 رآها يف بغداد يف ناووس من احلرفية،ٌعلى قلم آخر فيه حروف زائدة على القواعد 
 الكرم أفالح(كتاب يف : مهاوأنه كان عنده بالشام كتابان منها، . ّهذا اخلط
 المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من األراضي علل(، وكتاب يف )والنخل
ما الناسا من لسان مّونص على أنه ترمجه) المجهولة   .)٥٨(األكراد لينتفع 
  : القيمة العلمية لكتاب شوق المستهام- ٦

َرة تشمل عدة جماالت أو ميادين علمية،   قيمة علمية كبيعلى هذا الكتاب ينطوي َّ ِ

  : فيما يأتيإيجازهاميكن 
 القدمية واللغات البائدة، وأقرب مثال على األجبديات الكشف عن أقالم – أ

روغليفية  يف كشف بعض رموز اللغة اهلي) املستهامشوق (وحشية ُذلك أثر كتاب ابن 
 الفرنسي جان فرانسوا شامبليون سنة املصرياتر من ألف عام على يد عامل  بعد أكث
ر عليه يف مدينة رشيد مشال  ثُ الذي عرشيدّوهو الذي قام بفك رموز حجر . م١٨٢٢

روغليفية  ا باهليً نصوصتضمهي وكم شرق اإلسكندرية، ) ٦٥(عد ُمصر على ب
ّ النمساوي جوزيف مهر هلذا املستشرقوال ريب أنه استفاد من طبعة . واليونانية القدمية

. ًعاما) ١٦( بنحو اكتشافهم، أي قبل ١٨٠٦ي صدرت يف لندن عام  التوالكتاب، 
ّي صدرها ناشرها   التالدراسةزات هذه الطبعة، وأمهية  وقد مضت اإلشارة إىل بعض مي
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 يف الكشف عن اللغات منهن فيها قيمة الكتاب العلمية، ووجوه اإلفادة ّ ا، وبي
  .رها القدمية وغي
ا احلكماء والفالسفة   التالتعمية الكشف عن أقالم – ب ُي لغز أو رمز 

م  وغي ا علومهم وفنو  يف احلكمة والطب والكيمياء والفلك والعقائد وآثارهمَرهم 
ّّ والسيمياء واحليل والطلسمات والسحر والصنعة تخراجهاواسوالعلوم اخلفية، كالتعمية 

  .رها  وغي
 من تاريخ تلك احلضارات البائدة، وعن مهمة الكشف عن جوانب – ج

ً فضال على تاريخ  حضارات العامل القدميلدىّجوانب منسية من تاريخ العلوم القدمية 
  .العلوم العربية واإلسالمية

ًن مؤلفه ابن وحشية كان خمتصا باألقالم، وممارسا  أ ومما يزيد من قيمة الكتاب-  د َ َّ
ا، ومطالعا هلا يف أماكنها املكتومة وغيللكتابة  ما إىلُوقد مضت اإلشارة . ر املكتومة ً 

ْ من وجد عنده َإقناعر معاناته يف حماولته  من كبي) الفالحة النبطية(ّأورده يف مقدمة كتابه  َ
َُمن قومه النبط كتبهم املكتو ا، وصوال إىل ُ ً من االطالع عليها خدمة متكينهًمة واملضنون 

   .هلمًرهم، وختليدا  ًلقومه ومآثرهم، وبيانا لفضلهم على غي
 ما ذكره ابن وحشية يف فاحتة الباب الثامن من كتابه هناّ يدل على ذلك ّومما

ًم قلما، ّ اهلرامسة يف كتب القدماء، وأن لكل منهأقالماطالعه على ) شوق املستهام(
ْوأنه قل يف زمانه من يعرفها .  احلكمة من معرفة ما فيهاأبناءر  ًاصطلح عليه منعا لغي َ ّ

ا من الكثالرسمَالعتمادها هيئة  ي  ن الت رة مبكان، كأقالم اهلند والصي  واملثال، وأ
ا عما هو عليه األمر لديناترتيبهاختتلف يف  ّ واصطالحا

)٥٩(.  
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ي ذكرها  روج الت  الباب السادس من أن أقالم البمخت ذلك ما أورده يف ومن
ْهي وفق ما اصطلح عليه  ّ مما وجدناه يف كتبهم وذخائرهم، ووضعناه يف هذا القدماء،َ
ّ لبيب ما خيصه من األسرار والنكتطالبُّالكتاب ليقتبس منه كل 

)٦٠(.  
صر  ابن وحشية عن أحد األقالم القدمية أن فراعنة مذكرهً ذلك أيضا ما ومن

م كانوا يتالطوفان،ُكانت تزعم أنه استعمل قبل  م رك ّب وأ َون به، ويكتبون به كتب دعوا
ذا أصنامهم،املقررة أمام هياكل  ً وأنه رأى بأرض الصعيد نواويس وبرايب وأحجارا مرقومة 

  .)٦١(ن  أن يكون هذا رأي النبط والكلدانييحيتملالقلم، وأنه 
  الحواشي

ً ترتيبا وكتابةوالنبطيةاملراجع يف أمساء بعض أجداده العربية ن  مثة خالف بي) ١( انظر بيان ذلك يف . ً
راث العريب  ، وتاريخ الت)٥و١/٣( والفالحة النبطية ،)٤٠٥ و٤٣٣(ص الفهرست 

  .رها وغي) ١/٢٨١(، ومعجم املطبوعات العربية واملعربة )٧/٢٣٩(
ق، مث استعملت الكلمة يف أخالط الناس  إىل النبط، وهم قوم من العجم سكنوا العرانسبة) ٢(

  .عامي : عامية، وشعر نبطي أي:  ومنه كلمة نبطية أيّوعوامهم،
 امليالد، بابل بالعراق قبل يفن، وهم من األقوام الذين كانت هلم دولة   إىل الكلدانيينسبة) ٣(

  .وبعضها امتد إىل مشال سورية
إيضاح ، )١/٥٥(ن  هدية العارفي ،)٥٠٥ - ٥٠٤ و٤٣٣(ص الفهرست : مصادر ترمجته) ٤(

 ،)٧٣١- ٧٢٨ص٤- ٣(روكلمان القسم الثاين  ، تاريخ األدب العريب لب)٤/٥٩(املكنون 
/ ١(رمجة العربية   دائرة املعارف اإلسالمية، الت،)١١٠- ٧/١٠٧( ن  لسزكيالعريبراث  اريخ التـت

- ١/٨٧(قية ـ والتطبيعلوم األساسيةـة واإلسالمية يف الـ احلضارة العربيأعالم، )٣٠١- ٣٠٠
 ن املؤلفي، معجم )١٧١- ١/١٧٠( ، األعالم)١٣٥- ٤/١٣٢( للبستاين املعارف، دائرة )٩٧
 عند تارخيه: الفلك، علم )١/٢٨١(، معجم املطبوعات العربية واملعربة )١٥٥٨ (١/٢١٢

 ٨ - ٧م/١( النبطية ، مقدمة حتقيق الفالحة)٢١٠- ١٩٦(العرب يف القرون الوسطى ص
  .رها   وغي)٩ – ٣و
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  .) ٥٠٥ -  ٥٠٤ و٤٣٣( ص الفهرست) ٥(
) املوسوعة اإلسالمية(ً ذلك موثقا مع بيان اختالف علماء املشرقيات يف ذلك يف تفصيل) ٦(

  .)١/٣٠٠( العربية رمجة الت
  .)٥٠٥ – ٥٠٤ و٤٣٣( ابن الندمي يف الفهرست ص مثل) ٧(
شوق (، وخامتة )٧/١٠٨(ريب راث الع ، وتاريخ الت)١/٨() الفالحة النبطية( مقدمة مثل) ٨(

  ) .دار الفكر. ط (٢٠٥ص )  يف معرفة رموز األقالماملستهام
  .) ٧/٢٤٠() راث العريب تاريخ الت(ن يف  فؤاد سزكي.  دمثل) ٩(
ُّ جله يف )٨- ١/٥() الفالحة النبطية(ّ وحشية كالم صريح ومطول ورد يف مقدمة كتابه البن) ١٠(

ْ مع من وجد عنده كتب أسالحواره  القدمية بالسريانيةن، كتبت  ن من بقايا الكسدانيي فه األقدميَ
ن   إىل العربية، ونشرها بيآثارهمّر مرة بأن غرضه من ترمجة ما اندرس من  ّصرح فيها غي) اآلرامية(

رهم،   وبيان فضلهم على غيحماسنهم،الناس لينتفعوا مبا فيها من علوم، إمنا هو إلظهار 
م، والتنبيه اآلخرين، وتعظيمهم يف نفوس وتقدمهم يف تلك العلوم،  ملا يف ذلك من الفخر 

 جمرى الدين والشريعة، وال داخلة يف الوصية جاريةر  على فضلهم، إذ كانت هذه العلوم غي
وأما سوء عقيدته فهو يرى .  الدين واستعمال الشريعةكتمانوالكتمان، فهو على مذهبهم يف 

من اجلهل، وأن الشرائع واألديان الظاهرة فيهم أدخلت  فرط علىأن كافة الناس يف زمانه 
  ؟!ً صاروا كالبهائم أو شرا منها يف بعض األحوال ى حت والغفلة ءعليهم من الغبا

، إيضاح )١/٥٥(ن  ، هدية العارفي)٥٠٥- ٥٠٤ و٤٣٣(الفهرست ص :  آثاره يفانظر) ١١(
، )٧٣١- ٧٢٨( ص )٤- ٣ (اينروكلمان القسم الث  األدب العريب لبتاريخ، )٤/٥٩(نون ـاملك

) ٩٦٥- ٣/٩٦٣(، دائرة املعارف اإلسالمية )١١٠- ٧/١٠٧( ن لسزكيراث العريب  تاريخ الت
، أعالم احلضارة العربية واإلسالمية يف العلوم )٣٠١- ١/٣٠٠( العربيةرمجة  ، والت)لندن.ط(

الم ، األع)١٣٥- ٤/١٣٢(، دائرة املعارف للبستاين )٩٧- ١/٨٧( والتطبيقيةاألساسية 
، معجم املطبوعات العربية واملعربة )١٥٥٨ ()١/٢١٢( ن املؤلفي، معجم )١٧١- ١/١٧٠(
، مقدمة )٢١٠- ١٩٦( عند العرب يف القرون الوسطى صتارخيه: ، علم الفلك)١/٢٨١(

، دراسة ونصوص يف الفلسفة والعلوم عند العرب )٩- ٣و٨- ٧م/١(حتقيق الفالحة النبطية 
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، ١، ج٥م :، و)٣٦٥(، ص٢، ج٣م:  بدمشقالعربية، جملة جممع اللغة )٣٧- ٣٦(ص 
: ، و)١٩٦(و )١٩٣( ص٩، ج١١م: ، و)٤٤٨( و)١٠٤( ص١٠ج٧م:  و،)٥٥(ص
، ٢٧م: ، و)٤٦٤(، ص١٠، ج٢١م: ، و)٦٣(، ص١، ج١٧م:، و)٦٨٤(، ص١٠ج
، ٣٨م: ، و)٥٣٥(ص، ٤، ج٣٥م: ، و)٥٦٧(، ص٤، ج٣٤م: ، و)٣٧٢(، ص٣ج
، فهرس خمطوطات الظاهرية يف )١/٢٥٩(المية تاريخ العرب والشعوب اإلس. )١(، ص١ج

 والعلماء، موسوعة العلوم اإلسالمية )٤٢٣- ٤٢١(العلوم والفنون املختلفة عند العرب ص 
  .رها   وغي)٤٧٦- ١/٤٧٥(، صبح األعشى )١/١٨٢(ن  املسلمي

راث  ، وحنوه ما ورد يف تاريخ الت)١/٨() الفالحة النبطية( كالم ابن وحشية يف مقدمة انظر) ١٢(
  ) .١٣(ًرد النص قريبا يف احلاشية  وسي). ١( حاشية )٧/١٠٨( العريب

وعدتك يا   كنتوقد((َّ، ولفظه مثة )١( حاشية )٧/٢٤٠(راث العريب   تاريخ التانظر) ١٣(
أنا أفعل ذلك بعد ] كذا[ِّ أمسيه بسرائر عطارد ًي أبا طالب أين أملي عليك كتابا بن

 بكتاب أسرار ذي هو أسرار الفلك لذواناي، فاحتفظفراغي من إمالء هذا الكتاب ال
   .))...ّر من احتفاظك بكل ما حيتفظ به  وعجائبه أكثعطارد

 راث العريب ، وبنحوه ما جاء يف تاريخ الت)١/٨() الفالحة النبطية (مقدمة) ١٤(
 كتاب ذواناي البابلي يف العربية كتاب نقلته إىل أول(( األول يف، ولفظه ) ٧/١٠٨(

ّ وهو كتاب عظيم احملل النجوم،ر الفلك واألحكام على احلوادث من حركات أسرا
ي  ، ألنن]كذا يف األصل [ًصدراّنقله كله، بل نقلت منه يل ِوالقدر نفيس، ومل يستو 

 نقله لطوله فقط، ال استتمامّ يا بين عن -  واهللا -ي ورقة فعجزت فوجدته يف حنو أل
م يف األ لغي  ونقلت هذا الكتاب مع ر، الكبيدوار، وهو األدوار ر ذلك، ونقلت معه كتا
َّره بعد عدة كتب، أعن غي ذا الكتاب، كتاب الفالحة  ِ  ))ّ كله على متامه وكمالهونقلتهي 
.  

 خمطوطات دار الكتب الظاهرية يف العلوم والفنون املختلفة عند العرب فهرس) ١٥(
  .) ٣٢٣- ٢١(٣ص

  .)٢٠٥ (ص) فكردار ال. ط(شوق املستهام : كتابه) ١٦(
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  .) ٥٠٥- ٥٠٤(ص  الفهرست) ١٧(
  ) .دار الفكر. ط ()١٨٨ ( املستهام صشوق) ١٨(
   .٧٣١ ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ١٩(
   .)١/٥٥(ن   العارفيهدية) ٢٠(
  .٧م/١) الفالحة النبطية(، ومقدمة حتقيق )١/٩٣( احلضارة العربية اإلسالمية أعالم) ٢١(
  ) .دار الفكر. ط ()١٧٨(ستهام ص  املشوق) ٢٢(
  .) ٧٣١ ( ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٢٣(
  .)٧/١١٠ (راث العريب  التتاريخ) ٢٤(
  ) .دار الفكر. ط() ٢٠٥( املستهام ص شوق) ٢٥(
  .) ١/٥٥(ن  ، وهدية العارفي)١/٦٢٨( الفهرست) ٢٦(
  س، دامت خالفته ست سنوات ي العبا ن خلفاء بنـ اخلليفة السابع عشر موهو) ٢٧(

  ).م٩٠٧/ ه٢٩٥- م٩٠١/ ه٢٨٩(
  .) ٧٢٩ ( ص٤- ٣روكلمان، القسم الثاين   األدب العريب لبتاريخ) ٢٨(
الم احلضارة العربية اإلسالمية ـ وأع،)٨- ٧م/١(َّ مفصلة يف مقدمة حتقيق الكتاب توثيقها) ٢٩(

 ).٧٣٠- ٧٢٩ ( ص٤- ٣ين اـروكلمان، القسم الثـ خ األدب العريب لبـ وتاري،)٩١- ١/٨٩(
ابن وحشية وكتابه يف الفالحة وهو من أقدم الكتب يف (مقال ) الفالحة النبطية(وانظر حول 

كتب الفالحة (ال ـ، ومق١٩- ١٨، ص ٢٠٠عبد احلليم منتصر، جملة العريب، ع. د) العربية
  .)٥٤٠- ٥٢٩ (، ص٤، ج٣٥ر مصطفى الشهايب، م األمي) ّ وألفاظها املولدةالعربية

  .)٧٣٠ (، ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٣٠(
   .١٩٩- ١٩٦تارخيه عند العرب يف القرون الوسطى ص :  الفلكعلم) ٣١(
   .)٧٣١ (، ص٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٣٢(
   . )٧٣١(ص ، ٤- ٣ األدب العريب، القسم الثاين تاريخ) ٣٣(
) املثمرةاألشجار واألجنم (ي وصفي زكريا حول كتاب  الكتاب يف مقال للمهندس الزراعورد) ٣٤(

لد    .)٥٥(، ص١، اجلزء٥ملصطفى الشهايب، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٧٦٠

ّ هذا الكتاب ودراسته دراسة علمية مفصلة ستكون موضوع اجلزء الثالث من حتقيق) ٣٥(
ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(كتابنا  . حممد مرايايت ود. د: اسةحتقيق ودر) َُ
حممد حسان الطيان، وقد صدر ضمن مطبوعات جممع اللغة العربية . ر علم ود  ميحيىي

ّم، وقد تفضل أستاذنا ١٩٩٧م، والثاين سنة ١٩٨٧ اجلزء األول يف سنة بدمشق،
مع بالتقدمي للجزأين املتقدميشاكرالدكتور   قيد  يفن، واجلزء الثالث  الفحام رئيس ا

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز امللك فيصل للبحوث وتقوم. ازاإلجن
زية   بالرياض يف اململكة العربية السعودية بإصدار ترمجة باإلنكلياإلسالميةوالدراسات 

ٌّ والثاين، وإصدارها يف سلسلة علمية تتكون من تسعة أجزاء، يستقل كل األولللجزأين  ّ
صدر منها ثالثة أجزاء، األول بعنوان .  ودراستهااتحدى املخطوط إحتقيقرمجة  منها بت

م، والثاين ٢٠٠٣ليعقوب بن إسحاق الكندي ) ّ استخراج املعمىيفرسالة الكندي (
ِّرسالة املؤلف (

ُ
ْعدالن لعلي بن ) راجم  األشرف يف حل التللملك م، والثالث ٢٠٠٣َ

َبن الدرالعلي )  املرموزإيضاحمفتاح الكنوز يف ( ِيهم ُّ م، والثالثة بتحقيق ٢٠٠٤ْ
 حممد حسان الطيان، وترمجة .ود م ـرعل حيىي مي.  مرايايت ودحممد. د: ودراسة كل من

ِّبن إبراهيم السويل، وداحممد . د: ّ كل منومراجعةاألستاذ سعيد األسعد،  إبراهيم . ُّ
ًفستصدر تباعا ّوأما باقي األجزاء التسعة .  مروان البوابواألستاذعبد الرمحن القاضي، 

  .إن شاء اهللا 
  .م٢٠٠٣/  ه١٤٢٣أوىل .  الكتاب عن دار الفكر بدمشق، طصدر) ٣٦(
ص ) ن توثيق النصوص وضبطها عند احملدثي(موفق عبد القادر يف كتابه .  على ذلك دّنص) ٣٧(

 ص) حقيق املخطوطاتـمنهج ت(اع يف كتابه ـ، ونقله عنه احملقق األستاذ إياد الطب)١٠(
  .ّ كان املستشرق جوزيف مهر مل يذكر ذلك وإن ،)١٢٦(

  ) .دار الفكر. ط ()١٣٢( املستهام ص شوق) ٣٨(
  ) .دار الفكر. ط() ١٥٠(شوق املستهام ص ) ٣٩(
  .) ١٥١( ص شوق املستهام) ٤٠(
  .) ١٥٢(املرجع السابق ص ) ٤١(



  
  حيىي مريعلم. د - ابن وحشية النبطي 

  

٧٦١

   .)١٥٣(املرجع السابق ص ) ٤٢(
   .١٤٨املرجع السابق ص ) ٤٣(
   . ١٤٦ ص ابقالساملرجع ) ٤٤(
   .)١٥٥ (املرجع السابق ص) ٤٥(
   .١٦٢املرجع السابق ص ) ٤٦(
  . )١٦٣(املرجع السابق ص ) ٤٧(
   .)١٦٤(املرجع السابق ص ) ٤٨(
  .)١٧٢ ( صالسابقاملرجع ) ٤٩(
  ).١٦٧ (املرجع السابق ص) ٥٠(
  .)١٣٣ (املرجع السابق ص) ٥١(
  .)١٣٤( السابق صاملرجع) ٥٢(
   .  )١٧٢( ص املرجع السابق) ٥٣(
  .) ١٧٢(املرجع السابق ص ) ٥٤(
   .)١٧٨( السابق صاملرجع) ٥٥(
  .)١٨٨(املرجع السابق ص ) ٥٦(
   .)٢٠٤ (املرجع السابق ص) ٥٧(
        ).٢٠٥ -  ٢٠٤ ( السابق صاملرجع) ٥٨(
   .)١٧١(املرجع السابق ص ) ٥٩(
   .)١٦٥(املرجع السابق ص ) ٦٠(
  .) ١٩٣ (املرجع السابق ص) ٦١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٧٦٢

   والمراجعمصادرال
  :وعةـالمطب – أ
 والفكر يف ظالل العروبة واإلسالم، علي اجلندي وحممد صاحل مسك وحممد أبو الثقافة أطوار - 

   .١٩٥٩أوىل . جنلو مصرية، القاهرة، طأل إبراهيم، مكتبة االفضل
  .مسة خا. م، ط١٩٦٩ثالثة . روت، ط ن، بي  الزركلي، دار العلم للماليي الدينر  خياألعالم، - 
 دمشق الثقافة،ر محدان، وزارة   العربية اإلسالمية يف العلوم األساسية والتطبيقية، زهياحلضارة أعالم - 

  .م١٩٩٥
  .م١٩٨٢ يف الذيل على كشف الظنون، إمساعيل باشا، دار الفكر، دمشق املكنون إيضاح - 
.  السيد يعقوب بكر ود.عبد احلليم النجار ود.  العريب، كارل بروكلمان، ترمجة داألدب تاريخ - 

حممود فهمي حجازي، اهليئة املصرية العامة للكتاب .  عبد التواب، إشراف درمضان
  .م١٩٩٣

ن، جامعة امللك سعود، ترمجة عبد اهللا حجازي، مراجعة  فؤاد سزكي.  العريب، دراث الت تاريخ - 
  . فهمي حجازي حممود

روت  بدر الدين القاسم، دار احلقيقة، بي. ة د والشعوب اإلسالمية، كلود كاهن، ترمجالعرب تاريخ - 
  .م١٩٧٢

  .م١٩٦٢روت  ، أفرام البستاين، بياملعارفدائرة  - 
 وحممد اإلسالمية، ترمجة أمحد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد احلميد يونس املعارف دائرة - 

  .م١٩٣٣حممد مهدي عالم، القاهرة . ثابت الفندي، مراجعة د
عبد الرمحن بدوي، املؤسسة العربية . يف الفلسفة والعلوم عند العرب، د ونصوص دراسة - 

  .م١٩٨١أوىل .  والنشر، طللدراسات
ّ يف معرفة رموز األقالم، ابن وحشية النبطي، نشر وترمجة جوزيف مهر، لندن املستهام شوق - 

  .م، نسخة مكتبة املتحف الوطين بدمشق، دار اآلثار العربية ١٨٠٦



  
  حيىي مريعلم. د - ابن وحشية النبطي 

  

٧٦٣

 املصرية صناعة اإلنشا، القلقشندي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسسة  يفاألعشى صبح - 
  .رية  العامة، مصورة عن الطبعة األمي

حممد حسان . دحممد مرايايت، .  واستخراج املعمى عند العرب، اجلزء األول، دالتعمية علم - 
  .١٩٨٧جممع اللغة العربية بدمشق،  رعلم،  حيىي ميّالطيان،

رعلم،  حيىي مي. دحممد مرايايت، . ى عند العرب، اجلزء الثاين، دـ واستخراج املعمميةـلتعا علم - 
  .١٩٩٧ جممع اللغة العربية بدمشق، الطيان،حممد حسان .د

  .م١٩١١روما . ّتارخيه عند العرب يف العصور الوسطى، كارلو نلينو، ط: الفلك علم - 
 العربية،هد، اجلزء األول، املعهد الفرنسي للدراسات  ابن وحشية، حتقيق توفيق فالنبطية، الفالحة - 

  .م١٩٩٣أوىل، دمشق . ط
رى،   الكبالتجاريةطبعة امل. وط.  ابن الندمي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بال تاريخالفهرست، - 

  .القاهرة
العلوم والفنون املختلفة عند العرب، مصطفى سعيد :  دار الكتب الظاهريةخمطوطات فهرس - 

  .م ١٩٨٠ جممع اللغة العربية بدمشق باغ،الص
  .م ١٩٨٢ حاجي خليفة، دار الفكر، دمشق، الظنون، كشف - 
لداتجممع جملة -    .٣٨ و٣٥ و٣٤ و٢٧ و٢١ و١٧ و١١ و٧ و٥و٣:  اللغة العربية بدمشق، ا
  .م ١٩٩٣أوىل . روت، ط  عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بين، املؤلفي معجم - 
  . العربية واملعربة، مجع يوسف سركيس، مكتبة الثقافة الدينية، مصورة بال تاريخ معجم املطبوعات- 
 املخطوطات ومعه كتاب شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم البن وحشية حتقيق منهج - 

  .م ٢٠٠٣/ ه١٤٢٣أوىل .  خالد الطباع، دار الفكر بدمشق، طإيادالنبطي، 
  .روت  ن، مكتبة املعارف، بي ملسلمي اإلسالمية والعلماء االعلوم موسوعة - 
  .١٩٨٤أوىل . روت، ط ن، بي عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليي. ن، د  موسوعة املستشرقي- 
  .م ١٩٨٢ إمساعيل باشا، دمشق ن، العارفيهدية  - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٧٦٤

  :ةـوطـ المخط– ب
ة يف باريس رقم  ابن وحشية النبطي، نسخة املكتبة الوطنياألقالم، شوق املستهام يف معرفة رموز - 

)١٣١/ ١٦٠٥. (  
 ابن وحشية النبطي، نسخة املكتبة الوطنية يف النمسا رقم األقالم،شوق املستهام يف معرفة رموز  - 

)٦٨. (  

  :ة ـع األجنبيـ المراج-   ج
- Ancient Alphabets and Hiroglyphic characters explained, in Arabic 

language by Abu Beker Bin Wahshih and in English by Joseph 

Hammer, London 1806. 

- Series on Arabic origins of Cryptology, volume One, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2003. 

-Series on Arabic origins of Cryptology, volume Two, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2003. 

-Series on Arabic origins of Cryptology, volume Three, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2004. 

 - The Encyclopaedia of Islam, volume III. P. 963- 965, LONDON 

1969. 
  



٧٦٥    

ن األبعاد الجمالية لإليقاع عند البالغيي  
  مشتاق عباس معن. أ

ن أو جمموعة من  ي معي تتابع نظامي لفاصل زمن((ّعرف اإليقاع بأنه ُي
املعينة بالنسبة لألصوات أو احلركات وهو موصوف بتوكيد الفواصل الزمنية 
))نظامي أو شخصي

)١(.  
ن باحث عن  ية بيوقد تعددت مناحي األثر املوسيقي يف النفس البشر

م ...رقي روحي ومعاجل وقاصد انفعال إخل، فالفالسفة على اختالف مشار
ًالعقائدية استعانوا باملوسيقى للتدرج مبراتب النقاء واملعاجلة النفسية بدءا بالفلسفة 

فأفالطون يرى يف . )٢(ً ووصوال إىل الفلسفة املعاصرة – أو قبلها –اإلغريقية 
ًب النفوس وتغذيتها روحيااملوسيقى أداة لتهذي

ا تذيب احلقد والبغض )٣( ّ، أل
من املنحى األفالطوين (  ه٣٣٩ت(رب الفارايب  ، واقت)٤(لتجعلها لينة العريكة
ا  بوصفه للعالقة بي من أول ] ها [مركوزة فيـ((ن املوسيقى والنفس البشرية بأ

))] ها [كونـ
ِّلنظرية ليعرف ّفطور هذه ا(  ه٤٥٦ت(أما ابن حزم الظاهري .)٥(
ا تأليفات عددية أو حلنية وهلذا تناسب النفس مناسبات ...((: النفس بأ

                                                            
  ).٩٨: (فاخر عاقل. د:  معجم علم النفس)1(
  .وما بعدها) ٧٩: (جان جوتيو: مسائل فلسفة الفن املعاصر:  ينظر)2(
  ).٩٥: (مجهورية أفالطون: ينظر) 3(
  ).١٠٥: (املصدر نفسه: ينظر) 4(
إحياء علوم : ينظر: يل هذه العالقة سرا من األسرار اإلهليةّ، وعد الغزا)٥: (ر  املوسيقى الكبي)5(

  ).١٤٨ - ٦/١٤٧: (الدين



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

))ّان والتذت بسماعها وطاشت وتواجدت بسماعها وجاشتحلاأل
فحدت . )١(

 يف –ن السحر واملوسيقى  هذه النظرة الناس على أن يؤمنوا بوجود رباط وثيق بي
ً ختلفه من أثر سواء أكان حمزنا أم مفرحا،  ملا– )٢(ن اإلغريقية والعربية احلضارتي ً
ًباعثا
  .)٣( النومعلى اليقظة أم على 

ّوسلك علماء النفس مسلكا يتماس مع املسلك الفلسفي إذ استغلوا  ً
م إىل األثر االنفعايل  املوسيقى يف العالج والصفاء الذهن ًي، فضال على إشار

ا استغل هذه العالقة أكثر  كم،)٤(الذي تؤديه املوسيقى يف النفس اإلنسانية
ًاألدباء والنقاد قدميا وحديثا رها  ، ليبينوا مناطق اإلبداع يف النص ومساقط تأثي)٥(ً

 - مبفهومها املعروف -ن املوسيقى  ًيف نفس املتلقي، والرابط ليس بعيدا بي
ر النفسي أم  ّواملوسيقى اللغوية ألن األواصر متقاربة سواء على مستوى التأثي

ن؛ موسيقية  ستوى الذايت، ألن األصوات اللغوية تقسم قسميعلى امل
  .)٦(وضوضائية، كاألصوات املنبعثة من اآلالت املوسيقية

ا اإليقاع، تأثي رات الت ّوما يهمنا هنا من مجلة هذه التأثي ره يف  ي يوحي 

                                                            
  ).٢/١٨٠: ( الفصل يف امللل واألهواء والنحل)1(
  ).٤٥: (كورت زاكس: تراث املوسيقى العاملية: ينظر) 2(
  .وما بعدها) ٦٨: (ضياء الدين. د: املوسيقى وعلم النفس: ينظر) 3(
  ).٨٢- ٧٧: (عز الدين إمساعيل. د: ر النفسي لألدب ، والتفسي)١/٢٦(: العمدة: ينظر) 4( 
وما بعدها، واللغة العربية ) ١٠٢: (آمال املختار: ن علم النفس وعلم اللغة املوسيقى بي:  ينظر)5(

  ).٤٠: (حممد عبد الوهاب محودة: واملوسيقى
، )٢٨٧: (سر الفصاحة: ينظرر اإليقاع يف املتلقي؛  ّووضح ابن سنان تأثي) ١/٢٢٤: ( العمدة)6(

ّن وضح شراح التلخيص أثره يف النص، ينظر يف حي   ).٩٣- ١/٩١: (شروح التلخيص: ّ



  

٧٦٧  مشتاق عباس معن.  أ– ن البالغيياألبعاد اجلمالية لإليقاع عند 

  :وحدات التواصل اإلبداعي

 املتلقي  الرسالة  املرسل

  املستمع أو القارئ    النص   املؤلف

  .ولوال هذه الوحدات ملا وصل اإلبداع القدمي، وملا استمر اإلبداع املعاصر باإلنتاج
ر  ّنصا عن اجلاحظ وضح فيه تأثي(  ه٤٥٦ت (رواين  وقد نقل ابن رشيق القي

ّاإليقاع يف هذه الوحدات الثالث، مع  أنه خص هذا الكالم بالشعر
)١(.    

التناسب (ر فقط بل حاولوا إدخال ومل يؤكد البالغيون اإليقاع الظاه
ًيف النسج والتأليف يف احلقل نفسه، وهي مسألة أكدها احملدثون أيضا ) والتوافق ّ

ّالذي عرف اإليقاع بأنه انتظام يف الصوت وتناسب ) فانسان داندي(وال سيما 
  .)٢()التكرار والتناسب(الذي حصره بـ) ريتشاردز(يف البعد وكذلك 

ن فحسب، بل إن جذوره متتد إىل   من عند احملدثيّومل يكن هذا التصور
أقوال علمائنا القدامى وال سيما البالغيون منهم، إذ جعلوا اإليقاع على 

ر، ومنط التناسب  منط الوزن الذي يتفرع إىل عروض النظم ونغم النث: ن منطي
  .الذي يعتمد على أساس سبك التأليف والنظم
  :ن الغة على مرتبتيوعلى األساس الثاين جعل العلوي الب

ُفالطرف األعلى منه يقع التناسب فيه حبيث ال ميكن أن يزاد عليه، وعند ((
هذا تكون تلك الصورة وذلك النظام يف الكالم يف الطبقة العليا من احلسن 

                                                            
  .١٨٨: ريتشاردز: ، ومبادئ النقد األديب٤/٥٧: جمدي العقيلي: السماع عند العرب: ينظر) 1(
  ) .١٥٦: (ن وكتاب الصناعتي) ٢٨: (قانون البالغة: ، وينظر)١/٦٩: ( الطراز)2(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

واإلعجاب، والطرف األسفل أن حيصل هناك من التناسب قدر حبيث لو انتقص 
))ًن مراتب خمتلفة متفاوتة جدا ن الطرفي منه شيء مل حتصل تلك الصورة، مث بي

)١(.  
 وخمالفة رونق البالغة -  أي يف اإلعراب - ّن اللحن اجللي   بي)٢(وربط ابن سنان

ّالقائم على أساس التناسب يف تأليف الكالم الذي يعد حبد ذاته خمالفة لقواعد الناطق  ّ
هيم أنيس يف أن إبرا. العريب يف نسج تراكيبه، وهي تلميحة سبقت ما ذهب إليه د

ا خمالفة –اإلقواء يب من عيوب القوايف يقوم على خمالفة اإلعراب إلقامة القافية   بأ
وهذا تقارب يف األساس الذي ينطلق منه يف التعليل . )٣(لإلعراب ملساندة إيقاع الكالم 

  .فكالمها يؤكدان التناسب وإيقاعية التأليف
ّوتبعا ملا مر ذكره يكون البالغيون قد  ي  ر من األقوال الت أحملوا إىل الكثيً

ّتعد من مسلمات الدرس احلديث، مما يدلل على رجاحة ذهنهم وقوة رأيهم 
م الرابطة بي   .ّن الفكر الصويت والتحليل اجلمايل للنص وسالمة نظر

م وأقواهلم ببعدين وميكن إمجال األبعاد الت   :ي تناوهلا البالغيون يف حتليال
  : البعـد النفسي–أ 

إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة األعضاء يف اهليئات ((
واملقادير واأللوان وسائر األحوال مقبولة عندها، موافقة ملا أعطتها الطبيعة، 

ا فن ا، وصارت إياها كما  اشتاقت إىل االحتاد  زعتها من املادة، واستبثتها يف ذا

                                                            
  ) .١٠٨: (سر الفصاحة: ينظر) 1(
  . وما بعدها)٢٦٣(:  موسيقى الشعر:ينظر) 2(
  ).١٣٨: (التوحيدي: اإلمتاع واملؤانسة:  وينظر،)٤٢: (التوحيدي: اهلوامل والشوامل) 3(



  

٧٦٩  مشتاق عباس معن.  أ– ن البالغيياألبعاد اجلمالية لإليقاع عند 

))تفعل يف املعقوالت
)١(.  
ّهذا تصور تبن  ، على مستوى الفلسفة اإلهلية )٢(اه الفالسفة املسلمونّ

ًرا عن  ًواإلبداع، وما ذكرناه سلفا يتبع املستوى الثاين، لكنه ال خيتلف كثي
  .مقوالت املستوى األول

ّن النص والسيما من الناحية النفسية،  ُوملا كان اإليقاع مهما يف حتسي
ّحذر البالغيون من املبالغة فيه وأكدوا ض رورة االعتدال يف استعماله وعدم ّ

  .اخلروج عن املدى املعقول لالستعانة به
ًفللعرب حدود الستعماله يف كالمهم، وخمالفته تعد جتاوزا للمألوف،  ّ
ًويكون هذا التجاوز خروجا عن القاعدة العامة لضبط التأليف العريب، فيكون 

ًبذلك عيبا مستهجنا، لذلك جند ابن األثي يف االستعانة ) االعتدال(ر يؤكد قضية  ً
  .)٣(باإليقاع السيما يف حديثه عن السجع وجيعلها األصل يف استعماله

ّي حذرت من املبالغة يف اإليقاع،  ومن مراجعة النصوص البالغية الت
  : نفسية، ميكن تلخيصها باآليت- عند أغلبهم -ّوجدنا العلة يف ذلك 

ُإن النفس لو طبعت على شيء، :  كسر األلفة- ١ ْألفته معه وجعلته ّ َِ

ّمعيارا لتحسس مواقع القبح واجلمال يف موازينها التعاملية، وخمالفة ذلك الطبع  ً
ًيعد كسرا لتلك األلفة ومفارقة هلا ّ.  

مفارقة الطبع ((: لذلك دعا البالغيون إىل عدم خمالفة تلك األلفة، ففيها

                                                            
، وسايرهم يف ذلك حازم ٢٣٧: الرسالة اهلامسة من القسم الرياضي: رسائل أخوان الصفا: ينظر) 1(

  .١٢٣- ١٢١:  منهاج البلغاء:ي، ينظر القرطاجن
  .) وما بعدها٣١: (الصفدي): يف علم البديع(وجنان اجلناس ، )١٩٨- ١/١٩٧:( املثل السائر: ينظر) 2(
  .) ٤١٢ (ًمنه أيضا:  و ينظر١٩: الوساطة) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ً، ألن النفس إذا تعودت شيئا ألفته فإذا زا))وقلة احلالوة ّد عن حده جمته ّ ّ
  .)١(ورفضته

 - ّإن جماوزة املعقول يف كل شيء ممجوج، واستيعابه : ّ كـد الذهن- ٢
ّ يتعب الذهن ويكده، لذلك دعا البالغيون إىل الت-ّمن دون شك  زام احلدود  ُ

املعقولة يف االستعانة باإليقاع يف كالمهم ألن التعويل عليه من دون االلتفات 
ً يكون عبئا على النص ال جممال لهإىل إحياءاته الداللية ّ ّ ً.  

إذا قرع ] من اجلنس الذي[صار ((فالشعر إذا كان من هذا الضرب 
ّالسمع مل يصل إىل القلب إال بعد إتعاب الفكر، وكد اخلاطر، واحلمل على  ّ
القرحية، فإن ظفر به فذلك من بعد العناء واملشقة، وحني حسره اإلعياء، 

ش فيها النفس لالستماع حبسن أو وأوهن قوته الكالل، وتلك ح ال ال 
))االلتذاذ مبستظرف، وهذه جريرة التكلف

)٢(.  
اليت ) الذوق(أمحد مطلوب بني النظرية التأثريية ومعيار . لذلك ربط د

ّيهدف إليها اجلرجاين من جهة، وبني بلوغ املعاين من دون كد الذهن، بل هي 
  .)٣(مراجعة نفسية ملا تلقى املستمع

ن خالل هذا التتبع أن األقوال البالغية ذات مرجعيات ويتضح م
خمتلفة، ففي هذا القسم من الدراسة اتضح اعتمادهم على الرؤى الفلسفية، 
لكنهم مل يكونوا جمرد ناقلني مقلدين بل الحظناهم موسعني هذه الفكرة 
ّومبينني جوانب السلب واإلجياب فيها، السيما يف حتديد استعانة الكاتب 

                                                            
  .)١٥(: عيار الشعر: ينظر) 1(
  .٥٠- ٤٨: ن كتاب الصناعتي:  و ينظر١٩: الوساطة) 2(
  .٢٠٨-٢٠٧: جلرجاين؛ بالغته ونقدهعبد القاهر ا: ينظر) 3(



  

٧٧١  مشتاق عباس معن.  أ– ن البالغيياألبعاد اجلمالية لإليقاع عند 

ا قانون والشاعر ِّ باإليقاع، وحصره ضمن حدود ال جيوز له ختطيها، ال أل

ا مسة من مسات النفس اإلنسانية اليت انطلقوا من تصورها  ّفقط، بل أل
  .للجميل والقبيح يف الكالم والتأليف

  : البعـد اإلبالغي–ب 
ما جيمعان ما  ُ لإليقاع أبعاد فرعية كثرية، لكننا مجعناها يف بعدين فقط أل
ما  ُفرعه السابقون، فالحظنا أن البعد االجتماعي مذاب يف البعد النفسي أل ّ

ن جند أن البعد اإلبالغي  ينطلقان من ذائقة اجلماعة وجتسيد الفرد هلا، يف حي
ّ، فأما األول فإنه عام )البعد اجلمايل(و) ي البعد الفن(ّيذوب بعدين آخرين مها 

ّن يدلل الثاين على معىن  اإليقاع، يف حييناقش قضية احلسن يف استعانة النص ب
  .ُواسع يشمل مجيع ما ذكر، ألن املبدع يعمد لإليقاع لبلوغ اجلمال

ًَُّألن فيه متيـزا مما سواه، فهو بعد مل ) البعد اإلبالغي(رنا عنوان  وقد اخت َ
 بل لو كانت مثة إشارات –ي   من خالل مراجعت-ن  ر البالغيي ُيشر إليه غي
ا ال تب   .ّن اليت امتازت بالنضج واجلدة لغ شأو أقوال البالغييفإ

ًويعد هذا التصور تصورا ناضجا لقيمة اإليقاع اإلحيائية يف النصوص  ًّ ّ ّ
وهي مسألة حاول احملدثون نسبها إىل أنفسهم وذلك بدرجها ضمن إجراء 

  .)١() األسلوبية الصوتية( نقدي  ومسوه بـ -حتليلي 
ّؤثر دالالت بالغية، ال تقل يف أمهيتها عن لإليقاع الصويت امل((إذ إن 

ا مع داللة  داللة األلفاظ، وتزيد أمهية اإليقاع الصويت، إذا تطابقت دالال

                                                            
 )٨٦: (إبراهيم خليل. د: واألسلوبية ونظرية النص) ٨- ٧(: جورج مونان: األسلوبية: ينظر) 1(

  .)  وما بعدها٩١(: منذر عياش. د: واألسلوبية وحتليل اخلطاب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

))األلفاظ، أو وسعتها، أو أكملتها
)١(.  
ن على  ن من األسلوبيي ن ذاك وفكرة احملدثي ّويقوم تصور أغلب البالغيي

  . االستبدال-   التكرار -  : ن مها أساسي
 -وسنتحدث عن األساس األول يف معرض حديثنا عن فصاحة اللفظ 

  .  أما األساس الثاين، فسنقف عنده وقفة متأنية-إن شاء اهللا تعاىل 
عملية تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر ((: بأنه) االستبدال(يعرف 

))يف النص بعنصر آخر
)٢(.  

ن النص   يف حتسيوقد أشار عبد القاهر اجلرجاين إىل هذه العملية وأثرها
ن،  أو تقبيحه يف معرض حديثه عن اجلناس، وتناول هذه العملية على مستويي

  :مستوى احلسن والقبح، ومستوى الصوامت والصوائت
  حسن      

  يف الصوامت
  قبيح            االستبدال

  
  حسن    يف الصوائت        
        
  قبيح              

صوات يف النص ن األ وجعل مقياس احلسن والقبيح، يف االستبدال بي
ره لداللة السياق الذي وردت فيه، وهو دأب  ره يف املعىن وتغيي الواحد، ومدى تأثي

                                                            
  .) ٢٧٦(: ر ستيتية مسي. د: ر البالغي حبث يف أصول التفكي: روافد البالغة) 1(
  .) ١٩(: حممد خطايب: مدخل إىل انسجام اخلطاب: ّيات النصلسان) 2(



  

٧٧٣  مشتاق عباس معن.  أ– ن البالغيياألبعاد اجلمالية لإليقاع عند 

  .)١()النظم(اجلرجاين يف نظريته البالغية جلماليات النصوص القائمة على أساس 
ن  حديثه الذي وازن فيه بي) احلسن والقبيح(ي  فمثال االستبدال الصائت
  :خر، مهابيت أليب متام وبيت لشاعر آ

  :قال أبو متام
ُفيه الظنون أمذهب أم مذهب َ َْ َْ  ذهبت مبذهبه السماحة فالتوت   ٌُ

  :وقول الشاعر
َأو دعاين أمت مبا أودعاين َْ  ى ناظراه ناظراه فيما جن   ْ

أتراك ((: فقد أوضح قبح االستبدال األول وحسنه يف الثاين بقوله
لقائل وقول احملدث ألمر يرجع استضعفت جتنيس أيب متام واستحسنت جتنيس ا

ُإىل اللفظ ألنك رأيت الفائدة ضعفت عن األول، وقويت يف الثاين، ورأيتك مل 
ًيزدك مبذهب ومذهب على أن أمسعك حروفا مكررة تروم هلا فائدة فال جتدها  َ َْ ُ َ

ورأيت اآلخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه خيدعك عن . ّإال جمهولة منكرة
فبهذه . ويومهك كأنه مل يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاهاالفائدة وقد أعطاها 

ًالسريرة صار التجنيس وخصوصا املستوىف منه املتفق يف الصورة من حلى الشعر  ّ
ن لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة  ًَّومذكورا يف أقسام البديع، فقد تبي

ّه إال مستحسن، ى إذ لو كان باللفظ وحده ملا كان في ّأمر مل يتم إال بنصرة املعن
))وملا وجد فيه معيب مستهجن

)٢(.  
ر متكافئة، ألن  ولو دققنا يف موازنة عبد القاهر اجلرجاين لوجدناها غي

                                                            
  .الفصل األول من الكتاب: حممد عبد املطلب. د: قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين: ينظر) 1( 
  .) ٤٠٢(: دالئل اإلعجاز: و ينظر)  ٨(: أسرار البالغة) 2(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ن يقوم  يف حي) ّالفتح والضم(ن  بيت أيب متام يقوم على أساس االستبدال بي
بيت الشاعر الثاين على أساس الوقف واالستئناف، لذا ال ميكن التفاضل 

  .ن وجهة التجنيس خمتلفةبينهما أل
  :ًي فشاهده قول أيب متام أيضا وهو أما مثال االستبدال الصامت

ٍميدون من أيد عواص عواصم   ٍتصول بأسياف قواض قواضب ٍ 

إنك تتوهم قبل أن ترد عليك آخر الكلمة كامليم من ((ّوعلل ذلك بـ 
ا هي الت ئك ثانية ي مضت، وقد أردت أن جتي عواصم والباء من قواضب، أ

ى إذا متكن يف نفسك متامها، ووعى مسعك آخرها،  وتعود إليك مؤكدة، حت
انصرفت عن ظنك األول وزلت عن الذي سبق من التخيل، ويف ذلك ما 

))ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن خيالطك اليأس منها
)١(.  

ن النص  له أثر يف حتسي) احملل(ّر وابن سنان فأكدا أن  أما ابن األثي
ًسيما يف جعل اإليقاع متناسبا مع السياق الذي ورد فيهال

)٢(.  
ّفأكد البالغيون من خالل تصورهم هذا أن لإليقاع بعدا آخر قل  ً ّ

ّ وهي مسألة تؤكد – ممن سبقهم أو عاصرهم من علماء العربية –رون إليه  املشي

                                                            
  .) ١٨(: أسرار البالغة) 1(
، إذ ناقش األول احلشو )١٦٢- ١/١٦١: ( واملثل السائر)١٤٧- ١٤٦(: سر الفصاحة: ينظر) 2(

ن ناقش الثاين مواقع  الذي يؤتى به إلقامة الوزن يف الشعر والسجع وأثر ذلك يف املعىن يف حي
  .ى رية منها وأثرها يف الوزن واملعن الكلمات يف النصوص السيما النث



  

٧٧٥  مشتاق عباس معن.  أ– ن البالغيياألبعاد اجلمالية لإليقاع عند 

ا م أصحا م وتبنيهم أمورا يرى احملدثون أ ًمرة أخرى حيوية أذها ِّ ً)١(.  
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جرس األلفاظ يف البحث البالغي والنقدي :ينظر: ن ِشر إىل البعد اإلبالغي لإليقاع عند البالغييُي
  .عند العرب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا
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  .م١٩٩٥، ١، ط)أدبيات( لوجنمان، سلسلة - شرنالشركة املصرية العاملية لل
مفيد قميحة، . د: الكتابة والشعر، أبو هالل العسكري، حتقيق: ن  كتاب الصناعتي-١٩
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٧٧٧  مشتاق عباس معن.  أ– ن البالغيياألبعاد اجلمالية لإليقاع عند 
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  ٧٧٧

  ن المقال بإيضاح االستعارة بالمثال تحسي

ّ ألبي الفتح محمد بن محمد المصري األزهري ّ َّ َّ  

ّمن علماء القرن التاسع الهجري( َّ(  
  عدنان عمر الخطيب. أ

)١(  
ّمحمد بن محمد المصري األزهري، حياته، وآثاره  ّ َّ َّ:  

َّاحلق أن املصادر الت ّي ترمجت لألزهري املصري مل تتجاوز اخل ُّ مسة، ونصيبه ّ

ٌفيها أسطر معدودة ليس غي َّر، وباجلملة فقد ضنَّت املصادر، فلم تأت يف حق الرجل  ٌ ِّ ِ ِ

ُعلى ما ينقع الغلة، وميكن لنا أن نستخلص منها ما يلي َُّ ُ:  

ّح مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا املصري  هو أبو الفت َّ َّ ِّ

ّاألزهري املؤذن احلموي األصل ََّ َّ املشهور بالرسامِّ َّأحد أعالم القرن التاسع  .)١(َّ

ّاهلجري
َّ، ولد بالقاهرة، وتعلم فيها، فكان النَّاظم النَّاثر العامل بالبيان والبديع )٢( ُ

                                                 
  -)١/٤٦١(، وإيضـاح املكنون ) ١١/١٢٦(و) ١٠/٤٢(َّالضوء الالمع :  انظر)1(

، )٣/٦٢٢(ن  ، ومعجم املؤلفي)٢/٢١٧(ن  َّ، وهدية العارفي)٤٠٦، ٢/٦٤(
ّوالبديعيات يف األدب العريب  َّ)١٢٦.(  

َّالرسام((: رسم: َّويف التاج ِّمن ينقش األلواح، وقد اشتهر به مجاعة من احملدثي: َّ ٌ َّفلعل . ))ن ُ
َّحممدا املصري ممن كان يفع َّ ً ا، فنسب إليها، فقيل الرسامَّ َّل ذلك مهنة يتكسب  َّ ُ َّ ً.  

ّ تفرد كحالة يف معجم املؤلفي)2( َّ ّ، فذكر مولد حممد املصري سنة )٣/٦٢٢(ن  َّ  ووفاته   ه٨٥٧َّ
ُّ، وال ندري بعد مستنده العلمي يف حتديد هذا التاريخ بدقة، فكل ما بي ه٨٨٥سنة  َُّ َّ َّ ن  ُ

يف == علي أبو زيد  .َّكما تفرد د. ر َّقرن التاسع للهجرة ليس غيَّأيدينا أنه من علماء ال



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  :ًترك لنا آثارا، هي... ُّواللغة

  .َّزم فيها أن تكون الشواهد على األنواع الت: َّ بديعية- ١

ُ الدرة المني- ٢ َّ   .رة الجسر والجزيرةُرة في مناظ ُّ

َّ صحائف التصحيف ولطائف التحريف- ٣   .ًرا ًنظما، ونث: َّ

ََّ لطف الصمد في كشف الرمد- ٤ َ   .مقامة: َّ

ّهذا كل ما أسعفتنا به املصادر عن حممد املصري األزهري، وهي ترمجة  ّ َّ خلت ُّ

  .ن املقال  ًمن ذكر شيوخه وتالمذته، كما خلت أيضا من ذكر رسالته حتسي

)٢(  

  :ن المقال بإيضاح االستعارة بالمثال تحسي

ّإن عدم ذكر هذه الرسالة ضمن آثار حممد املصري ال : بادئ ذي بدء نقول َّ ِّ َّ

ا ليست له؛ ذلك أنه ليس من عادة علماء الرتاجم حي يعن َّي أ َّ رمجون لألعالم أن  ن يت َّ

َّيأتوا على آثار هذا العامل أو ذاك كاملة، وإمنا يكتفون بال من آثاره أو تصانيفه : قولً

ِّأضف إىل ذلك أن الرسالة قد انتهت بالعبارة الواضحة اآلتية. كذا وكذا قال ((: َّ

ُمؤلفها عفا اهللا عنه ما نصه ُّ ُ َّرقمه أفقر الورى وأحقر من ذرى حممد بن حممد : ُِّ َُّ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ
                                                  

ً، فذكر أن حممدا كان حيا سنة )١٢٦(َّكتابه البديعيات  َّ ً، مستندا يف ذلك  ه١١٣٨َّ ُ
َّره أنه حيقق خمطوطة حملم إىل صديق له أخب ّ ُ َّد املصري ذكر فيها هذا التاريخ، ومل يشأ  َّ ُ ّ

. ي يقوم بتحقيقها ُعلي أن يفصح عن اسم املخطوطة الت. َّهذا الصديق فيما ذكر د
َّواحلق أن ما ذهب إليه هذا الصديق وشايعه فيه د َّ علي ليس بصحيح؛ إذ كيف . ُّ
ّيكون الرجل من علماء القرن الثاين عشر اهلجري؟ َّ َّوقد ذكره السخاوي يف الضوء ! َّ َّ

َّالالمع، وهو كتاب أفرده مؤلفه ألعيان القرن الت   .اسعِّ



  
٧٧٩  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

ُّاملصري األزهري سالة دون أن يرقى ِّوهي عبارة تقفنا جبالء على صاحب الر. )١( ))...ُّ

  .ّإىل ذلك أدىن شك

ّبعد هذا التحقيق يف نسبة الرسالة إىل صاحبها حممد املصري األزهري، نأيت  ّ َّ ِّ
  :ِّعلى مضمون هذه الرسالة، فنقول

ٌهي رسالة لطيفة مل تتجاوز الورقتي ًن، أقامها مؤلفها حبثا موجزا يف أنواع  ٌ ً ِّ

ًاالستعارات، مصحوبة بأمثلتها، مشروحة َّ الشرح البعيد عن التفصيالت والتفريعات ً َّ َّ

َّاملطولة املعهودة يف الكتب البالغية َّ ُ
.  

يبدأ املؤلف رسالته مبقدمة قوامها احلمد هللا والصالة والسالم على نبيه املختار 
ُ ِّ َّ َّ ِّ ِّ

ًَّحممد وآله وأصحابه، مضمنا إياها مصطلحات بالغية ٍ ُ َُّ ًِّ از، اإلجيا: َّ ... زاحلقيقة، ا

ّوكتاب اجلرجاين املعروف دالئل اإلعجاز ّمث يأيت على اسم رسالته، فيسمها . ُ

ّن املقال بإيضاح االستعارة باملثال، وحيقق مضمون هذا العنوان جبالء حي بتحسي ن  ُ

ًيعرض ألنواع االستعارات مصحوبة بأمثلتها، وقد بلغت عنده ستة عشر نوعا،  َََ َ ًّ
فاالستعارة . َّعارة، مها األساس هلذه األنواع الفرعيةن من االست أدرجها حتت قسمي

ًمفردة ومركبة، واملفردة تضم حتت جناحها مخسة عشر نوعا َََ َ ّ َّالتصرحيية األصلية : َّ َّ َّ

َّالتحقيقية، والتصرحيية األصلية التخييلية، والتصرحيية التحقيقية التبعية، والتصرحيية  َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ

َّلية التبعيةّالتخيي ٌأما املركبة فال يندرج حتتها إال نوع واحد، هو االستعارة . وهكذا... ََّّ ٌ َّ َّ
ُ َّ

َّالتمثيلية ذا النَّوع تنتهي الرسالة، خمتومة باسم مؤلفها كما أملعت قبل. َّ ُو ُ ِّ ً ِّ.  

ا باختصار رسالة موجزة تعليمية جديرة باخلروج إىل النُّور؛ لتكون نواة ًإ ٌ َّ ٌٌ ٌ  ملن َّ

                                                 
  ).١١(ن املقال   حتسي)1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّيروم هذا العلم، بادئا من خالهلا مبعرفة األساسيات، كي يستطيع يف قابل األيام أن  َّ ً
ي عرض هلا جهابذة هذا  رة الت خيوض يف تفصيالت هذا العلم وتفريعاته الكثي

  .املضمار

)٣(  

  :ِّتحقيـق الرسالـة 

كتبة ِّاستندنا يف حتقيق هذه الرسالة إىل نسخة وحيدة، وقفنا عليها يف امل

ْالظاهرية بدمشق حتت رقم َّ َّر على أخت هلا مع حبثنا الطويل   عام؛ إذ مل نعث٩٩٥٩: َّ

الواحدة يف ن، والورقة  َّوهي نسخة تامة تقع يف ورقتي. رة يف فهارس املخطوطات الكثي

ُ سطرا، ضمن جمموع عدد أوراقه ٢٥ َّكتبت بالسواد ، ] أ ق١٩ – أ ق ١٨[ ورقة ١٩ً ُ
ُخبط معتاد مع ُ ُجم واضح خال من الشكل، ترك هلا هامش بعرض ّ َّ  سم، ٥.٢٥ٍ

ّوهي بعد من نسخ مؤلفها حممد ابن حممد املصري األزهري الذي مل يذكر تاريخ  ّ َّ َّ ِّ ُ
   .)١(النَّسخ وال مكانه

َّأما منهجنا العلمي يف حتقيق هذه الرسالة فيمكن أن جنمله بالنقاط التالية ِّ ِّ ّ َّ:  

َّملة من نسخة الظاهرية التِّ نسخنا الرسالة كا- ١ َّ ؛ )ل(ي رمزنا إليها بـ ً

ا األصل املعتمد الوحيد الذي بي إشارة منا إىل أ
ُ

َّ ّ ًن أيدينا، وضبطناها ضبطا  ً
َّكامال؛ ليكون ذلك أنفع لقراء العربية َّ ًُ.  

َّ مل ختل هذه النُّسخة من بعض أوهام التصحيف والتحريف والتكرار - ٢ َّ َّ ُ
ُرنا إىل ذلك كله يف موطنه من احلواشي، مثبتيًأحيانا، وقد أش َن الصواب  ن يف املت ِّ َّ

                                                 
َّعلوم اللغة العربية(َّ فهرس خمطوطات الظاهرية )1(   ).٢١٢) ( البالغة-ُّ



  
٧٨١  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

  .ر ليس غي

َّ أفاد املؤلف يف رسالته من مفتاح العلوم للسكاكي خاصة، فخرجنا ما - ٣ ً َّ ّ َّ َّ ِّ

ّأفاده من املفتاح، مع الرتمجة املوجزة للسكاكي، وهو العلم الوحيد الذي ورد يف هذه  َّ َّ َّ
  .ِّالرسالة

ِّدمنا للرسالة بالدراسة الت ق- ٤ ِّ ا وبصاحبها َّ ِّي تعرف  ُ.  

  

ِّواهللا الموفق، والحمد هللا رب العالمي ِّ ًن أوال وآخرا ُ ً َّ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا



  
٧٨٣  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

)٤(  
  ]أ/ ١٨و[  : ن املقال بإيضاح االستعارة باملثال  حتسي

  
َّمحدا ملن له احلمد حقيقة ال جمازا، وصالة وسالما على املوشح بالكمال  َُ ً ً ً ً ُ ً

َشح بدالئل اإلعجاز، وعلى آله وصحبه الذين نسجوا لدين اهللا أحسن طراز، َُاملر ُ َ َ َّ
َِّاملصرحي ُ
  :ُوبعد. َّن مبكنيات اخلبايا يف لطائف اإلجياز 

َّفهذه رسالة مسيتها بـ  ِومن . ))بالمثال ن المقال بإيضاح االستعارة تحسي((ٌ
إنه الويل املتعال] فـ[َاستمطر اإلفضال، 

ُ ُّ َّ)١(.  
ٌم أن االستعارة إما مفردة أواعل ُ َّ َ ا كلمة مستعملة )٢(َّ ٌ مركبة، واألوىل توسم بأ ٌ ٌَّ ُ ُ َّ ُ

َرأيت أسدا متـوشح : ُر ما وضعت له ملالحظة عالقة مع قرينة مانعة، حنو قولنا يف غي ِّ َ َُ ً ُ
ًالسالح، فإننا شبهنا زيدا باألسد يف الشجاعة، وادعينا أن زيدا صار فردا  ً ًَّ َّ َّ َّ َّ من أفراد ِّ

ُاألسد، مث استعرنا أسدا لزيد، فهذه استعارة، والقرينة املانعة من املعن ٌ ً ُُى احلقيقي قوله ّ ّ :
ِّمتـوشح السالح َ ِّ َ َُ.  

ُ مخسة عشر قسما، تتضح لك بعد بأمثلتها، إن شاء اهللا )٣(وتنقسم هذه ُ َّ ً ََ َ َ
  :تعاىل

ُاألول ُالتصريحية األصلية التحقيقية: َّ َّ َّ ََّّ َال السابق، فإن االستعارة فيه  كاملثَّ َّ َّ
                                                 

ومن استمطر اإلفضال من اهللا تعاىل فيما : أراد. ّن زيادة يقتضيها النَّص ن قوسي  ما بي)1(
يقصده أو يتوجه إليه، فإنه الويل املتعايل الذي جيود على املستمطر مب

ُ ُ ّ َّ   .ا سألَّ
َّوإما على إرادة التفصيل: َّوالصواب.  ل)2( َّ.  
  .االستعارة املفردة:  أي)3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ا جرت يف غي ََتصرحيية، وحقيقتها ما ذكر منها لفظ املشبه به، وأصلية لكو ٌ ٌَّ َّ َّ
ُ

ُ ُ ر  ُ
ِاملشتقات واحلروف، وحتقيقية لكون املستعار له حمققا حسا ً َّ َُّ ُ ٌَُّ.  

َّتصريحية أصلية تخييلية: َّالثاني َّ ٌَّ ِت أنشب: األظفار من قولك: ٌ◌، حنوٌ
َاملنية أظفارها، فإن الوهم ملا أظهر ّ

َّ ُ رع هلا صورة  ََّ املنية يف صورة األسد، اخت)١(َّ
َََّأظفار خميـلة َ، كصورة األظفار احلقيقية، مث أطلق على الصورة املخيـلة الصورة )٢(ُ ُّ ََُّّ ََّ ُ ّ

َّاملحققة، والقرينة املنية، فهي تصرحيية بلفظ املشبه به، وأصلي َّ َّ َّ
ُ ٌُ ُ ُ َ َ َّ ا يف غيَ ر  ٌة لكو

ًاحلروف واملشتقات، وختييلية لكون املستعار له صورة  ُ ٌَُّ ًمتخيـلة، وهذا ] ب/١٨و[َّ َََّ َُ
ّاملثال إمنا يتجه على مذهب السكاكي َّ َّ َّ َّ)٣(.  

ٌتصريحية تحقيقية تبعية: َّالثالث ٌ ٌَّ َّ ََّّ َّ ُنطقت احلال: ، حنوَّ َشبهنا الداللة : ِ َّ َّ
َّل املراد بكل، واستعرنا النُّطق للداللة، واشتققنابالنُّطق جبامع وصو َ ٍّ ُ

ْ من النُّطق )٤(
ٌنطق مبعىن دل، فهي تصرحيية؛ ألنه صرح فيها بلفظ املشبه به، وحتقيقية لكون  ٌَّ ََّّ ُ َّ َّ َّ َ َ َ َ

ا جرت يف املشتقات َّاملستعار له حمققا عقال، وتبعية لكو َّ
ُ ٌَُّ ً ً َُ

)٥(.   
                                                 

  .ر واضحة ويف ل كلمة غي. َّ كذا الراجح)1(
َ خميـلة ومتخيـلة مبعن)2( ََّ ََّ َُ   .ًى واحد َُ
ّ هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي صاحب مفتاح )3( َّ َّ َّ ِّ

َمام احلنفي، العامل املتبحر يف النَّحو والتصريف وعلم املعاين والبيان والعروض العلوم، اإل َّ ِّ ُ ّ
َّوالشعر والكالم، املتوىف سنة 

ُ
). ٨/٢٢٢، واألعالم ٧/٢١٥َّشذرات الذهب . ) ه٦٢٦ِّ

  ).٤٨٥(مفتاح العلوم : وانظر قوله يف
  .َّواشتقينا حتريف: ويف ل. َّ كذا الصواب)4(
َّوختييلية لكون املستعار له صورة متخيـلة، وهذا املثال إمنا يتجه : َّتقينا يف ل بعد واش)5( َّ ََّ ََّ َُ ُ

ّعلى مذهب السكاكي َّ َّتصرحيية وحتقيقية تبعية، حنو: َّالثالث. َّ َّ َّشبهنا : ُنطقت احلال: َّ
َّالداللة بالنُّطق جبامع وصول املراد بكل، واستعرنا النُّطق للداللة، واشتقينا  َّ َّّ ُ

= من ْ



  
٧٨٥  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

َِّوألصل: ًوأمثاهلا أيضا َ، فإنه شبه مطلق االستعالء )١(َبـنَّكم يف جذوع النَّخلُ ُ َّ َّ
َّمبطلق الظرفية َّ َ ِ جبامع التمكن يف كل، واستعرنا تلك الظرفية لالستعالء، مث سرت )٢(ُ

ََ ّ َّ َّ ٍّ ُّ َّ
ََْاالستعارة من املطلقي ُ
ٌَّ، فهي تصرحيية لذكر )يف) (على(ِن إىل اجلزأين، فأطلقنا على  

َّاملشبه به، 
ُ

ا جرت يف احلروف َّوحتقيقية لتحقق املستعار له حسا، وتبعية لكو َِّ
ُ

ُّ ٌ.  
ٌتصريحية تخييلية تبعية: َّالرابع ٌَّ َّ ًنطقت احلال أيضا: ، حنو قولكَّ ُ َّفإننا شبهنا : ِ َّ

ًاحلال مبتكلم تشبيها مضمرا يف النـَّفس، وادعينا أن احلال صارت فردا من أفراد  َّ َّ ْ ً ُ ً ِّ ُ
ِّاملتكلم،

ُ
ِّ وذكرنا املشبه الذي هو احلال مرادا به املشبه به الذي هو املتكلم، فهذه 

ُ ُ ُ
َّ ًَّ ُ ُ

َمكنية، وال غرض لنا فيها اآلن، وستأيت ََ ٌَّ.  
َّمث إننا ختيلنا للحال نطقا، فشبهناه بالنُّطق احلقيقي، واستعرنا املشبه به  َّ َّ

ُ ّ ُ ً ُ َّ ّ
ّاحلقيقي للمشبه اخليايل، واشتققنا من احل َّ ُ ََّقيقي نطق مبعىن النُّطق املتخيل، فهذه َّ َُ ْ َ َ َ ّ

ًاالستعارة األخرية تصرحيية ملا مر، وختييلية لكون املستعار له خميال  ََّّ َّ ََُّ ٌ ٌُ ُ ٌَّ، وتبعية ]أ١٩و[ُ
ا يف مشتق، وهذا على مذهب السكاكي ّلكو َّ َّ ّ ُ

َّر مسلم ، وإن كان غي)٣( ُ َ.  
ٌمرشحة، َّإما : ُوهذه األربعة َ َّ ٌ مجردة، أوَُ َ َّ َ ٌ مطلقة أوُ ََْ ُ.  
ًمرشحةُمثال األوىل  َ َّ ً رأيت أسدا يفت:َُ ُرس بأنيابه ُ ًمجردةُومثاهلا . ِ َ َّ َ ً رأيت أسدا :ُ ُ

                                                  
َالنُّطق نطق مبعن= َ َّاملشتقات: إىل قوله... َّى دل َ

ُ
.  

ّمن الواضح أن املصنف سها، فبدأ بالقسم الثالث من االستعارة املفردة، مث : ُقلت َّ ِّ
ُ

َّ
َّخلطه جبزء من تعريف القسم الثاين، مث استدرك خلطه، فأعاد كتابة القسم الثالث  َّّ

  .ًصحيحا من جديد
  .٧١: بعض اآلية:  طه)1(
َفإنه شبه مطلق الظرفية مبطلق االستعالء:  يف ل)2( َُ َّ ََّّ ُ   .ى زه املعن ُوهو وجه ال جيي. َّ
  ).٤٨٩ و٤٨٥( مفتاح العلوم )3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّرس يف احلمام يفت ًمطلقةُومثاهلا . ُ ََْ َّعندي أسد، وقامت قرينة حالية على أن عنده : ُ ٌ ٌَّ ٌ
ًرجال شجاعا ُ ً.  

َّومثال الثانية  ًمرشحةُ َ َّ َشبت املنية األظفار الت أن:َُ َُّ ْي مل تـقلم، فهي  ِ ٌمرشحة،ََُّ َ َّ َُ 
َويصلح أن تكون  ًمجردةُ َ َّ َ ْي مل تـقلم الت(َ، وإن حذفت ُ ًمطلقةتكون ) ََُّ ََْ ُ.  
َّومثال الثالثة ً مرشحةُ َ َّ ِ نطقت احلال بفصيح املقال:َُ ُ ً ومجردة.ِ َ َّ َ ُنطقت احلال : ُ ِ

ًمطلقةو. زام بداللة االلت ََْ ُقت احلالنط: ُ ِ.  
َّومثال الرابعة  ًمرشحةُ َ َّ ُ نطقت احلال بلسان املقال:َُ ًمجردةو. ِ َ َّ َ ُ نطقت احلال :ُ ِ

ًمطلقةو. بلسان اخليال ََْ ُنطقت احلال: ُ ِ.  
َالثالث عشر َ َ َ ُ المكنية:)١(َّ ًمرشحةُ، ومثاهلا َّ َ َّ َ أنشبت املنية أظفارها:َُ َُّ َُّفاملنية : ِ

ٌاستعارة، واألظفار ختييل ُ ٌ، والنَّشب ترشيحٌ ُ ًمجردةو. َ َ َّ َ َ املنية ذات أظفار مقلمة:ُ ََّ ُُ ُ َّ .
ًمطلقةو ََْ ُاملنية ذات أظفار: ُ َُّ.  

فهذه مخسة عشر قسما يف االستعارة املفردة
ُ ً ََ َ َ.  

ُالمركبةَّوأما  َّ َّ اليت هي ثانية القسمة األصلية، فنحوُ ًإين أراك تـقدم رجال : ُ ْ ِ ُ ِّ َُ ِّ
ُوتـؤخر أخرى ُ ِّ ُهذا يقال للذي يت: الق. َُ ُردد يف أمره ُ   ُأيفعل كذا أم ال؟: َّ

ُوتقرير االستعارة أننا شبهنا هيئة منت ً َّ َّ ًزعة من شخص يت ُ َ ُردد يف الفعل وعدمه  َ َّ
ُّيئة شخص يـقدم رجال ويـؤخر أخرى لتحي ُ ُ ِّ َُ ًُ ْ ِ ُ ِّ َر كل منهما يف أمره؛ واستعرنا اهليئة  َ ٍّ

ٌَّللهيئة، والقرينة حالية ُ.  
ََفهذه ست عشرة ْ َ َ استعارة بستة عشر مثاال، ال يقطف أزهارها )٢(َّ ُ ِ ً ََ َ ََّ من  )٣(ّ]إال[ً

                                                 
  .َّالثالثة عشر حتريف: ويف ل. َّالقسم الثالث عشر من أقسام االستعارة املفردة:  أي)1(
  .َّستة عشر حتريف:  ل)2(
  .ّ زيادة يقتضيها النَّص)3(



  
٧٨٧  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

َيروم هداية كماال، وصلى اهللا وسلم على الذي وسع العاملي َّ َُّ ً ً ًن مجاال وجالال، وعلى  ُ ً
ًآله وصحبه ما سال دمع حمب سلساال ْ َ ٍُّ ُِ)١(.  
ُقال مؤلفها عفا اهللا عنه ما نصه ُّ ُ َرقمه أفقر الورى: ُِّ ََ ُ ُ َ َ

ُ ، وأحقر من ذرى حممد )٢( َّ ََ ُ
َبن حممد املصري األزهري، عفا اهللا عنه، ولطف به، آمي ُ ُّ ُّ ٍ َّ   .ن ُ

  المصادر والمراجع
  . القرآن الكرمي- ١
ّ األعالم، للزركلي، ط- ٢   .م١٩٨٩روت   بي–ن  دار العلم للماليي: ٨َّ
ُّ إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظ- ٣ نون على أسامي الكتب والفنون، َّ

  .م١٩٩٢/  ه١٤١٣روت   بي–َّدار الكتب العلمية : ّللبغدادي، ط
ّ البديعيات يف األدب العريب- ٤ ا، تطورها، أثرها، للدكتور علي أبو زيد، : َّ ّنشأ ُّ

  .م١٩٨٣/  ه١٤٠٣روت   بي–عامل الكتب : ١ط
َّ تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الز- ٥ َ َْ : ١ري، ط ّبيدي، حتقيق علي شيُ

  .م١٩٩٤/  ه١٤١٤روت   بي–دار الفكر 
ّ تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلمان، نقله إىل العربية الدكتور عبد احلليم - ٦ َّ ّ

َّالنَّجار وصحبه وأشرف على الرتمجة الدكتور حممود فهمي حجازي، ط اهليئة : ١َّ
َّاملصرية العامة للكتاب    .م١٩٩٥ –م ١٩٩٣ القاهرة –َّ

                                                 
ًما سال دمع حمب ماء عذبا صافيا:  أي)1( ً ً ٍّ ُِ : َّحال باحلمل على التشبيه، أي: ًوماء. ُ

  .ًسلسا حتريف: ويف ل. كماء عذب
  .املوري حتريف:  ل)2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ّ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي، حتقيق حممود - ٧ َّ

 دمشق –دار ابن كثري : ١األرناؤوط وإشراف عبد القادر األرناؤوط، ط
  .م١٩٩٥ –م ١٩٨٦

ّ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي، ط- ٨ َّ َّ  –روت   بي–مكتبة احلياة : َّ
  .دت

َّار الكتب الظاهرية  فهرس خمطوطات د- ٩ َّعلوم اللغة العربية (َّ ، ألمساء ) البالغة- ُّ
َّجممع اللغة العربية : احلمصي، ط   .م١٩٧٣/  ه١٣٩٣ دمشق –ُّ

َّتراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، ط: ن ِّ معجم املؤلفي- ١٠ َّ ِّ ُ١ :
  .م١٩٩٣/  ه١٤١٤روت   بي–ِّمؤسسة الرسالة 

ّلسكاكي، حتقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي، ط مفتاح العلوم، ل- ١١ ّ َّ دار : ١َّ
  .م٢٠٠٠/  ه١٤٢٠روت   بي–َّالكتب العلمية 

َِّن وآثار املصنفي ِّأمساء املؤلفي: ن َّ هدية العارفي- ١٢ ُ
دار الكتب : ّن، للبغدادي، ط 

  .م١٩٩٢/  ه١٤١٣روت   بي- َّالعلمية



  

  ٧٨٩  

ّميمية القاضي الجرجاني ُ ُ َّ ِ ْ ِ  
  علي بن عبد العزيز

  إبراهيم صالح. أ
 .ٌبسم اهللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى 

ديوان م عن دار البشائر بدمشق، ٢٠٠٣فقد صدر يف ربيع سنة : وبعد
  .ّ علي بن عبد العزيز، بتحقيق األستاذ مسيح إبراهيم صاحلالقاضي الجرجاني

ّجهدا يف البحث والتنقيب عن أشعار القاضي يف شتُومل يأل احملقق  ّى املظان  ً
  .ٍر سنوات طوال   قدر االستطاعة، عب-  خمطوطها ومطبوعها - 

ًوقد كان عمله هذا جاهزا للطبع منذ سنة  َم، ولكنه أرجأ نشره رجاء ١٩٩٥ُ َ ّ
ٍالظفر بأشعار للقاضي يف كتب مل يقف عليها  ٍ َّ.  
ًرت كتب جديدة ضمت عددا غيُولقد صدق حدسه يف ذلك، إذ صد ّ ٌ ر  ٌ

ًقليل من أبيات أشعار القاضي، ومن أمهها صدور التذكرة السعدية للعبيدي كامال،  ّ ّ َ َ ٍ
وصدور املنتخل للميكايل، وكذلك صدور طبعة جديدة من احلماسة البصرية، 

  .رها  وغي
َّولكن الذي كان يقلقه ويؤرقه، قضية ميمية القاضي؛ هذه امليمية ا َّ َّ ُ ُ ي كانت  لتّ

ّمثار إعجاب القاصي والداين، عب ّر قرون طوال، وعلى مدى اتساع رقعة العامل  ِ ٍ ٍ

ا أهل  َاإلسالمي، مبا تضمنته من حكم وعزة نـفس ومشوخ وإباء، ينبغي أن يتحلى  ّ ٍ ِ ٍ ٍ َْ َِِّ ٍِ َ ّ ّ
  .ّن الناس العلم بي

  ] :٣٠ص[ّ يف مقدمة الديوان -  حفظه اهللا - قال 
َُِّميمية القا(( ا اشتهر، وهي من عيون ِْ ُضي اجلرجاين أشهر قصائده، و َ ّالشعر، ُ
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َّومن حره وكرميه، تقطر عزة وإباء، وخاصة عزة نفس العلماء؛ صور فيها القاضي نفس  َّ ََّّ ً ً ُِّ
ََالعامل احلر، الذي يأىب اهلوان، مستشعرا كرامته إىل أقصى حدٍ ، وإنه ليأىب أن يروى من  َِّ ّ َ ً ِّ

ُمنهل قد يصيبه َزدري العامل الذي يلهث وراء أطماعه يف  َّ منه ما يؤذي نفسه؛ وإنه ليٍ َ
ّالدنيا، ناسيا أن من شأن علمه أن جيعله خمدوما ال خادما، وسيدا ال عبدا، وإال كان  ً ً ِّ ً ً ّ ً ُّ

َرا منه؛ ويزدري من يراهم حوله من العلماء صغار النُّفوس، الذين مل يصونوا  اجلهل خي ً
وان كبيحرمة العلم، بل د ٍنسوه ولطخوه  ّ ُ   .))ٍر  َّ

َّإال أن الذي وقف عليه السيد احملقق من هذه امليمية  ّ ّ ّ َ  رغم البحث - ّ
ّ مل يتجاوز ستة وعشرين بيتا، يضاف إليها بيت مفرد وجده يف الدر –واالستقصاء  ُّ ُ ً َّ

َّالفريد  أليدمر احمليوي، فجعله يف قطعة مستقلة، دون أن جيزم أنه من امليمي ّ ة؛ فصار ّ
موع سبعة وعشرين بيتا  ًا ً.  

ْوقد ذكر احملقق أن شهرة امليمية يف عصرها ويف عصور تـلتها، هي الت ََ ٍ َّ َّ َ ي  ّ
ا يف زماننا؛ قال ما نصه  ُّأضرت  َّ ًوأغلب الذين اختاروا أبياتا من هذه القصيدة، ((: َ َ

م بقوهلم ي كانت يف زمانه أو   الت- ُّوهذه الشهرة . ))وهي مشهورة  ((: أردفوا اختيارا
ا يف زماننا، فلم أجد   هي الت- بعده بقليل  ََّي أضرت   رغم طول البحث - َ

ُّوالتنقيب والسؤال  َّ مصدرا يروي امليمية بتمامها - ّ ً.  
ُفنحن ال نعلم عدد أبيات هذه القصيدة على وجه الدقة، وإن وجدت  ِّ َ

َّحـاشية كتبها قارئ تعليقا على امليمية يف ً :  تقول ))ر أهله شرح املضنون به على غي(( ًٌ
ُن بيتا، وقفت عليها خبط أستاذي وأخي الشي ًوهي قصيدة تبلغ أربعة وأربعي (( ّ ُ خ  ً

ّحممد بن العالمة الشي   . ))خ أمحد القامسي، نفع اهللا بعلومه ّ
َي مل أقطع األمل يف الوقوف على هذه ّ على أنن ((: َوأعقب ذلك بقوله

ّ ما، جبهد شخصيٍ  أو بداللة العلماء الباحثيًالقصيدة يوما
  .))ن  ٍ
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َولقد حقق اهللا أمنيته، وصدق حدسه وظنَّه؛ إذ كان  ّ ّ ُ  ينطلق -  حفظه اهللا –ّ
ُّمن نظرة إميانية حمضة، بأن هذا الت ّ ٍ ٍَّ َراث العظيم، له عشاق وحمبون، أفنوا أعمارهم  ٍ ُّ ٌ ّ

  .تلف مكتبات العامل َونور أبصارهم يف البحث فيه والتنقيب عنه يف خم
ّفما إن مسع أخي العالمة األستاذ الدكتور جليل العطية  ّ ُ  -  حفظه اهللا - ّ

َّبأمر الديوان، ومشكلة امليمية، حت ُ رسالة وجدت - ً مشكورا - َّى بادر فأرسل إيل  ِّ
ا ميمية القاضي اجلرجاين يف  ِّيف طيها املفاجأة املنشودة، والبشارة الكب َّرى؛ إ َّ

  .ن  ن خمطوطتي صفحتي
فلقد وقعت  ((: م ٢٠٠٤ نيسان ١٦ّ يف رسالته املؤرخة -  حفظه اهللا - قال 

ُن يدي قصيدة للقاضي اجلرجاين، أظنُّها حتمل أبياتا جديدة له؛ فأحببت أن أضعها  بي ً ً َ ّ
   . ))ًحفظه اهللا، لعلها تضيف شيئا ) مسيح(ّن أيديكم، لعلها تنفع حمروسكم  بي

َّولقد صدقت يا سي َ فلقد نفعت وأضافت - َّ أبا حممد - دي َ َ َ.  
 - ُوعندما استفسرت منه عن اسم الكتاب الذي وردت فيه القصيدة، قال 

ّاسم الكتاب الذي ضم ((: م ٢٠٠٤ حزيران ١٥ّ يف رسالته املؤرخة - حفظه اهللا 
ٍملؤلف جمهول، وهو ) رياض اآلداب ومنازه األلباب: (َّميمية القاضي اجلرجاين  ٍ ّ

الكتاب .  إستانبول– ٨٩١َُّيف مكتبة رئيس الكتاب مصطفى أفندي، رقم حمفوظ 
ّن القرن الثالث والسادس ً ديوانا لشعراء عاشوا ما بي٢٥يشتمل على منتخبات من  ّ .

  ).م املخطوط حسب ترقي (٨٢- ٨١ن  القصيدة مثبتة يف الورقتي
ّوالكتاب مل حيمل اسم الناسخ وال التاريخ، واملرجح عندي أنه  ّ ُنسخ يف ّ

  .انتهى ما قاله الدكتور جليل. ))ّالقرن التاسع اهلجري 
ًن بيتا، أضفنا إليها أربعة  ّفالقصيدة يف خمطوطتنا تتكون من واحد ومخسي

موع مخسة ومخسي ًأبيات من الديوان، فصار ا ًن بيتا، بزيادة أحد عشر بيتا على  ّ ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٩٢   )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .ر أهله  ُالذي ذكر يف حاشية املضنون به على غي
ٍىل جناب أخي الكرمي الدكتور جليل العطية، كل شكر وتقدير؛ وهكذا فإ ُّ َّ ّ

  .ر اجلزاء  ن؛ جزاه اهللا عن العلم وأهله خي فلتكن أخالق العلماء العاملي
اية مقدمته  ّوالشكر اجلزيل حملقق الديوان، الذي قال يف  ّ ّ   ] :٩ص [ّ

ُلقد أخلصت يف مجع شعر القاضي، وبذلت فيه من اجلهد و(( الوقت ما استطعت ُ
ُي أعلم يقينا أن أي عمل قام على اجلمع، البد أن يستدرك  َّإىل ذلك من سبيل؛ على أنن َّ ٍَ َّ َّ ً

ًعليه، وإين أشكر مقدما كل من يستدرك على هذا الديوان ولو بيتا واحدا  ً ِّ َ ً ُّ َّ((.  
  ُفاحلمد هللا يف البدء واخلتام

واألبيات . ّاردة يف الديوانهي األبيات الو) *(األبيات املسبوقة بنجم [
  ] .َي مل ترد يف أصل القصيدة املخطوطة هي الت[  ] ن  ن معقوفي احملصورة بي

ًوهذه هي ميمية القاضي اجلرجاين رمحه اهللا تعاىل، تنشر أول مرة كاملة  َّ َّ ُ َّ
  .حبمده تعاىل 
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٧٩٥   إبراهيم صاحل. أ–ميمية القاضي اجلرجاين علي بن عبد العزيز 

 ]من الطويل : [ّقال القاضي أبو احلسن علي بن عبد العزيز 
ِوطيب  ِليالينا احلميدة فيهماِْ َ َ َْ بأيامنا بـي- ١  َ َن الكثيبي َِّ ِن فاحلمى َ ِ 

ََْبرد زمان كان للهو ـتوأما ِ ْ َِّ َ ٍ َ َْ ووصل وصلنا بـي- ٢  َِِّ َْ َ ٍََ ن أعطافه املن ْ
ُ

ِِ ْ َ  ى َ
َُّعلى خلس أفضى إليهن ـنوما َّ ِ َْ ِ َْ ٍ ََ صحبنا به شرخ الشباب فدلنَّا- ٣  َُ ِ َّ َ َْ ِ ِِ ْ َ 

َََُّوم يف أمساعنا متـلوماَّوال الل ِ ْ َ َفلم ـنرض - ٤  َ ْ ًَأخالقنا النُّصح مذهبا] يف[َْ ْْ َ َ
ِ ْ َ 

َّعلى غيه أو شاف قـلبا مقسما  َُ ًْ َ َ َ ً إذا شاء غاو قاد حلظا موزعا- ٥  َِِّ ََُّ ً َْ َ ٍ َ ِ 
ْتريك دموعي أفصح القول أبكما َْ َِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ِِّ أعن- ٦  ُِ َْي على العذال أو خل بــي َ ِّ َ ِ ّ  َنناُ
ُإىل ناظر يـلقى التباريح مـنهما ِْ َ ْ َّ َْ ٍ ِ ُْ وطيف ختطت أعي- ٧  ِ َّ ٍ َن الناس والكرى َْ ِ ّ ُ 
ِتناقص ضوء البدر يف جهة احلمى ِ َ ِ ِ ْ َ

ِ
ْ َ ُ ُ ِِ تـنسم رياه وبشره به- ٨  َ ُ َُ ََّ ََ َّ َّ ََ 

ِّمن الطيف يف إلمامة أن ـتهوما َُ َ ٍ َ ِْ ِ َّ ْ وعز على العيـنـي- ٩  َ َْ َ ََّ َْن لو َ َّ مل ـترغباِ َُ َْ 
َّعلى مكمد أغضى ورأس تـبسما ََ ٍ َ ْ َ ٍ

َ ْ ُ َْ وملا غدا والبـي- ١٠  َ َ ّ
ُن ـيقسم حلظه  َْ َ ُ

ِ َْ ُ 
ٍوقائلة َْال روع البـي: َِ َ َْن مغرما ََّ ُ ٍِ فمن قائل- ١١  ُ ْ ًال آمن اهللا حاسدا: َِ ِ ُ َ َ 

ّمدامعه حت ُُ ِ َى تشرب◌تا دما َ َ َ ََّ َْ بدت صفرة يف وجن- ١٢  َ َ ٌَُْ ْ ْتـيه فلم ـتزلََ ََ ْ َِْ 
ََّإذا قلقت فيه اجلنوب ـترمنا َ ُ ُُ ِ ْ َ سقى الب- ١٣  ََِ ٍِرق أكناف احلمى كل رائح َ َِّ ُ َ ْ َ ُ ْ 
َمن األرض إال وهي فاغرة فما ٌَ

ِ
َ ّ ِ ِ َ ٌََْ إذا أسبـلت عيناه مل تـبق رـبوة- ١٤  َ َ ْْ َْ ُ َ ْ ََ َ ِ 

ُفإن أجنمت صارت مساء وأْجنما َ ًَ َ ْ َ ْ َ
َ ترى األ- ١٥  )١( ًِمتطايرا[      ] َرض َ َُ 
َّوـتهدي إليها الشمس شيئا مسهما َ ُ ًْ َْ ُ ْ َّ َ ْ َّ تسالبها أنفاسها ـنفس الصبا- ١٦  ُ ُ ََ َ َْ ُِ ُ 
َففاح به عرفا وأشرق مبسما َْ َ َ ْ َ ً ََْ ِِ َ كأن أبا عمرو ختلل روضها- ١٧  َ ْ َْ َ َّ ٍََ َ َ َّ َ 

     
                                                 

ّكذا يف األصل، ولعل الصواب. َأجنمت: و. ن بياض باألصل ن معقوفي  ما بي)1( ْأْختمت: َ َ ِ ُ.  
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َُّوحـيفا على األحرار زاد تكرما َ َ ِ ْ َ ً َْ
ًذا زادت األيام فينا حتمال إ*- ١٨  )١( ُّ ََ ُ َّ ِ 
ََْجتلت مساعي أوليه فأقدما ِْ ََّ َ ْ ََّ ُ إذا هاب ـبعض القوم ظلما أظله- ١٩  َ ََُّ َُ ً ْ

ِ
ْ َ ْ َ َ 

ََُّوإن كان مشغوفا بظلمي متـيما َُْ ِ ً ْ َ َ سقى اهللا دهرا ساقن- ٢٠  ْ ًْ َ ُ ِِي جلواره َ ِِ 
ُفإن قصرا ناب اعتذاري عـنهما َْ َ

ِْ َ َّ َ ْ ًَِّسأشكر ما توليه ـقوال ونية - ٢١  ِ ًِ َْ ِْ ُ ُُ ْ َ َ 
َْوأوضحت يل قصدي وقد كان أظلما َ ََ ْ ََ ْ َ ِِ فسحت رجائي بعد ضيق جماله- ٢٢  ْ َ ِْ ِْ َ َ َ َ َ 
َْمن الذم أعتد الصيانة مغنما َ ََ ِّ ُِّّ ََْ َّ ًِ وما زلت منحازا بعرضي جانبا- ٢٣  َ ِ

َ
ِ ْ ِ ً ُْ ُ ِْ 

َّولكن ـنفس احلر حتتمل الظ ُ
ِ َْ َ ُِّ َ ْ َ إذا قيل- ٢٤  ماََّ ُهذا مشرب؛ قلت: ِ ٌ َْ  َقد أرى: َ

ِخمافة أقوال العدا ِ َ ََ ِفيم أو لما: َ َ ُْ أـنهنهها عن بعض ما ال يشيـنها- ٢٥  َ ِ َِ ِ ُ ْ َُ 
َّوقد رحت من ـنفس الكرمي معظما َ ُ ِ ِ َْ ُ ْ ُ

ً فأصبح من عتب اللئيم مسلما- ٢٦    َّ ََّ ُ ِ ِ َْ ُ ِْ ُ 
َمسامرة األطماع إن بات ْ ِ ِ ْ َ ََُ ِ معدماُ ْ ُ

ُفأقسم ما غر امرؤ حسنت له* ٢٧  )٢( َْ ْ َِّ ٌُ ُ َُُّ ِ ُْ 
ِرأوا رجال من موقف الذل حمجما ُِْ ِّ ُّ ِ ْ َ ًُ َ ََ
َيقولون يل* ٢٨  )٣( َِّفيك انقباض، وإمنا: َ ٌ ِْ َ 
ِومن أكرمته عزة الـنَّفس أكرما ْ ُْ َِ ْ َُِّ ُ َْ ْ ُأرى الناس من داناهم هان عندهم* ٢٩  ََ َُ ِْ َ ُ َْ َ ّ َ 

َُّا طمع صـيرته يل سلماَبد َ ََُُّْ ٌ َُّومل أقض حق العلم إن كان كلما* ٣٠  ََ ْ ِ ِ ِْ َّ َ ِ َْ ْ 
َألخدم من القـيت، لكن ألخدما ْ ُْ َْ ْ َُ َْ َ َومل أبـتذل يف خدمة العلم مهجيت* ٣١  ِ ْ ُ َِ ِْ ِ ِْ ْ ِ ََْ ْ 
َإذن فاتباع اجلهل قد كان أسلما ْ َ َ ِ َْ ُ ِّ ْ ْأأشقى به غرسا وأج* ٣٢  )٤(َِ َ ًََ َْ ًَِّنيه ذلةِ ِ ِْ 

     

                                                 
ّ عن الدر الفريد ١٣٣ً ورد هذا البيت مفردا يف الديوان )1( ّ.  

ّ البيت مصحف يف الديوان)2( ّ.  
َعن موقف الذل أحجما : ...  يف الديوان)3( ّ ّ.  
  .َقد كان أحزما: ويف الديوان. ة  وبه ينكسر الوزنّوأجتنيه ذل: ... َ يف األصل)4(



  
٧٩٧   إبراهيم صاحل. أ–ميمية القاضي اجلرجاين علي بن عبد العزيز 

ِّولو عظموه يف النُّفوس لعظما َُ َِ ُ َّ َ
ْولو أن أهل العلم صانوه صانـهم* ٣٣  )١( ُ َ ُُ ِ ِْ َ َْ ََّ 

ّحمياه باألطماع حت ِ ْ َ ُ َّ َََّى جتهما ُ
ََّولكن أذالوه فهان ودنسوا* ٣٤   )٢( َ َ ُ ْ 

ِْن مل حيرس محاه وأسلما َكبا حي ُ ُ
ِ
ْ َُْ َفإن قـلت* [٣٥  ]َ ُْ ْ َّد العلم كاب؛ فإمناَج: ِ ٍِ ِْ ُّ 

ِّأقـلب كفي إثـرة متذمما َ َُ َُِْ ِّ َ ُ َُِّ
َوإين إذا ما فاتن* ٣٦   )٣( ِّ ْي األمر مل أبت ِ َِ ُ َْ 
ََْوإن مال مل أتبعه هال وليتما ّ َْ ُْ ِ ُ َ ْ ُولكنَّه إن جاء عفوا قبلته* ٣٧  ِ َُُِْ ً َْ َ ْ ِ 
َإذا مل أنـلها وافر العرض مكرما َْ ُ ِ ِْ

ِ ََْ ٍوأقبض خطوي عن حظوظ* ٣٨   )٤(ِ ُ ْ َ ُ ِْ ٍ كثريةَ
َ َ 

َّوأن أتـلقى باملديح مذمما َ ُ ِ َََّ ًوأكرم نـفسي أن أضاحك عابسا* ٣٩  َْ ِ َ ِ ُ َ ُْ َْ ُِ ْ 
ّإليه وإن كان الرئيس املعظما ََُ َ َّ َ ْ ِ ِِْ
ْوكم طالب رقي بنـعماه مل يصل* ٤٠   )٥(

ِ َ ُ ْ ُِ ِِّ ٍ 
ِاألرض أرضاه منعما] ما يف[ُّوما كل  ُْ ُ َْ ِ َُِّْوما كل بـرق الح يل يستفزين* ٤١   )٦(َ َ ََ ٍ ْ ُّ ُ 

ِأقـلب فكري منجدا مث متهما ُْ َُّ ً ِ ِْ ْ ُ ْولكن إذا ما اضطرين األمر مل أزل* ٤٢  َُِّ ََ ْ ُ َْ ََّ ْ ْ 
ُإذا قـلت ُْ َقد أسدى إيل وأنـعما: ِ َ َْ ََّ ِِإىل أن أرى من ال أغص بذكره* ٤٣  ْ ْ ِ ِ ُّ َ َ َ ََ ْ ِ 

َْيروح ويـغدو ليس مي َ ْ َ َلك درمهاَُ ِْ ُ ٍوإين لراض عن فت* [٤٤  ]ِ َ ِّ ٍى متـعفف ِ َِّ َُ ً 
ِّويصبح طلقا ضاحكا متبسما ََ ُ ًُ ِْ ً َ ُ ِِيبيت يراعي النَّجم من سوء حاله* [٤٥  ]ِْ ِ

ُ َ ْ ُ َُ 
َُّولو مات جوعا غصة وتكرما َ ً َّ ُ ً ُ ْوال يسأل املثرين ما بأكفهم* [٤٦  ] َ ِ ِّ ُ َ َِ َ ُِْ ُ ْ َ 

                                                 
ِّلعظما(( )1( َالضبط من األصل : ))َُ َّلعظما: ّويف الديوان. ُ َوهي أعلى وأجود . ََ َ.  
ُولكن أهانوه فهانوا: ّ يف الديوان)2( َ.  ...  
  .ّمتندما : ّويف الديوان!. اقراه متذمما: ...  يف األصل)3(
  .رة   ضول كثيعن ف: ... ّ يف الديوان)4(
  ... .ي بنعماه  دين: ... ّ يف الديوان)5(
  ! .يستفر يف   : ... ويف األصل.  الزيادة من الديوان)6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٩٨   )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ُّوكم مغنم يـعتد َْ َ َْه املرء مغنماٍََْ َ ُ َْ ُ
ًفكم نعمة كانت على احلر نقمة* ٤٧   )١( َ َِْ ٍ ُِِّ ْ ْ 

َّْينال به من صـير الصب َََّ َ َِِ ْر معصما ُ ِ َ
ُوماذا عسى الدنيا وإن جل قدرها* ٤٨   )٢( ْ َ َّ َ ْ ِ ْ ُّ َ 
ََّسواك لقد كنت املصون املحرما ُ ََ ُ ُ ُ َ ا َّ على أنن- ٤٩  ِ َِْي لو مل أعد حلر

ِ َّ ُِ ْ 
َه عرضه من أن يضام ويـهضماِب ْ ُ َُ ْ َ ِ ِ ُِ َ َ فكيف وعندي كل ما مينع الفت- ٥٠  ْ ُ َْ َْ ُّ ِ  ى َ

ُتسهل يل ِّ َ ُ
ٌ وليس ببدع من عالك عناية- ٥١   )٣( ِ َ ُ ٍ ْ ِِ َ 
َْوخيفض حنوي ما تصاعد واستمى َ َ َ َْْ ُ ِ ََْ يـقرب مين ما تباعد واـنتأى- ٥٢   )٤(َ َ َ َ ِّ ِ ُ َُِّ 

ََى على آكامه وحت ََجتنَّ ِ ٍ ومن لقي األمالك منك لموعد- ٥٣  َّكماِ ِ ِِ ْ َ َ َ َْ َ َ َ 
ِضممت إىل لفظي ضمي َ ََْ ُ ْ ََّرا مسلماْ َ ُ ًَّ إذا كان بـعض املدح لفظا جمردا- ٥٤  ً َُْ ً َْ ِ

َ ُ ْ َ َ 
ِّعلى مدحة إال أطيع وحكما ُ ََ ُ ّ ِ ٍ َُ وما ساعد القلب الودود لسانه- ٥٥  ِْ َِ ُ َ ُ ْ َ َ 

  
  

َ تمت بحمد اهللا تعالى وم  ِّـنه ّ

                                                 
ّيعتده احلر مغرما : ... ّ يف الديوان)1( ّ.  
خطبها  ينال :.. ّويف الديوان!. تنال به من صرب الصرب معصما:  يف األصل)2(

  .مطعما...ا
  ًعناية  :... وفيه. َّومل يـتجه يل صوابه. ما أعنت املتجهماتسهل يل :  يف األصل)3(
َمبعىن بـعد: ن الشطرين يف األصل  بي)4( ُ   . )) انتأى((ًشرحا لكلمة . َ



٧٩٩  

   ن العاطفة والخيال الموت بي

  ابن األنباري يرثي ابن بقية

  سهيل محمد خصاونة. د

  مقدمة

ًواجه اإلنسان املوت قدميا وحديثا بطرق شىت، ووسائل خمتلفة، وظل  ً
  .املوت هو املنتصر يف األغلب األعم 

تصدى اإلنسان للموت بالشعر، فكان لبعض القصائد خصوصية 
ة واحدة من تلك، فلقد نالت قصيدة ابن مبعىن الكلمة، وهذه القصيد

ا، حىت قيل حبقها إنه : األنباري يف رثاء ابن بقية شهرة واسعة عند أهل زما
ا مثلها   .ُمل يعمل يف با

رى مع العاطفة  ، ومواجهة كباملوترى مع  القصيدة مواجهة كب
  .اإلنسانية، ومواجهة مع اخليال، والشعر احلق مواجهة 

 مواجهة، وعلى مراحل، فبدأ معنويا بعد مسل موت ابن بقية كان
َّن على يد ويل النعمة، وتطور إىل موت مهني حتت أرجل الفيلة على يد  العيني ِّ

ًْالعدو اللئيم، وانتهى صلبا على األعواد يف الفضاء  َ.  
عاطفة الشاعر صادقة خملصة تتوهج، واخليال يستمد وقوده من لظى 

ً ومجال الصورة، سقط عضد الدولة منتحرا بفتنة العاطفة، وبني حرارة العاطفة
  .اجلمال، فتمىن لو كان هو املقتول الذي قيلت حبقه هذه املرثاة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ّهذه القصيدة حالة خاصة من الوجد املشتعل، فيها القلب يتفطر، 
رياء متوقدة، فانعكس ذلك على طبيعة  َّواملشاعر تتلظى، لكن بإرادة أبية، وكب

زاز والتصدع، شاخمة مرفوعة الرأس  ماسكة ال تعرف االهت فيها؛ فهي متالصورة
  .))  ال(( : رافضة، تقول

ا العام موقف مشرف، ومبدأ راسخ، وقيمة يف  ِّوالقصيدة يف مضمو ٌ
الوفاء واإلخالص، وهي جولة ناجحة بالتأكيد للشعر يف وقوفه أمام 
املوت والفناء، خرجت من القلب، فدخلت إىل كل قلب، ليس بينها 

  .ن متلقيها حجاب وبي

 الرثاء ومواجهة املوت يف قصيدة خصوصيةُّتسعى هذه الدراسة لتبني 
ا ابن بقية، وذلك من خالل العالقة بي)*(ابن األنباري ن العاطفة  ، اليت رثى 

                                                            

ّتاريخ حمدد هو حممد بن عمر بن يعقوب، أبو احلسن األنباري، وال : ابن األنباري) *(
ًلكنه من أبناء القرن الرابع اهلجري، وتفاصيل حياته نزرة حمدودة أيضا، من . مليالده
ّهو شاعر مقل من الكتاب، وهو أحد العدول يف بغداد: مثل ٌّ ِ وشهرته كما يبدو . ُ

مرتبطة بقصيدته التائية اليت هي حمط دراستنا، واليت قاهلا كما أسلفنا بابن بقية صديقة 
ّ وقد أكد صداقته هذه يف إجابته عضد الدولة عندما سأله عن سبب رثائه احلميم،

. )١(ٍحقوق سلفت، وأياد مضت، فجاش احلزن يف قليب فرثيت : ابن بقية، حيث قال
ذه القصيدة التائية : واحلق أن ابن األنباري رثى ابن بقية مرتني  موضوع - األوىل، 

  :ألعواد ومطلعها وقد قاهلا بعد صلبه، ورفعه على ا- حبثنا 
 إحدى املعجَ أنتٌّقََحل

ُ
 ويف املِ يف احلياةٌّلوُع  زاتـ

َ
  ِمات

مقطوعة قاهلا بعد إنزاله ودفنه يف الرتاب، وذلك بعد موت عضد الدولة، : والثانية
  =  :وقد قال فيها



  
٨٠١  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

  .ز  َّفالرثاء له يف هذه القصيدة نكهة خاصة، وطعم ممي واخليال فيها،

 يف مصادر متعددة، فقد )*(ن بقيةوردت قصيدة ابن األنباري يف رثاء اب
ي يف يتيمة الدهر، وابن خلكان يف وفيات األعيان، وابن تغري بردي  ذكرها الثعالب

ا يف النجوم الزاهرة اختالفا بسيطا، أما  ًيف النجوم الزاهرة، وقد اختلف ترتيب أبيا ً
ة ، فقد جاءت القصيدة ناقصة أربع))  أحسن ما مسعت(( ي،  يف كتاب الثعالب

                                                            

 ًمل يلحقوا بك عارا إذ صلبت بلى=   باؤوا بإمثك مث اسرتجعوا ندما

م نصبوا من سؤدد  م يف فعلهم غلطوا   علماوأ  وأيقنوا أ

 فاسرتجعوا وواروا منك طود عال   بدفنه دفنوا اإلفضال والكرما

  فال يبلى نداك والَلئن بليت   دماُنسى إذا عُ يٍينسى وكم هالك

 تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما   )٢(مازال مالك بني الناس منقسما
  

، وزير عز )نصري الدولة( بن بقية بن علي، امللقب بـهو حممد بن حممد: ابن بقية) *(
  .الدولة خبتيار بن معز الدولة البويهي

ابتدأ حياته يف مطبخ معز الدولة البويهي والد عز الدولة، مث تطورت حاله بعد 
ًموت معز الدولة، فصار وزيرا عند عز الدولة، يساعده يف ذلك خلقه احلسن، 

  .وصدره الواسع، وكرمه الذائع 
لكن العالقة ساءت بني عز الدولة ووزيره ابن بقية بعد انكسار األول يف موقعة 
ًحربية خاضها مقاتال ابن عمه عضد الدولة، عزا سبب هزميته فيها لرأي ابن بقية 
ومشورته، فقد كان يوغر صدره باستمرار على ابن عمه عضد الدولة، فقبض عليه، 

ة واسط وملا مات عز الدولة دخل عضد ، ولزم بيته مبدين ه٣٦٦ومسل عينيه سنة 
الدولة بغداد، وطلب ابن بقية، وأمر بإلقائه حتت أرجل الفيلة حىت املوت، مث صلبه، 

  .)٣(  ه٣٦٧وقد كان هذا سنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .)٤(احلادي عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر، والسادس عشر: أبيات، هي

  النـص 
  ويف املماتِ يف احلياةٌّوُلُع   ِ إحدى املعجزاتَ أنتٌّقَ◌َحل

ِاك أيام الصالتَدَ نُوفود  ن قاموا ك حيَ حولَ الناسَّكأن   ِّ
ِ للصالةٌيامِ قُهمُّلُوك  اً فيهم خطيبٌقائمكأنك    ّ
 ً احتفاءُ يديك حنوهمَتْدَدَم   ِمها إليهم باهلباتِّدَمَك
  األرض عن أنُا ضاق بطنَّومل   ِالك من بعد املماتُ عَّمُيض

  واستنابواَرك ََب قُّأصاروا اجلو   ِ ثوب السافياتِعن األكفان
ِحبفاظ وحراس ثقات ٍ َّ ُ ٍ ُظمك يف النفوس تبيت ترعىِلع   َُّ َ ِ ْ 
َوتشع   ِكذلك كنت أيام احلياة ْ  ًران ليال  عندك النيُلُ
ٌركبت مطية من قبل زيد   ِعالها يف السنني املاضيات ُ ً)*( 

ِر العداة ُتباعد عنك تعيي  ٍّوتلك فضيلة فيها تأس   ُ
ِمتكن من عناق املكرمات ِ ًومل أر قبل جذعك قط جذعا   َّ ُّ 

 ْأسأت إىل النوائب فاستثارت   ِت قتيل ثأر النائباتفأن
ِّفعاد مطالبا لك بالرت ُوكنت جتي   ِاتً َر من صرف الليايل َ ُ 

ُوصري دهر   ِإلينا من عظيم السيئات   فيهَك اإلحسانَّ

                                                            

ن بن علي  ن، زيد بن زين العابدين، علي بن احلسي أبو احلسي: زيد املقصود هنا هو) *(
، ودعا لنفسه،  ه١٢٢عبد امللك سنة  ، ظهر يف أيام هشام بن ابن أيب طالب 

ُن جيشا على رأسه العباس املري، فقتل  فأرسل له يوسف بن عمر الثقفي وايل العراقي ُِّ ً
  .ُوصلب يف الكوفة، وقصته وردت مع القصيدة يف وفيات األعيان



  
٨٠٣  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

 ًوكنت ملعشر سعدا فلما   ِ تفرقوا باملنحساتَمضيت
ِخيفف بالدموع اجلاريات َّ ٌغليل باطن   ُ  لك يف فؤادي ٌ
ِلفرضك واحلقوق الواجبات ِ ٍولو أين قدرت على قيام   َِ ُ ْ َ 
ا خالف النائحات ِوحنت  َ ِمألت األرض من نظم القوايف   ُ َ ُ 
ِخمافة أن أعد من اجلناة ُ َّ ِّي أصرب عنك نفسي ولكن   ُ ُ 

ِألنك نصب هطل اهلاطالت  ْ َ ْ  ُ فأقول تسقى وما لك تربة   َ
ِبرمحات غواد رائحات ٍ َ  رى َّعليك حتية الرمحن تت   َ

  :تركيب القصيدة العام
نستطيع القول إن قصيدة ابن األنباري يف رثاء ابن بقية تقوم على 

  :ن من طبقات ردة الفعل والتأثر مها  ن اثني مستويي

وخ رة عالية يف اإلباء والشم  وهي ذات وتي: ردة الفعل األولى- أ
والرفض والتحدي لكل مشاهد الصلب واملوت يف حالة ابن بقية املرفوع على 
َاألعواد، وقد طال نفس الشاعر فيها، فاستغرقت من القصيدة مخسة عشر 

  :رتيب، ومبدأها هذا املطلع السامق  ًبيتا، وهي األوىل على الت
 ٌلو يف احلياة ويف املماتُع   ِمعجزاتُحدى الِ إَ أنتٌّقََحل

  :منتهاها قولهو
 ًدا فلماْ سعٍرَشْمعِ لَتْوكن   اتَسِقوا باملنحَّ تفرَيتَمض

رة عاطفية مأزومة مكبوتة، فيها   وهي ذات وتي: ردة الفعل الثانية- ب
ن ضلوع الشاعر، وفيها اعتذار حسن من الشاعر عن  ًن ميور مورا بي حزن دفي
ًصادقا، وقد شغل ً خملصا ره حبق صديقه ابن بقية، مث أتبع اعتذاره دعاء تقصي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  :رة من القصيدة، ومبدؤها  هذا اجلزء، األبيات الستة األخي
  لك يف فؤاديٌنِ باطٌغليل   ف بالدموع اجلارياتَّخيف

  :ومنتهاها قوله
 رى  تتِ الرمحنُ حتيةَعليك   ٍ غواد رائحاتٍمحاتَبر

ا جاء ت ولعل من اجلدير مالحظته على طبيعة ردة الفعل هنا، أ
معاكسة للمعهود يف مواقف احلزن والتأثر، فاملألوف يف غالب مواقف التأثر 
هو البكاء والدموع، وهذا ما سنعاجله يف هذا البيت حتت عنوان مستقل 

  .))العاطفة(( هو 

ًولكن الشاعر يف هذه القصيدة بدا واعيا متماسكا، وذا قدرة عجيبة يف  ً
الالت وأمجلها، وهو ما سنعاجله يف قراءة مشاهد املصلوب وتأويلها بأروع الد

   .))  اخليال(( هذا البحث حتت عنوان 

ًر على ترتيب القصيدة فسنبدأ حديثنا عن العاطفة أوال، مث  ولكننا لن نسي
ِّعن اخليال ثانيا ألن العاطفة هي مبعث اخليال ومادته، وجناحه الذي حيلق به ً.  

  :العاطفة اإلنسانية في مواجهة الموت 
قيقة واقعة، وحدث معيش، والناس، كل الناس تؤمن باملوت، وتعرف املوت ح

ا على موعد معه، وقد كان  إن اجلنس البشري هو اجلنس الوحيد :  يقول))ر فولتي(( أ
  .)٥(الذي يعرف أنه سيموت، وهو يعرف ذلك من خالل التجربة

ديدا لرغبة اإلنسان اجلاحمة يف ًوالذي ال شك فيه، أن املوت يشكل  ِّ 
ًالبقاء، وميثل تناقضا حادا مع ميل اإلنسان حنو اخللود واألبدية، كما أن نسيان  ً ِّ

  .)٦(ُّاملوت، أو تناسيه، يعد بالنسبة لإلنسان خيانة عظمى لذاته الشخصية



  
٨٠٥  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

ر  رة لإلنسان عب رنة باملوت مصدر قلق وحي ولقد بقيت فكرة العدم املقت
ِّر وسائل ومسوغات  ذه املتاهة عباألزمنة، وسعى الفكر اإلنساين للخروج من ه َ ُ

هو شكل من أشكال  عقلية خمتلفة، كما هو احلال يف الفكر األسطوري، الذي
  .)٧(احلياة األخرى، وخصوصية وجودية، داخل ليل سرمدي حالك

ولعل صدمة اإلنسان العاطفية األوىل مع املوت ترجع إىل جلجامش، 
: ًقائال))  أنكيدو(( ت صديقه ًالذي صرخ مفجوعا أمام حقيقة ما رآه من مو

سأذهب ! ؟ ))  أنكيدو(( هل سأموت مثل ...! ي كم أخاف املوت الويل لقلب
فهو الوحيد الذي جنا من الطوفان، وكانت له احلياة ))  أوتانا بشتم  ((إىل 

َّاألبدية، والبد له أن يدلن ُ   .)٨(ي على الطريق ّ

جللل الذي حلق أمام حدث املوت ا))  جلجامش(( الشك أن صرخة 
ر الزمن بأشكال وصور عديدة، وهاهي الصرخة  قد تكرر عب))  أنكيدو(( بصديقه 

ابن (( ًمتفجعا على صديقه ))  ابن األنباري(( تتكرر يف مشهد قريب على لسان 
  ً:رته قائال ، وقد هاله منظر الصلب والرفع على األعواد، فرفع عقي)) بقية

  يف احلياة ويف املماتٌّعلو   حلق أنت إحدى املعجزات

يف درب البحث عن اخللود لنفسه، بعدما ))  جلجامش(( ن سعى  ولئ
ن املوت، فإن ابن األنباري سعى يف درب الشعر،  رهي))  أنكيدو(( رأى صديقه 

ذه القصيدة الذائعة الصيت،  ًفحقق خلودا معنويا له ولصديقه ابن بقية 
ِّومتكن جبدارة أن يغي وبقاء، ملوت الذي هو فناء وعدم، إىل حياة ر مفهوم ا َّ

وشهرة، وشوق دائم، حىت جعل القاتل يتمىن بعد مساعه القصيدة، أن يكون 
إن : ً، عندما قالت يوما))  سيمون دي بوفوار(( ، وصدقت )٩(هو املقتول

  .)١٠(اإلنسان ال ميكن أن ينهيه املوت أو يقف يف وجهه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  :العاطفة في القصيدة
ّ، هو قسيم الوجدان، وجمسد املشاعر يف ثنايا النصاألداء اللغوي

)١١(، 
والقصيدة يف جمملها ترمجة دقيقة، وتطبيق حي نابض للقول السابق، ففيها 
تتفاعل عواطف متضاربة، هي مزيج معقد مكبوت من احلسرة والندم على 

العدو (( الصديق املصلوب املرثي، والنقمة والسخط والغضب على القاتل   
  :ًر عن هذا قول ابن األنباري معتذرا لصديقه املصلوب ِّ، يعب))  كر املشت

َّخيفف بالدموع اجلاريات ٌغليل باطن لك يف فؤادي   ُ ٌ 
ِلفرضك واحلقوق الواجبات ِ  ٍولو أين قدرت على قيام   ِ
ا خالف النائحات ِوحنت  َ ُ ِمألت األرض من نظم القوايف   ُ َ ُ 
َُخمافة أن أعد من اجلنا َّ ُ ِّولكين أصرب عنك نفسي   ِةَ ِّ 

لقد امتلكت هذه القصيدة شحنة عاطفية عالية التوتر، حىت قيل حبقها 
ا مثلها: ًقدميا   .)١٢(إنه مل يعمل يف با

ِّيعرف  ا طعنة مجيلة ين))  نزار قباين((ُ زف منها  القصيدة الشعرية بأ
ان بالغ مفهوم وهو تعريف شاعري من شاعر يدرك بإتق. )١٣(الشاعر واملتلقي

ر ملا يقصده نزار قباين من تعريفه  ر تفسي الشعر، ولعل هذه القصيدة، هي خي
السابق، فقد روى ابن خلكان عن ابن عساكر، أن ابن األنباري بعد أن كتب 
هذه القصيدة، رماها يف شوارع بغداد واختفى، فتداوهلا الناس، فلما بلغت 

َعضد الدولة، قاتل 
. )١٤(َّىن أن يكون هو املقتول املصلوبمت))  ابن بقية(( ِ

َّفالطاعن يتمىن أن يكون هو املطعون، بعد أن تلقى هذه القصيدة اليت هي 
  ...حبق طعنة لكنها مجيلة



  
٨٠٧  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

َر، ألزمنا الشاعر مشاركته  هذه القصيدة، عجيبة العاطفة، غريبة التأثي
ًعاطفته إلزاما َ

وقنا شحنتها  فما إن نسمعها، أو نقرأها، حىت تسري يف عر)١٥(
ا تغسلنا من الداخل، وتطهرنا، وتبعث فينا  ِّالعاطفية العالية التوتر، فنشعر أ ُ
ًإحساسا بالتوازن واالرتياح، وهذه مهمة الفن احلق فهو تنفيس عن املشاعر، 

  .)١٦(ن حيدث لطرفي

 فقد ظلت عاطفتها - وإن سقطت على خدها دمعة -هذه القصيدة 
رياء وعزة، وأملها صابر  لرثاء، فبكاؤها فيه كبعجيبة، خرقت تقاليد شعر ا

ا هلا أني ا هلا هليب، وحروفها تشع بريق صدمة  يتلظى، وعبارا ن، وكلما
  .وإخالص يعانق الروح

))  ر دناني))  ((جارية هارون الرشيد((العاطفة يف هذه القصيدة مثل 

رياء   الكبي، ووراء هذا ي غنَّت وهي تبكي، وبكت وهي تغن رمكية، الت الب
  .ّالشامخ، والرفض املتعايل، والسخط املتوهج، حزن عميق موار 

ا عاطفة حزينة جدا رياء  ر والكب لكنه حزن معجون بطعم الصب... ًإ
  :إنه مثل حزن حممود سامي البارودي 

ًيسرق الدمع يف اجليوب حياء   من األشواق ))ا((ما  ))ا((و ّ 

ا عاطفة تتجلد كي  ا لريب الدهر ال تتضعضع  ُتري الشامتيَّإ   .ن أ

  :الخيال في القصيدة 
َّاخليال أساس الشعر، وطاقته احليوية النفاذة، به يرى الشاعر ما ال يراه 

ا    .اإلنسان العادي، وهو لب القصيدة ومعد

ُوليس اخليال خطوطا تتالقى وأصباغا تطلى، بل هو روح تسري،  ً ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّلقصيدة مألى بالتشابيه، لكن دون حيوية، وقد رسخ، فقد تكون ا وجوهر يت
ًتكون القصيدة خالية من الصور، ولكن اخليال فيها يشع ساطعا قويا  ً ُّ.  

يف حديث له مقطوعة شعرية لشاعر يرثي ))  عبد الرمحن شكري((يورد 
  :َّفيها زوجته، وقد خلفت وراءها طفلة يتيمة فيقول

ُمل تدر ما جزع عليك فتجزع ٌ ًرة مرحومة ِركت صغيفلقد ت   ِ ً 
ُفتبيت تسهر أهلها وتفجع ّ َ َ ُ ًفـقدت مشائل من لزامك حلوة   ُ ِ ِ

َ ْ َ َ 
ُطفقت عليك شؤون عين ِ  ُوإذا مسعت أنينها يف ليلها   ُي تدمع ْ

ِّمث يعقب  : ... على اخليال يف هذه األبيات بقوله))  عبد الرمحن شكري(( ُ
ًفهو مل يعلمك شيئا جديدا، ولكنه ذكر  َّاحلقيقة، وهذا أجل التخيلً ُّ

)١٧(.  

ز الكوامن  ًإذا، فاخليال يتعدى الرسم بالكلمات، إىل قوة اإلحياء، وحتفي
ي هلا حرية الرسم واللون  ن الداخلية، الت الداخلية للنفس، وحتريك عدسة العي

  .فيما تفرضه الفكرة على العاطفة والعقل 

ا، وجدنا أن ما صنع اخليال ن أيدين ي بي وإذا ما نظرنا يف القصيدة الت
ٍما رمسه الشاعر من صور مجيلة رائعة لفكرة حزينة، وما : فيها أمران مها

ًتستدعيه فكرة املوت جمردة من بواعث اخليال، فكيف وقد جاء املوت مقرونا  ً ُ
  ! .بالصلب والرفع على األعواد 

ردة ))  شاعرية(( لقد اجتمع للخيال يف هذه القصيدة   الفكرة ا
ا، ومجال اللوحات اليت أبدعها خيال الشاعر على وقود العاطفة  ُوالتها
ًاملتأججة املتسعرة، فبدا لنا وجدان الشاعر مرسوما باحلرف واخلط واللون  ِّ
ًوالطعم، وغدت عني الشاعر قلبا ينبض، وحتول قلب الشاعر عينا جنالء حمدقة  َّ ً



  
٨٠٩  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

ًيمةَِمت((ذا الصديق املصلوب، وحالت القصيدة كاملة  َّختطب ودنا، وتسحرنا ))  َ ُ َ
ا الصغرية   .))  روالن بارت(( ، كما يقول )١٨(بشاشا

  هي املصطلح العلمي ))  بارت((ي قصدها   الت))رة الشاشات الصغي((إن 
املعاصر الذي تفرضه التكنولوجيا اليوم على مفهوم الصورة واخليال يف النصوص، 

ر الشعر، وهلا يف  ن الفكر يف جمال الشعر، وغير ع وهي ذات أمهية بالغة يف التعبي
  .الشعر مكانة خاصة

ْكانت(( ن رأى  ولئ )) ر بالصور التفكي(( أن الشعر هو ))  َ
، بطريقة )١٩(

ن الفكر والفن، وعمق عملية  ر عن متانة العالقة بي ِّفنية، وهذا تعريف رائع يعب
 رآه لغة اخليال -))  زلتها((  فإن -الصياغة الشعرية يف ذات الشاعر احلقيقي 

ُرجم وتبني ببالغة عن التفاعل بيُ ي تت ً، معا الت)٢٠(العاطفة ْ ن الشعر واألحاسيس  َ
  .ِّوالعقل احمللق يف مساء الفن واجلمال 

هو الشخص الذي أجاب عن وظيفة اخليال النفسية، ))  سارتر(( ولعل 
ع، إذ يهرب اإلنسان ن اإلنسان والواق ن رأى فيه وسيلة للمباعدة بي وذلك حي

من خالله إىل عامل احلرية، البديل لعامل الواقع مبا له من قدرة على الرفض ونفي 
  .)٢١(الواقع

ٍفلقد جتلى الرفض يف هذه القصيدة للموت والصلب بشكل طاغ  ّ
إال عمل من أعمال ))  نزار قباين(( الفت، وهكذا هو الشعر فما الشعر عند 

بل هو ))  نعم(( ي مدينة  ًشعر عنده مواطنا من مواطنالرفض، ال القبول، وليس ال
))  ال(( ي مدينة  مواطن من مواطن

)٢٢(.  

  :الرفض في القصيدة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

 )) َْصلبهم((ن العاطفة واخليال يف موضوع املوت، موت األصدقاء و املواجهة بي
ارتسمت على  َّهلا صدى خاص بارز متثل باإلنكار والرفض احلاد الصارخ، فلقد 

 عندما شاهد )) ابن األنباري(( رة متأبية رافضة، رمسها الشاعر   كبي)) ال(( ًكامال، النص 
ً مرفوعا على الصليب، حىت بدت القصيدة كاملة صرخة رفض )) ابن بقية(( صديقه 

  .يصرخها الشاعر يف وجه املوت الذي يعاينه ويعانيه

الوسائل ر  ي جاءت يف القصيدة، عب ّن تفاصيل الرفض الت ميكننا تبي
ي عمد الشاعر إىل استعماهلا من خالل يد الشعر املاهرة يف إعادة  التالية الت

  .)٢٣(تشكيل الزمن، وترتيب األشياء، كما يقول نزار قباين 

َى رؤية الصورة على خالف ظاهرها املشاهد   مبعن: الرفض بالصورة- ١ َ ُ
ردة، وقد جتلى ذلك باملشاهد التالية  بالعي   :ن ا

ال تبدو يف نظر الشاعر : ة المصلوب المرفوع على األعواد صور–أ 
رام  َّر، كما هو الغرض من الصلب يف أساس عمله، بل هو احت لإلهانة والتشهي

ًوتقدير ورفعة، وهلذا قلب الشاعر الصورة فورا، ومن مطلع القصيدة قائال ً:  
 علو يف احلياة ويف املمات   حلق أنت إحدى املعجزات

ًلشاعر مقنعا يف قلب صورته، جعل هذا األمر متعلقا وحىت يكون ا ً
باملعجزات اخلارقة للعادة واملألوف، فإذا كان قانون املوت يستوجب الدفن يف 

 ينطبق عليه هذا الناموس، ألن )) ال(( بطن األرض ملن ميوت، فإن ابن بقية 
األمور راب هبوط ونزول وغياب، وابن بقية ال تليق مبكانته هذه  الدفن يف الت

ًاهلابطة، فال بد من االرتفاع بعد املوت ارتفاعا يليق مبكانته يف الدنيا، ولذلك 
  .فالصلب تكرمي وتعظيم، ال عقوبة وتنكيل 



  
٨١١  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

َّصور ابن األنباري : صورة النَّاس حول ابن بقية المصلوب –ب 
َن بابن بقية مصلوبا بثالث صور أوهلا على غي الناس احمليطي َّ   .ر ظاهرها  ً

وقد رآهم فيها طالب نواله، يسألونه العطايا كما : لصورة األولى ا- ١
  :كانوا يقصدونه يف حياته 

 ن قاموا َّكأن الناس حولك حي   ِّوفود نداك أيام الصالت

ن يصغون إليه وهو خطيب  ِّوفيها رآهم مصلي:  الصورة الثانية- ٢
  :ًرا  يعتلي أعواد الصلب منب

 ًم فيهم خطيباكأنك قائ   وكلهم قيام للصالة

ن   احمليطي)) عضد الدولة((  رأى الشاعر فيها جند : الصورة الثالثة- ٣
َّذا املصلوب حراس شرف وتعظيم له، حيمونه من كل مكروه، وحيافظون عليه 

ا حوله ليال، هي عالمة كرمه،  من كل سوء، كما أن النار الت ًي كانوا يشعلو
  :اء ونداء الكرماء الصامت يف ليل الصحر

ِحبفاظ وحراس ثقات َُّ ٍ ُلعظمك يف النفوس تبيت ترعى   َُّ َ َ ِ ْ ِ 
ّوتشعل عندك الني   كذلك كنت أيام احلياة َ ْ ًران ليال ُ ُ 

يدا ابن بقية املفتوحتان :  صورة المصلوب ممدود اليدين–ج 
ما  واملسمرتان على خشبة الصلب بدتا للشاعر حركة إرادية مقصودة يقوم 

م كما كان يفعل ِّاملصلوب مرح ما حاجا َُّبا بقصاده وزواره وضيوفه، يقضي  ِ َّ ُِ ً
  :يف حياته الدنيا 

ِا إليهم باهلباتِّكمدمه ًمددت يديك حنوهم احتفاء   َِ َ ْ َ 

ِّر مشرف، ألمور  ي به، اخلروج بتفسي ونعن:  الرفض بالتأويل- ٢
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  :ر باطنها، أو بتقدمي األعذار مثل  ظاهرها غي

  :ن  ب الصلب وعدم التكفي تأويل سب–أ 

الشاعر ماهر يف التأويل والتسويغ، بارع يف إجياد املخارج، قادر على 
ِّر واإلقناع، تدفعه عاطفة وقادة صادقة، حىت جنح يف دفع القاتل إىل متن التأثي ي  َّ

  . أن يكون هو املقتول 

َإن صلب ابن بقية، ونشر جسده يف اجلو من دون كفن كما يـفعل مع  ُْ ّ
ُي مل تعد  ًن، ليس عقابا له، بل ضيق يف مساحة األرض الت موات العاديياأل

ُقادرة على استيعاب جسد هذا العظيم، مث إن القماش ال يليق بقيمة هذا 
  :امليت، لذلك عمدوا إىل دفنه يف اجلو وتكفينه بغبار الرياح

 وملا ضاق بطن األرض عن أن   يضم عالك من بعد املمات
 رك واستنابوا أصاروا اجلو قب   فان ثوب السافياتعن األك

  : تأويل سبب القتل-ب 

ًإن كانت الناس تقتل انتقاما منها ألعمال سيئة ارتكبتها، فإن   )) ابن بقية(( ُ
ا عطلتها عن عملها، وحدت  قتلته أعماله الصاحلة الطيبة الت ْي أغاظت النوائب، أل َّ َّ

ال تريد أن يقف يف وجهها واقف؛ ولذلك حشدت ي  رها السيئ، وهي الت من تأثي
ا ا لتتحرر من هذا اخلطر الذي يضيق عليها، وخيفف من شد َّعليه قوا ِ ِّ ُ ِّ ُ:  

ْأسأت إىل النوائب فاستثارت   فأنت قتيل ثأر النائبات َ 
 ر من صرف الليايل وكنت جتي   رات ًفعاد مطالبا لك بالت

لى نوائب الدهر، ومينع من استفحاهلا، ن ع ُ يعي)) ابن بقية(( لقد كان 
ُويصدها عن التمكن من الفتك بضحاياها، وإكمال أدوارها يف إيذاء الناس،  َّ ُّ



  
٨١٣  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

وهذه أعمال حممودة يف أزمنة ليست كزمانه الرديء، الذي انعكست فيه 
  .َّالقيم، وتبدلت املفاهيم حىت صار اإلحسان فيه إساءة 

 هرك اإلحسان فيهر دّ وصي   إلينا من عظيم السيئات

  :ر   تأويل سبب التقصي–ج 

، فيعلن عدم ))ابن بقية(( ًِّيرى الشاعر نفسه مقصرا حبق صديقه احلميم 
  :رك قدرته على إعالن حقيقة مشاعره بسبب خوفه من العقاب من العدو املشت

ِخيف◌ف بالدموع اجلاريات َ َّ َغليل باطن لك يف فؤادي   ُ ٌ ٌ 
ِلفرضك واحلقوق الو َِ ْ ٍولو أين قدرت على قيام   ِاجباتَ ُ ْ َ 

ا خالف النائحات ِوحنت  َ ُ ِمألت األرض من نظم القوايف   ُ َ ُ 
ِخمافة أن اعد من اجلناة َّ ُ ِّي أصب ولكن   َ  ر عنك نفسي ُ

  : التأويل في طبيعة الدعاء–د 

ن لألموات أن يدعوا هلم بالسقيا، لكن الشاعر اعتذر  من عادة الداعي
ذا التقليد؛ ألن الدفن هنا غيمن عدم دع   :ر تقليدي، ولذلك قال ائه 

ُك نصبنأل ْ ِ هطل اهلاطالتَ ْ َومالك تربة فأقول   َ  ُ تسقىٌ
ِبرمحات غواد رائحات ٍ ََ ِعليك حتية الرمحن تت   َ َّ ُ  رى َ

فقلب األشياء، وعكس ))  الرفض(( وهكذا، فقد سيطرت على الشاعر فكرة 
ًإدراك مذهل، مستفيدا يف كل هذا من وظيفة اخليال التأويل، لكن بفن ووعي و

  .النفسية، فكان حبق أمنوذج الوفاء، وعنوان الصداقة ورمز األخالق

  :الخاتمـة
ز، فلرمبا تشابه القول يف احملتوى، وهذا  َُّّالشعر حمكوم بقدرته على التمي
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ر، وخصوصية األداء، وهذه  ليس ذا قيمة، بل القيمة يف اختالف التعبي
لقصيدة الرائعة تدفعنا إىل السؤال عن ماذا قال الشاعر، وكيف قاله مع سعة ا

ميدان الرثاء واتساعه، فالقصيدة رثائية، لكنها ليست كلمات مرصوفة، وال 
ًدموعا سخينة مذروفة، بل هي حروف من إحساس، وخيال من أعصاب 

َتقاوم فكرة العدم، حتول املوت فيها إىل حياة وخلود وشهرة، وص ار االستسالم َّ
ًللموت حتديا ورفضا ً.  

لقد كسرت هذه القصيدة مفهوم املوت والصلب، وأعادت تشكيلهما 
ى لو كان هو  من جديد بصورة مذهلة دفعت القاتل بعد مساعه هلا أن يتمن

  !املقتول 

ا قصيدة مثي ا شعر راق، وصداقة حقة،  إ رة يف فنها، وموضوعها، إ
َِّووفاء مؤثر، وخلق نادر  ُ.  



  
٨١٥  سهيل حممد خصاونة.  د–ن العاطفة واخليال  املوت بي

  

  الهوامـش
، ٥ج. روت حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بي. ابن خلكان.  وفيات األعيان- ١

  ).١٢٢: (ص
  ).١٢١(  املصدر السابق، ص- ٢
  ) .١١٩ - ١١٨( املصدر السابق، ص- ٣
. وانظر يتيمة الدهر) ١٢١ - ١٢٠(  ص ٥ابن خلكان ج.  وفيات األعيان- ٤

) ٤٤٠ -  ٤٣٩(، ص ٢، ج١٩٨٣، ١روت، ط ي دار الكتب العلمية، بي الثعالب
وانظر . ّوقد انفرد صاحب اليتيمة بتسمية ابن بقية مبحمد بن القاسم وكناه أبا بكر

. حتقيق حممد إبراهيم سليم، دار الطالئع. ي الثعالب. كتاب أحسن ما مسعت
  ).١٦٧ - ١٦٥(، ص ١٩٩٢القاهرة، 

ن، عامل املعرفة،  ي املوت يف الفكر الغريب، جاك شوردن، ترمجة كامل يوسف حس- ٥
  ) .٨(، ص ١٩٨٤الكويت، 

زكريا إبراهيم ، دار مصر للطباعة ، بدون طبعة أو تاريخ ، ص .  مشكلة احلياة - ٦
)٢٠٥. (  
 دمشق، بريوت –ر منصور، دار احلكمة   املوت واملغامرة الروحية، حممد مني- ٧

  ) .١٤(، ص ١٩٨٧
مجة سامي سعيد األمحد، وانظر ملحمة جلجامش، تر) ١٤ص( املرجع السابق، - ٨

  ).٣٨٤(، ص ١٩٨٤روت،   بي–دار اجليل 
  ).١٢١(، ص ٥ وفيات األعيان، ابن خلكان، ج- ٩
رة حلمي مطر، مكتبة مدبويل،  أمي.  مقاالت فلسفية حول القيم واحلضارة- ١٠
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ضة ). ١٠: (القاهرة، ص وانظر مطول اإلنسان روح وجسد، رؤوف عيد، مطبعة 
  ) .٦٧، ٦٣(، ص ١، ج٣مصر، ط

 مداخل لتحليل النص األديب، إشراف عز الدين إمساعيل، مطابع املنار العريب، - ١١
  .، حبث رجاء عيد )٥(، ص ١٩٩٩، ١زة، ط اجلي
  ).١٢٣(، ص ٥ وفيات األعيان، ابن خلكان، ج- ١٢
( ، ص ١٩٨١، ١روت، ط ي  ما هو الشعر ، نزار قباين ، منشورات نزار قباين، ب- ١٣

٤٩.(  
  ).١٢١(، ص ٥عيان، ابن خلكان، ج وفيات األ- ١٤
ن وارين، تعريب عادل سالمة، دار املريخ،   نظرية األدب رينية ويلك وأوست- ١٥

  ).٥٢: (، ص١٩٩٢السعودية، 
ترمجة سامي خشبة، دار الكتاب العريب للطباعة . ى الفن، هربرت ريد  معن- ١٦

  ).٥٥: (والنشر، القاهرة، ص
موعة الكاملة ألعمال عبد - ١٧ رية، حتقيق زكي كتانة، مكتبة  الرمحن شكري النث ا

  ).٥٩٠ - ٥٨٩(، ص١٩٨١، ١النجاح، نابلس، ط
، ١ لذة النَّص، روالن بارت، ترمجة فؤاد صفا، دار توبقال، الدار البيضاء، ط- ١٨

  ).٤٤(، ص ١٩٨٨
ضة مصر، ص - ١٩   )٣٨٨( النقد األديب احلديث، حممد غنيمي هالل، دار 
، ١٩٨٦، ١٣ي، كتاب العريب عدد شعر وجديده، طالل احلديث آراء حول قدمي ال- ٢٠

  ).٩٥(ص 
  ).٦٣( رة حلمي مطر، ص   مقاالت فلسفية حول القيم واحلضارة، أمي- ٢١
  ).٤٦(  ما هو الشعر، نزار قباين، ص - ٢٢
  ).٣٤( املرجع السابق، ص - ٢٣



  ٨١٧

  فهرس موضوعات مجلة اللسان العربي
  ٤٧- ١من العدد 

  )١() الرابعالقسم(
  حرف الميم

   عدنان عبد ربه.أ: إعداد

  ٤٣/٢٦٧  الدائم للتعريب املكتب  املصطلح اإلنساين واملعجم املوحد

  ٤٤/٢٣٣  الزبري مهداد. أ  ..املصطلح الرتبوي يف الرتاث العريب

  ٢١/٩٧  ِّحممد حلمي هليل. د  التعريب والرتمجة ويت بنياملصطلح الص

ــــــــصويف العــــــــريب وأثــــــــره يف  املــــــــصطلح ال
  ...املصطلح البوذي

  ٦/٥٢١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

 الطـــــيب مـــــن خـــــالل القـــــانون ملـــــصطلحا
  ))مصطلحات الكحالة((البن سينا 

  ٤٣/١١٨  حممد بومحدي. د

االت   ٤٣/٣٤  ليلى املسعودي.د  املصطلح الطيب وتقاطع ا

  ٣٢/١٥٥  و أمحد عمروعمر. أ   قضية حائرة- املصطلح العريب 

  :املصطلح العريب
ًمنهجية وتطويرا ونشرا( ً(  

يد نصري. د   ٣٩/٩٠  عبد ا

      

أثر الفقه اإلسالمي =    املصطلح العريب مـن أول أدوات التعبـري

                                                            
  
  

لد نشر) ١( لد ٧٦ القسم األول يف ا  اجلزء ٧٧ اجلزء الرابع، ونشر القسم الثاين يف ا
لد    . اجلزء الثاين٧٨الثاين، ونشر القسم الثالث يف ا
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٨١٨

  يف مدونات الغرب   القانون األوريبيف

ــــــــــني التأصــــــــــيل  املــــــــــصطلح العلمــــــــــي ب
  التجديدو

  ٤٦/١٤٠  إدريس نقوري. د

  عبد الوهاب جنم. د  الرتمجة والتعريب بني العلمي املصطلح
  صباح صلييب الراوي. أو 

٣٢/٨٥  

ًاملصطلح العلمي العريب قدميا وحديثا   ٣٠/١٤٣  مناف مهدي حممد. د  ً

املصطلح العلمي وجمالـه االسـتعمايل يف 
  املعجم العريب املعاصر

  ٤٥/١١٩  اجلياليل حالم. د

  ٤٤/١٣٩  ائم للتعريبالد املكتب  ...املصطلح العلمي واملعجم املوحد

  املصطلح العلمي واملعجم املوحد
  )ًمعجم الفيزياء املوحد منوذجا(

  ٤٤/١٨٧  حممد اخلمري. أ

  ١٧/١/١٥١  جابر الشكري. د  املصطلح الكيميائي يف الرتاث العريب

  ٣٩/٣٣٠  أمحد نعيم الكراعني. د  املصطلح اللغوي وسبل توحيده
  ٢٧/٨١  علي القامسي. د  املصطلح املوحد ومكانته يف الوطن العريب

واألدوات واألجهـــزة  اآلالت مـــصطلحات
  )... عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
ــــــاح .أ  و ــــــد الفت مجــــــال عب

  صربي

١٦/٢/٣٠٩  

  ٩/١/٤٣٠  أبو فارس. أ  ...مصطلحات أجنبية أصلها عريب

  ١٣/٩٣  معروف الدوالييب. د   أجنبية أصلها عريبمصطلحات

ـــــــــيم  مـــــــــصطلحات اإلحـــــــــصاء يف التعل
  ) عريب-  فرنسي-  إنكليزي(العايل 

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١  
   ترتيب خاص

 - عــــريب (مــــصطلحات أدبيــــة معاصــــرة 
  )فرنسي

  ٢٩/١٧٣  سعيد علوش. د



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨١٩

  ١٧/٢/٢٩١  جممع اللغة العربية األردين  مصطلحات األرصاد اجلوية

األساســية يف فــن العمــارة  املــصطلحات
  )إنكليزي -  فرنسي - عريب (

  ٣١/٢٤٥  عبد القادر الرحياوي. د

  ٢٦/٢٧٧  فاضل حسن أمحد. د  مصطلحات إضافية يف هندسة الطرق

مــــــــــصطلحات األطعمــــــــــة يف العاميــــــــــة 
  اجلزائرية وصلتها بالعربية الفصحى

  ٤٧/٢٦٥  عبد الكرمي العويف. د

ــــــــد  املصطلحات اإلعالمية ــــــــب ال ائم إعــــــــداد املكت
  للتعريب

٨/٢/٦٠٧  

  ٩/٢/٣١٦  ىمصطفى بنموس. م  املصطلحات اإلعالمية

  مصطلحات اقتصادية
  ) عريب- إنكليزي (

احلميــــــــد  عبــــــــد حممــــــــد. د
  الشحات

١٧/٢/٧٣  

النفـــــــــــــسية  األمـــــــــــــراض مـــــــــــــصطلحات
  )عريب - إنكليزي (والعصبية 

  ١٧/٢/١٧٣  عمر اجلارم. د

  ت البيداجوجيهاملصطلحا
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ١٥/٢/٣١١  املنجي الصيادي. د

  مصطلحات التاريخ يف التعليم العام 
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

ــــــــــب ((/ ١٥/٣/١ ترتي
  ))خاص

  ١٧/٢/٣١٥  توفيق سلطان اليوزبكي. د  مصطلحات تاريخ القرون الوسطى

ــــــــــصاد التجــــــــــارة مــــــــــصطلحات  ،واالقت
ــــــــصارف و ــــــــزي(امل ــــــــسي -  إنكلي  -  فرن

  )عريب

  ١٨/٢/٢٤٠  ردينجممع اللغة العربية األ

األدوات واملركزيــة،  التدفئــة مــصطلحات
  ) عريب- إنكيزي (الصحية 

  ١٩/٢/١١١   األردينجممع اللغة العربية



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٢٠

  مصطلحات الرتبية والتعليم
  ) عريب-  فرنسي -  إنكليزي(

  ١٨/٢/١٩٢  أمحد زكي بدوي. د

  ٣/٢٧٨  مني يف سوريةنقابة احملا  مصطلحات تشريع العمل املوحد

  املصطلحات التعليمية
  ) عريب-  إنكليزي- فرنسي (

  ١٦/٢/١٥٤  املنجي الصيادي. د

  مصطلحات تقنية فالحية
  )مديرية البحث الزراعي يف الرباط(

  زيان بنحممد . أ
  الرمحن العلوي عبد .أ و

١٧/٢/٢٥٧  

  مصطلحات تقنية كهربائية
  )الشركة العامة للكهرباء يف املغرب(

  اجحعبد اجلليل بل. أ
  رمحن العلويال عبد. أ و

١٧/٢/٢٥٥  

  مصطلحات التكييف والتربيد
  ) عريب- إنكليزي (

  ١٩/٢/٩٩  جممع اللغة العربية األردين

  ٩/١/٤٣٥  يوسف توين. د  املصطلحات اجلغرافية

اجلغرافية للمدارس الثانويـة  مصطلحات
  تونسيف 

  ١٧/٢/٣١٨  املنجي الصيادي. د

مــــــــــصطلحات اجلغرافيــــــــــا والفلــــــــــك يف 
ــــيم العــــام ــــزي ( التعل  -  فرنــــسي - إنكلي

  )عريب

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/٩٣  

  مصطلحات اجليوفيزياء التطبيقية
  ) عريب- إنكليزي (

  ٣٥/١٧٥  رغدان العظم. د

  ١٨/٢/٥١  مجال الدين املظفر. د  مصطلحات حفر اآلبار النفطية

  ٤/٢٥٩  وزارة التجارة املغربية  مصطلحات حول مساطر املشغل

  مصطلحات اخلرسانة
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

املركــــــــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــــــــسويدي 
  ...للمصطلحات التقنية

٢٣/٢٥٧  



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨٢١

  مصطلحات اخلشابة واخلشب
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ١٤/٢/٢٥٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
   من اليسار

  مصطلحات خواص املواد
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

   ١٧/٢/٢١٥  د فوزي محدوحمم. د

مـــــــصطلحات الرياضـــــــيات احلديثـــــــة يف 
  ...اللغة العربية

، ٥/٢٠٠، ٤/١٤٥  حممد واصل الظاهر. د
٧/٢/٥  

ـــــــيم  مـــــــصطلحات الرياضـــــــيات يف التعل
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (العايل

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١  
  )ترتيب خاص(

ـــــــيم  مـــــــصطلحات الرياضـــــــيات يف التعل
  العام

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١  
  )ترتيب خاص(

  مصطلحات زراعية
  ) فرنسي- عريب (

لـــــــــــس الـــــــــــدويل للغـــــــــــة  ا
  الفرنسية

٢١/٢٤٥  

  ٤٥/٢١١  املنجي الصيادي. د  مصطلحات سباق اخليل

  ُّ السفانة والسفنمصطلحات
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

   ١٤/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
  من اليسار

  مصطلحات سكك احلديد
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ١٧/٢/٢١٠  حممود فوزي محد. د

والـــصياغة وتطـــور  الـــسكة مـــصطلحات
  الداللة

  ٤٦/١٢٨  املوساوي العجالوي. د

  ٩/٢/٣٠٦  جممع القاهرة  مصطلحات سلكية والسلكية

  ١١/١/٢٠٣  بالدائم للتعري املكتب  مصطلحات الشرطة

  مصطلحات شغل املعادن
  ) عريب- إنكليزي (

  ١٧/٢/٢٢٠  حممود فوزي محد. د



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٢٢

  احتاد املرتمجني الدويل  مصطلحات الطاقة النووية
ا العربية وضع   :مقابال

   عبد الرمحن العلوي

١٩/٢/١٣٧  

ــــــــد  مــــــــصطلحات طــــــــب األســــــــنان عن
  »ابن سينا«الرئيس 

  ١٠/٢/٣٧  عبد الغين السروجي. د

  احتاد املرتمجني الدويل  مصطلحات الطب اإلشعاعي
ا العربية   : وضع مقابال
  عبد الرمحن بدوي

١٩/٢/١٥١  

  مصطلحات الطحانة واخلبازة
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  مكتب التسويق والتصدير
  مجال عبد الفتاح صربي. وأ

١٦/٢/٤٢٣  

  مصطلحات الطرق
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ١٧/٢/١٩٩  حممود فوزي محد. د

  ٣٥/٢٠٧  حميي الدين قواس. د  مصطلحات عربية يف علم البيئة

  ٥/١٩٥  شيت خطاب حممود. أ  املصطلحات العسكرية

  ية األردينبجممع اللغة العر  املصطلحات العسكرية
 ولد مولإس: رضع

  أمحد سيدي

٢٦/٣٥٨  

  ١٥٤/ ٤   خطابحممود شيت. أ   يف القرآناملصطلحات العسكرية

مــــــصطلحات علــــــم االجتمــــــاع وعلــــــم 
  النفس واالنثربولوجيا االجتماعية

  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ،١٦/٢/١٩  رشدي فكار. د
٢٧/٢/٣  

  أمحد حممد بشاوي. د  مصطلحات علم اجليوكيمياء
 عبدإبراهيم العوضي . د

١٧/٢/١١١  
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٨٢٣

  العزيز

  ٦/٤٤١  )جامعة دمشق(كلية العلوم   مصطلحات علم اجليولوجيا

مـــــــصطلحات علـــــــم الـــــــصحة وجـــــــسم 
  اإلنسان يف التعليم العام

  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١   
  )ترتيب خاص(

  ٢٣٨/ ٤  ))العربية بالقاهرة اللغة جممع((  مصطلحات علم النبات

مــــــصطلحات علــــــم الــــــنفس التحليلــــــي 
  ) عريب- إنكليزي (

  ١٧/٢/٥٣  عبد الرمحن عيسوي. د

  مصطلحات علم النفس الرتبوي
  ) عريب- إنكليزي (

عبــــد العلــــي اجلــــسماين . د
  وآخرون

١٨/٢/١٣٦  

  ١٧/٢/٦١  عبد الرمحن عيسوي. د  مصطلحات علم النفس املهين

ـــــــواردة يف  ـــــــنفس ال ـــــــم ال مـــــــصطلحات عل
  كتاب املدخل إىل علم النفس احلديث

عبــــــــد العلــــــــي . تعريــــــــب د
  اجلسماين

١٨/١/١٤٣  

  مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية 
  ) عريب- إنكليزي (

  حممد السهرجيي. د
  أمحد املتيين. د
  جعفر املالح. د

١٧/٢/١١٧  

  ٣/٦٠  إبراهيم عبد احلميد إبراهيم  املصطلحات العلمية الثابتة

 مصطفى األمري  =  املصطلحات العلمية يف اللغة العربية
  الشهايب وكتابه

ــــــة خمتلفــــــة مــــــن احتــــــاد  مــــــصطلحات علمي
  ..املرتمجني الدويل بفارسوفيا

 توفيـــــــــق. أ، زيـــــــــان بنحممـــــــــد . أ
  بد الرمحن العلويع. أ، عمارين

١٧/٢/١٨٥  

املــصطلحات العلميــة وأمهيتهــا يف جمــال 
  رمجة الت

  ٢١١/ ٤٧  أمحد اخلطاب. د



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٢٤

املــــصطلحات العلميــــة جيــــب أن جتمــــع 
  بني البساطة والدقة

  ٨/٢/٧  عبد املنعم التوجني. أ

  مصطلحات العمل
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

غـريب التـابع مكتب العمـل امل
  جلامعة الدول العربية

١٤/٢/٦١   
  من اليسار

  ١٠٤ و٧/٢/٤٣  كيفورك ميناجيان. أ  مصطلحات العنفات

  مصطلحات الفقه املالكي
  ) عريب- فرنسي (

  ١٦/٢/٣٩٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  حات الفقه والقانونمصطل
  ) عريب- فرنسي (

  ممدوح حقي. د
  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ و

 مـــــــــــــــــــــــــن ١٤/٢/٧٤
  اليسار

  
  مصطلحات الفقه والقانون

  ) عريب- فرنسي (
  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

عبـــــــد الـــــــرمحن . جتميـــــــع د
  العلوي

١٦/٢/٣٦١  

  مصطلحات الفلسفة يف التعليم العام
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١   
  )ترتيب خاص(

  ٧/٢/١٥٦  تيسري شيخ األرض. أ  مصطلحات فلسفية

  مصطلحات الفلك
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ، ١٥/٢/٢٧٥  حممد بن زيان. أ
١٦/٢/١٠١  

  مصطلحات الفلك يف التعليم العايل
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

املنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة 
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١   
  )ترتيب خاص(

  ٦/٤٦٢  دورحممد رضا م. د  مصطلحات فلكية

      
  ٣٨/٢٠١  أمحد حممد عيسى. أمصطلحات الفنـون والـصناعات قـضية 
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٨٢٥

  واجبة االهتمام
  مصطلحات يف برجمة احلاسبات اإللكرتونية

  ) عريب- إنكليزي (
  ٢٤/١٧٣  فاضل حسن أمحد. د

  ١٨/٢/٢٧١  بد احلافظ حلمي حممدع. د  مصطلحات يف التاريخ الطبيعي

  ١٠/٢/١١٢  جممع القاهرة  مصطلحات يف التأمني

  مصطلحات يف علم األدوية
  ) عريب- إنكليزي (

  ١٧/٢/١٦٥  حممد حمفوظ. د

  مجع وتبويب  مصطلحات يف علم الرتبة
  عبد املنعم بلبع.  د
  السيد خليل عطا. د

١٨/٢/١٤٩  

  ٢٣/٢٣٧  حيىي حممد عزت. د  علم تصنيف احليوان مصطلحات يف
  ٢٨٧/ ٤٧  عبد الفتاح بلفقيه. أ  )الدميوغرافيا(لم السكان ع يف طلحاتصم

  ١٨/٢/١٢٣  سامية حممد جابر. د  مصطلحات يف العلوم االجتماعية

مــــــــــــصطلحات يف علـــــــــــــوم األراضـــــــــــــي 
  والسكك احلديدية

  ) جامعة عني مشس(
  .م. ع. ج

٦/٤٥٧  

حممــــــــــود تيمــــــــــور وزكــــــــــي . أ  مصطلحات يف املسرح
  طليمات

٢/٨٦  

  ١٠/٢/١٢٩  جممع القاهرة  ريمصطلحات القانون اإلدا

  ١٠/٢/١٢٢  جممع القاهرة  مصطلحات القانون البحري

  ١٠/٢/١١٧  جممع القاهرة  مصطلحات القانون التجاري

  ١٠/٢/٩٢  جممع القاهرة  مصطلحات قانونية

   ١٢/٢/١٧٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  مصطلحات القطارة
  من اليسار



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٢٦

  مصطلحات القياس النفسي
  ) عريب-  إنكليزي(

  ١٦/٢/٤٣٧  عبد الرمحن عيسوي. د

تمعة يف املغرب  مصطلحات كهربائية إلكرتونية   ٩/٢/٣١١  املعاهد ا

ــــــــدويل   مصطلحات الكيمياء احتــــــــاد املرتمجــــــــني ال
  بفارسوفيا

ا العربية   :مجع مقابال
  عبد الرمحن العلوي. أ

١٩/٢/١٤٣  

مصطلحات ألمساء نباتات املنـاطق اجلافـة 
  العربية ف والصحارىشديدة اجلفاالو
  ) عريب- التيين (

  ١٦/٢/٢٨٩  حممد نذير سنكري. د

  ١٨/٢/٨٧  حممد رشاد احلمزاوي. د  املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية

  ١٣/١٤٥  املكتب الدائم للتعريب  مصطلحات مالية عامة

  مصطلحات املطارات
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ١٧/٢/٢٠٧  حممود فوزي محد. د

، مـي أونـاليجى الرا السيد. أ  )الطبخ(مصطلحات املطاعم 
  : املقابل العريبوضع

  لرمحن العلوي اعبد. أ

١٧/٢/٢٥٩  

  ِْمصطلحات امللكية الصناعية
  ) عريب-  إسباين -  فرنسي - إنكليزي (

ـــــة  املنظمـــــة ـــــة للملكي العاملي
  »وييو« الفكرية

  ٦٥ و١٦/٢/٥٧

شـــائعة يف األوســـاط  مولـــدة مـــصطلحات
  ديثة من صحف وسواهاالكتابية احل

  ١٣/٢٣٠  عبد العزيز شرف. أ

  وضع املقابل العريب  مصطلحات مولدة مقرتحة
  حممد بنـزيان. أ

١٧/٢/٢٣٨  
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٨٢٧

  مصطلحات ميكانيكا املوائع
  ) عريب- إنكليزي (

  ٢١٧/٢/٢٠٥   فوزي محددحممو. د

  ُمصطلحات النُّظم واملذاهب
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  ١٦/٢/٢٠٢  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  مصطلحات اهلندسة الصحية والبلديات
  ) عريب- إنكليزي (

  ١٧/٢/٢٣٥  حممود فوزي محد. د

مــــــصطلحات هندســــــة امليــــــاه ومعاجلــــــة 
  املياه وحماربة التلوث

  ٢٠/٣١٧  حممد أبو عبده. أ

  مصطلحات اهليدروليك اهلندسي
  ) عريب- إنكليزي (

  ١٧/٢/٢٢٢  حممود فوزي محد. د

  مصطلحات الوسائل التعليمية
  ) عريب- إنكليزي (

 العــــــــريب للوســــــــائل املركــــــــز
  لكويتالتعليمية با

١٥/٢/٦٩  

ـــــــة مـــــــصطلحات ـــــــا  وقاي ـــــــات وتوكيكولوجي النب
  احلشرات

  ١٧/٢/١٦١  حممود حممد إبراهيم زيد. د

  ٤٣/١٩  -   املصطلحات واملعاجم الطبية

  ١٨/١/٧  علي القامسي. د  )علم املصطلحات(املصطلحية 

احلاســـوبية حنـــو اســـرتاتيجية املـــصطلحية 
مدعمـــــــــة باحلاســـــــــب ملعاجلـــــــــة ونـــــــــشر 

  املصطلح الطيب العريب

  ٤٣/١٥٥  عبد اهللا سليمان القفاري. أ

  ٣٧/١٦١  جواد مساعنة. أ  املصطلحية العربية املعاصرة

  املصطلحية العربية املعاصرة
  )سبل تطويرها وتوحيدها(

  ٣٩/١١٠  حممد رشاد احلمزاوي. د

قــدم لــه وترمجــه  فيلبـــر.   ه: بقلــم  املصطلحية يف عامل اليوم
  ّهليل  حممد حلمي . د

٣٠/٢٠١  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٢٨

  ساجر. س. ج: بقلم  املصطلحية واملعجم التقين
حممــــد حــــسن عبــــد . د: ترمجــــة
  العزيز

٤٢/١٧٠  

ا اخلارجية املنظمة مطبوعات   ٢١/٣٤٠  الدائم للتعريب املكتب  وأجهز

  ١٠/١/٤٩  حممد بن تاويت. أ  مظاهر التعريب

احلضارية يف العامل العريب مدينة املظاهر 
  وليلي

  ٢/١٢٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

 بغـــــــداد ةَّمظـــــــاهر الوحـــــــدة بـــــــني عاميـــــــ
  ّوعامية املغرب األقصى

  ١٨/١/٧١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

مظـــــــاهر الوحـــــــدة يف عـــــــامييت املغـــــــرب 
  واخلليج العريب

  ٥/٢٣٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

ف يف مظـــــــــــــاهر الوحـــــــــــــدة واالخـــــــــــــتال
  َّميات املغرب والشاماع

  ٩/١/٥٢٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

مــع رجــال الــصحافة واإلذاعــة يف املــؤمتر 
  الثالث للتعريب

  ١٥/٣/١٣  املكتب الدائم للتعريب

جت األثري. أ  ...مع القراء    ١٢/١/٣١٣  حممد 

؛ ١٣/٣٧٧    ...مع القراء 
١٥/١/٢٥١،١٦/١

/ ١٦ ،
١٨/١/٢٥٢ ،
١٩/١/٢١٨  

  ١٤/١/٣٦٥  حممد حممد اخلطايب. أ  ...ء مع القرا

  ١٣/٣٥٤    مع الكتب

  ١٦٧/ ٤٧  إبراهيم السامرائي. د ))َّاأللفــاظ الفارســية املعربــة((مــع معجــم 



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨٢٩

  ر ّألدي شي

  ٣/٢٦٧، ٢/١٠١  مصلحة التعريب  مع املعجم الوسيط

، ٧/٢/٤٠، ٦/٥٢٣  إدريس حسن العلمي. أ  مع املعجم الوسيط
١٤/١/٣٣٨، 
٣٠/٧٥، ٢٣/١٠١ ،
٣٣/١٥١ ،
٣٧/١٨٤  

 ،٥/١٩٣، ٤/١٣٩    املعاجم
٧/٢/٦١، ٦/٣٢٣  

  ٨/٣/١١،٩/١/١٣٣  أمحد خمتار عمر. د  معاجم األبنية يف اللغة العربية

  ٨/٢/٤٧٩    ّاملعاجم التقنية

املعــــــاجم الــــــيت أقرهـــــــا مــــــؤمتر التعريـــــــب 
  الثالث

  ١٥/٣/٨٩  

  ١٤/١/١٥٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعاجم احلديثة العامة واملختصة

 املتخصــصة ومــسامهتها العربيــة ملعــاجما
  ونقل التكنولوجيا الرتمجة يف

  ٢٥/٤٥  علي القامسي. د

  ٨/٣/٦٣، ٨/٢/٥٣    املعاجم العلمية

  ٢/٨٥    املعاجم العلمية العربية

  ٦/٥١٣    معاجم خمتلفة

عبـــــــد الـــــــرمحن . أ: إعـــــــداد  )ببليوغرافيا(عربية  وموسوعات معاجم
  العلوي

٢٤/٣٠٩  

  ٣/٢٥٤  الدائم للتعريب املكتب  لعلميةمعامجنا ا

ــامع (معامجنــا يف امليــزان    ٤/٢٦١  الدائم للتعريب املكتبمالحظــات ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٣٠

ـــــــالس العليــــــــا للعلــــــــوم واجلامعــــــــات  وا
  )معجم الكيمياء(

  ٣٢١ /٧/٢ ،٦/٥٢٥    معامجنا يف امليزان
 ٨/٢/٣٣  

  ١٥/١/١٣٥  علي حممد كامل. د  معاجلة التعريب يف العلوم اهلندسية

معاجلــة القواعــد يف كتــب تعلــيم العربيــة 
ا   ...لغري الناطقني 

  فولديرتش فيشر. د
إسلمو ولد سيدي : ترمجة
  أمحد

٢٣/٧١  

معاييــــر اســـتخدام املـــصطلحات الـــواردة يف 
  املعاجم اليت تقرها مؤمترات التعريب

اجتمـــاع جلنـــة تعريـــب =  
  املصطلحات الكويتية

  ٦/٣٤٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اآلالت واألدوات واألجهزة

  ، ١٠/٣/٣١٤  أمحد بن عزوز. أ  معجم أحاديث املوطأ
١١/٣/٣١٣  

  ، ٧/٢/٣٠٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األحجار والفلزات واملعادن
١٠/٣/١٣٩  

  ...ايغوركون. أ: بإشراف  معجم األخالق
  توفيق سلوم. ترمجة أ
جـــــــواد حـــــــسين . أ: عـــــــرض

  عبد الرحيم

٢٦/٣٥٩  

  ٢٤/٢٧١  فؤاد محودة. أ   العامةمعجم اإلدارة

/ ٣/ ١١؛ ١١/٢/٧  ..عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اإلدارة العامة واملرافق املختصة
١٢١  

  ١٠/٣/٢٧٤  اإلذاعات العربية حتادا  ...معجم اإلذاعة والتلفزة
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  ٤٤/٣٣  علي القامسي. د  معجم االستشهادات

 واملــذاهب والفنــون العلــوم أمســاء معجــم
  والنظم

 ؛٦/٣٣٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
١١/٣/٢٨٩  

 اللجنـة األردنيـة مالحظات  معجم األشغال العمومية
  للتعريب والرتمجة والنشر

٧/٢/٣٦٨  

  معجم أشهر املدن األندلسية
  ) إسباين- عريب (

  ١٥/٢/٢٦٩  الدين املنجد صالح. أ

معجـــــــم األصـــــــول العربيـــــــة يف اللغـــــــات 
  )لغة الفرنسيةالكلمات العربية يف ال(

  ١١/٣/٢٢٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

معجـــم األصـــول العربيـــة واألجنبيـــة للعاميـــة 
  املغربية

  ٤/٣٦٨  جريدة العلم

  ٧/٢/٢٤٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األطعمة

معجـــــــم األطفـــــــال األساســـــــي املـــــــصور 
  الثنائي اللغة

  ٢٠/١٠٣  أمحد العايد. د

  ٧/١/٢٥٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األعالم البشرية واحلضارية

الم العرب رسـل الفكـر بـني عمعجم األ
الشرق العريب واملغرب العريب يف خمتلف 

  العصور

  ٥/٢٤٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٧/١/٣٢٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم أعالم النساء باملغرب األقصى

  ١١/٢/٣٨٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األفاعي واحليات

  خالد عيد: دإعدا  معجم االقتصاد
ممــدوح حقــي . د: إشــراف
   إبراهيم أباظة.أ: مراجعة

١١/٢/١٥٥،  
 ١١/٣/٥  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٣٢

  ٦/٤٣١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األلعاب العربية القدمية

  ٣٥/١٨٩  عبد العزيز طشطوش. د  معجم ألفاظ الفالحة يف مشال األردن

  ١٠/١/١٣٠  حممد يوسف. د  معجم األلفاظ اهلندية املعربة

  ؛ ٦/٣٨١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األلوان
١٠/٣/٢٧٦  

  ٦/٤٥١  عمر اجلارم. د  معجم األمراض النفسية والعقلية

  ١٥/١/١٣٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اإلنسان األصيل

املنظمــة العربيــة للبــرتول : إعــداد  معجم البرتول
  تنسيق املكتب الدائم للتعريب 

٨/٢/٤٨١  

  ؛٧/٢/٢١٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم البناء
١٠/٣/١١٣  

ـــيم لألســـتاذ حممـــد  ـــة والتعل معجـــم الرتبي
  بن شقرون يف امليزان

  ١٥/١/١٧٨  حممد حممد اخلطايب. أ

معجـــم الرتبيـــة والوســـائل الـــسمعية البـــصرية 
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  ١٥/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ْمعجم التعدين
  ) عريب-  إنكليزي - رنسي ف(

  ٢٠/٢٨٣  محزة الكتاين. د

  ٣٧/١٩٠  املنجي الصيادي. د  معجم التعليم والتدريب

  ٣٠٣/ ٤٧  ي حممد طب. أ  ...ر والدراسات التقنية معجم التعمي

  املعجم اجلمركي
  )يب عر-  فرنسي - إنكليزي (

 إدارة مصلحة اجلمارك: إعداد
املقابل  باململكة املغربية وضع

  فؤاد محودة. أ: اإلنكليزي

١٩/٢/٢٣٣  

للمواصفات  العربية للمنظمة  معجم جودة اإلنتاج
 املكتـــــب تعقيــــب واملقــــاييس

١٠/٣/٣٠١  
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٨٣٣

   للتعريبالدائم

  »م. ع. ج«وزارة الرتبية : إعداد  معجم اجليولوجيا
  تنسيق املكتب الدائم للتعريب

٨/٣/٢٤٧  

ـــــــــــــــــــــم =    معجم جيولوجيات املياه اجلوفية ــــــــــــــــــــــــــ معجــــــــــــ
اهليدروجيولوجيـــة وعلـــم 

  املياه اجلوفية
َمعجم احلرف واملهن

، ٧/٢/٢٨٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ِ
١٠/٣/٢١٦ ،
١٧/٢/٢٦٠  

َمعجم احلرف واملهن
ِ  

  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (
  ١٤/٢/١٩٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  من اليسار
  ٩/٢/٥١٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم احلشرات

  ٣/٢٧٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم احلضاري

  ٤/٣٦١  حيىي الشهايب. أ  املعجم احلضاري

   »ج،ع،م«الرتبية  وزارة: إعداد  معجم احليوان
ــــــــــدائم  ــــــــــب ال ــــــــــسيق املكت تن

  للتعريب

٨/٢/٣٦٢  

  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ) عريب- فرنسي ( معجم اخلرائطية
  حممد بن زيان. وأ

١٣/٢٧٧  

  ؛٢٤/١٤٧  التهامي الراجي اهلامشي. د  ) عريب- فرنسي ( معجم الدالئلية
٢٥/٢٢٧  

  ٩/٢/٤٥٤  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الدم

  ٦/٤١٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  َّمعجم الرياضة واللعب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٣٤

  ٧/٢/٣٦٠  مجيل علي. أ: تعليق  معجم الرياضيات

 الرتبيـــــــــــــــــــــة وزارة: إعـــــــــــــــــــــداد  معجم الرياضيات
تنــــــسيق املكتــــــب »م.ع.ج«

  الدائم للتعريب

٨/٣/٤٨٥  

  ٣/١٣٤  بنعبد اهللاعبد العزيز . أ  معجم الرياضيني باملغرب األقصى

  ١٠/٣/٩٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الزهور

  ١١/٣/٢٦٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم السكر والبنجر

  ٦/٤٠٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  َماكة واألمساكِّمعجم الس

  ٢/٩٨، ٢/٩٦  حممود تيمور. أ  احيياملعجم الس

  ٤/٢٤١  دائم للتعريبال املكتب  احيياملعجم الس

  ١١/٢/٢٨٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم السيارة

  ١١/٢/٣٨٢  الدائم للتعريب املكتب  معجم شركة أرامكو للنفط

  ٤/١٧٦  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم الصويف

  ٤/٢٠٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم الصويف من القرآن

  معجم الطب املبسط
   عريب-  فرنسي - إنكليزي 

  ١٥/٢/١٩٧   بنعبد اهللاعبد العزيز. أ

  ٧/٢/٢٥٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الطباخة وأدوات املطبخ

مــــصطلحات يف (معجــــم طــــيب جديــــد 
  )...أمراض األذن واألنف واحلنجرة

  ٧/٢/١١٠  شاكر الفحام. د

  ٢/١٠٦  مصلحة التعريب  معجم الطحانة واخلبازة والفرانة

 األردنيــــة للتعريـــــب اللجنــــة  معجم الطحانة واخلبازة والفرانة
  والرتمجة والنشر 

٧/٢/٣٢٦  

  ١٠/١/٢٨٩  سامي الدهان. د  معجم الطحانة واخلبازة والفرانة



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨٣٥

   العاممعجم الطريان
  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (

  ١٢/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
  من اليسار

ملالبـسات التارخييـة املعجم العـربي بـني ا
  والواقع اللغوي

  ٣٦/١٣١  أمحد شحالن. د

      
املعجم العريب األحـادي اللغـة للنـاطقني 

  باللغات األخرى
  ١٦/٢/٧  علي القامسي. د

قراءة أوليـة يف : املعجم العريب األساسي
  الرصيد والتعريف

  ٣٨/١٨٦  حالم اجلياليل. أ

  »املعجم العريب باألندلس«
  لعبد العلي الودغريي

مساعد عبد اهللا . أ: تقدمي
  مساعد

٢٣/١٩٣  

املعجم العريب يف لبنان من مطلع القـرن 
 ١٩٥٠التاســـــــــع عـــــــــشر حـــــــــىت عـــــــــام 

  » ونقد-  وحتليل - دراسة «

مـــــساعد عبـــــد . أ: عـــــرض
  اهللا مساعد

  حكمت كشلي: ةد

٢٦/٣٥٥  

  ١٥/١/١٧٥  الدائم للتعريب املكتب  املعجم العريب ملصطلحات العمل

  ١/١٢٩  مصلحة التعريب  ايناملعجم العريب للمع

  ٥/٣٥٥  الدائم للتعريب املكتب  للمعاينمعجم عريب 

  ١٩/٢/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم العسكري

  ٩/٢/٣٨٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم العظام

  معجم علم االجتماع
  تشيلتأليف الربوفسور دينكن مي

  دار الطليعة: نشر

. د: ترمجــــــــــــــــة ومراجعــــــــــــــــة
  إحسان حممد احلسن

هاشــــــم منقــــــذ . أ: عــــــرض
  األمريي

٢٦/٣٦٠  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٨٣٦

 عيهعلم األمراض العمرية والنـسا معجم
  OS  إىلA:من حرف

ــــــــد الغــــــــين . د: إعــــــــداد عب
  ماجد السروجي

١٩/٢/٣٦١  

  معجم علم الفلك
   عريب-  إنكليزي - فرنسي 

   ١٤/٢/٢٤٧  حممد بن زيان. أ
  من اليسار

      
  معجم علم وتقنية الغذاء

  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (
 ،٣٧/٢٣٨  حسني عثمان. د

٣٨/٢٢٤ ،
٤٠/١٧٣  

  ٦/٤٣٧  الدائم للتعريب املكتب  املعجم العلمي والتقين العام

  معجم علوم الرتبة
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

 . أكــــــــــــــــارل. أ: إعــــــــــــــــداد
ِفرجــــــسون وضــــــع املقابــــــل 

  يانز بنحممد . أ: العريب

١٩/٢/١٥٧  

  ١٥/٢/١١٥  عبد الرسول شاين. د  » عريب- إنكليزي «معجم علوم اللغة

ائل نباتــــــــــات الــــــــــشمال صمعجــــــــــم فــــــــــ
  » عريب- فرنسي «اإلفريقي 

  ٣٤/١٨٠  حلسن بنلفقيه. أ

  ٥/٣٥٧  أنور اجلندي. أ  معجم الفصيح يف العامية املغربية

  ٦/٥٤٤  عبد الكرمي خليفة. د  معجم الفقه املالكي يف امليزان

  ٥/٢٣٣  مكتب التعريب  معجم الفقه والقانون

 فرنـسي Fمعجم الفقه والقانون حـرف 
   عريب–

  ٣٣١/ ٢/ ١٥  د اهللا عبد العزيز بن عب. أ

عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا . أ   عريب-  فرتسي معجم الفقه والقانون
عبـــــد الـــــصمد . د: جتميـــــع
  العلوي

٢٠، ٣٥/ ٢/ ١٧ /
٣٢٣/ ٢١، ٣٣١ ،
٢٥٣/ ٢٢  



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨٣٧
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  ِّأحاديث الشعر
ّعبد الغني المقدسي لإلمام الحافظ    )ــ ه٦٠٠ - ٥٤٤(ّ

  خير اهللا الشريف: تحقيق األستاذ
  محمد شفيق البيطار. د: عرض

ُالشعر، ذلك  الفن الرفيع من القول، ال يزال من حيث موقف اإلسالم  ُ ُ َ
ِ ُ َّ ُّ َ ُ

ّالمي، منه ووظيفته املطلوبة ومساته وغري ذلك من قضاياه يف املنظور اإلس
َموضوعا لكثري من القول قدميا وحديثا، وال ريب يف أن القرآن الكرمي واحلديث  ًَ ّ َ ً ً
ُالشريف ومواقف الصحابة هي املصادر الرئيسة األوىل هلذا املوضوع؛ وكتاب  ّ َ َ

ّلإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي كتاب فريد يف بابه، يضم ) أحاديث الشعر( ٌ ّ ّ
ّبعض ما وقف عليه مؤلفه  ّمن أحاديث وآثار تتعلق بالشعر، فيقدم بذلك إىل َ ّ

ّالنـقاد والدارسني مايعينهم على تناول هذا املوضوع؛ ومع أمهية هذا املصدر  ِ ُ ُ ّ ّ ّ
ّقلما جتد أحدا من املتحدثني عن قضايا الشعر يف املنظور اإلسالمي يشري إليه 

ِ ً ّ
لكتاب، الذي أو يأخذ عنه، وقد كتبت هذه الكلمة للتنبيه على أمهية هذا ا

َّألفه أحد األعالم يف علم احلديث، وعلى بعض األمور يف نسخته اليت حققها  ّ
  .السيد خري اهللا الشريف

  :ّمؤلف الكتاب

ّهو احلافظ، تقي الدين، أبو حممد ّعبد الغين بن عبد الواحد بن علي : ّ ّ
َابن سرور، ولد سنة  من ) ََّمجاعيل(أربع وأربعني ومخسمئة للهجرة، يف ) ٥٤٤(ُِ

ََّأعمال نابلس بفلسطني، فانتسب إىل بيت املقدس لقرب مجاعيل منها َقدم . ِ ِ َ



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٦٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ّدمشق هربا من الفرجنة مع خاله الشيخ أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، فن
ِ ً زل  َ

ََّالصاحلية فيمن نزهلا من املقادسة اهلاربني بدينهم من ظلم الغزاة، وجعل حيفظ 
  .مام أمحد بن حنبلّاحلديث ويتفقه على مذهب اإل

ّوكانت له رحالت يف طلب العلم، إذ قدم بغداد مرتني َ ِ ) ٥٦١(َسنة : َ
ّإحدى وستني ومخسمئة، وبعد سنة سبعني ومخسمئة، فلقي يف املرة األوىل الشيخ  َ
ًعبد القادر اجليلي وأدرك من حياته حنوا من مخسني يوما، قرأ فيها عليه كتاب  ً ّ

ست وستني ) ٥٦٦(األوىل سنة : ّث مرات؛ ورحل إىل مصر ثال)اهلداية(
سبعني ومخسمئة، والثالثة بعد سنة سبعني ) ٥٧٠(ومخسمئة، والثانية سنة 

ّومخسمئة، فأكثر األخذ يف رحلته األوىل عن السلفي باإلسكندرية، وعن ابن بري  ّ ّ ّ َ
 )٦٠٠(ّالنحوي يف القاهرة، وبقي مستقرا فيها بعد رحلته الثالثة حـىت تـويف سنة 

َستمئة، ودفن بسفح املقطم بالقرافة؛ وكانت له يف أثناء ذلك رحالت أخر إىل  ُ ّ َ
ُِ

  .ّاجلزيرة وحران وأصفهان ومهذان واملوصل
َوقد غلب عليه طلب احلديث، إذ حفظ أكثر من مئة ألف حديث، 
ّفكان أوحد زمانه، أمريا للمؤمنني يف احلديث، حىت إن السلفي مل يكن يقول  َّ ً

ِ َ َ َْ َ
ُإال له؛ واتصف بإتقان مجيع فنون هذا العلم، من حيث) احلافظ(: ألحد ّ ّ :

ُأصوله، وعلله، وصحيحه، وسقيمه، وناسخه ومنسوخه، وغريبه، ومشكله،  ُ ُ
  .وفقهه، ومعانيه، وضبط أمساء رواته ومعرفة أحواهلم

ِِوكان على قصر عمره مؤلفا مكثرا، إذ بلغ عدد مؤلفاته ستة وستني  ِّ ًّ ْ ُ ً ِ ُِ ُ َ ِ َ
ُا، بـني حمقق ًكتاب ّ َ َّ َاألستاذ خري اهللا الشريف أن املفقود منها) أحاديث الشعر(َ َّ  

ِاثنان وثالثون كتـابا، ومل يطبع من املعلوم منها حىت اآلن سوى ثالثة عشر
َ
ِ َْ ُ ً َ  



  
  حممد شفيق البيطار.  د–أحاديث الشعر لإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي 

 

٨٦٧ 

ًكتابا
ُ، أحدها كتاب )١( َ ً، وسائرها اليزال خمطوطا، ومعظم )أحاديث الشعر(َ

  .ّرية بدمشق، وآلت إىل مكتبة األسد الوطنيةخمطوطاته كانت يف املكتبة العم
ّومما سبق نستشف أمهية هذا الكتاب من خالل معرفة مؤلفه، إذ كان  ّ ّ ّ

  .ّمن علماء احلديث الراسخني فيه
  :الكتاب

 كما - ّعن اهتمام صاحبه، فهو يضم ) أحاديث الشعر(ال خيرج كتاب 
ّآثار تتعلق َ بعض ماوقف عليه من أحاديث و-سلف يف صدر هذا املقال 

َّألن ما يف مصادر احلديث حول هذا ) َبعض ما وقف عليه: (ُبالشعر، وقلت
ّاملوضوع يفوق ماأورده املصنف رمحه اهللا، وهو حافظ من كبار احلفاظ كما  ٌ ّ َ ُ

ًسبق، فينبغي أن يكون قد انتخب هذه األحاديث انتخابا َ َ.  
ّقسم احلافظ عبد الغين كتابه إىل قسمني اب ماورد يف ب(( -األول : ّ

ّباب ما ورد يف ذم الشعر(( -والثاين  .))الشعر ّ؛ هكذا ورد اسم القسم األول ))َ َ ََ
ّخبط احلافظ نفسه، وأميل إىل أنه أراد  ُ َ َ، ألن جممل )باب ماورد يف مدح الشعر(ّ َ ُْ َّ

ُّماورد يف هذا الباب يدل على ذلك، فسقطت كلمة  ُ ًسهوا من ) مدح(َ
َاحلافظ، ويـرجح ذلك ع ّ ُندي أمران، أوهلما اسم الباب الثاين َُ ُ باب ماورد يف (ّ

ًّفاألرجح أن يكون األول يف مدح الشعر، ليكون الكتاب مؤلفا من ) ّذم الشعر ّ
َّبابني متوازنني؛ واألمر الثاين أن خط احلافظ يف املخطوط يدل على أنه كان  ُّ ُ َ ّ َّ

ّ خط َيكتب بسرعة، وقد الحظ األستاذ الشريف هذا األمر حني وصف

                                                 
  
  

طبع منها حىت تاريخ حتقيق الكتاب مخسة، وبلغ املطبوع منها حني مثول هذه [)1 (
لة/ ًاملقالة للطبع ستة عشر كتابا   ].ا



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ٌاحلافظ بأنه شديد السرعة مليح ِ ّ
)١(.  

ٍوسار املصنف يف إيراد األحاديث على طريق الحب، فهو يسوق  ِ ٍ ِ ّ
ّالسند عن شيخه الذي حدثه إىل آخر السند، حيث الصحايب أو التابعي، مث  ّ ّ ُ ّ ّ
ُيورد منت احلديث، ورمبا ساق سندين للحديث الواحد؛ ويشري إىل ماقد يكون  ُ َ ُّ َ ْ ُِ

ًف يف اللفظ بني الروايات، وحيكم أحيانا على درجة احلديث من من خال ّ َ ّ ٍ

َالصحة، وقد يشري إىل بعض من خرجه من املصنفني ْ َ ُّ ُِ ّ.  
ّوبلغ جمموع أحاديث األصل ثالثة وأربعني حديثا، استأثر الباب األول  ً ً
ّبواحد وثالثني، والباب الثاين باثين عشر؛ ويتضح من خترجيات األستاذ  ُ

ّوما نقله عن علماء احلديث أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها الشريف  ّ
ًأحد عشر حديثا

َ، وما أخرجه البخاري وحده مخسة)٢( ّ
، وما أخرجه مسلم )٣(

َوحده ستة
ُ، وثالثة من سائر األحاديث رجاهلا رجال الصحيح)٤( ٌ، وأربعة )٥(ٌ
اديث يف سندها ، وما بقي منها ليس فيه مقال سوى مثانية أح)٦(رجاهلا ثقات

َّ، بل إن يف سند اثنني من هذه الثمانية ضعفا شديدا حىت عد )٧(ضعف ُ ً ً ِ ّ
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  .٣٤، ٢١، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤:  األحاديث ذات األرقام)4(
  .٣٥، ٢٨، ٢٠:  األحاديث ذات األرقام)5(
  .٤١، ٤٠، ٣٠، ٢٦: األحاديث) 6(
. ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣١، ٢٥، ٢٤: رقاماألحاديث الثمانية هي ذات األ) 7(

ًوالذي عد موضوعا هو احلديث الثاين واألربعون َُّ.  
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  .ُأحدها من املوضوعات عند بعض العلماء

  :تحقيق الكتاب

َمل يكن األستاذ خري اهللا الشريف أول من عمل بتحقيق  أحاديث (ََّ
ّ، إذ سبق أن حققه الدكتور مجيل سلطان، وطبع يف مجعي)الشعر َ ُِ ّ َ ّة التمدن َ

َاإلسالمي بدمشق سنة  ً للميالد، مث حققه ثانية األستاذ إحسان عبد ١٩٥٦ّ ُ ّ
ّاملنان اجلبايل، وطبع يف املكتبة اإلسالمية بعمان سنة  َ ّ َ ُِ ّ  للميالد، مث جاء ١٩٨٩ّ

ّعمل األستاذ خري اهللا الشريف ثالثا، وطبع على نفقة احملقق بدمشق سنة  ُِ ً
ّ وقد اعتمد احملققون الثالثة على النسخة للهجرة؛١٤١٣= للميالد ١٩٩٣

ّاملخطوطة الفريدة للكتاب، وهي من خمطوطات املكتبة العمرية بدمشق، 
ُوناسخها هو املؤلف نفسه ّ ُ.  

َّفأما عمل الدكتور مجيل سلطان؛ فهو أول جهد إلخراج الكتاب، بدأه  ُ َ َ ّ
 ّمبقدمة حول الشعر وحول موقف اإلسالم منه، وترجم للمؤلف؛ ولكن
ا، وفيه  الكتاب ممتلئ بالتصحيف والتحريف يف أسانيد األحاديث ومتو
ا، ومل خيرج إال قليال من األحاديث وهي  ًكلمات كثرية  مل يتبني احملقق قراء ّّ ّ َ ّ

ٌخترجيات غري وافية، وهو حتقيق خلو من الفهارس ٌ.  
ّوأما عمل األستاذ إحسان اجلبايل، فقد بدأه مبقدمة حول الشعر  ّ ُ َ َ يف ّ

ّاإلسالم، وعمله يف نص الكتاب من حيث األسانيد ومتون األحاديث جيد  ّ ُ َ َ
ًّقليل اخلطأ، وقد خرج كل أحاديث الكتاب، ولكن يف خترجياته تزيدا، وفيه  ّ ّ

فهرس : ٌاجتهاد يف احلكم على بعض األحاديث، ووضع للكتاب فهرسني
  .أحاديث املقدسي، فهرس ملحق أحاديث الشعر
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ّتاذ خري اهللا الشريف، وهو موضوع هذا العرض، فإن ّوأما عمل األس َْ
َّجهد صاحبه واضح للعيان، ويتبني من خالل عرضه هذا؛ فقد صدر عمله  ِ َْ ّ ٌ

ٍمبقدمة وافية، بدأها بكلمة حول  ، فوقف عند اآليات )الشعر يف اإلسالم(ّ
ة ّالقرآنية اليت تناولت الشعر والشعراء، مث وقف عند ما ورد يف السنة املشرف

ا تنظر إىل  ّحول املوضوع، وال سيما تلك األحاديث اليت قد يـفهم منها أ َ ُْ ّ
ّالشعر نظرة سلبية، فبني حقيقة املراد منها، ونقل أقوال بعض العلماء فيها ّ ً.  

ٍ، رأى فيها أن أحاديثه تبني أهم مسة )نظرة يف الكتاب(وأتبع ذلك بـ  َّ ّ َُ َّ
ا الشعر، وهي الصدق،  ًََوتبني طرفا من املوضوعات املطلوبة ّجيب أن يتمتع  ّ

ٍمن الشاعر، من منافحة عن اهللا ورسوله، وتثبيت الناس على احلق، وحكمة  ِ ٍّ َ
ّتكون عصارة أيام الشاعر وصريح خربته ومعاناته يف احلياة، وتبني أن الشاعر  ّ َ ُ

ّينبغي أن يلتزم القواعد العامة للشريعة؛ مث التفت إىل بعض األحاديث اليت  ّ ّتعرب َ
ّعن حترج بعض الصحابة من قول الشعر، فبني املراد منها، ومما ورد يف ختام  ّ ُّ

ّوهكذا فإن جممل األحاديث الواردة يف الكتاب تدل على أن الشعر ((: كالمه ّ َ َ ُْ َّ
َْوقوله يف اإلسالم من األمور املباحة اليت ال خالف يف إباحتها، ويطلب فيه  ُ َ

ّمبا قرره امليزان الصحيح من الصيانة والرعاية مايطلب يف الكالم من انضباط 
ُواحلق واخلري واجلمال؛ فإذا دعت إليه احلاجة وجب اللجوء إليه أو صار 
ًمستحبا تبعا ألمهيته وملقدار هذه احلاجة، فإن أعقب ضررا امتنع وجر إمثا على  َّ ً ّ ً

  .)١( ))صاحبه يتناسب مع ذلك الضرر
َفتناول حياته، وحليته، وحفظه ّوترجم احملقق بعد ذلك للمؤلف،  َ

                                                 
  .١٦: ّمقدمة احملقق) 1(
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ّوعلمه، وشغله وإشغاله، وابتالءه، ومعجم شيوخه، وبعض طلبته، ومؤلفاته َ :
ّاملطبوعة واملخطوطة واملفقودة؛ وذكر بعض مصادر ترمجته، مث حتدث عن نسخ  ّ

ّنسخة احلافظ عبد الغين خبطه، ومطبوعة مجيل سلطان، : الكتاب، وهي ّ
  .ّوختم مقدمته خبطته يف حتقيق الكتاب.  اجلبايلومطبوعة إحسان عبد املنان

َّوجاء بعد هذه املقدمة النص احملقق، فنجد أن األستاذ الشريف رقم  َّ ّ ّ ّ
َأحاديثه، وضبط أعالم السند ومنت األحاديث ضبطا وافيا، وأصلح األخطاء  ً ً َ
َالقليلة يف األصل  املخطوط، واستدرك السقط الواقع يف بعض مواضعه؛ ومل  َّ َ

ا ما أمكنه ي ّدع حديثا واحدا بال تعليق، إذ خرج مجيع األحاديث من مظا َ ّ ً ً
ّذلك، ومل يكتف ببعض إشارات احلافظ عبد الغين إىل من خرج احلديث،  ْ َ
ُونقل أحكام العلماء على عدد من األحاديث، وأجد على بعض خترجياته  ِ

َّمالحظة أذكرها فيما بعد؛ وترجم لبعض رجال السند وبعض  ُ ً األعالم الواردة ُ
ًيف األحاديث منبـها على مصادر الرتمجة، وأجد على ذلك مأخذا سوف أذكره  ً ّ
ًفيما بعد أيضا؛ وشرح ماوجده يف حاجة إىل شرح من ألفاظ األحاديث وما 

  .فيها من أشعار
َوال أجد بأسا هاهنا يف أن أنقل من عمل األستاذ الشريف ختريج  ً ُ ِ

ّاس، ليتبني يف ذلك اجلهد الذي بذله يف حديثني مشهورين على ألسنة الن
ّخترجياته، وليقف القارئ على مدى صحة هذين احلديثني؛ فأوهلما احلديث  ّ
َّالثاين عشر الذي رواه املصنف بسند له إىل أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن  ّ ُ

ٍ ّ
ًإن من الشعر حكمة((:  قالَرسول اهللا  َ

ِ ّوعلق املصنف علـيه بقوله. ))َّ ّ :
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ّ، رواه البـخاري عن أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهريصحيح(( ّّ((
، فقال )١ (

 ٨) =٦٠٥٦(برقم ) مصنفه(أخرجه ابن أيب شيبة يف ((: احملقق يف خترجيه
ُ، وعنه عبد اهللا بن أحـمد يف ٥٠٣/ ) سننـه(، وأبو داود يف ٥/١٢٥) املسند(ُ

: ٤) ارشرح معاين اآلث(، وأخرجه الطحاوي يف ٤/٣٠٣) = ٥٠١٠(برقـم 
كتاب ) ٦١٤٥(برقم ) صحيحه( عن يونس عن الزهري، والبخاري يف ٢٩٧

))ُاألدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه
ّ، مث روى )٢ (
ّاملصنف احلديث نفسه بسند له آخر عن ابن عباس، فقال احملقق ٍ

َ َ أخرجه ((: ّ
ٍ من طريق باإلسناد ١١/٢٨٧) = ١١٧٦٠(برقم ) املعجم الكبري(ّالطرباين يف 

، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٣، ٢٧٣، ١/٢٦٩) املسند(املذكور، وأخرجه أمحد يف 
ٍ من طريق عن ٨/٥٠٣) = ٦٠٥٨(برقـم ) املصنَّف(ُ، وابن أيب شيبـة يف ٣٢٧

ِِمساك به ٍ((
  .، أي بالسند الذي رواه احلافظ عبد الغين به عن مساك)٣ (

ٍواه املصنف بسنده إىل هشيم وثانيهما احلديث الثامن والثالثون الذي ر ْ َ ُ ّ
قال : أخربنا أبو اجلهم، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال((: قال

))امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار((: رسول اهللا 
ّ، فقال احملقق )٤ (

ّ، وقال العالمة أمحد )٧١٢٧(برقم ) املسند(أخرجه أمحد يف ((: يف خترجيه
شرف أصحاب (ُ، وأخرجه اخلطيب يف )ده ضعيف جداإسنا: (شاكر

ُ من طريق اخلليفة املأمون، عن هشيم ١٠٢ص ) = ٢٢٤(برقم ) احلديث
                                                 

  .٤٧أحاديث الشعر ) 1(
  .٤٧: نفسه) 2(
  .٤٨: نفسه) 3(
  .٧٤: نفسه) 4(
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ّباإلسناد املذكور، وابن عدي يف  ذا : ( وقال١/٢٠٤) الكامل(ُ هذا احلديث 
)))منكر احلديث: (٧/٢٧٥٥ٌاإلسناد باطل، وقال يف ترمجة أيب اجلهم 

) ١(.  
ّ احملقق من منت الكتاب استدرك على احلافظ عبد الغين وعندما انتهى

ًطائفة من األحاديث واآلثار، واضعا هلا أرقاما متسلسلة مع أرقام األحاديث  ً ً
ًوخمرجا إياها من مصادرها، وقد بلغت ثالثني حديثا وأثرا؛ : اليت أوردها احلافظ ً ً ّ

ْباب حكم الش: ورأى األستاذ الشريف أن يقسمها إىل أبواب ُّعر والرخصة ُ
 بالشعر، وباب االستدالل بالشعر، وباب ُّفيه، وباب إنشاد الشعر، وباب التمثل

  .نقد الشعر

ُوال ريب أن ذلك كله مما حيمد للمحقق ويـثىن عليه ألجله؛ ومما حيمد  َُ َْ ُْ ُّ ُّْ ّ ِ َّ َّ َ
ّله أيضا أنه وضع للكتاب مثانية فهارس فنية َّ ً :  

  .الكتابفهرس شيوخ املؤلف املذكورين يف  )١
 .فهرس رجال األسانيد )٢
 .فهرس األعالم والقبائل واألماكن واأليام )٣
 .فهرس األحاديث املرفوعة )٤
 .ُفهرس اآلثار األخرى )٥
 .فهرس الشعر )٦
 .فهرس مصادر التحقيق )٧
 .الفهرس العام )٨

ولكن وقع يف بعض هذه الفهارس هنات قليلة ينبغي التنبيه عليها، إىل 
  .جانب بعض اهلنات يف التحقيق نفسه

                                                 
  .٧٤أحاديث الشعر ) 1(
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  :ملحوظات حول التحقيق

ٍذكرت فيما سبق أن يل بعض ملحوظات حول حتقيق األستاذ  َ َّ ُ
َالشريف، وأحب أن أثبتها يف هذا املقال ليتنبه عليها من وقع الكتاب يف يده،  َ َ ّ َ ّ

 ما يوافقين عليه – إن شاء اهللا –وليستدرك األستاذ الشريف يف طبعته القادمة 
  .ِمنها

ّفمن ذلك أن احملقق ذ كر يف خترجياته مصادر عدد من األحاديث وفيها َّ
ُصحيح البخاري وصحيح مسلم أو أحدمها مع غري ذلك من املصادر، فتجده  ّ
ما متقدمان على  ِيؤخر البخاري ومسلما ويقدم غريمها عليهما، مع أ ّ ّ ً ّ ّ
ّأصحاب تلك املصادر يف الزمن، أو أن لصحيحيهما مزية على تلك املصادر،  ّ

ًلك مثاال واحدا، وهو ختريج احلديث الثالث، فقد قال فيهولنضرب على ذ ً :
 عن أيب معاوية باإلسناد املذكور، ٤/٣٠٣) املسند(أخرجه أمحد يف ((

 عن أمحد بن بديل عن أيب معاوية به، ١٤/٣١) تاريخ بغداد(واخلطيب يف 
 كتاب املغازي، باب مرجع النيب ) ٤١٢٤(ّوالبخاري يف صحيحه برقم 

َ، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق به، وبرقم من األحزاب
، يف الباب السابق، كالمها )٢٤٨٥( برقم )صحيحه(مع مسلم يف ) ٤١٢٣(

  .)))١)ـعن شعبة عن عدي 
َّفنجد احملقق يقدم اخلطيب البغدادي  َ ّ ّعلى البخاري (  ه٤٦٣تويف سنة (ّ

ند اإلمام أمحد على ّ، ويقدم مس( ه٢٦١تويف سنة (ومسلم (  ه٢٥٦تويف سنة (
ٌصحيحيهما مع أن يف مسنده الصحيح واحلسن والضعيف ومنها أحاديث يسرية  َ ّ

                                                 
  .٣٩أحاديث الشعر ) 1(
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َّحكم على بعضها بالوضع، يف حني أنه ليس يف صحيحيهما إال الصحيح َّ َ
ِ ُ

؛ )١(
ُوهذا مثال ضربته، ومثله مايراه الناظر يف ختريج األحاديث  ٌ:١٤، ١٢، ٨، ٣،٤ ،

ّ امللحوظة منهجية التقدح يف خترجيات األستاذ وهذه. ٤٠، ٣٦، ٢١، ١٩، ١٨
ّالشريف، ولكن األوىل أحق باالتباع ُّ َْ ّ.  

َّومن ذلك أن احملقق ترجم لسبعني رجال ممن ذكرهم احلافظ يف منت  ً ُّ َ َّ َ
 وترمجة طرفة ابن )٢(الكتاب، فنجده يطنب يف بعض الرتمجات، كرتمجة السلفي

ً، ويوجز إجيازا اليكاد ير)٣(العبد ُ جع القارئ منه بطائل كبري، وذلك يف تسع ِ
ّنسبة إىل جده ((: عشرة ترمجة، كقوله يف ترمجة أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ً

))عطارد بن حاجب بن زرارة
، وقوله يف ترمجة اإلمام إبراهيم بن إسحاق )٤(

ّ نسبة إىل حملة ((:ّاحلريب ))ّغريب بغداد) ّاحلربية(ً
َّ؛ ويضاف إىل ذلك أن )٥ ( هذه ُ

ًالرتمجات مل تكن على طريقة حمددة، فتجده يأخذ رجلني أو ثالثة من رجال 
ّوليس هلؤالء املرتمجني مامييزهم من : السند فيرتجم هلم، ويرتك سائر رجاله َ

َوكان األوىل . سواهم َ أن يقف احملقق عند مجيع رجال – فيما أرى –َ ّ
ُاألسانيد، فيوجز أشد إجياز ماقال رجال اجلرح  ٍ َّ ّوالتعديل يف كل واحد منهم، ِ

كذوب، منكر كاذب، : ثقة، صادق، صدوق، وحنو ذلك، أو: كأن يقول

                                                 
، دار ٢٧٩، ٢٥٤: ور نور الدين عرتمنهج النقد يف علوم احلديث، للدكت: انظر) 1(

  .م١٩٨١/ ه١٤٠١الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 
  .٣٩: نفسه) 2(
  .٥٤: نفسه) 3(
  .٤٠: نفسه) 4(
  .٤٢ أحاديث الشعر )5(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َاحلديث، أو ما شابه ذلك، حبيث يفيد ذلك يف احلكم على درجة األحاديث اليت  ُ ُ َُ
َمل ترد يف الصحيحني، وأرى أن يكون ذلك يف فهرس رجال األسانيد ال يف  َ

ٍ، فإذا أراد القارئ معرفة درجة حديث ما، نظر يف ًحواشي التحقيق، جتنبا للتكرار َ
ُرجاله وفيما قيل فيهم، فعرف درجة صحته؛ فأما الرتمجة لبعض رجال األسانيد  َّ ّ

  .ًوإمهال سائرها فليس فيها ما خيدم القارئ كثريا
َوجاء يف ترمجة السلفي أن له شعرا، وساق احملقق له من قصيدة مخسة  ٍ َ ً َّ ّ ّ

  :)١(أبيات، آخرها
ِأزل وال أزول لذي النزال ِّ ُ َ ْفلست الدهر إمعة وما إن   َُِّ ِ ًِ َّ َ َّ ُ ْ 

ّلدى النزال(( تصحيف، والصواب ))ّلذي النزال((وعبارة  َ((.  
َومما يـنبه عليه أنه قال يف ترجـمة األعشى املازين َّ ََُّ هو أعشى بين ((: ّ

))حرماز، من مازن
حلرماز ومازن ّ، وليس بنو حرماز من بين مازن، وإمنا ا)٢ (

ََأخوان، ومها ولدا مالك بن عمرو بن متيم، واألعشى هذا من بين حرماز،  َ َ
م، وقد كان يف احلرماز ضعة وقلة، فنسب إىل  َفـنسب إىل مازن ألن مازنا إخو َ

ِ ُِ ُِّ ٌ َ ً َّ ٍ َ
  .)٣(ِاألعلى واألكثر ومن عادة العرب أن يفعلوا ذلك

البئر الذي مل : القليب((: ّومن امللحوظات أنه قال يف بعض تعليقاته

                                                 
  .٣٩: أحاديث الشعر)1(
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٨٧٧ 

َْيطو ُ((
ُ، والبئر أنثى يف كالم العرب، كما هو يف املعجمات، فينبغي أن يقول)١( ُ :

َْالبئر اليت مل تطو ُ.  
ّ أنه تويف سنة )٢ ()اهلسنجاين(وجاء يف ترمجة  ؛ والصواب سنة ( ه١٣١(َّ

  (. ه٣٠١(
َوجاء يف مستدرك األستاذ الشريف  ّنيب مسع ال: عن عائشة قالت((: َ

ٍنساءهم يقولون يف عرس ُْ َ َ... :  
ْتـنحنح يف املربد َْ
ِ

َ َ ًوأهدى هلا كبشا   ََ ْ َ َ 
ِوزوجك يف النادي   ْويعلم مايف غد ُ 

ّاليعلم مايف غد إال اهللا؛ أال قلتم: فقال رسول اهللا  ٍ:  
ّفحيانا وحياكم ّ((

 أتيناكم أتيناكم   )٣ (
ّوال يصح ذلك يف اللغة، فإما أن يكون َ ) يقلن يف عرس: ( الصوابّ

َّأال قلنت(و ً؛ وإما أن يف النص حتريفا ينبغي البحث عن صوابه)َ ّ َّ.  
ّويف هذا احلديث أيضا تصحيف وحتريف يف البيت األول، وصوابه ً:  

ِتـبحبح يف املربد َْ
ِ

ُ َ َْ ًوأهدى هلا أكبشا   َ ُ ْ َ َ 
 ............................   ...............................

َويزاد يف خترجيه أنه ورد يف الوايف يف العروض والقوايف  ّ  للتربيزي –ُ
  ).حبح(، ويف اللسان )٩٠ص(

                                                 
  .٥٩أحاديث الشعر ) 1(
  .٧٠: نفسه) 2(
   .٩١ -٩٠: نفسه) 3(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

وليس من الطويل كما جاء يف فهرس ) جمزوء املتقارب(وهذا الشعر من 
  .الشعر

ِوجند يف الفهارس الفنية أربع ملحوظات، فأوهلا أنه مل يدخل يف  ْ ُ َّ ّ َ ّ
َاألوىل فهرسة ما ورد يف مستدركه على احلافظ عبد الغين، الفهارس الثالثة  َ َ

ا قبيلة، ) بين مازن(ًوثانيها أنه أدخل سهوا يف فهرس رجال األسانيد  ّمع أ
ًوقد خصص للقبائل واألعالم األماكن واأليام فهرسا خاصا فلم يذكر فيه  ً بين (ّ

  ).مازن
َوثالثها أنه خلط يف فهرس رجال األسانيد بني  َ َ وبني ) ّمحاد بن سلمة(َّ

، ٢٧، ٢١، ٦، ١،٢محاد بن سلمة، ((: ، فقال)أيب سلمة بن عبد الرمحن(
٣٩، ٣٨، ٢٨((

ُ، أراد أنه ورد ذكره يف أسانيد األحاديث ذات األرقام )١( َّ َ
))ّمحاد بن سلمة= أبوسلمة بن عبد الرمحن ((: السابقة، مث قال

َّ، أراد أن أبا )٢ (
ِأماكن وروده هي نفسها املذكورة عند محاد، وهذا ّسلمة هو محاد بن سلمة، و

ُخلط بني رجلني متباينني، فأما أبو سلمة فهو ابن عبد الرمحن بن عوف رضي  ّ
ّاهللا عنه، وهو من التابعني، أحد األئمة الكبار، أمه متاضر بنت األصبغ  ّ ُ

ّالكلبية، تزوجها عبد الرمحن عندما أرسله النيب  ّإىل بين كلب يدعوهم إىل  
اإلسالم فأسلم جده األصبغ، وتزوج عبد الرمحن ابنته متاضر فأجنبت له أبا 

                                                 
  .٩٧أحاديث الشعر ) 1(
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٨٧٩ 

َسلمة الفقيه، وقد تويف سنة أربع ومئة َ
ّ؛ وأما محاد بن سلمة فهو)١( أبو سلمة، : ّ

ًمحاد بن سلمة بن دينار البصري احلافظ، كان سيد أهل وقته، إماما يف  ّ ّ
ّالعربية، صاحب سنة، له تصانيف يف احلديث َ ِ، ويـعد من األبدال، وتويف يف ّ ّ َ ُ

: َّ؛ ومصدر هذا اخللط أن محاد بن سلمة يقال له)٢(آخر سنة سبع وستني ومئة
ََّأبو سلمة؛ ومن مث يكون الصواب يف : ُأبو سلمة، كما يقال البن عبد الرمحن ِ

، وأن أبا ٢٨، ٢٧، ٦: َّالفهرس أن محاد بن سلمة ورد ذكره يف األحاديث
  .٣٩، ٣٨، ٢١، ٢، ١: محن ورد يف األحاديثسلمة بن عبد الر

ًورابعها أن احملقق مل يذكر يف فهرس املصادر عددا من مصادر حتقيقه، منها ّ َّ ُ :
ّاألدب املفرد للبخاري، واألم للشافعي، وأوجز املسالك للكاندهلوي، واإليضاح 
ذيب التهذيب البن حجر، وجامع البيان للطربي، والدر املنثور  للقيسي، و

ّلسيوطي، وديوان أيب بكر الصديق، وسنن الدارقطين، وصحيح البخاري، وكشف ل
اخلفاء للعجلوين، والناسخ واملنسوخ للنحاس، وغري ذلك من املصادر اليت ذكرها يف 

  .حواشي التحقيق ومل ترد يف فهرس املصادر
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لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّوختاما، إن ماذكرته من ملحوظات حول حتقيق األستاذ الشريف اليقدح  ً
ّه ومتيزه وأفضليته على ما سبقه، ولو مل يكن له من حسنة سوى ختريج يف قيمت ّ

ّاألحاديث من مصادرها لكفاه، ذلك أن ختريج األحاديث هو أهم مايقوم به  َّ
ا، وقد  َحمقق أي كتاب من كتب األحاديث، وما سواه نافلة يشكر على القيام  ُ ٌ ُ

ّيعذر إن تركها، ما مل تكن احلاجة إليها ماسة؛ و َ  .باهللا التوفيقُ
  



٨٨١ 

 
 المستدرك

 ))ُعمارة بن عقيل((على ديوان 
 شاكر العاشورأ. 

عرِقي هـ)٢٣٩ُعمارُة بُن عقيل (
ُ
ن. فقد نشأ يف بيٍت من  من الشُّعراء امل

بيوتاِت الشِّعر يف اإلسالم؛ فكاَن أبوُه عقيٌل شاعرًا، وجدُُّه بالٌل شاعرًا، وأبو 
ِه جريٌر من فحولة الشُّعراِء، وأبو جريٍر عطّيةٌ  ُه اخلطفي شاعرًا،  جدِّ شاعرًا، وجدُّ

 فال غرَو أن يكوَن ُعمارُة شاعرًا فصيًحا، واسَع العلم.

أنَّ ُعمارَة كاَن أشعَر أهِل ((ز عن أيب رياح بن عمرو:  ذكر ابُن املعت
ًى من املعاين إال استغرَقُه،  ، وكان ينحو حنَو أبيِه وجدِّه، وال يأخُذ يف معنزمانِهِ 

))عر، ُحمكَم الرَّصِف، جّيَد الوصفوكاَن نقيَّ الشِّ 
)١(. 

ونقل أبو الفرج األصفهاينُّ عن عليٍّ األخفش، قال: مسعُت حممََّد بَن 
حدثي((يزيد يقول: 

ُ
))َن بُعمارَة بن عقيل ُختمِت الفصاحة يف ُشعراِء امل

. ويف )٢(
ن أنَّ سلَم بَن خالد بن معاوية بن أيب عمرو بن العالء قال: كا((موضٍع آخر: 

جّدي أبو عمرو يقول: ُخِتَم الشِّعُر بذي الرُّّمة، ولو رأى جّدي ُعمارَة بَن 
))عقيل لعلَم أنَُّه أشعُر يف مذاهب الشُّعراِء من ذي الرُّّمة

زيِّ قال:  . وعن العن)٣(

 .٣١٦) طبقات الشعراء ١(
 .١٨٣/ ٢٠) األغاين ٢(
 .١٨٣/ ٢٠) األغاين ٣(

                                                           



 
 ٨٨٢ )٤) اجلزء (٧٩اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

مسعُت سلًما يقوُل: هو أشدُّ استواًء يف شعرِِه من جرير، ألنَّ جريرًا أسقَط يف 
 .)١(وجدوا لعمارَة سقطًة واحدًة يف شعرِه شعرِِه وَضُعف، وما

))ُعمارُة بُن عقيل شاعٌر جمّود((وقال ابُن النَّدمي: 
)٢(. 

))هو أشعُر ولد جرير((ويف املذاكرة يف ألقاب الشُّعراء: 
)٣(. 

))ُعمارُة بُن عقيل بن بالل بن جرير أديٌب جًدا((وعن ابن منظور: 
)٤(. 

يف الشِّعر، وألنَُّه من أهل اليمامِة ويسكُن  زلِة العالية وإىل جانِب هذه املن
ُر إىل أنَُّه كاَن ضليًعا باللغة، وأخذ  َر مصادِر ترمجِته ُتشي بادية البصرة، فإنَّ أكث

، وابُن )٥(َن اللغة. وممن أخذ عن ُعمارة: ابُن السّكيت ٌر من النحويي عنه كثي
 .)٧(رد العّباس املب ، وأبو العيناء حممَُّد بُن القاسم، وأبو)٦(األعرايب

ي بالعمل على نشر شعرِه.  هذه األوصاُف َوَجَدْت يف نفسي هوًى، فحّدثتن
ي  ، من أنَّ لُعمارَة ديوانًا قواُمُه ثالمثئة ورقة، فخانن)٨(فتتّبعُت ما ذكرَُه ابُن النَّدمي

ي  البحُث عنُه يف ما توفرُت عليه من فهارس املخطوطاِت املنشورة يف العامل، وغلبن

 .١٨٩، واملوّشح ١٨٣/ ٢٠ألغاين ) ا١(
 .١٨٠) الفهرست ٢(
 .٧٢) املذاكرة يف ألقاب الشعراء ٣(
 ) اللسان/ عمر.٤(
 ، واللسان/ غنا.٣٧٣) إصالح املنطق ٥(
 .٧٢) املذاكرة يف ألقاب الشعراء ٦(
 .١٣٦، ونزهة األلباء ٢٨٢/ ١٢) تاريخ بغداد ٧(
 .١٨٩) الفهرست ٨(

                                                           



 
 ٨٨٣ شاكر العاشور – املستدرك على ديوان عمارة بن عقيل

َر أْن أسافَر يف رحلة  الظنُّ بأنَّ ديوانَُه ضاَع مع ما ضاع من تراثِنا العرّيب. فلم أجْد غي
البحث والّتقّصي األخرى، وهي ملُّ ما تناثَر من شعِر الرَّجِل يف مظان األدِب 
والتاريخ. فكاَن أن وقفُت على شيء من نثاِر قصائِده، قمُت بنشرِِه جمموًعا يف عام 

))ديوان ُعمارُة بن عقيل((طاوالً بتسميِتِه ، مت١٩٧٣
)١(. 

 -بعد التاريخ املذكور -ي توفرنا عليها  وبتسريح النَّظِر يف املصادر الت
رنا على أبياٍت ومقطّعاٍت أخلَّ هبا ما مجعناُه يف حينِه من شعٍر لُعمارة؛ فوِددنا  عث

مالمِح حياتِه وشخصيِته أْن ُنضيَفها إليه، لعلَّها تُفصُح عّما ْمل نتبيّـْنُه من 
 ن إلضافاٍت قابلة. وشاعريَِّته، ولعلَّها أْن تفتَح الباَب أماَم إخواننا احملققي

 واهللا ويلُّ التوفيق.

 .٢٨٨ -٢٨٧: األبيات يف صفة جزيرة العرب التخريج

 ومعجم البلدان/ لغاط. ٣٠واخلامس فقط يف البديع 

 املطر): [من الكامل]قال ُعمارُة بُن عقيل بن بالل بن جرير (يف 
 رِق الغميِض، ودونهُ  يا ليلَة الب -١
 

 )٢(منكبُ  من بطِن ِطْخَفة أو ُسواجٍ  

 
 

 جاَد اَجلريُب، فباَت ضوُر ربابهِ  -٢

 

 )١(حبمى ضريَّة يستهلُّ ويسكُب  

 

 لبصرة.ا –) دار الطباعة احلديثة ١(
خفة: جبٌل أمحر طويٌل يف طريق البصرة إىل رق الغميض: الساكُن اللمعان. طِ  ) الب٢(

مكة، قرب محى ضرية. وُسواج (بضّم أوله): جبٌل أسود من أخيلة محى ضرية، وهو 
ر احلمى. (ياقوت/ طخفة/  ن احلمى وغي سواج طخفة، واخلياُل: ثنية تكوُن كاحلّد بي

 املوضع املرتفع من األرض. إنسان/ ُسواج). املنكب:

                                                           



 
 ٨٨٤ )٤) اجلزء (٧٩اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 

 ُر ربابُهُ  َطورًا ُيضيُء ويستطي -٣
 

 )٢(قدًما، وتدفُعُه الَعداُب الغيهبُ  

 
 

 مرٍخ، فباَت ُيكبُّهُ  فأطمَّ ذا -٤
 

 )٣(عّما اطمأنَّ من الكثيِب توّثُب  

 
 

 وعال لغاَط، فباَت يلغُط سيُلهُ  -٥
 

 )٤(يف قرقرى ِشعِب اليمامِة تشغبُ  

 
 

 وأقاَم بالصَّّماِن عامة ليِلهِ  -٦
 

 )٥(فكأنَّ دارَة كلِّ جوٍّ كوكبُ  

 
 

 وأناَخ بالدَّهنا، وشقَّ مزاَدهُ  -٧
 

 )٦(ها يستسكبُ بدهاِسها وعزازِ  

 
 
 

]٢[ 

) اَجلريب (بالفتح): واٍد عظيٌم يصبُّ يف بطن الرُّمة من أرض جند، به احلموُض ٣(
 =واألكالء. وسيل اجلريب يدفع يف بطن الّرمة، ويسيالن سيًال واحًدا. (ياقوت/

اجلريب). الرباب: مجع ربابة: السحاب. َضريَّة (بالفتح ّمث الكسر وياء مشّددة): =
ن  زل به حاُج البصرة بي واسٌع بنجد، يُنسُب إليه احلمى، يليه أمراُء املدينة، وين عٌ صق

 اجلديلة وطخفة. (ياقوت/ ضريّة).
 الَعداب: األرض اللينة الرَّمل. )١(
ن يطيُب ورقُه وتطوُل عيدانُه. ويكّبه: يقلبه.  أطم: عال وغمر. ذو مرخ: العرفُج حي )٢(

 .اطمأّن: سكَن وثبَت واستقرَّ 
ي متيم يف أرض اليمامة. (ياقوت/ لُغاط)، وقرقرى:  لغاط (بالّضم): جبٌل من منازل بن) ٣(

  رة. (ياقوت/ قرقرى). أرٌض باليمامة مرتفعة، فيها قرًى وزروع وخنيل كثي
ي متيم، فيها قيعاٌن واسعة وخبارى تُنبُت  الّصّمان: أرٌض فيها غلٌظ وارتفاع، وهي بالُد بن )٤(

 بة ورياضها معشبة، وإذا أخصبْت رتعِت العرُب مجيًعا. (ياقوت/ الّصّمان).الّسدر، عذ
ن   ي متيم، وهي سبعة أجبٍل من الّرمل يف عرضها، بي ) الدَّهنا (ُمتدُّ وتُقصر): من ديار بن٥(

إذا أخصبت  -كالّصّمان  -ر بالد اهللا كأل. وهي  ن شقيقة، وهي من أكث كلِّ جبلي
رِة أشجارها. (ياقوت/ الّدهناء). الّدهاس: املكان الّسهل  رتعِت العرُب لسعتها وكث

 ن. العزاز: األرض الصلبة السريعة الّسيل. الّلي
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 . [من الطويل]١٥٩: األنس والعرس التخريج
 ٍر رسالة ي خبي  فلْم يأهِتْم منّ  -١
 

 ٍر جواهُبا ي منهم خبي فيأتَين 
 ٍر إذا كاَن مدبًرا وال ودَّ يف خي -٢ 

 
 وال ُخّلٍة ْمل يبَق إّال عتاهُبا 

 ]٣[ 

األّول فقط يف معجم . و ٢٧/ ٢: البيتان يف التعليقات والنوادر التخريج
 ز. البلدان/ روضة العن

ى بن عبد الّرمحن بن عبد اجلّبار:  ر عبد الرَّمحن بن حيي قال ميدُح أبا النَّص
 [من الطويل]

 سيلُها ي سالَ  زَة العيِس الت فياعن -١
 

 

 )١(رقة الوعسا إىل األرعِن اُحلْمرِ   من البُ  

 بالٌد هبا عبد الرَّحيِم، وكلَّما -٢ 
 

 مررُت هبا، يوًما، لقيُت أبا َنْصرِ  
 ]٤[ 

 .١٣٤ -١٣٥: األبيات يف أخبار أيب القاسم الزَّّجاجي التخريج

ي   َوَفَد ُعمارُة بُن عقيل بن بالل بن جرير على جعفر وحمّمد ابنَ 
ى أدخالُه  بن علي بن عبد اهللا بن عّباس، فتوّسال له إىل املهديِّ حت )٢(سليمان

 ه] بأمواٍل ورقيٍق، فقال: [من الطويل]أدخالُه عليِه، فأمَر [ل
 إىل ملحٍز، إْذ يسكُن احليُّ ملحزا

 
 ونعمةً  )٣(سقى اُهللا أطالًال [...] -١ 

 

رقة: األرُض ذات احلجارة املختلفة األلوان. وروضة برقاء: فيها لونان من  أصل الب )١(
 ن من الرَّمل. األرعن: اجلبال الطوال. النَّبت. الوعساء: السَّهل الّلي

 هو عمُّ اخلليفة السَّفاح.) ٢(
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(وأخرى مشايلٌّ إذا ما ترجَّزا
١

٥( 

 
(حناها من [...] -٢ 

٢

 هبتاُن رعيةٍ )٤
(إذا ما انتمْت عدَّْت هالَل بَن أحوزا 

٣

١
٦

( 

 
 زنٍ عهدُت هبا بيضاَء من آِل ما -٣ 

(َن ُخنَّزا ى صرَن ُحيسب بوادَن، حت 
٤

٢
1

( 

 
 َن إليُكمُ  رحلُت املطايا يعتلي -٤ 

(رَّ العجاج، وأمعزا وأقتَم ُمغب 
٥

٣
٢

( 

 
 فكْم قطعْت قفرًا، إليُكْم، ورملةً  -٥ 

(إذا اخلِمُس يف املوماِة بالرَّكِب جلّزا 
٦٣

٤( 

 
 رى الب َن النَّعاَم على خرانُق يرمي -٦ 

(من األمنار أصبحن ُنكَّزاِقالٌت  
٧

٥
٤

( 

 
 ها ى كأنَّ عيون فما بلغْت حت -٧ 

 كرامَتُه، واُهللا أفضُل َمْن جزى 
 

 ي جعفرًا وحممًَّدا جزى اهللا عن -٨ 
 وقد حَبواين باجلزيل، فأجنزا 

 
 فقد سّهال عند اخلليفِة مدخلي -٩ 

 إذا ما أكفُّ الّناِس أصبحَن ُنّكزا 
 

 ويُعرُف فضلُها أكفُُّهما تندى، -١٠ 
 فقصََّر مذموًما كليًال، وبرَّزا 

 
 ٍر قد رجا غايتيهما فكْم من حسي -١١ 

 ليانًا، وال األعداُء يف احلرِب مغمزا 
 

 قناتاُمها ْمل يَلِف ذو الضَّغِن فيُهما -١٢ 
 
 يذكر حمقق أخبار أيب القاسم الّزجاجي أنَّ هناك بياًضا يف األصل.) ٤و ٣(
 ترجَّز: حتّرك. )٥(
 .٢٠٥) ذكره ابُن دريد يف االشتقاق ١(
 خنزه: ضربُه بشيء أوجعه.   )٢(
 أمعز: األرُض احلزنة الغليظة ذات احلجارة. )٣(
راب. اِخلمس (من الفلوات) ما  رى: الت اوز يُهتدى به. البالنعام: علٌم من أعالم املف )٤(

ى يكوَن وروُد اإلبل يف اليوم اخلامس. واملوماة: املفازة الواسعة. وجّلز  بـَُعَد ماؤها حت
 ى أنَّ بُعَد املسافات أ�كها. هنا مبعن

ر أي ناجع.  منيالقْلت: النقرة يف اجلبل يستنقُع فيها املاُء، واجلمُع قالت. األمنار: ماء  )٥(
 ونكز الشيء: ذهب ماؤه.
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 ِر الّناِس فرًعا ومغرزا سليماِن خي
 

 مها ابنا رسوِل اهللاِ، وابنا ابِن عمِّهِ  -١٣ 
 وحوزي إذا ما ْمل أجد ُمتحوَّزا 

 
 ي سليماَن عدَّيت  وإنَُّكما يا ابنَ  -١٤ 

 َن أعوزا وأكرُم مرقى زائٍر حي 
 

 وإنَُّكما أوىف نِزاٍر بذمَّةٍ  -١٥ 
 ]٥[ 

 . [من البسيط]١٤/ ٣: الدُّر الفريد (خمطوٌط مصوَّر) التخريج
١(راز دوَن الوالةِ، وغّساٌن بشي

١

( 
 
 

 ِر األحواِز خيضُمهاعمرٌو على كو  -١ 
(بغداَد، ال الّشاكُر النُّعمى وال اجلازي 

٢

٢( 

 
 رشٌ  واملرؤ إسحُق، ربُّ األرِض ُمفت -٢ 

(َن أيب جاٍد وهوّازِ  وحنُن بي 
٣

٣( 

 
 أوالَك يف السُّوَِر األوىل منازُهلُمْ  -٣ 

 ]٦[ 

) ٣، ٢والّشطران (. ١٦٥: األشطار الثالثة يف بقية الّتنبيهات التخريج
 قال يصُف خنال: . [من الرجز]١١٠فقط يف الّنوادر يف اللغة، والتنبيهات 

 ُدهُم اخلوايف ُمنِطقاٌت ُخرسُ  -١
 َحتاُر يف أظالِهلنَّ الشَّمسُ  -٢ 
 

): من رجال  ه٢١٦) َخَضَم: أَكَل يف سعة. وغّسان: هو غّسان بُن عّباد (ت بعد ١(
راز: بلٌد  ). وشي١١٩/ ٥املأمون. ويل خراسان من قبل احلسن بن سهل (األعالم 

 راز). مشهوٌر معروف يف بالد فارس. (ياقوت/ شي
): صاحب الّشرطة  ه٢٣٥ن بن مصعب اخلزاعي (ت  سيإسحق: بن إبراهيم بن احل )٢(

 )٢٩٢/ ١ببغداد يف أيام املأمون. (األعالم 
صَّع ر ) أبو جاد: يُقال وقَع فالٌن بأيب جاد، أي يف اختالٍط واضطراٍب من األمر. (امل٣(

 ن خلق اهللا. ). واهلّواز: الغريُب بي١١٨
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 كأنـَُّهنَّ الفتياُت اللُّعسُ   -٣
 ]٧[ 

  .٢٧٧ -٢٧٦: صفة جزيرة العرب التخريج

 : [من الطويل]))بُلبول، وفيه يقوُل ُعمارة حيُث دفَن ابَنه((
(ي مصيًفا ومربعا أقاَم هبا ابن

١

١( 
 

 ي سقى اُهللا بُلبوًال وجرعاَءه الت -١ 
 )٢(عدًوا، وْمل أدفْع بِه الضَّيَم مدفعا 

 
 كأْن ْمل أذْد يوًما برمجَة َمْن محى  -٢ 

 ]٨[ 
 [من املتقارب] ٣٩/ ٤: الّدر الفريد التخريج

 )٣(وظلَّت بأحداِجها ترتكُ 
 

 دْت عيُسُهْم للنَّوىوملا غ -١ 
 وشرُّ الشَّدائِد ما ُيضحكُ  

 
 رًا ِن ُمستعب ضحكُت من البي -٢ 

 ]٩[ 
 [من الطويل] ١٥٦: األنس والعروس التخريج

 ُمسيٌء وأنَت الدَّهَر غضباَن تعذلُ 
 

 ي وما َيل ال ألقاَك إّال كأنّن -١ 
 وصرَف الليايل يُعط ما كاَن يسألُ  

 
 اَم صرَم خليِلهِ وَمْن يسأِل األيّ  -٢ 

 
ي متيم. (ياقوت/ بُلبول). واجلرعاء:  بن بُلبول (بضمِّ أّولِه): جبٌل باليمامة يف بالد )١(

 املكاُن الذي فيه سهولة ورمل.
الرَّمجة والّرمجات والّرجام: أجبٌل تكوُن يف القاع، صغاٌر كاهلضبات.(صفة جزيرة العرب  )٢(

٣٤١.( 
) أحداج: مجع حدج: من مراكب النساء، ُيشبُه احملفَّة. وترتك: الرّاتكة من النُّوق هي ٣(

 وكأنَّ برجليها قيًدا.ي متشي  الت
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]١٠[ 
 . [من البسيط]٤٨/ ٥الّدر الفريد  التخريج:

 راذينِ  راذيِن أمثاُل الب على الب
 

 ما إْن يزاُل ببغداٍد يُزاِمحُنا -١ 
 عنَد امللوِك، بال عقٍل، وال دينِ  

 
 زلةً  أعطاُهُم اُهللا أمواًال ومن -٢ 

  

 المصـادر
 .١٩٨٠بغداد  -ن املبارك  قيق: الدكتور عبد احلسيحت -أخبار أيب القاسم الزَّّجاجي  -١

دار  -حتقيق: أمحد حمّمد شاكر وعبد الّسالم هارون -ابن الّسّكيت -إصالح املنطق  -٢
 املعارف مبصر.

 األغاين (دار الكتب). -٣

ر  دار النمي -ن فريد يارد حتقيق: الدكتورة إيفلي -أليب سعٍد منصور اآليب -األنس والعرس -٤
 .١٩٩٩دمشق  -عة للطبا

 (باألوفست). ١٩٦٧بغداد  -نشره: كراتشكوفسكي -ز  البن املعت -البديع  -٥

حتقيق: الدكتور خليل  -لعلي بن محزة البصري  -بقية التنبيهات على أغالط الّرواة  -٦
 .١٩٩١بغداد  -العطّية 

 -ر محّادي ميحتقيق: الدكتور محود عبد األ -أليب علّي اهلجري -التعليقات والّنوادر  -٧
 .١٩٨٠بغداد 

 .١٩٦٧دار املعارف مبصر  -حتقيق: امليمين -لعلّي بن محزة البصري -التنبيهات  -٨

أملانيا  -فرانكفورت -ن  خمطوط نشره بالّتصوير: فؤاد سزكي -الّدر الفريد وبيت القصيد  -٩
 .١٩٨٩ -١٩٨٨االحتادية 



 
 ٨٩٠ )٤) اجلزء (٧٩اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 .١٩٨٩بغداد  -علي األكوعحتقيق: حممد بن  -للهمداين  -صفة جزيرة العرب -١٠

 البن منظور (بوالق). -لسان العرب  -١١

 .١٩٨٩بغداد  -حتقيق: شاكر العاشور -للمجد الّنّشاّيب اإلربلي -املذاكرة يف ألقاب الشُّعراء -١٢

(مطبعة دار  -١٨٧٠ -١٨٦٦نشره: وستنفلد  -لياقوت احلمويّ  -معجم البلدان  -١٣
 روت). بي -صادر 

 -٢ط -حتقيق: الدكتور إبراهيم الّسامرّائي  -ركات األنباري أليب الب -ء نزهة األلبا -١٤
 .١٩٧٠بغداد 

مطبعة اآلباء  -بتعليق: سعيد الشرتوين -أليب زيد األنصاري -النَّوادر يف اللغة  -١٥
 .١٨٩٤بريوت  -ن  اليسوعيي



٨٩١  

 ابيـّودة الركـ جّالدكتور
   وأعمالهحياته

  ّ الشريف اهللا خير. أ

  حياته: ًأوال
جنوب لبنان سنة ) صيدا( جودة بن عمر شركس يف مدينة حممد ولد
رئيفة ( ثالثة من إخوته الذكور، وكانت والدته بني ترتيبه الثاين وكان م١٩١٣
ذين األغنياء يف تلك  ابنة أحد املتنفالعريقةاليت ينسب إىل عائلتها ) الركايب

 على استئجار املراضع ألوالدها، آنئذاملنطقة، وقد درجت العائالت الكبرية 
ّ هادئة، وتطبع أخوه أمحد لطيفةّفتطبع بطباع مرضعته اليت كانت امرأة حليمة 

  . املزاجحادةممتاز بطباع مرضعته اليت كانت امرأة عصبية 
 مهاجرة بأوالدها الصغار  والدته على وفاق مع زوجها، فرتكتهتكن ومل

  . موطن عائلتها ذات النسب الشريفبدمشقإىل حي الشاغور 
ً االبتدائية والثانوية يف مكتب عنرب، وكان متفوقا بني ن تياملرحل درس

 به أساتذته، ومنهم العالمة الشيخ عبد القادر املبارك الذي حببأقرانه مما 
إىل التلميذ : (الفه الداخلي على غخبطه من مؤلفاته، وكتب اًب كتاى لهأهد

  ).املباركعبد القادر . النجيب حممد جودة الركايب
فرقة ( التعليم، وأسس يف تلك السنة أهلية شهادة م١٩٣٣ سنة نال

  .املسرحية) إيزيس
شهادة البكالوريا ) جتهيز دمشق( مدرسة من نال م١٩٣٤ سنة ويف
  .اجد بدرجة جيد -فلسفة:  القسم الثاين- السورية



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ً سنتني معلما يف دير الزور، مث سنة فبقي ،م١٩٣٥ سنة التدريس أبد
  .يف دمشق
ً فرنسا، فنال أوال شهادة مدرسة اللغات الشرقية، إىل م١٩٣٨ سنة أوفد

 مث دكتوراه م،١٩٤١سنة ) الصوربون (باريسمث اإلجازة يف اآلداب من جامعة 
  .اّمشرف جد: بتقدير م١٩٤٧الدولة من اجلامعة نفسها سنة 

 اللغة العربية يف ثانويات دمشق فدرس ،م١٩٤٧ فرنسا سنة من عاد
 اجلامعةً حماضرا يف ًأستاذا م١٩٤٩ودور املعلمني واملعلمات، وصار سنة 

ًالسورية، مث مفتشا أوال  وأسس ،م١٩٥٠ للغة العربية يف املدارس الثانوية سنة ً
 .وكان أمني سرها فؤاد الشايب مجعية رابطة األدباء بدمشق معيف ذلك الوقت 

ً اجلامعة، مث عميدا لكلية الرتبية يفً أستاذا ذا كرسي صار م١٩٦١ويف سنة 
  . سنواتبضع م١٩٦٥سنة 

 يف جامعة قسنطينة يف اجلزائر، وبقي فيها ًأستاذا عني م١٩٧٤ سنة يف
 أسهم يف محلة التعريب وقد ،م١٩٨٧ًأستاذا حىت عودته إىل دمشق سنة 

  .اجلامعية من الرسائل كبريناء ذلك على عدد اجلزائرية، وأشرف يف أث
 من اجلزائر إىل دمشق اختري ليكون أحد حكام جائزة امللك فيصل عاد ملاو

ا لدار ً ، وعمل حينئذ مستشارا ثقافي ه١٤٠٨ األندلسية لعام ساتايف جمال الدر
لصحيفة ً، متابعا نشاطه الثقايف بالكتابة )ممتازدار (ًالفاضل، وأسس دارا للنشر هي 

  .م١١/٥/١٩٩٩ األجل يف وافاهاألسبوع األديب وغريها إىل أن 
) لفـعفاف صربي خ( جودة الركايب من زوجته السيدة الدكتور أعقب

الذي تويف سنة ) بشار(ومها طبيبان، و) وندىعمار، : (ثالثة من األبناء
٢٠٠٣.  



  
٨٩٣   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

ا  باألدب العريب القدمي والسيم- رمحه اهللا - الركايب الدكتور اهتم
 األندلسي، وكان له اهتمام األدباألندلسي، وعرف بني دارسيه بشيخ 
 وقد تأثر يف كتاباته من واملسرحية،باألدب العريب احلديث والسيما الرواية 

أمحد حسن : ـ باحملدثنياألدباء العرب القدامى باجلاحظ والبحرتي، ومن 
 وحممدمردم، الزيات، وطه حسني، والعقاد، واملازين، وشفيق جربي، وخليل 

 ه،يوماالرمأناتول فرانس، وبلزاك، وبودلري، : ـ البزم، ومن أدباء الغرب ب
ًوماسينيون، وشارل بلال، وكان عضوا مؤسسا يف احتاد الكتاب العرب، وبقي  ً

  . حىت وفاتهفيه
 قد تكشف األيام ٌ املصادر اليت ترمجت للدكتور الركايب عددمن يأ

  :ي التالية هاملصادرمايضاف إليه، وهذه 
 صحيفة تشرين -زيه الشويف ن ل/ جودة الركايب.  حديث مع دآخر -

  .٧/ ص-٢٣/٥/١٩٩٩
مجع / ١٩٦٥  اخلامسة ملؤمتر األدباء العرب بغدادالدورة:  املؤمترأدباء - 
  .١٠٨  ص- ١٩٦٦وزارة الثقافة، : بغداد - عبد الرزاق اهلاليل: وتنسيق

لعريب السوري والوطن  أعضاء احتاد الكتاب العرب يف القطر ا- 
احتاد :  دمشق-مسر روحي الفيصل، حسن محيد.  دعزت،أديب / العريب

  .٥٠٦ ، ٥٠٥، ٥٠٤ص -١٩٩٥الكتاب العرب، 
 الفكر،دار :  دمشق-وصفي املاحل/  املسرح السوري ومذكرايتتاريخ -
  .١٦٣ ص -١٩٨٤
 الراية صحيفة - حسام اخلطيب. د/ دمعة وعرفان:  جودة الركايب- 
  .٢/٦/١٩٩٩ية القطر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

 صحيفة -علي دياب. د/ رائد الدراسات األندلسية: الركايب جودة -
  .١٥/٧/١٩٩٩تشرين 

دار البشائر، :  دمشق-١ ط-عبد الغين العطري/  العبقرياتحديث -
  .٣١٧ -٣١٢ ، ص٢٠٠٠

شوقي بغدادي، : ١١/٧/١٩٩٩ العرب ب تأبني يف احتاد الكتاحفل - 
  .حسام اخلطيب. علي دياب، د. ، دأمحد كنعان. عمر موسى باشا، د. د

 صحيفة تشرين - فريد جحا/ ى على أستاذنا الركايبّ حردمعة - 
٢٧/٥/١٩٩٩.  

صحيفة األسبوع /  رحيل األديب الكبري الدكتور جودة الركايب-
  .١٥/٥/١٩٩٩ -)٦٥٩( العدداألديب،

/ والثقافةالقومية العربية :  الكتاب الرابع-  يف الفكر القوميقراءات - 
  .١٩٩٥مركز دراسات الوحدة العربية، :  بريوت- ١ ص- عة من املؤلفنيجممو

 صحيفة األسبوع -خليل خاليلي/ جودة الركايب:  أعرفهكاتب -
  .٢٥/١١/١٩٩٣ -)٣٨٩( العدد األديب،

  .١٤/١٢/١٩٩٤ - إمساعيل مروة  /املخطوطاتعامل :  إذاعي يف برنامجلقاء - 
/ طور أدبنا بوسائل التخلف اليتحىت:  لقاء مع الدكتور جودة الركايب- 

  .٥/٣/١٩٨٧ - )٥٦( صحيفة األسبوع األديب، العدد - مخيس زغداين
 الزالوا على الفطرة واملشارقة املغاربة:  لقاء مع الدكتور جودة الركايب-
 جويليه ١٤ - )٥١ (العددصحيفة الشروق الثقايف، قسنطينة، /دنسوها
  .٨  ص-١٩٨٤

 صحيفة بناة - فتوحعيسى /جودة الركايب.  لقاء مع املريب د-



  
٨٩٥   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

  .٤  ص-١٩٩١أيلول ) ٤(األجيال، العدد 
  .١٩٩١آذار ) ٣٧١( مع وحيد تاجا، جملة العامل، العدد لقاء  -
دار :  دمشق-١ ط- عياشالقادرعبد /  معجم املؤلفني السوريني-
  .٢١٣  ص-١٩٨٥الفكر، 

ا خبطه تقع:  مقدمة السرية الذاتية-  وفاته،  ُقبيل يف ثالثني صفحة، قرأ
  .وكان ينوي إمتامها يتحدث فيها عن طفولته وسنوات دراسته األوىل

 - )٣٠١( األديب، العدد األسبوعلصحيفة ) ٢٦( امللحق األديب رقم - 
  :، وكتب فيه٢٠/٢/١٩٩٢

عمر . عمر الدقاق، د.  دالفيصل،مسر روحي . عادل العوا، د. د
  .نعيم اليايف، فريد جحا. موسى باشا، د

مكتب :  دمشق- فارسجورج/ سورية: لعامل العريب من هم يف ا-
  .٢٧٢  ص-١٩٥٧الدراسات السورية والعربية، 

مكتب الدراسات السورية : دمشق -جورج فارس/  من هو يف سورية-
  .٣٢٣  ص-١٩٥١والعربية، 
الوكالة العربية للنشر :  دمشق-جورج فارس/  من هو يف سورية- 

  .١٨٣ ص - ١٩٤٩والدعاية، 
 -سليمان سليم البواب/ العشرينم سورية يف القرن  موسوعة أعال-

  .٣٥٤ ص /٢ ج-٢٠٠٠املنارة :  بريوت، دمشق-١ط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  أعماله:  ًثانيا
  : الكتب- ١

  . من االنحدار إلى االزدهارالعربي األدب - ١

  .ص٣٥٠ -١٩٧٤ ،دار الفكر:  دمشق-١ط

  .ص٣٤٢-١٩٨٢ اجلامعية، املطبوعاتديوان :  اجلزائر-٢ط

  .ص٣٥٢-١٩٩٦لفكر، دار ا:  دمشق-٣ط

مع جربي األستاذ شفيق وكتب   . عنهً مقاال٨٩٦ - ٤٩/٨٩٤ يف جملة ا

  اإلرث الفكري للمصلح االجتماعي عبد الحميد الزهراوي- ٢
  ).مجيل سلطان. مجع وحتقيق مع د(

لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم : دمشق -١ط ا
  .ص٥١٥ -١٩٦٣االجتماعية،

سلسلة قضايا وحوارات النهضة  (-١٩٩٦ الثقافة،وزارة :  دمشق-٢ط
  ).٢٠العربية 

  . درامة عصرية يف ثالثة فصول: الحب هو األقوى- ٣

  .ص٩٦-١٩٩٧دار ممتاز، : دمشق

  ).مراجعة(جناة قصاب حسن : ؛ ترمجةكالدرون/  الحياة حلم- ٤

  .ص١١٠ -١٩٦٦وزارة الثقافة، : دمشق

  .)١()حتقيق( امللك  ابن سناء/ دار الطراز في عمل الموشحات-٥
                                                            

ليفي .  واملستشرق الشطر اآلخر من رسالته للدكتوراه، قدم له بالفرنسية هو) ١(
 يف جملة وذكرماسينيون وبالشري وسوفاجيه، : بروفنسال وأشرف عليه املستشرقون

 =جملةيف   أن املستشرق اإلنكليزي غيليوم نشر١٩٥٣شباط ) ٢( العدد –اب اآلد



  
٨٩٧   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

  .١٦+ص ١٦٠ -١٩٤٩:  دمشق-١ط

  .١٩٧٧دار الفكر، :  دمشق-٢ط

  .١٩٨٠دار الفكر، :  دمشق-٣ط

٦ - La poésie profane sous les ayyubides et ses principaux  
représentants, Paris; librairie orientale et Américaine, 1949- 353 P.   

 - بالشري:تقدمي)/ يويب وممثلوه األساسيونالشعر الدنيوي يف العصر األ(
 جملةوهو الشطر األول من رسالة الدكتوراه، وكتب األستاذ شفيق جربي يف 

مع    . عنهًالا مق٢٩٩- ٢٦/٢٩٧ا

  .األندلسي الشعر في الطبيعة - ٧

  .ص٨٢ -١٩٥٩ دمشق،جامعة :  دمشق-١ط

                                                            
ً حتليال موجزا لكتايب الشعر ١٤/٥٧الدراسات الشرقية واإلفريقية جلامعة لندن = ً

نشر هذا الكتاب عمل جليل له فائدة كربى : ( ودار الطراز وقال يف األخريالدنيوي
نئ  عظيمة ملن يريد أن يتصدى هلذا املضوقيمة مار من األدب العريب، وعلينا أن 
ذه املهمة على أحسن ماجيبالدكتور   ). الركايب لقيامه 
 اليت كانت تصدر يف دمشق نشرت جمموعة من املقاالت »الدنيا« أن صحيفة ويذكر

 الدكتور الركايب كان يهيئ قبيل وفاته لطبعة رابعة مزيدة وأنيف نقد حتقيق الكتاب، 
 ويضمنها مالحظات للعالمة الشيخ عبد الفتاح باإلسبانيةمة ّمصححة يصدرها مبقد

ا، ضيفأبو غدة وأخرى للدكتور شوقي  ا إليه األديبة وداد سكاكيين قبيل وفا  أهد
 املنشورة يف الرتاث العريب املخطوط عامة وتراث العلميةوالكتاب من أوائل التحقيقات 
راقية يف التحقيق،  درسة االستش منوذج للتأثر باملوهواألندلس واملوشحات خاصة، 

مع ًمقاالوكان األستاذ شفيق جربي كتب   حتدث ٢٩٧ – ٢٩٤/ ٢٦ يف جملة ا
  .إليهفيه عن الكتاب والعمل فيه حتسن العودة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .ص١١٧ -١٩٧٠ أطلس،مكتبة :  دمشق-٢ط

  .بيةالعر اللغة تدريس طرق - ٨

  .ص٢٨٥ -١٩٧٣ ،دار الفكر :  دمشق-١ط

  ).مصورة عن األوىل (١٩٨٠دار الفكر، :  دمشق-٢ط

  .١٩٨٦دار الفكر، :  دمشق-٣ط

  ).مصورة عن الثالثة (١٩٩٥دار الفكر، :  دمشق-٤ط

  .١٩٩٦دار الفكر، :  دمشق-٥ط

مع جربي األستاذ شفيق وكتب   . عنهً مقاال١٣٢ - ٤٩/١٣٠ يف جملة ا

  .قصصية مجموعة: لنورا طريدة - ٩

  .١٨٣ ص-١٩٤٩ سورية يفمن هو :  يف كتابذكرت

  .األندلسي األدب في -١٠

ة مكتبة ـسلسل(-ص ٣٨٤ -١٩٦٠ املعارف،دار :  القاهرة-١ط
  ).٢٢الدراسات األدبية 

  .١٩٦٦ املعارف،دار :  القاهرة-٢ط

  .١٩٧٠دار املعارف، :  القاهرة-٣ط

  .عنهً  مقاال٥٠٥- ٣٢/٥٠٢مع  يف جملة اجربي األستاذ شفيق وكتب

 لليونسكو مع ٤٥ الرتبوية رقم الوثيقةترمجة  ( مبادئ تخطيط التعليم- ١١
  ).مارسيل عبسي. د

  .ص٦٦ -١٩٦٧ العريب، املعلم جملة: دمشق

  :مدرسية كتب مجموعة -١٢

 النص، إحسان/ العلمي العاشر للصف ونصوصه العريب األدب -آ



  
٨٩٩   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

 وزارة: دمشق - احلمصي نعيم سلطان، يلمج. د الركايب، جودت. د: نظرفيه
  .ص٣٠٠- ١٩٥٣ املعارف،

إحسان النص، نظر / للصف العاشر األديبونصوصه األدب العريب - ب
وزارة :  دمشق-  احلمصينعيممجيل سلطان، . جودت الركايب، د. د: فيه

  .ص٣٩٣ - ١٩٥٣املعارف، 
 االجتماعيات فرع عشر احلادي للصف ونصوصه العريب األدب - ج

. د الركايب، جودة. د: فيه نظر اهلنداوي؛ خليل احلمصي، نعيم/العلميان عانوالفر
 ج٢ - ١٩٥٣ ارف،ـاملع وزارة: دمشق - النص إحسان ان،ـسلط مجيل

  ).ص٩٦+ ص٢٩٥(

 نعيم/ األديب الفرع عشر احلادي للصف ونصوصه العريب األدب - د
 إحسان ن،سلطا مجيل. د الركايب، جودة. د: فيه نظر هنداوي؛ خليل احلمصي،

  ).ص٣٦٠ (١ج - ١٩٥٣ املعارف، وزارة: دمشق - النص
 والفرعان االجتماعيات فرع عشر الثاين للصف العريب األدب تاريخ -  ه
 النص، إحسان احلمصي، نعيم سلطان، مجيل. د الركايب، جودت. د/العلميان
  .ص٤٧١- ١٩٥٦ املعارف، وزارة: دمشق - هنداوي خليل

 - السابقون املؤلفون/ األديب العاشر للصف القول وفنون البالغة - و
  .ص٢٧٧- ١٩٥٤ املعارف، وزارة: دمشق

 وزارة: دمشق - وآخرون الركايب جودة/ املتوسط الثامن للصف املطالعة - ز
  .ص٢٩٠ - ١٩٥٥ املعارف،
 - الصقال ولطفي السابقون املؤلفون/ املتوسط السابع للصف املطالعة - ح
  .ص٢٢٣- ١٩٥٣ املعارف، وزارة: دمشق



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .١٩٥٤املعارف، وزارة: شقدم - ٢ط

 وزارة: دمشق - السابقون املؤلفون/ املتوسط السادس للصف املطالعة - ط
  .ص٢٤٠- ١٩٥٣ املعارف،

 قدري الركايب، جودت. د/ الثانوي الثاين الصف: املختارة القراءة - ي
  .ص٢٦٤- ١٩٦٣ والتعليم، الرتبية وزارة: دمشق - احلكيم

 عبد الركايب، جودة/املتوسط ابعالس للصف األدبية والنصوص القراءة - ك
  .ص١٤١- ١٩٥٨ الرتبية، وزارة: دمشق - احلمصي نعيم الباشا، الرمحن

 بشري عرفة، رشدي/ املتوسط السابع للصف العربية اللغة قواعد - ل
 إحسان احلمصي، نعيم سلطان، مجيل. د الركايب، جودة. د: فيه نظر صنجي؛
  .ص٢٣٢ - ١٩٥٣ املعارف، وزارة: دمشق - النص

 مازن احلكيم، قدري/ املتوسط السادس للصف العربية اللغة قواعد - م
 إحسان احلمصي، نعيم سلطان، مجيل. د الركايب، جودة. د :فيه نظر املبارك؛
  .ص٢٤٧ - ١٩٥٣ املعارف، وزارة: دمشق - النص

 الركايب، جودة/ املتوسط السابع للصف واإلمالء العربية اللغة قواعد - ن
 - ١٩٦٠ الرتبية، وزارة: دمشق - احلمصي نعيم الباشا، نالرمح عبد سلطان، مجيل
  .ص٢٠٠

 مجيل. د الركايب، ودةـج. د/ األديب اشرـالع للصف والعروض حوـالن - س
 املعارف، وزارة: دمشق - هنداوي خليل النص، إحسان احلمصي، نعيم سلطان،
  .ص٢٥٤ - ١٩٥٤

 جودة /األديب الفرع عشر الثاين للصف املدروسة األدبية النصوص - ع
: دمشق -هنداوي خليل النص، إحسان احلمصي، نعيم سلطان، مجيل الركايب،



  
٩٠١   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

  .١ج ص،٣٤٨ -١٩٥٥ املعارف، وزارة

 - دبلوم :الجامعية الرسائل إعداد في األدبي البحث منهج -١٣
  .ص٩٦ -١٩٩٢ ممتاز، دار: دمشق .دكتوراه -ماجستري

 دالعد - األديب األسبوع «صحيفة يف الفيصل روحي مسر وكتب
 البحث منهج كتاب يف رأي: (بعنوان ًالمقا عنه ٢١/١/١٩٩٣ - )٣٤٧(

  ).األديب

 عبد إمساعيل الركايب، جودة. د/ الحديث العربي األدب في الوافي - ١٤
  .ص٤٦٢ - ١٩٦٤ أطلس، مكتبة: دمشق - ٢ط - اخلطيب حسام الكرمي،

  :والمحاضرات والمقاالت البحوث - ٢

 املطبعة: بريوت - البستاين أفرام فؤاد/ عارفامل دائرة: ضمن) امللك سناء ابن( - ١
  .٣مج - ١٩٦٠ الكاثوليكية،

 يف بريل مطبعة عن بالفرنسية الصادرة اإلسالمية املوسوعة: ضمن) مطروح ابن( - ٢
  .٩٠٠- ٨٩٩ص/ ٣مج - ولندة ليدن مدينة

  .٩٢٤ص/ ٣مج - السابق املصدر ضمن) نباتة ابن( - ٣
 ١٥ - ٥٣ العدد »األسبوعي تشرين «جملة )/ًأيضا؟ العلمية األلقاب أتستورد( - ٤

  .٥٤ص - ١٩٩٩ آذار
 األول تشرين ٢٨- ٣٨٥ العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ املشؤوم االتفاق( - ٥

١٩٩٣.  
 - ٨٥٧١ العدد »البعث «صحيفة)/ األندلس بالد يف الشامي األثر( - ٦

 آذار ندوة - التاريخ يف مدينة أقدم دمشق: (كتاب وضمن ،١٧/٦/١٩٩١
  .٦١- ٥٤ص ،١٩٩١ دمشق) األسد مكتبة يف ةالفكري



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  .٤٥ - ٣٩ص ،١٩٨٥ - ١٣ العدد »العريب الكاتب «جملة)/ األدبية األجناس( - ٧
، ١٩٥٩ آذار - ١١الدمشقية، العدد » الثقافة«جملة )/ العريبأدب التحرر ( - ٨

  .١٦، ١٠ - ٩ص
 أيلول - آب ،٢٢١ - ٢٢٠ العدد »األديب املوقف «جملة)/ والبنيوية أدبنا( - ٩

  .٢٩ - ٢٥ص ،١٩٨٩
: بغداد - اخلامس العرب األدباء مؤمتر إىل مقدم حبث)/ وفلسطني األدب( - ١٠

  .١٩٦٥ العاين، مطبعة
 العدد »تشرين «صحيفة)/ العربية اإلسرائيلية املفاوضات أسرار: كتاب( - ١١

١٠/١٩٩٨/ ٢٥ - ٧٢٤٠.  
 العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ إسبانيا؟ طريق عن فلسطني إىل أعودة( - ١٢

  .١ص - ١٩٩١ األول تشرين - ٢٨٥
 ،١٩٥٩ متوز - ٢ العدد الدمشقية »الثقافة «جملة)/ فرحات إلياس( - ١٣

  .٣٩- ٣٦ص
 متوز ٨ - ٣٦٩ العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ والسالم العربية األمة( - ١٤

١٩٩٣ .  
 - )٣٧١ (العدد - »األديب األسبوع «صحيفة يف خاليلي خليل وكتب- ١٥

  ).والسالم العرب: األديب األسبوع يف قرأت: (بعنوان عنهً مقاال ٢٢/٧/١٩٩٣

، ١٩٥٨ أيلول - ٥الدمشقية العدد » الثقافة«جملة )/ انتصارات القومية العربية( - ١٦
  .٩ - ٧ص
 العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ الرحالت أدب من: أندلسية انطباعات( - ١٧

  .١١و٣ص ،١٩٩٠ نيسان - ٢٠٨



  
٩٠٣   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

 - »األديب األسبوع «صحيفة من) ٢٠٦ (لعددا يف املقال عن ُوكتب - ١٨
  .١٩٩٠آذار

 مطبعة عن بالفرنسية الصادرة اإلسالمية املوسوعة: ضمن) زهري الدين اء(  - ١٩
  .٩٠٠- ٨٩٩ص/ ٣مج - ولندة ليدن مدينة يف بريل
 ألقيت حماضرة)/ ًمنوذجا املوشحات: األندلسي الشعر يف والتجديد التأصيل( - ٢٠

  .١٩٩٨ دمشق: األندلس يف والثقايف األديب اإلبداع آفاق :الدويل امللتقى يف
 - ٤ العدد »العريب املعلم «جملة)/ يكون أن جيب وكيف التعليمي تشريعنا ( - ٢١

  .٣٠١ - ٢٩٣ص ،١٩٥٦ شباط
، ١٩٧٢ متوز - ٧العدد » املعلم العريب«جملة )/  احلياةمدىالتعليم املتكامل (  - ٢٢

  .٤- ١ص
 الثاين تشرين - ٢و١ العددان »العريب املعلم «جملة)/ مالتعلي وتوجيه التفتيش( - ٢٣

  .٤١ - ٣٧ص ،١٩٥٦ األول وكانون
يد القرآن من الثالثني للجزء الفريد التفسري ( - ٢٤  ويثري دمشق يف يصدر كتاب: ا

 - ٧١٧٠ العدد »تشرين «صحيفة)/ الغربية  الثقافية األوساط اهتمام
١/٨/١٩٩٨.  
 تشرين - ٢و١ العددان »العريب املعلم «جملة)/ لعربيةا اللغة تدريس حول تقرير (- ٢٥

  .١٦٤ص ،١٩٦٦ األول وكانون الثاين
 املعلم «جملة)/ احلربني مابني فرتة يف الفرنسي األدب: احلديث الفكر تيارات( - ٢٦

  .٤٦٨ - ٤٦٢ص ،١٩٤٩ شباط - ٤ العدد »العريب
 لعامليةا احلرب حىت العشرين القرن مطلع من: احلديث الفكر تيارات( - ٢٧

 -٣٠١ص ،١٩٤٩ اينـالث ونـكان -٣ العدد »العريب املعلم «ةـجمل)/ األوىل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

٣٠٧.  
 رجال آراء: كتاب ضمن)/ األحزاب؟ تلتقي هل: سؤال عن جواب( - ٢٨

 - ١٩٦٣ العاملي، احلديث الفن: دمشق -واالقتصاد والفكر السياسة
  .٤٤-٤٢ص
 أيار٩ - ٢٦١ عددال »األديب األسبوع «صحيفة)/العلماء على حافظوا( - ٢٩

١٩٩١.  
 اإلسباين الثقايف املركز يف ألقيت حماضرة)/األندلسي الشعر يف الطبيعة حب( - ٣٠

  .٦/٥/١٩٩٧ بتاريخ

 العدد »والرتاث الثقافة آفاق« جملة)/األديب النص معرفة يف والبنيوية احلداثة( - ٣١
  .١٤ص ،١٩٩٥ أيلول - ١٠
 العدد »اآلداب «جملة)/ األديب ايةمح حول: العربية القومية خدمة يف احلرية( - ٣٢
  .٣١ -  ٢٩ ص ،١٩٥٨ الثاين كانون - ١
 األول تشرين ٢٥ - ٢٣٤ العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ العسلي خالد( - ٣٣

١٩٩٠.  
- ١٠٠٤ العدد »الشام «صحيفة)/ الكربى العربية الوحدة منطلق الشام ديار( - ٣٤

  .٥ ص - ١٩٦٢ األول كانون
 األمري جامعة - األديب النص ملتقى يف ألقيت حماضرة)/ لكواملما املدن رثاء( - ٣٥

  .٧/١٢/١٩٩٣- ٥ قسنطينة يف القادر عبد
 أيار ،١ العدد - الدمشقية »الثقافة «جملة)/احلديث العريب األدب رسالة( - ٣٦

  .٣١- ٣٠ص ،١٩٥٨
  .١٩٣٩ أيلول ،١٢العدد »األيام مرآة «صحيفة)/ ومتثيلها تأليفها: الرواية( - ٣٧



  
٩٠٥   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

 يف »الشعب «صحيفة يف املقال هلذا ًنقدا السمان الدين مشس وكتب - ٣٨
٧/١٠/١٩٣٩.  
 - الرابع العدد »العريب املعلم« جملة - )ترمجة (سيغفريد أندريه)/الالتينية الروح( - ٣٩

  .٤٦١- ٤٥٧ ص ،١٩٤٨ نيسان
 ،١٩٥٣ شباط - ٤ العدد »العريب املعلم «جملة)/ احلاضرة واحلياة الشباب( - ٤٠

  .٣٥٣- ٣٤٨ ص
 العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ دمشق من ًدوما تأيت العربية الصحوة( - ٤١

٢٢/١١/١٩٩٠- ٢٣٨.  
- ٤٣٠٥العدد » تشرين«صحيفة )/ »اهلافانا«وأصدقاء » سارتر«طاولة ( - ٤٢

٢٤/١٠/١٩٨٨.  
 العدد »العام الصدى« صحيفة)/الشاملة العربية الوحدة إىل السليمة الطريق( - ٤٣

  .٥ ص - ١٩٦٢ آب - ٢٦
 ذكرى ووفاء،حمبة : ضمن كتاب) الراحل العزيز الباقي: عبد الرحيم آل شليب( - ٤٤

 الفاضل، دمشق، دار - مرور عام على وفاة الكاتب األديب عبد الرحيم آل شليب
  . ٢٥- ١٧، ص١٩٩٤

 العدد »األديب األسبوع« صحيفة)/ األقنعة: مسرحيته يف عرسان عقلة علي( - ٤٥
  .٤ ص - ١٩٩١ حزيران ٢٠- ٢٦٧

 ٢٤ يف اإلسباين الثقايف املركز يف ألقيت حماضرة)/ األندلسي الشعر يف لغزلا( - ٤٦
  .١٩٩٥ األول تشرين

 ١/١١/١٩٩٥ - )٩٨٤٢ (العدد »الثورة «صحيفة يف حالق سلوى وكتبت - ٤٧
  ).األندلسي الشعر يف الغزل يف قراءة: (بعنوانًال مقا عنها



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

 - الدمشقية »الثقافة« جملة)/١٩٤٣ عام فيشي مدينة يف: هناك من فتاة( - ٤٨
  ). قصة (١٢- ٩ ص ،١٩٥٩ أيلول - ٤العدد

  .٢٨/٣/١٩٩١- ٢٥٦ العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ السالم فرص( - ٤٩
  .جحا لفريد حتية: كتاب ضمن)/ جحا فريد( - ٥٠
- ١٩٩٠ أيار - ٢١١ العدد »األديب األسبوع «صحيفة)/ البقاء سبيل يف( - ٥١

  .١١ ،١ص
 آذار ١٤ – ٢٥٤العدد »األديب األسبوع «صحيفة/ )وبعدها الفاجعة قبل( - ٥٢

١٩٩١.  
)ـ ل الضوء يف قراءة( - ٥٣  جملة)/ سليمان علي الشاعر ديوان ))الظالم يف قراءة)

  .١٩٩٧ أيار - ٤٠٤ العدد الدمشقية »املعرفة«
 العدد اجلزائرية »الثقافة« جملة)/ حتليلية دراسة: وطار للطاهر »الالز «قصة( - ٥٤

  .٩٣- ٧٩ ص ،١٩٧٦ يوليو – يونيو دسة،السا السنة - ٣٣
 اآلسيويني األفريقيني للكتاب الطارئ االجتماع إىل السوري العريب الوفد كلمة - ٥٥

  .املؤمتر ألعمال املوجز العرض كتاب ضمن/ ١٩٦٦ بكني يف املنعقد
، ١٩٩٠ شباط - )٢٠٢(العدد » األسبوع األديب«صحيفة )/ ملاذا ال نعود؟( - ٥٦

  .١١و١ص
 حتية: كتاب ضمن) وفاته على ًعاما ثالثني مرور مبناسبة ماسينيون لويس( - ٥٧

  .٧٨- ٧٠ص - ١٩٩٢: حلب - جحا فريد/ ماسينيون للويس
 يونيو - )١٩ (العدد - »العريب «جملة)/ عباد بن املعتمد: أمري شاعر مأساة( - ٥٨

  .٥٧- ٥٣ ص ،١٩٦٠
 يرانحز - السادس العدد »املخلصية الرسالة «جملة)/الكاتب مسؤولية( - ٥٩



  
٩٠٧   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

  .٤٤٩- ٤٤٣ ص ،١٩٥١
 مابني عقد الذي مؤمترها مبناسبة الرتبية كلية: كتاب ضمن) الرتبية كلية مع( - ٦٠

١٣/٥/١٩٩٧- ١١.  
 ونيسان آذار - )٦و٥ (العددان »العريب املعلم «جملة)/ البطولة معىن( - ٦١

  .٣٥٨- ٣٥٥ ص ،١٩٥٩
 املعهد يف ميةالعل احلركة: ندوة كتاب ضمن) وفكر صداقة: الفرنسي املعهد( - ٦٢

  .٧٥ ص ،١٩٩٥: دمشق - ١٩٩٢ عام وحىت١٩٢٢ عام من الفرنسي
 ص ،١٩٥٠ نيسان - )٦ (العدد »العريب املعلم« جملة)/ املوشحات( - ٦٣

٦٣٤- ٦٢٥.  
) ٨( العدد »العريب«جملة )/ املوشحات األندلسية خلقها الرتف واحلياة الناعمة( - ٦٤

١٩٥٩.  
 يناير ،)٣٥ (رقم - عربية وأصداء اتأصو إسبانيا: »العريب «كتاب وضمن - ٦٥

١٩٩٩.  
 العريب الثقايف املركز يف ألقيت حماضرة) الطراز ودار األندلسية املوشحات( - ٦٦

  .٤/٢/١٩٩٩ بتاريخ رمانة أيب - بدمشق
، ص ١٩٤٨ آذار - العدد الثالث» املعلم العريب«جملة )/مهمة األدب وحريته( - ٦٧

٢٩٤- ٢٩٠.  
 ١٤/٥/١٩٨٥ بتاريخ باريس يف ألقيت حماضرة )وبنيتها املوشحات نشأة( - ٦٨

  .الدوري للشعر األول الدويل املؤمتر يف ومدريد
 ص - ١٩٥٩ ديسمرب - )١٣ (العدد - »العريب «جملة)/ الثقافة يف نظرات( - ٦٩

  ).»الوحدة «جريدة عنَ نقال (١٢٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

 العدد »األديب املوقف« صحيفة) األديب النص إىل القدمي العريب النقد نظرة( - ٧٠
  .١٩٩٦ األول تشرين - ٣٠٦

 العدد »املعرفة «جملة - ترمجة): املعاصر اإلسباين األدب يف عربية حملبة مناذج( - ٧١
  .١٦٦ص - ١٩٩٨ أيار- ٤١٦

 متوز - ٢٧٠ العدد »األديب األسبوع «صحيفة) املواتية والفرصة العريب الواقع( - ٧٢
  .١١و١ ص ،١٩٩١

 يف ودراسات حبوث: ابكت ضمن) األندلسي الشعر يف الطبيعة وصف( - ٧٣
 بلوغه مبناسبة حاطوم الدين نور الدكتور األستاذ إىل مهداة العريب التاريخ
  .٣٠٣ص - ١٩٩٢ مشأل، دار: دمشق - السبعني

 األول تشرين - ٦ العدد الدمشقية »الثقافة «جملة)/ القروي الشاعر وطن( - ٧٤
  .٤٤ ،٤٢- ٤١ ص ،١٩٥٨

 كانون - ٣٩ العدد »السؤال «لةجم)/ …والعربة الضربة: السؤال ويستمر( - ٧٥
  .٥٠ ص ،١٩٩٩ الثاين

  :فيها والملتقيات والندوات التي شارك مراتت من المؤ-٣
، ١٩٥٧القاهرة : ، الثالث١٩٥٦دمشق : الثاين:  العرباألدباء مؤمتر - 

: بغداد: ، اخلامس)البطولة يف األدب العريب: (بعنوان ١٩٥٩الكويت : الرابع
  .١٩٧٥اجلزائر : ، العاشر١٩٦٥

: ، الثاين١٩٨٦قسنطينة : األول:  باديس للفكر والثقافة الوطنيةابن ملتقى - 
  ). أيام الرتاث ومناهج حتقيقه:( بعنوان١٩٨٩قسنطينة : الثالث، ١٩٨٧قسنطينة 

  .١٩٨٣قسنطينة : ِّ حول تعريب املكونني العربالدويل املؤمتر -

العربي ونظريه  األول حول الشعر الدوري العريب والدويل املؤمتر -



  
٩٠٩   حياته وأعماله–الدكتور جودة الركايب 

  .١٩٨٩مدريد : الرومنسي

  .١٩٩٣قسنطينة :  لدراسة النص األديب يف ضوء اللسانياتالدويل امللتقى - 

  .١٩٨٦قسنطينة :  األول للدراسات البنيويةالدويل امللتقى -

الرواية :( بعنوان ١٩٨٦قسنطينة :  الثاين للروايةالوطين امللتقى -
  ). احليةملحمة الشعب وذاكرته 

  .١٩٨٨قسنطينة :  املغاربيةالرواية تقىمل -

بسكره :  الوطين السادس حملمد العيد آل خليفةالشعري املهرجان -
  ).  لرتاثنا الشعريمعاصرةمن أجل قراءة : ( بعنوان١٩٨٧

  .١٩٩٠دمشق :  للثقافة العربية اإلسبانية عرب التاريخالدولية الندوة -

  .١٩٩٨دمشق : لثقايف يف األندلسآفاق اإلبداع األديب وا: الدويل امللتقى - 

  .١٩٦٦بكني :  األفريقيني اآلسيوينيالكتاب مؤمتر -

  :  رسائل اإلشراف الجامعيةمن -٤
  :هدكتورا - أ

عز / دراسة يف املضمون والبنية:  إبراهيم عبد القادر املازينعند القصة -
ا، : قسنطينة -الدين بوبيش   .١٩٩٧معهد اللغة العربية وآدا

نوار : دراسة ومجع وحتقيق/  يف حياته وشعرهلتلمساينا الثغري -
ا، العربيةمعهد اللغة :  قسنطينة-بوحالسة   .١٩٩٧ وآدا

 -أمحد أبو موسى/  يف عصر املوحدين يف األندلسالفين النثر -
  . جامعة تشرين: الالذقية

  : ماجستير- ب
معهد اللغة العربية :  قسنطينة- نوار بوحالسة/ الزياين الشعر - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ا، وآد   .١٩٨٩ا

 وأثرها يف الشعراء اجلماليني العرب احملدثني يف لبنان الربناسية املدرسة - 
ا، :  قسنطينة-  مغزيلياملنعمعبد / وسورية   . ١٩٩٠معهد اللغة العربية وآدا

:  دمشق-سراب يازجي/ حياته وشعره:  يوسف الثالثغرناطة ملك -
  .١٩٩٠جامعة دمشق، 

:  قسنطينة-إدريس بوذيبة/  الطاهروطار يف رواياتوالبنية الرؤية -
ا،معهد اللغة العربية    .١٩٩٦ وآدا

  .  بن األخضر فورارحممدا/  يف ظل الدولة العامريةاألندلسي الشعر -

  .العلمي الراوي/  وآثاره ودراسة فنية لشعرهاألبار ابن -

 واجلهاد يف العصر األيويب يف مصر وبالد الشام من احلرب شعر -
  . علي عبيد/ ه٦٤٨-٥٦٤

  . حممد جزار/  يف القصيدة العذريةاجلمايل املنحى -

  .يوسف األطرش/  عند حممد ديبالروائي املنظور -



  ٩١١

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٤ عام منالثالث   الربعيف

  العربية الكتب – أ
   اهللا الشريفخير. أ

جمموعة من / أبحاث المؤتمر السنوي الثالث عشر لتاريخ العلوم عند العرب −
 .٢٠٠٣معهد الرتاث العلمي العريب، :  حلب–الباحثني 

حممد عزيز . أمل يازجي، د. د/  العالمي الراهنالدولي والنظاماإلرهاب  −
 .٢٠٠٢دار الفكر، :  دمشق-  ١ ط- شكري 

 - ١ط- علي محود علي . د/ الذرات والجزئيات: أساسيات الكيمياء العامة −
 .٢٠٠٠جامعة اخلرطوم، : اخلرطوم

عبد العلي . د: ُّأبو بكر الزبيدي؛ حققه / استدراك الغلط الواقع في كتاب العين −
 .٢٠٠٣جممع اللغة العربية، :  دمشق- صالح مهدي الفرطوسي. ، دالودغريي

 - مصطفى إبراهيم الضبع . د/ األشياء وتشكالتها في الرواية العربية −
حوليات اآلداب والعلوم : سلسلة (-  ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، : الكويت

 ).٢١٣، الرسالة ٢٤االجتماعية 
احتاد الكتاب العرب، : شق دم- علي عقلة عرسان . د.. / األعمال الشعرية  −

٢٠٠٢. 
 - منذر الدقاق .  د/التشخيص والمعالجة : أمراض جهاز الهضم الشائعة −

 .٢٠٠٤دار النفائس، : دمشق



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

املوسوعة :  بريوت- حممد عزيز شكري . د/ البعد الدولي للقضية لفلسطينية −
لد السادس من القسم الثاين- ١٩٩٠الفلسطينية،  . فصلة من ا

: خلدون سعيد صبح، قدم له. د.../سير القرآني األندلسي البالغة في التف −
 .٢٠٠٣مطبعة اليازجي، :  دمشق- عبد الكرمي اليايف. د
جممع :  دمشق- سكينة الشهايب : ابن عساكر، حتقيق/  تاريخ مدينة دمشق  −

 .٦١ مج -  ٢٠٠٤اللغة العربية، 
احتاد الكتاب :  دمشق- علي عقلة عرسان .  د/تحوالت عازف الناي −
 .١٩٩٣رب، الع
 –خلدون سعيد صبح .د/بالغة وإبالغ :التقديم والتأخير في القرآن الكريم −

 .٢٠٠٢دار الينابيع، :  دمشق- ١ط 
الصندوق العريب لإلمناء / ٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  −

 .٢٠٠٣الصندوق، : عمان- االقتصادي
:  دمشق- رسانعلي عقلة ع. د/ خطابنا وخطاب العصر: ثقافتنا والتحدي −

 .٢٠٠١احتاد الكتاب العرب، 
 علي عبد الفتاح علي /حركة تقنين أحكام الوقف في تارخ مصر المعاصر −

الدراسات : سلسلة (- ٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، :  الكويت- ١ط- جربيل
 ).٢٠٠٠الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف 

فتح . د: النسائي، ترمجة وحتقيق /خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب −
 . ه١٤٢٤مؤسسة بوستان كتاب، :  قم- اهللا جنار زادكان

ابن / قصيدة في ثالثين قافية بمدح سيد الوجود محمد : ذات القوافي −
النشر العلمي،  جملس:  الكويت- حممد حسان الطيان. د: الدريهم، حتقيق



  

الت املهداة ٩١٣  الكتب وا

 ).٢١١ الرسالة ،٢٤حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية : سلسلة (- ٢٠٠٤
دارة :  الرياض- جمموعة من األساتذة/ الرحالت إلى شبه الجزيرة العربية −

 .ج٢-   ه١٤٢٤امللك عبد العزيز، 
حممد احلسن : ابن طاووس احللي، حتقيق/ زهرة الرياض ونزهة المرتاض −

 . ه١٤٢٤مؤسسة بوستان كتاب، :  قم- ١ط- احلسيين النيسابوري
–حممد حسني احلسيين اجلاليل : تقدمي/ تسلسلة الرواة لإلجازات واألثبا −

 . ه١٤٢٣املدرسة املفتوحة، : شيكاغو
بوستان :  قم- حسن اآلملي:  داود القيصري، حتقيق/شرح فصوص الحكم −

 ).١٩آثار حسن زاده آملي : سلسلة (– ١ ج-   ه١٤٢٤كتاب، 
وزارة :  عمان- ١ ط- حممود عبد اهللا أبو اخلري . د.../ شعر حروب الردة  −

 .٢٠٠٢، الثقافة
حممد حسني احلسيين : اإلمام زين العابدين، تقدمي/ الصحيفة الكاملة −

 . ه١٤٢٣املدرسة املفتوحة، :  شيكاغو- اجلاليل
علي عقلة . د.../.مسارات التفاوض العربية اإلسرائيلية : صمود وانهيار −

 .ج٤ - ١٩٩٨احتاد الكتاب العرب، :  دمشق- عرسان
:  دمشق- ١ط- ماجدة محود. د/ ...صور أدبية في الحضارة اإلسالمية −

 ).١٨كتاب الثقافة اإلسالمية : سلسلة (– ٢٠٠٣املستشارية الثقافية اإليرانية، 
احتاد الكتاب العرب، :  دمشق–علي عقلة عرسان .  د/ العار والكارثة −

 .ج٢ - ١٩٩٢
. د/ العـالقات بين األمـان العـاطفي واالستقالل عن المجال اإلدراكي  −

: سلسلة (- ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، :  الكويت–يم معصومة أمحد إبراه



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

 ).٢١٠، الرسالة ٢٤حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية 
املركز :  دمشق–آخرين ومنصور السعيد . د:  تريز، إيفانز؛ ترمجة/علم العقاقير −

 .٢٠٠٣ ،العريب للتعريب
مؤسسة :  قم- ١ط–عباس املخرب الدزفويل / قاموس األخالق والحقوق  −

 . ه١٤٢٤ان كتاب، بوست
حممد بن ناصر / معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة : كلمات قضت −

 . ه١٤٢٣دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–العبودي 
عبد : حممد مرعي األمني األنطاكي، حققه.../ لماذا اخترت مذهب الشيعة  −

 . ه١٤٢٤مؤسسة بوستان كتاب، :  قم- ٢ ط–الكرمي العقيلي 
جامعة :  دمشق–حممد عزيز شكري . د/ ون الدولي العاممبادئ القان −

 .٢٠٠٤دمشق، 
احتاد :  دمشق–علي عقلة عرسان . د/ دراسة : المثقف العربي والمتغيرات −

 .١٩٩٥الكتاب العرب، 
:  دمشق- ٨ ط–حممد عزيز شكري . د/ مدخل إلى القانون الدولي العام  −

 .٢٠٠١جامعة دمشق، 
 –يوسف بن أمحد حوالة . د/ ندلس المرأة في البالط األموي في األ −

حوليات اآلداب والعلوم : سلسلة (– ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢١٢، الرسالة ٢٤االجتماعية 

املستشارية الثقافية :  دمشق–حممد عباس علي / مصابيح البيت المحمدي  −
 ).١٩كتاب الثقافة اإلسالمية : سلسلة (– ٢٠٠٣اإليرانية، 

 –حممود مصري .د: أبو زيد البلخي، حتقيق/ ن واألنفس  األبدامصالح −



  

الت املهداة ٩١٥  الكتب وا

 .٢٠٠٢جامعة حلب، : حلب
:  الرباط–مصطفى بنيخلف / معجم مصطلحات اإلحصاء واالحتماالت  −

 .١٩٩١ لإلحصاء، املعهد الوطين
مصطفى /  مصطلحات اقتصادية مع ملحق لقواعد اللغة العربية معجم −

 .١٩٩١، املعهد الوطين لإلحصاء:  الرباط–بنيخلف 
 مصطفى /معجم مصطلحات الرياضيات مع ملحق لقواعد اللغة العربية  −

 .١٩٩٠املعهد الوطين لإلحصاء، :  الرباط–بنيخلف 
 .٢٠٠٤مكتبة سرياييفو، : سرياييفو–أسعد دوراكوفيتش / المعلقات السبع  −
حممد حسني احلسيين / ملحق خاتمة معجم األحاديث في المصادر العامة −

 . ه١٤٢٣املدرسة املفتوحة، : غو شيكا–اجلاليل 
حسن :اختارها وعلق عليها/ المنتقى من صحيح األحاديث القدسية  −

 .٢٠٠٣دار البشائر، :  دمشق- ١ ط–إمساعيل مروة 
عبد اإلله . د: يوسف البديعي، حتقيق / هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام −

مع الثقايف، :  أبو ظيب–نبهان، عبد الكرمي اخلطيب   .٢٠٠٣ا
حممد . د/ ًالوجيز في القانون الدولي العام مقارنا بأحكام الفقه اإلسالمي  −

 .٢٠٠٣جامعة دمشق، :  دمشق– ٥ ط–عزيز شكري 
احتاد الكتاب :  دمشق–علي عقلة عرسان . د/ وقفات مع المسرح العربي −

 .١٩٩٦العرب، 
خـالد بن / الوقـف ودوره في دعـم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية  −

: سلسلة (- ٢٠٠٣- األمانة العامة لألوقاف، :  الكويت–سليمان بن علي اخلويطر 
 ).٢٠٠١الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف 



  
لد –ة بدمشق  جملة جممع اللغة العربي   )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٩١٦  

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

  
   األسبوع األديب– ١

  

  
٩١٢، ٩١١ ، ٩١٠ 
٩١٥، ٩١٤، ٩١٣ ،

٩١٧، ٩١٦  

  سورية  م٢٠٠٤

  سورية  م٢٠٠٣  ٨٤ -  ٨٣   دراسات تارخيية– ٢
 جملـــــــة باســـــــل األســـــــد – ٣

  للعلوم اهلندسية
  م٢٠٠٤  ١٩

  

   جملة جامعة تشرين– ٤
  )١٢ (١٩مج 
  )١١ (٢٤ مج

  سورية  م٢٠٠٢

 ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦   املوقف األديب– ٥
٤٠٠، ٣٩٩  

  سورية  م٢٠٠٤

  سورية  م٢٠٠٤  ٣١   نضال الفالحني– ٦
لة العربية– ٧   السعودية  م٢٠٠٤  ٣٢٦   ا
  الكويت  م٢٠٠٤  ٤٠٧، ٤٠٥   البيان– ٨
  اهلند  م٢٠٠٤  )٣٦(مج ٣   صوت األمة– ٩

 



  

الت املهداةا   لكتب وا

  

٩١٧

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  طهران صارم

1- Books: 
- Andrew Marvell/ by: George def. Lord. 

- Anglo – Saxon Poetry / by: R.K. Gordan. 

- Crisis in English Poetry/ by: Vivian De Sala. 

- Dialectical Materialism/ by: Maurice Cornforth. 

- Dylan Thomas: The Legend and the Poet/ by: E. W. Tedlock. 

- The Elements of Drama/ by: J.L. Styan. 

- The English Epic and Its Background/ by: E. M. W. Tillyard. 

- Frank kermode. 

- Goethe / by: victor Lange. 

- Goethe and World Literature/ by: Fritz Strich. 

- Henry James/ by: Leon Edel. 

- Homer the Odyssey / by: Robert Fitzgerald. 

- John Donne/ by: Helen Gardner. 

- Keats/ by: Walter Jackson Bate. 

- The Life and Letters of John Keats/ by: Lord Houghton. 

- Orwell/ by: Raymond Williams. 

- Poe/ by: Robert Regan. 

- Poets and Story – Tellers/ by: David Cecil. 

- Proust/ by: Rene Girard. 

- Poetry of this Age/ by: J. M. Cohen. 

- The Rise of the Novel/ by: Ian Watt. 

- Religion and the Rise of Capitalism/ by: R. H. Tawney. 

- Samuel Beckett/ by: Francis Doherty. 



  

لد -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(زء اجل) ٧٩( ا

  

٩١٨

- Sufism / by: A. J. Arberry. 

- Samuel Johnson/ by: Donal J. Greene. 

- The triple Thinkers/ by: Edmund wilson. 

- The Theatre of the Absurd/ by: Martin Esslin. 

- Watt Whitman/ by: Walt Whitman. 
2 – Periodicals: 

- Deutschland, No.2, 2004. 

- East Asian Review, Vol. 16, No.(1-4) Korea. 

- Folia Orientalia, Vol. XXXVIII, Poland. 

- Global Forcasts and predications, No. 1. 

- International Family Planning perspectives, Vol. 30, No. 4, 

2004. 

- Le Nouveau Courrier, Octobre, 2004. 

- Population And Development Review, Vol. 30, No. 4, 2004. 

- Resistance, No. 12, 2004. 

 



  ٩١٩

  
 الرابعفهرس الجزء 

   والسبعينالتاسعمن المجلد  

  ) المقاالت (
  ٧٠٣  زهري غازي زاهد. د    اإلعراب وحركاته يف العربية

  :ابن وحشية النبطي وريادته يف كشف رموز هريوغليفية يف كتابه
شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم(

ُ
  ٧٣٥  حيىي مـري علم. د  )

  ٧٦٥  مشتاق عباس معن. أ    لبالغينيألبعاد اجلمالية لإليقاع عند اا
    حتسني املقال بإيضاح االستعارة باملثال أليب الفتح حممد بن حممد املصري األزهري

  ٧٧٧  عدنان عمر اخلطيب. أ    
  ٧٨٩  إبراهيم صاحل. أ  )علي بن عبد العزيز(ميمية القاضي اجلرجاين 

  ٧٩٩   سهيل حممد خصاونة.املوت بني العاطفة واخليال، ابن األنباري يرثي ابن بقية   د
  ٨١٧  عدنان عبد ربه. أ: إعداد) ٤ق()٤٧- ١(فهرس موضوعات جملة اللسان العريب من العدد 

  ٨٣٧   وفاء تقي الدين.د  )٢٠ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
  

  )التعريف والنقد(
  ٨٦٥  حممد شفيق البيطار. د  ّكتاب أحاديث الشعر، لإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي

  ٨٨١  شاكر العاشور . أ  ))ُعمارة بن عقيل  ((املستدرك على ديوان 
  ٨٩١  خري اهللا الشريف. أ  ))حياته وأعماله  ((الدكتور جودة الركايب 

  

  )آراء وأنباء (
الت املهداة يف الربع الثالث من عام    ٩١١    ٢٠٠٤الكتب وا

  ٩١٩               فهرس اجلزء
لد   ٩٢٠      فهرس ا

  



   -٩٢٠-  

 والسبعين تاسع للمجلد الالعامة الفهارس
   المقاالتابّ أسماء كتفهرس - أ

   المعجمحروف على منسوقة
٧٨٩  إبراهيم صاحلاألستاذ
 ٥٤٧   أمحد حممد عليالدكتور
 ٤٩١   إهلام السوسي العبد اللويالدكتورة
 ١٦٩   حسن موسى الشاعرالدكتور
 ٨٩١   خـري اهللا الشريفاألستاذ
 ٧٠٣   غازي زاهد زهريالدكتور
 ١٤٧   سـعد بوفالقـةالدكتور
 ٧٩٩   سهيل حممد خصاونةالدكتور
 ٨٨١   شاكر العاشوراألستاذ
   شاكر الفحامالدكتور
  ) بدمشقالعربيةرئيس جممع اللغة (

٤٣٤، ٤٠٠، ١٧٩، ١٣ 

 ٤   شوقي ضيفالدكتور
امع اللغوية العلمية(  )العربية رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة ورئيس احتاد ا

 ٤٤٥   عاصم البيطاراألستاذ
 ٢٨٥   عباس علي السوسوةالدكتور
 ٣٢   عبد الرمحن حاج صاحلالدكتور

   ) اللغة العربية اجلزائريجممعرئيس (
 ٢٦٣  ّ عبد القادر سـالميالدكتور
 ٢٥   عبد الكرمي خليفةالدكتور

   ) العربية األرديناللغةرئيس جممع (



  
  ٩٢١  )٧٩(الفهارس العامة للمجلد 

  بد اهللا واثق شهيد عالدكتور
  )أمني جممع اللغة العربية بدمشق(

٦٤٧، ٤٦٧، ١٨٣ 

 ٨٩   عبد اهلادي التازيالدكتور
 ٨١٧، ٦٦٧   عدنان عبد ربـهاألستاذ
 ٧٧٧، ٣٠٩   عدنان عمر اخلطيباألستاذ
 ٦٣٧   عـزة حسـنالدكتور
 ٥٧٥   عمر عبد الرمحن الساريسيالدكتور
 ٣٩   عبد السالم التدمريعمرالدكتور 
 ٢٣٩  حممد أمجل أيوب اإلصالحي الدكتور
 ٢٦٠   حممد إحسان النصالدكتور
 ١٠٧   حممد خري شيخ موسىالدكتور
 ٣٥٣   حممد رضوان الدايـةالدكتور
 ٥٩٧، ٣٩٥   حممد سـويسيالدكتور
 ٨٦٥   حممد شفيق البيطارالدكتور
 ٤١٨   حممد عزيز شكريالدكتور
 ٤٣٩   حممد مكي احلسين اجلزائريالدكتور
 ٧٦٥  مشتاق عباس معن األستاذ
 ٤٠٦، ١٩٦   موفق دعبولالدكتور
 ٨٣٧، ٦٠٧، ٣٣٣، ٧١   وفاء تقي الدينالدكتورة
 ٧٣٥، ٥٢١   حيىي مـري علمالدكتور

  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٩٢٢  

   فهرس عناوين المقـاالت- ب
   حروف المعجمعلى منسوقة

 ٧٦٥   لإليقاع عند البالغينياجلمالية األبعاد
 ١٤٧  ).....يقية   إفرببونةالتعريف : ( وكتابهالبوين أمحد
مع يف مطلع عام أعضاء أمساء  ٢١٣  م٢٠٠٤ ا

 ٥٢١   التعمية يف اللسانيات العربيةعلماء إسهامات
 ٧٠٣   يف العربيةوحركاته اإلعراب
 ٨٩   الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاسموقع اكتشاف
 ٣٩  )٢ق( يف طرابلس الشام ونواحيها  الدين باشا العظمسعد أوقاف
 ٤٦٧   الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايلسورية جتربة
 ٧٧٧   املصري حممدأليب الفتح حممد بن   املقال بإيضاح االستعارة باملثالحتسني
 ٣٥٣  ، قراءة يف املنهج)صاعد البغدادي(لـ) الفصوص (كتاب حتقيق
 ٥٩٧   العدد عند علماء العرب واملسلمنيمفهوم تطور
 ٢٦٠  )كتاب خلق اإلنسانحول ( حبث على تعقيب
مع يف دورته لعام السنوي التقرير  ٦٦٧  ٢٠٠٣ عن أعمال ا
مع السنويةعام تقرير  ٦٤٧   شامل حول أعمال ا
    األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري استقبال حفل

 ٣٩٩  تقدمي
 ٤٠٠   جممع اللغة العربية األستاذ الدكتور شاكر الفحامرئيس كلمة
 ٤٠٦  لدكتور موفق دعبول ااألستاذ كلمة
 ٤١٨   الدكتور حممد عزيز شكرياألستاذ كلمة
    األستاذ الدكتور موفق دعبولاستقبال حفل
 ١٧٧  تقدمي
 ١٧٩   جممع اللغة العربية األستاذ الدكتور شاكر الفحامرئيس كلمة



  
  ٩٢٣  )٧٩(الفهارس العامة للمجلد 

 ١٨٣   الدكتور عبد اهللا واثق شهيداألستاذ كلمة
 ١٩٦   الدكتور موفق دعبولاألستاذ كلمة
    عاصم البيطاراألستاذ استقبال حفل
 ٤٣٣  تقدمي
 ٤٣٤   جممع اللغة العربية األستاذ الدكتور شاكر الفحامرئيس كلمة
 ٤٣٩   الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائرياألستاذ كلمة
 ٤٤٥   عاصم البيطاراألستاذ كلمة

مع حفل   حممد كرد علي األستاذ تذكاري مبناسبة انقضاء مخسني سنة على وفاة مؤسس ا
 ٣  تقدمي
 ٤   الدكتور شوقي ضيفاألستاذ كلمة

امع اللغوية العلمية (  )العربيةرئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة ورئيس احتاد ا
 ١٣   الدكتور شاكر الفحاماألستاذ كلمة
   )رئيس جممع اللغة العربية بدمشق(
 ٢٥   عبد الكرمي خليفةاألستاذ كلمة
   )غة العربية األردينرئيس جممع الل(
 ٣٢   الدكتور عبد الرمحن حاج صاحلاألستاذ كلمة
   ) اللغة العربية اجلزائريجممعرئيس (
 ٢٣٩   خلق اإلنسان أليب حممد احلسني بن أمحد بن عبد الرمحنكتاب حول
 ٥٧٥   منظومة حنوية للخليل بن أمحد الفراهيدينسبة حول

 ٣٠٩   البن شاكر الكتيب يف عيون التواريخالتربيزي اخلطيب
 ٨٩١  )حياته وأعماله( الركايب جودة الدكتور
 ٤٩١   والنقدية يف شرح ديوان احلماسة أليب علي املرزوقيالبالغية العناصر
 ٢٦٣   اللفظ واملعىنبني الفصاحة
 ٢٣٥   األولاجلزء فهرس
 ٤٦٤   الثايناجلزء فهرس



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٩٢٤  

 ٧٠٠   الثالثاجلزء فهرس
 ٩١٩   الرابعاجلزء فهرس
 ٨١٧  )٤ق) (٤٧- ١( جملة اللسان العريب من العدد موضوعات فهرس
لة واملطبوعات رقم إعادة قرار  ٦٨٣  /٥٢/ تأليف جلنة ا
مع املتضمن تأليف جلنة مصطلحات العلوم احليوانية املؤقتةمكتب قرار  ٢١١   ا

 ٨٦٥   الشعر، لإلمام عبد الغين املقدسيأحاديث كتاب
 ٦٣٧   العثمانية احلديثة يف سورية الصحيةاملؤسسات كتاب
الت الكتب  ٢٢٨  ٢٠٠٣ املهداة يف الربع الرابع من عام وا
الت الكتب  ٤٥٣  ٢٠٠٤ من عام األول املهداة يف الربع وا
الت الكتب  ٦٨٥  ٢٠٠٤ املهداة يف الربع الثاين من عام وا
الت الكتب  ٩١١  ٢٠٠٤ املهداة يف الربع الثالث من عام وا
 ٥٤٧   السرقات األدبيةومشكلة ي املتنب

 ٨٨١   عقيلبن ديوان عمارة  على املستدرك
 ٧١  )١٧القسم ( الصيدلة والعقاقري مصطلحات معجم
 ٣٣٣  )١٨القسم ( الصيدلة والعقاقري مصطلحات معجم
 ٦٠٧  )١٩القسم ( الصيدلة والعقاقري مصطلحات معجم
 ٨٣٧  )٢٠القسم ( الصيدلة والعقاقري مصطلحات معجم

 ١٦٩  املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري:  التحقيقمفارقات من
 ٧٩٩   العاطفة واخليال، ابن األنباري يرثي ابن بقيةبني املوت
 ٧٨٩  )علي بن عبد العزيز( اجلرجاين القاضي َّميمية
 ١٠٧   الطبعة اجلديدة لكتاب األغاينيف نظرات
 ٣٩٥  )العوملة( تيات، من وحي  يف معاين بعض الصولغوية نظرات
 ٢٨٥   لغوي تارخييتأصيل النكتة،

شوق املستهام( النبطي وريادته يف كشف رموز هريوغليفية يف كتابهوحشية ابن
ُ

(...  ٧٣٥ 
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