أسسها حمد الجاسر سنة 1386هـ (1966م)
صاحب االمتياز المسؤول :معن بن حمد الجاسر
الجزء التاسع والعاشر  -السنة 55

الربيعان  1441هـ
تشرين الثاني-كانون األول/نوفمبر-ديسمبر 2019م

رئيس التحرير

�أ .د� .أحمد بن محمد ال�ضبيب
أعضاء هيئة التحرير

�أ .د� .أ�سع ــد بن �سليم ـ ــان بكر عب ــده
�أ .د .عبدالعزيز بن �ص ــالح الهالبي
�أ .د .عبدالعــزيز بن ن ـ ـ ـ ــا�صر امل ـ ـ ــانع
�أ .د .محمد بن عبدالرحمن الهدلق
العنوان:

التحرير :وا�صل � - 2792شارع �أبي دجانة  -حي �صالح الدين  -وحدة رقم1 :
الريا�ض 6752 - 12432
�ص .ب 66225 :الريا�ض  ،11576اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - )0096611( 2690512 :مبا�رش)0096611( 2253683 :
اال�شرتاكات� 6978 :شارع حمد اجلا�سر  -حي الورود  -الريا�ض.
�ص  .ب  137الريا�ض  - 11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - )0096611( 4604664 :القط)0096611( 4194503 :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.hamadaljasser.com :
للمرا�سلةarab@hamadaljasser.com :

�ضوابط الن�رش يف املجلة

�1 .1أن يك ��ون البحث داخ ًال �ض ��من اهتمامات املجلة ,وهي املو�ض ��وعات املتعلقة بتاريخ العرب،
و�آدابهم ،ولغتهم ،وتراثهم الفكري.
مقدما للن�شر يف جملة �أخرى ،و�أن يكون يف ن�سخته الأ�صلية.
�2 .2أال يكون البحث ً
�3 .3أن يت�أكد الكاتب من �س�ل�امة اللغة ،وح�س ��ن الرتقيم والتوثيق ،و�ضبط الألفاظ غري امل�ألوفة
بال�شكل ال�صحيح.
�4 .4أن يت�سم النقد بالأ�سلوب العلمي اخلايل من الإ�ساءة �إلى �شخ�صية امل�ؤلف �أو الباحث.
5 .5ال تُعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �سواء �أن�شرت �أم مل تُن�شر.
6 .6ترتيب البحوث داخل املجلة يخ�ضع العتبارات فنية ال عالقة لها مبكانة الكاتب.
تعب عن �آراء كاتبيها ولي�س بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
7 .7املو�ضوعات التي تُن�شر يف املجلة رّ
8 .8املكاتبات توجه �إلى رئي�س التحرير.
9 .9تُر�سل املادة �إلكرتون ًيا يف ملف (وورد) �إلى عنوان املجلة:
arab@hamadaljasser.com
اال�شرتاك ال�سنوي:

 60ريا ًال للأفراد و 200ريال لغريهم
ثمن اجلزء  10رياالت

1319 -2671 : )ISSN( رد مد

الفهرس
ببليوجرافية األعمال التي تناولت المعجم
التاريخي

الدربي
د.
محمد جمعة ّ
ّ

645

القحفازي النحوي :شعره ونثره

أ.د .حليم حماد سليمان

705

منهج التأريخ في مظهر التقديس للجبرتي محمد زغلول عامر

725

رسالة في إعراب الشهادة

د .أيمن غباشي محمود

733

عالقة األدب والنقد بالنفس واألحاسيس

أ .بن عيني عبداهلل

761

أعالم العرب( :أحمد مطلوب وخديجة الحديثي
من رحلة الحياة والكلمة ) ()4

أ .د .نادية غازي العزاوي

777

بريد العرب :تعقيب على مقالة:
نشوء بلد الزبير النجدي أوائل القرن 12هـ

783

مكتبة العرب :في النقد األدبي

795

10 9

55

رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

ِ
ببليوجرافية األعمال التي تناولت
املعجم التاريخي
ِّربى
د .محمد جمعة الد ّ

()1

توطئة:
الببليوجرافي ��ة املنهجية �أدا ٌة لل�س ��يطرة على م�ص ��ادر املعلومات التي تخدم
العلمي وحتويل الإنتاج الفكري من ثروة �ضائعة
العلمي ،وو�سيل ٌة لالت�صال
البحث
ِّ
َّ
وركام مخ ��زون �إل ��ى ثروة معرفية مح َّددة املالمح ي�س ��هل االعتماد عليها والإفادة
منها.
العربي للأبحاث ودرا�س ��ة ال�سيا�س ��ات
وف ��ى نهاية ع ��ام 2018م �أطلق املركز
ِّ
نت املرحلة زهاء
املرحل ��ة الأولى من معجم ال َّدوحة التاريخي للغة العربية(ت�ض� � َّم ْ
عربي مو َّثق �إلى عام  200هجر َّية) ذلك
مائة �ألف مدخل
معجمي منذ �أقدم ن�صّ
ِّ
ّ
املعجم الذي �س ��يكون – �أو ينبغ ��ي �أن يكون -ديوا ًنا للغة العرب َّية ي�ض � ّ�م مفرداتها
ويبي تاريخ ا�ستعمالها �أو �إهمالها ،وتط ُّور مبانيها ومعانيها منذ عرب َّية
و�أ�ساليبها ،نِّ
النقو�ش حتى وقت �إ�صدار املعجم.
كتبت اً
قلت يف نهاية الفقرة الأولى منه:
مقال ُ
وعقب �إطالق املرحلة ب�ساعات ُ
«ومهم ��ا كانت املعاب ُة والأخطاء وال�س ��قطات يف هذه املرحلة ف�س ��يكتب التاريخ �أن
ذت»( !)2ومن ه ��ذه الأخطاء ما جاء يف مقدمة املعجم يف �أثناء
وعدت ون َّف ْ
ال َّدوح ��ة ْ
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التعريف به وذكر ميزاته بلفظ « :فلئن تع َّددت محاوالت �إجنازه على نحو ما بي َّنا
يف التمهيد( ،)3ف�إنَّ �أ ًّيا من تلك املحاوالت مل تنت ِه بعر�ض (!) مادة املعجم �أو ج ّلها
�أو بع�ضها �أو حتى مناذج منها(!) �سوى املعروف مما �أجنزه في�شر ،و ُن ِ�سب – على
تاريخي للغة العرب َّية»!
خالف� -إلى م�شروع معجم
ّ
وهذه الفقرة مح ّل نظر ،وقد جاء اخللط من الن�ش ��رة التي �أ�ص ��درها جممع
اللغة امل�صري عام 1967م بعنوان( :املعجم اللغوي التاريخي ت�أليف �أ.في�شر) ،وال
�شك عندنا �أن العنوان من �صنع املجمع ال من �صنع في�شر؛ لأن املجمع نف�سه �أ�صدر
محتوى هذه الن�شرة عام 1950م بعنوان(معجم في�شر مقدمة ومنوذج منه)؛ وقد
التاريخي الذي
�ص� � َّرح في�ش ��ر يف مقدمته ب�أن معجمه الذي �أع َّده لي�س ه ��و املعجم
َّ
دعا �إليه جمم َع اللغة امل�ص ��ري( !)4ويلفت النظر يف الفقرة ال�س ��ابقة �إغفال معجم
الدوح ��ة للمحاوالت التي جاءت بعد في�ش ��رُ ،
وبع�ض ��ها فيه -ب�ص ��ورة �أو ب�أخرى-
مناذج تطبيقية مبدئ ّية للمعجم التاريخي!
ولعل خل ّو م�صادر املرحلة الأولى ملعجم الدوحة من املحاوالت ال�سابقة عليه
ي�ستدعى عمل ببليوجرافية بهذه املحاوالت( .)6وهذا ما ف َّكرت فيه اللجنة الرباعية
املنبثقة عن جلنة املعج ��م التاريخي للغة العربية باحتاد املجامع اللغو َّية()7؛ حيث
جاء �ض ��من اقرتاحاتها عقب ندوة ال�ش ��ارقة املنعقدة يف دي�سمرب 2006م « �إعداد
مل � ّ�ف خا�ص بالبحوث التي �أُلقيت عن املعج ��م التاريخي منذ بداية العمل به» ،بل
�ص َّرح �أحد �أع�ضائها ب�أن الدرا�سات التمهيد ّية للمعجم التاريخي �أحد م�صادره(.)8
وه ��ذه الببليوجرافية الإح�ص ��ائية لي�س ��ت فقط م�ص ��د ًرا ملعجم الدوح ��ة ،ولكنها
خطوة لنقد البحوث التي ُكتبت عن املعجم التاريخي ،وبيان املك َّرر منها واملُجرتّ.
ولي� ��س م ��ن املبالغة �أن نق ��ول � :إن ُج ّل الرتاث العربي ال �س ��يما الدرا�س ��ات
املعجمي ��ة وما يتعل ��ق باللهجات وعالقة العربية بغريها م ��ن اللغات مورد للمعجم
التاريخ ��ي ،ولك ��ن بعد �إن�ش ��اء جمم ��ع اللغة امل�ص ��ري عام 1932م حظ ��ي املعجم

()5

10 9

55

رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

646

التاريخي بدرا�سات حملت عنوانه مبا�شرة  ،وال تخفى �أهمية �إح�صاء هذه العناوين
للمهتمني باملعجم املن�شود من الناحية النظرية �أو من الناحية التطبيقية ،وهناك
عناوين كثرية غري مبا�شرة تخدم املعجم التاريخي ،مثل :التطور اللغوي التاريخي
لل�س ��امرائي ،والتطور اللغوي لرم�ضان عبد التواب ،وحلن العامة والتطور اللغوي
له ،وتطور الألفاظ الدينية بني ال�ش ��عر اجلاهلي والقر�آن الكرمي ل�صباح احللبي،
والألف ��اظ الأعجمي ��ة يف الق ��ر�آن الك ��رمي درا�س ��ة تاريخية معجم ّي ��ة لعبد الكرمي
الزبيدي ،وفى علم اللغة التاريخي للبدراوي زهران.
ببليوجراف َية الأعمال املكتوبة عن املعجم التاريخي العربي ح�س ��ب
وه ��ذه هي
ِ
امل�شرقي حتى ت�سهل الإفادة وميكن اال�ستدراك( ،)9مع االقت�صار
الهجائي
الرتتيب
ّ
ّ
عل ��ى العناوي ��ن العرب َّية( )10املبا�ش ��رة ال�س ��ابقة على �ص ��دور معج ��م ال َّدوحة(،)11
والعناوين املرتبطة مبعجم في�شر(:)12
� 1 .1أ�س ��ا�س البالغ ��ة �ش ��به معج ��م تاريخ � ّ�ي يف ع�ص ��ره -د .محمد محمد
بن�ش ��ريفة -ج� �ـ -109جمل ��ة جمم ��ع اللغة العربي ��ة -القاهرة – م�ص ��ر
ط2007/م�(.ص.)72 :63
2 .2اال�ست�ش ��هاد يف املعجم اللغوي التاريخي( -)13م�ص ��طفى محمد �صالح-
عامل الكتب -القاهرة -م�صر ط2012/1م�476(.ص).
 3 .3اال�س ��تيعاب يف جمع مادة املعجم التاريخي للغة العربية -د .م�ص ��طفى
اليعقوبي � -ض ��من� :أعم ��ال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)304 :289
�4 .4أ�س ���س �إجن ��از املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة ومبادئه -د.عب ��د العلى
الودغريى(� - )14ضمن اجلل�سة الثالثة من  :ديباجة ندوة املعجم التاريخي
للغة العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية.
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�5 .5أ�س ��ئلة حول املعجم التاريخي – د� .س ��ليمان ب ��ن �إبراهيم العايد  -عدد
-10 ،9جملة درا�س ��ات م�صطلحية -معهد الدرا�سات امل�صطلحية بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س -املغرب ط2010 -2009/1م�(.ص:97
 ،)110و�ض ��من� :أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)184 :173
�6 .6إ�ش ��كاالت اجلمع يف العربية ،م ��ن املعجم العام �إل ��ى املعجم التاريخي-
د.احلبي ��ب الن�ص ��راوي � -ض ��من� :أعم ��ال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغة
العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)288 :259
واملنهجي مل�ش ��روع املعجم التاريخي للغة العربية -عز
�وري
7 .7الإطار الت�ص � ّ
ّ
الدين البو�شيخي ور�شيد بلحبيب ومحمد العبيدى – �ضمن  :نحو معجم
تاريخي للغة العربية�(.ص.)32 :17
ّ
�8 .8أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية ّ( -)15م�ؤ�س�س ��ة البحوث والدرا�سات العلمية(مبدع) -فا�س-
املغرب ،ودار ال�س�ل�ام للطباعة والن�ش ��ر والتوزي ��ع والرتجمة -القاهرة-
م�صر ط2011/1م�908(.ص).
9 .9الألف ��اظ اليماني ��ة وبن ��اء املعج ��م التاريخ ��ي العرب ��ي( - )16د .حميد
العوا�ض ��ى� -ض ��من� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)494 :469
�1010إمكان ��ات اال�س ��تفادة م ��ن املدون ��ات املتوافرة لبن ��اء املعج ��م التاريخي
العربي -عبد املجيد بن حمادو -جزء من :املدونات العربية املحو�س ��بة،
تاريخي للغ ��ة العربية�(.ص :284
درا�س ��ة م�س ��حية� -ض ��من :نحو معجم
ّ
.)290
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�ّي� اللغ ��وي يف املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية-
1111الإنح ��اء ومكان ��ة التغ رّ
د.منت�صر �أمني عبد الرحيم� -ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى
ومالمح.
�1212إن�ش ��اء مدونة املعج ��م التاريخي� ،أبرز التحدِّ يات الت ��ي تواجهها املجامع
العربي ��ة واحتادها( -)17د.على القا�س ��مي  -ج� �ـ -113جملة جممع اللغة
العربية -القاهرة – م�صر ط2008/م�( .ص .)27 :3وبع�ض هذا البحث
مك َّرر يف الف�ص ��ل العا�شر من كتاب القا�س ��مي� :صناعة املعجم التاريخي
للغة العربية ،ولكن ال يغنى �أحدهما عن الآخر.
1313برنامج درا�سي مقرتح لإعداد محررين للمعجم التاريخي للغة العربية-
د .محمد ح�س ��ن عب ��د العزيز� -ض ��من :املعجم التاريخي للغ ��ة العربية،
وثائق ومناذج�(.ص.)204 :201
1414بطاقة امل�ص ��طلح يف املعجم التاريخي -د .قا�س ��م طه � -ض ��من اجلل�سة
اخلام�س ��ة م ��ن  :ديباجة ن ��دوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية(.)18
1515بع�ض الإ�ش ��كاالت املنهجية اخلا�صة باملعجم العربي التاريخي� -أ.الطيب
الب ّكو�ش -ع ��دد  -6 ،5جملة املعجمية -جمعية املعجمية العربية -تون�س
ط1990/1م�(.ص ،)408 :387و�ضمن ندوة :املعجم العربي التاريخي،
ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه�(.ص.)408 :387
1616بناء املعجم التاريخي للغة العربية واقت�ض ��اءاته النظرية – د.عز الدين
البو�ش ��يخي� -ض ��من� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ضاياه
النظري ��ة واملنهجي ��ة والتطبيقية�� �(.ص ،)568 :557ون�ش ��ر � ً
أي�ض ��ا يف:
املعجمية العربية ق�ض ��ايا و�آفاق -جمموعة م ��ن امل�ؤلفني� -إعداد وتقدمي
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د.منت�ص ��ر �أمني ود.حافظ �إ�س ��ماعيل� -سل�س ��لة املعرفة الل�سانية – دار
كنوز املعرفة -عمان -الأردن ط2014/1م(.جـ� 2ص.)48 :37
1717ال َّت�أثيل وال َّت�أ�صيل واملعجم التاريخي للغة العربية -د .نزيه ق�سي�س :مقال
على موقع اجلبهة(.)19
1818تاري ��خ املعجم التاريخ ��ي( -)20د.على القا�س ��مي – �ض ��من� :أعمال ندوة
املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظري ��ة واملنهجية والتطبيقية.
(�ص.)70 :47
1919تاري ��خ املعج ��م التاريخ ��ي العربي( ُم َت ��ع) يف نط ��اق العربي ��ة ،املبادرات
الرائدة( – )21د .مح ّمد ر�ش ��اد احلمزاوى -عدد  -6 ،5جملة املعجمية-
جمعية املعجمي ��ة العربية -تون�س ط1990/1م�(.ص ، )28 :11و�ض ��من
ندوة :املعجم العربي التاريخي ،ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص.)28 :11
العلى الودغريي� -ض ��من:
2020الت�أري ��خ املعجمي والتط ��ور اللغوي -د .عب ��د ّ
املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
العلى
2121الت�أري ��خ ملعج ��م اللغ ��ة العربي ��ة� ،أ�س ��ئلة و�إ�ش ��كاالت( -)22د.عب ��د ّ
الودغريى -عدد -10 ،9جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معهد الدرا�سات
امل�صطلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س -املغرب ط-2009/1
2010م�� �(.ص ،)96 :47و�ض ��من� :أعم ��ال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغة
العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)172 :127
تاريخي
2222ت�أ�ص ��يل اجل ��ذور اللغوية يف املعج ��م العربي ،يف �س ��بيل معج ��م
ّ
للعربية -د�.إ�سماعيل �أحمد عمايرة(.)23
�امى ودوره يف بناء املعجم العربي التاريخي د.عمر �صابر
2323الت�أ�ص ��يل ال�س � ّ
عب ��د اجللي ��ل -الن ��دوة الدولي ��ة الأول ��ى ملخترب �إع ��داد اللغ ��ة العربية-
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الل�س ��ان ّيات العربية املقارنة -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية -جامعة ابن
طفيل -القنيطرة -املغرب ط2010/1م�(.ص.)122 :95
2424التجارب ال�س ��ابقة لو�ض ��ع املعجم التاريخي للغ ��ة العربية ،معجم املرجع
أمنوذج ��ا( -)24د.عب ��د الرحم ��ن ح�س ��ن الع ��ارف� -ض ��من:
للعاليل ��ى � ً
�أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية�(.ص.)736 :725
الب�شري
2525التجربة الإجنليز ّية يف املعجم التاريخي وحتديات العن�ص ��ر
ّ
الراجحي -جـ -109جملة جممع اللغة العربية -القاهرة –
– د .عب ��ده
ّ
م�صر ط2007/م�(.ص.)62 :59

()25

2626جترب ��ة اجلمعي ��ة املعجمي ��ة التون�س ��ية يف �إجن ��از املعج ��م التاريخ ��ي
للم�ص ��طلحات العلمية العربية -د .عبد العزيز �أحميد(-)26عدد -10 ،9
جملة درا�سات م�ص ��طلحية -معهد الدرا�سات امل�صطلحية بكلية الآداب
والعل ��وم الإن�س ��انية بفا� ��س -املغ ��رب ط2010 -2009/1م�� �(.ص:311
 ،)326و�ض ��من� :أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)810 :799
2727جترب ��ة معه ��د الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجن ��از املعج ��م التاريخ ��ي
للم�ص ��طلحات العلمي ��ة العربي ��ة( -)27د .محم ��د �أزه ��ري -ع ��دد ،9
-10جملة� ��س درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معه ��د الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية
بكلي ��ة الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س -املغ ��رب ط2010 -2009/1م.
(�ص ،)364 :327و�ض ��من� :أعم ��ال ندوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)838 :811
2828تراث حلن العامة م�ص ��د ًرا من م�ص ��ادر املعجم التاريخي( -)28د�.أحمد
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محم ��د قدور -ع ��دد  -6 ،5جملة املعجمية -جمعي ��ة املعجمية العربية-
تون� ��س ط1990/1م�� �(.ص ،)280 :261و�ض ��من ندوة :املعج ��م العربي
التاريخي  ،ق�ض ��اياه وو�س ��ائل �إجنازه(�ص ،)280 :261و�أعيد ن�ش ��ره يف
أردنى -جملد  -15ع ��دد  40ط1991/م.
جمل ��ة جممع اللغة العربي ��ة ال ّ
(�ص.)106 :81
2929ت�صميم قاعدة بيانات املعجم التاريخي للغة العربية -عبد احلق لخَ واجة
�وبي للجذاذة واملدونة واملر�صد-
و�آخرين -جزء من :الت�ص ��ميم احلا�س � ّ
تاريخي للغة العربية�(.ص.)391 :388
�ضمن :نحو معجم
ّ
3030ت�ص ��ور ع ��ا ّم يف التدري ��ب على ق�ض ��ايا املعج ��م العربي التاريخ ��ي(-)29
د�.إبراهيم بن مراد -بحث مق َّدم �إلى اللجنة الرباعية املنبثقة عن جلنة
املعجم التاريخي للغة العربية باحتاد املجامع.
3131تطبيقات ا�ستعمال ل�س ��انيات املدونات يف �إ�صدار املعجم التاريخي(-)30
د.جمعان عبد الكرمي الغامدي -عدد -10 ،9جملة درا�سات م�صطلحية-
معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س-
املغ ��رب ط2010 -2009/1م�� �(.ص ،)148 :131و�ض ��من� :أعمال ندوة
املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظري ��ة واملنهجية والتطبيقية.
(�ص.)320 :305
3232تط ��ور املفاهي ��م االجتماعية واالقت�ص ��ادية يف املعاجم اللغوي ��ة العربية،
�أ�س ��ا�س نظري وتطبيقي لو�ض ��ع �أ�س ���س املعجم التاريخي العربي -د.ليث
�ش ��اكر محم ��ود � -ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)208 :185
العلمي املقرتح لعمل املعجم التاريخي وما دار حوله من
3333تقرير عن املنهج
ّ
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نقا� ��ش وما ُكتب عن ��ه من مالحظات( -)31د.محمد ح�س ��ن عبد العزيز-
�ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج�(.ص.)200 :195
الرتبوي من
3434تقري ��ر عن اليوم الدِّ را�س � ّ�ي :املعج ��م التاريخي للم�ص ��طلح
ّ
�امي -د.ال�سعيد الزاهري -عدد  -2جملة درا�سات
خالل الرتاث الإ�س�ل ّ
م�ص ��طلحية  -معه ��د الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية بكلي ��ة الآداب والعل ��وم
الإن�سانية بفا�س -املغرب ط2002/1م�(.ص.)316 :311
3535تقنيات الإفادة من املدونات املحو�س ��بة يف �إجن ��از املعجم التاريخي للغة
تاريخي للغة
العربي ��ة -املعت ��ز باهلل ال�س ��عيد طه� -ض ��من  :نحو معج ��م
ّ
العربية�(.ص.)368 :335
3636التن ��وع اللغ ��وي الزماين ح ��ول الإعداد للمعج ��م التاريخ ��ي العربي(-)32
د.محمد حلمي هليل �ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
التوج ��ه الذهن ��ي يف بن ��اء املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية واقت�ض ��اءاته
ّ 3737
النظري ��ة -د .ع ��ز الدي ��ن البو�شيخى�-ض ��من اجلل�س ��ة اخلام�س ��ة من :
ديباج ��ة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية(.)33
3838تو�صيات م�ؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة يف دورته الثانية وال�سبعني
حت ��ت عن ��وان « املعجم التاريخي للغ ��ة العربية»� :أر�ش ��يف الإدارة العامة
للتحرير وال�شئون الثقافية باملجمع(.)34
3939تو�ص ��يات ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية
اخلتامي :د.عز الدين البو�شيخى� -ضمن:
والتطبيقية� -ألقاها مع البيان
ّ
�أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية�(.ص.)904 :901
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4040تو�ص ��يات ن ��دوة املعجم العربي التاريخي -ع ��دد  -6 ،5جملة املعجمية-
جمعية املعجمية العربية -تون�س ط1990/1م�(.ص ،)514 :511و�ضمن:
املعج ��م العربي التاريخي  -بيت احلكمة -قرط ��اج -تون�س ط1991/م.
(�ص.)514 :511
4141اجلهود الت�أثيلية يف املعاجم القدمية ودورها يف �إجناز املعجم التاريخي،
أمنوذج ��ا( -)35ن ��ور الدين غم ��ام عمارة-
مقايي� ��س اللغ ��ة البن فار� ��س � ً
ماج�س ��تري -كلي ��ة الآداب واللغات -جامع ��ة مولود معم ��رى تيزى وزو -
اجلزائر ط2014/م�159(.ص).
4242جهود معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف خدمة ال�س ��نة امل�ش َّرفة ،منوذج:
م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات احلديثية املُ َع َّرفة -د .ال�شاهد
البو�ش ��يخى – �ض ��من  :كتاب الوقائع اخلا�ص بندوة اجلهود املبذولة يف
الهجري �إلى اليوم(-)36
خدمة ال�سنة النبوية من بداية القرن الرابع ع�شر
ّ
كلية ال�ش ��ريعة والدرا�س ��ات الإ�سالمية -جامعة ال�ش ��ارقة ط2006/1م.
(�ص ،)99 :80و�ض ��من �سل�سلة :درا�سات م�ص ��طلحية( -)7مطبعة �آنفو
برانت -فا�س -املغرب ط2009 /1م ،ثم ن�ش ��ره البو�شيخى �ضمن كتابه:
درا�سات م�ص ��طلحية( - )37دار ال�س�ل�ام -القاهرة -م�صر ط2012/م.
(�ص.)216 :183
4343حاجة املرتج ��م �إلى املعجم التاريخي للغة العربي ��ة -د.محمد الديداوى
 �ض ��من� :أعمال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظريةواملنهجية والتطبيقية�(.ص.)114 :89
4444حاجة عل ��وم احلديث ملعجم تاريخ � ّ�ي للم�ص ��طلحات احلديث ّية-د .عبد
الرحم ��ن محجوبي -بحث مق َّدم �إلى ندوة :ق�ض ��ايا امل�ص ��طلح يف العلوم
ال�شرعية-م�ؤ�س�سة البحوث والدرا�س ��ات العلمية(مبدع)-فا�س-املغرب
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ط2009/1م ،و ُن ِ�شر يف عدد  -12 ،11جملة درا�سات م�صطلحية -معهد
الدرا�سات امل�ص ��طلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س -املغرب
ط2012 -11/1م�(.ص.)170 :153
4545حو�سبة املعجم التاريخي للغة العربية :د .املعتز باهلل ال�سعيد -عدد -74
جملة الل�س ��ان العربي -مكتب تن�س ��يق التعريب -املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم -الرباط -املغرب ط2014/م�(.ص.)112 :57
 4646حول التو�ص ��يل الإلك�ت�رو ّ
ين بني املعجم التاريخي للغ ��ة العربية وقامو�س
تراثه ��ا ال�س �
�يميائي( )38الأ�ص ��يل (كنز ال�ض ��اد) – د� .أم�ي�ن عبد الكرمي
ّ
باربو� -ضمن� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ضاياه النظرية
واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)898 :841
4747حول املعجم التاريخي للغة العربية -د .عبد الهادي التازي� -أُلقي يف ندوة
حول املعجم التاريخي للغة العربية 2006/12/19 -17م بال�شارقة(.)39
4848حول املعجم التاريخي للغة العربية -د .كمال ب�شر -جـ -109جملة جممع
اللغة العربية-القاهرة – م�صر ط2007/م�(.ص.)33 :31
4949خط ��ة املعج ��م التاريخي -د� .إح�س ��ان الن�ص ،ود�.ش ��اكر الفحام -بحث
مق� � َّدم يف الدورة الثانية وال�س ��بعني -جمم ��ع اللغة العربي ��ة -القاهرة-
م�صر(.)40
5050خط ��وة نح ��و �إجن ��از املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربي ��ة� ،إ�ض ��اءة منهجية
– د.عل ��ي توفيق احلمد  -عدد -10 ،9جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية-
معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س-
املغ ��رب ط2010 -2009/1م�� �(.ص ،) 202 :175و�ض ��من� :أعم ��ال
ن ��دوة املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة ق�ض ��اياه النظري ��ة واملنهجي ��ة
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والتطبيقية�(.ص.)638 :615
5151خال�صة م�ش ��روع اخلطة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية -د.علي
القا�س ��مي -تقرير مق َّدم �إل ��ى اللجنة العلمية للمعج ��م التاريخي باحتاد
املجامع(.)41
5252دائ ��رات املع ��ارف( )42و�ص ��لتها باملعجم التاريخ ��ي العرب ��ي� -أ .فرحات
الدري�سى -عدد  -6 ،5جملة املعجمية -جمعية املعجمية العربية -تون�س
ط1990/1م�� �(.ص ،)78 :61و�ض ��من ندوة :املعج ��م العربي التاريخي ،
ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص.)78 :61
5353دائرة املعارف الإ�س�ل�امية �أ�ص ��ل من �أ�ص ��ول املعجم العرب ��ي التاريخي-
�أ�.أحم ��د العايد -عدد  -6 ،5جملة املعجمية -جمعية املعجمية العربية-
تون� ��س ط1990/1م�� �(.ص ،)60 :41و�ض ��من ن ��دوة :املعج ��م العرب ��ي
التاريخي  ،ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص.)60 :41
العلي
عربي
تاريخي وق�ضايا �أخرى -عبد ّ
ّ
5454درا�سات معجمية ،نحو قامو�س ّ
الودغريى -مطبعة النجاح اجلديدة -الدار البي�ض ��اء -الرباط -املغرب
ط2001/1م�286(.ص).
5555درا�س ��ة �أ�س ���س ومبادئ �إجناز املعج ��م التاريخي للغة العربية� -إ�س ��حاق
رحمان ��ى -ع ��دد  -2جمل ��ة اجلن ��ان -مرك ��ز البح ��ث العلم � ّ�ي -جامعة
اجلنان -طرابل�س الفيحاء -لبنان ط2011/1م�(.ص.)205 :191
5656دور العام ّي ��ة وال�س ��ام ّيات يف املعج ��م العرب ��ي التاريخ ��ي -د.فيديرك ��و
كورينطى(-)43ع ��دد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعي ��ة املعجمية العربية-
تون� ��س ط1990/1م�� �(.ص ،)246 :239و�ض ��من ندوة :املعج ��م العربي
التاريخي  ،ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص.)246 :239
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5757ديباج ��ة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية( -)44فا�س -املغرب عام 2010م.
5858رحل ��ة يف املعج ��م التاريخ ��ي -د�.إبراهي ��م ال�س ��امرائي -ع ��امل الكتب-
القاهرة -م�صر ط1999/1م�538(.ص).
5959ر�سالة مفتوحة �إلى احتاد جمامع اللغة العربية (جممع اخلالدين) ،لغتنا
العربية لي�س ��ت بحاجة �إلى معجم تاريخي -رفيق ح�س ��ن احلليمى -عدد
 -502جمل ��ة الوعي الإ�س�ل�امي -وزارة الأوقاف وال�ش ��ئون الإ�س�ل�امية-
الكويت ط2007/1م�(.ص.)66 :64
6060ال�ش ��واهد يف املعج ��م التاريخ ��ي ،تاريخه ��ا� ،أغرا�ض ��ها ،خ�صائ�ص ��ها،
�ض ��وابطها( -)45د .علي القا�سمي -جـ -110جملة جممع اللغة العربية-
القاهرة – م�صر ط2007/م�(.ص.)90 :65
�6161شيخ املح ِّققني وعمدة الأدباء واللغو ِّيني ح�سني محمد ن�صار :معجم اللغة
العربية التاريخي م�شروع مع وقف التنفيذ -حوار د�.أحمد عبد البا�سط-
عدد  -574جملة الوعي الإ�سالمي -وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية-
الكويت ط2013/1م�(.ص.)54 :50
ال�شعري يف املعجم العربي التاريخي( -)46د� .شوقي
�6262صعوبات اال�ست�شهاد
ّ
�ض ��يف -عدد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمي ��ة العربية -تون�س
ط1990/1م�(.ص ،)418 :409و�ضمن ندوة :املعجم العربي التاريخي،
ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص.)418 :409
�6363ص ��ناعة املعاجم التاريخية ب�أملانيا( -)47د.عبد الرزاق م�س ��لك �-ضمن:
�أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية�(.ص.)680 :673
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�6464ص ��ناعة املعج ��م التاريخ ��ي يف فك ��ر علي القا�س ��مي� -أ .كم ��ال لعنانى-
ع ��دد -24جملة املمار�س ��ات اللغوية -جامعة مولود معم ��رى تيزى وزو-
اجلزائر ط2014/1م�(.ص.)110 :99
�6565ص ��ناعة املعجم التاريخي للغة العربية( -)48د .علي القا�سمي -مكتبة
لبنان نا�شرون -بريوت -لبنان ط2014/1م�645(.ص).
6666ال�ص ��ناعة املعجمية العربية التاريخي ��ة( -)49د�.آمال محمد ربيع -جملد
 -18ع ��دد  -2 ،1جملة ر�س ��الة امل�ش ��رق -مركز الدرا�س ��ات ال�ش ��رقية-
جامعة القاهرة -م�صر ط2006/1م�(.ص.)112 :51
�6767ضرورة توظيف علم الت�أثيل يف ت�أليف املعجم التاريخي للغة العربية(-)50
د .عبد الرحمن ال�سليمان� -ض ��من :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى
ومالمح.
6868ال�ضوابط املنهجية اخلا�صة باملعجم التاريخي للغة العربية – د.احل�سني
كنوان(-)51عدد -10 ،9جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معهد الدرا�س ��ات
امل�صطلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س -املغرب ط-2009/1
2010م�� �(.ص ،)174 :149و�ض ��من� :أعمال ندوة املعج ��م التاريخي للغة
العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)614 :593
6969العتاد الل�سا ّ
احلا�سوبي لرقمنة املعجم التاريخي للغة العربية -د.عمر
ين
ّ
مهديوي� -ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
7070على خط ��ى املعجم التاريخي للغة العربية -د.عب ��د الهادى التازى -من
بحوث م�ؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة يف دورته الثانية وال�سبعني(.)52
�وي تاريخ � ّ�ي لدع ��م املنه ��اج املدر�س ��ي
7171ف ��ى احلاج ��ة �إل ��ى معج ��م لغ � ّ
اخلا� ��ص باللغ ��ة العربي ��ة( – )53د.عبا� ��س ال�ص ��وري� .ض ��من� :أعم ��ال
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ن ��دوة املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة ق�ض ��اياه النظري ��ة واملنهجي ��ة
والتطبيقية�(.ص.)124 :115
7272يف املعجم العربي التاريخي  ،ن�ص تقرير مق َّدم �إلى وزارة الرتبية والعلوم
بتون�س حول امل�شروع – د� .إبراهيم بن مراد� -ضمن ندوة :ق�ضايا املعجم
العربي التاريخي النظرية والتطبيقية�(.ص.)194 :185
7373يف ت�ألي ��ف املعجم �أو القامو�س التاريخي -د� .إبراهيم بن مراد� -ض ��من:
ت�صور عا ّم يف التدريب على ق�ضايا املعجم العربي التاريخي.
7474يف �س ��بيل معجم تاريخي ،محاولة يف الت�أ�ص ��يل( -)54د�.إ�س ��ماعيل �أحمد
عمايرة�-ض ��من بح ��وث ن ��دوة املعجم العرب ��ي  -جملد  78ج� �ـ -3جملة
جممع اللغة العربية بدم�شق ط2003/م�(.ص.)784 :755
7575يف �ض ��رورة توظي ��ف علم اللغة املق ��ارن يف ت�أليف املعج ��م التاريخي للغة
العربية -عبد الرحمن ال�س ��ليمان -جملد  -21عدد  -2جملة ترجمان-
مدر�سة امللك فهد العليا للرتجمة -جامعة عبد املالك ال�سعدى -طنجة-
املغرب ط2012/1م�(.ص.)64 :11
7676يف مفهوم املد َّونة واجل ��ذاذة واملدخل يف املعجم التاريخي للغة العربية-
انظر :يف مفهوم املعجم التاريخي وتطبيقا ِته على العربية.
7777يف مفه ��وم املعجم التاريخ ��ي وتطبيقا ِته على العربي ��ة  -د� .إبراهيم بن
م ��راد -بحث مق َّدم �إلى ن ��دوة حول املعجم التاريخي للغ ��ة العربية -17
2006/12/19م بال�ش ��ارقة( ،)55ثم ُن ِ�ش ��ر بالعنوان نف�س ��ه يف عدد – 30
جمل ��ة املعجمية( -)56جمعي ��ة املعجمي ��ة العربية -تون� ��س ط2014/1م.
(�ص.)54 :9
7878في ��م يفيدن ��ا اجل ��ذر يف بن ��اء املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة()57؟
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د.عبدال ��رزاق بنور� ،ض ��من� :أعمال ندوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)556 :527
�ري(-)58
عربي غج � ّ
7979قامو� ��س الغج ��ر ،املعج ��م التاريخ ��ي ومعه قامو� ��س ّ
دونال ��د كينديك وجيليان تايل ��ور -ترجمة وحتقيق حنان �ص ��ديق وداليا
البدرى -دار �شرقيات للن�شر والتوزيع – القاهرة -م�صر ط2005/1م.
(�362ص).
تاريخي للغة العربية( – )59د .عبد العزيز
8080ق ��راءة يف كتاب  :نح ��و معجم
ّ
املهيوبى-عدد  -2جملة الل�سانيات العربية-مركز امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية -ال�سعودية ط2015/1م�(.ص:226
.)232
8181ق�ص ��ة املعج ��م التاريخي ب�ي�ن الأمل والعم ��ل( -)60د .محمد ح�س ��ن عبد
العزيز � -ض ��من كتابه  :املعج ��م التاريخي للغة العربي ��ة وثائق ومناذج.
(�ص.)405 :400
8282ق�ضايا التعريف الداللية يف املعجم العربي التاريخي -د� .إح�سان الن�ص-
�ض ��من ندوة :ق�ض ��ايا املعج ��م العربي التاريخ ��ي النظري ��ة والتطبيقية.
(�ص.)147 :131
8383الق�ض ��ايا اللغوية النظرية والتطبيقية مل�شروع بناء املعجم التاريخي للغة
العربية كما وردت بكتاب :نحو معجم تاريخي للغة العربية( -)61د .خالد
اليعبودي� -ضمن  :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
8484ق�ض ��ايا املعجم العرب ��ي التاريخي النظري ��ة والتطبيقي ��ة -ع  -23جملة
املعجم ّي ��ة – جمعية املعجمي ��ة العربية -تون�س ط2007/1م� 204(.ص +
مالحق).
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العلى الودغريى-
8585ق�ضية الف�صاحة يف القامو�س العربي التاريخي -د .عبد ّ
عدد  – 33جملة الل�سان العربي -مكتب تن�سيق التعريب -املنظمة العربية
للرتبي ��ة والثقاف ��ة والعلوم  -الرب ��اط -املغ ��رب ط1989/1م�(.ص:119
 ،)134وع ��دد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمي ��ة العربية(-)62
تون� ��س ط1990/1م�� �(.ص ،)238 :215و�ض ��من ندوة :املعج ��م العربي
التاريخي  ،ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص.)238 :215
�وي تاريخي– �أ� .إ�س ��ماعيل
8686القواع ��د الأ�سا�س� � ّية( )63يف ت�أليف معجم لغ � ّ
مظه ��ر -جمل ��د - 107جـ - 4املقتطف ،جملة علمية �ص ��ناعية زراعية-
النا�ش ��ر :مح� � ِّرر جملة املقتط ��ف ط1945/م�(.ص ،)323 :309ون�ش ��ره
الدكت ��ور محمد ح�س ��ن عبد العزي ��ز( )64يف كتابه املعج ��م التاريخي للغة
العربية ،وثائق ومناذج�(.ص .)91 :75
8787قوانني التغ�ُّي�رُّ اللغوي يف املعجم
التاريخى( -)65د.علي القا�س ��مي -عدد
ّ
 -75جمل ��ة الل�س ��ان العربي -مكتب تن�س ��يق التعري ��ب -املنظمة العربية
للرتبي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم -الرب ��اط -املغ ��رب ط2015/م�(.ص:103
.)117
8888كت ��اب املقايي� ��س الب ��ن فار� ��س م�ص ��د ًرا للتعري ��ف يف املعج ��م العرب ��ي
التاريخ ��ي( – )66د.احلبيب الن�ص ��راوي� -ض ��من ندوة :ق�ض ��ايا املعجم
العربي التاريخي النظرية والتطبيقية�(.ص.)166 :149
8989كتب الغريب واملعجم التاريخي للعربية -محمود مبارك عبيدات� -ضمن:
�أث ��ر كتب غريب احلديث يف ت�ألي ��ف املعاجم اللغوية العربية -جملد -41
عدد  -3درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية -عمادة البحث العلمي-
اجلامعة الأردنية -الأردن ط2014/1م�(.ص.)807 :806
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9090كت ��ب اللحن وم�ص ��ادر املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربي ��ة( - )67د .محمد
�ش ��ندول� -ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظري ��ة واملنهجي ��ة والتطبيقية�� �(.ص ،)416 :377وع ��دد -33جمل ��ة
املمار�س ��ات اللغوي ��ة -جامع ��ة مول ��ود معم ��رى تي ��زى وزو -اجلزائ ��ر
ط2015/1م�(.ص.)58 :11
�وي تاريخ ��ي(� -)68أ� .إ�س ��ماعيل
9191اللغ ��ة العربي ��ة وحاجتها �إل ��ى معجم لغ � ّ
مظهر -عدد -40جملة املجلة -الهيئة امل�صرية العامة للت�أليف والن�شر-
القاهرة -م�ص ��ر ط1960/م�(.ص ،)24 :13و�ض ��من :املعجم التاريخي
للغة العربية ،وثائق ومناذج(�ص.)118 :92
9292اللغة امل�ص ��طلحية يف املعجم العربي التاريخي( -)69د.عبا�س ال�صوري-
ج� �ـ -110جملة جمم ��ع اللغة العربي ��ة -القاهرة – م�ص ��ر ط2007/م.
(�ص ،)124 :115ثم ن�ش ��ره يف :م ��ن روائع الن�ص ��و�ص املغربية� -أعمال
مه ��داة �إلى الأ�س ��تاذ محم ��د م�ص ��طفى القب ��اج -احتاد كت ��اب املغرب
ووزارة الثقافة و�سل�سلة املعرفة للجميع -الرباط -املغرب ط2012/1م.
(�ص.)223 :213
9393اللفظ الأعجم � ّ�ي يف معجم العربية التاريخي ،مالحظات حول ق�ض ��يتي
اجلم ��ع والو�ض ��ع -د� .إبراهيم بن م ��راد -عدد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية-
جمعية املعجمية العربية -تون�س ط1990/1م�(.ص ،)296 :281و�ضمن
ن ��دوة :املعج ��م العربي التاريخي ،ق�ض ��اياه وو�س ��ائل �إجن ��ازه (�ص:281
.)296
9494م�آخ ��ذ اللغويني املحدثني عل ��ى املعاج ��م العربية واملوجه ��ات الإجرائية
املقرتح ��ة لبن ��اء املعج ��م التاريخي -د.عبد الكرمي م�ص ��لح � -ض ��من:
�أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
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والتطبيقية�(.ص.)656 :639
9595م ��ادة املعجم التاريخي للغ ��ة العربية -د.عبد الرحم ��ن بودرع(-)70عدد
-10 ،9جمل ��ة درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معه ��د الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية
بكلي ��ة الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س -املغ ��رب ط2010 -2009/1م.
(�ص ،)130 :111و�ض ��من� :أعم ��ال ندوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص ،)258 :245ثم ن�شر ببع�ض
الزيادات فى :املعجمية العربية ق�ض ��ايا و�آف ��اق -جمموعة من امل�ؤلفني-
�إع ��داد وتقدمي د.منت�ص ��ر �أمني ود.حافظ �إ�س ��ماعيلي� -سل�س ��لة املعرفة
الل�سانية – دار كنوز املعرفة -عمان -الأردن ط2014/1م(.جـ� 2ص:49
.)86
9696محاولة الت�أريخ ملعجم الريا�ض ��يات يف العربية -د.محمد �سوي�سى -عدد
 -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمي ��ة العربية -تون�س ط1990/1م.
(� ��ص ،)475 :463و�ض ��من ن ��دوة :املعجم العرب ��ي التاريخي ،ق�ض ��اياه
وو�سائل �إجنازه (�ص.)475 :463
9797مح�ض ��ر( )71اجتم ��اع ن ��دوة يف املعج ��م التاريخ ��ي يف امل ��دة /11 /5 -3
2009م.
9898املدونات احلا�سوبية و�صناعة املعجم التاريخي العربي املخت�ص� -أ�.أحمد
برماد -عدد  -9جملة الذاكرة-كلية الآداب واللغات  -جامعة قا�ص ��دي
مرباح  -ورقلة -اجلزائر ط2017/1م�(.ص.)108 :101
9999املدونة املحو�س ��بة وبناء املعجم التاريخي -عبد املجيد بن حمادو -جزء
من :املدونات العربية املحو�س ��بة ،درا�س ��ة م�سحية� -ض ��من :نحو معجم
تاريخي للغة العربية�(.ص.)284 :273
ّ
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10100املدونة املحو�س ��بة و�ص ��ناعة املعجم التاريخي -مل ��ى فائق جميل العاين-
ع ��دد  -115جملة كلي ��ة الآداب -جامعة بغداد -الع ��راق ط2016/1م.
(�ص.)60 :35
10101مدونة املعجم التاريخي للغة العربية -ح�سن حمزة � -ضمن  :نحو معجم
تاريخي للغة العربية�(.ص.)244 :197
ّ
تاريخي للغ ��ة العربية ،معاجل ��ة لغوية حا�س ��وبية -املعتز
10102مدون ��ة معج ��م
ّ
باهلل ال�س ��عيد( -)72دكت ��وراه -كلية دار العلوم -جامعة القاهرة -م�ص ��ر
ط2010/م�350(.ص).
10103م ��دى احلاجة �إلى معجم تاريخي -رفيق ح�س ��ن احلليم ��ي -عدد -348
جملة الوعي الإ�س�ل�امي -وزارة الأوقاف وال�ش ��ئون الإ�س�ل�امية -الكويت
ط1995/1م�(.ص.)75 :74
10104مذكرات عن منهج املعجم التاريخي للغة العربية -د .محمد ح�س ��ن عبد
العزيز -من �أعمال جلنة املعجم التاريخي(.)73
تاريخي للغة العربية( -)74على احل�سني -مركز
10105مراجعة كتاب نحو معجم
ّ
حرمون للدرا�سات املعا�صرة ط2016/م.
10106مراحل اللغة العربية وتنوعاتها واملعجم التاريخي -د.عبد املنعم ال�س ��يد
جدامي� -ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
 10107م�سوغات م�شروع املعجم التاريخي للغة العربية– د� .إبراهيم بن مراد-
انظ ��ر :ن� ��ص وثيقة �أُع َّدت الحت ��اد املجامع اللغوية العلمي ��ة العربية حول
م�سوغات م�شروع املعجم التاريخي للغة العربية.
10108م�س�ي�رة املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة – د�.إح�س ��ان الن� ��ص -ورقة
قدِّ م ��ت يف ن ��دوة ال�ش ��ارقة ح ��ول املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية -17
2006/12/19م(.)75
10109م�ش ��روع اخلط ��ة العلمي ��ة للمعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة -د.عل ��ي
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القا�سمي -بحث مق َّدم �إلى ندوة حول املعجم التاريخي للغة العربية -17
2006/12/19م بال�شارقة(.)76
11110م�ش ��روع املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية ،م�س�ي�رة وتاريخ -د� .إح�س ��ان
الن� ��ص -جملد - 82جـ -1جملة جممع اللغة العربية -دم�ش ��ق� -س ��وريا
ط2007/م�(.ص.)58 :29
11111م�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثة -محمود �أحمد طحان-
جملد  -12عدد  -31جملة ال�ش ��ريعة والدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية -جامعة
الكويت -الكويت ط1997/1م� (.ص.)283 -277
11112م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات احلديثية املُ َع َّرفة -د .ال�شاهد
البو�شيخى – �ضمن :جهود معهد الدرا�سات امل�صطلحية يف خدمة ال�سنة
امل�ش َّرفة�(.ص.)206 :197
()77
11113م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات احلديثية ،درا�سة تطبيقية
– املحور الرابع �ض ��من :ندوة م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات
احلديثية�(.ص.)364 :177
11114م�ش ��روع املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات العلمي ��ة( -)78د.ال�ش ��اهد
البو�ش ��يخى -ع ��دد  -1جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معهد الدرا�س ��ات
امل�صطلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س -املغرب ط2001/1م.
(�ص ،)102 :81و�ض ��من �سل�سلة :درا�سات م�صطلحية( -)1مطبعة �آنفو
برانت -فا�س -املغرب ط2002/1م�43(.ص) ،و�أُعيد ن�شره �ضمن ندوة
املعجم العربي يف املجلد  78جـ 3من جملة جممع اللغة العربية بدم�ش ��ق
ط2003/م�(.ص ،)708 :685و�ض ��من كتاب  :درا�سات م�صطلحية(-)79
د .ال�ش ��اهد البو�شيخى  -دار ال�س�ل�ام -القاهرة  -م�صر ط2012/2م.
(�ص.)36 :11
11115م�ش ��روع املعجم التاريخي وم�ص ��طلحات النقد العربي( -)80د.ال�ش ��اهد
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البو�ش ��يخى -بحث مق َّدم يف دجنرب(دي�سمرب) بدعوة من جمعية الطلبة
الباحثني يف الأدب واللغة -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية -ظهر املهراز-
فا�س -املغرب ط1999/1م.
11116م�ش ��روع املعجم العربي التاريخي -مح�ض ��ر جل�س ��ة  17فرباير 1990م-
د .محمد ر�ش ��اد احلمزاوي� -ض ��من :املعجم التاريخي العربي ،ق�ضاياه
وطرق �إجنازه  -جـ -109جملة جممع اللغة العربية -القاهرة – م�ص ��ر
ط2007/م (�ص.)86 :85
11117م�ش ��روع لكتابة املعج ��م التاريخي للم�ص ��طلحات الطبية( -)81د.ن�ش� ��أت
احلمارنة -جملة جممع اللغة العربية بدم�شق� -سوريا ط2017 -16/1م.
(جملد  89جـ� :4ص ( ،)1074 :1053جملد  90جـ� :1ص.)108 :87
11118م�ش ��روع مدونة املعج ��م العربي التاريخ ��ي  -د� .إبراهيم ب ��ن مراد(-)82
�ض ��من ندوة :ق�ض ��ايا املعج ��م العربي التاريخ ��ي النظري ��ة والتطبيقية.
(�ص.)204 :201
11119م�صادر مادة م�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثية -د�.سعيد
املغناوى� -ضمن :ندوة م�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثية.
(�ص.)166 :151
�في ومنزلته يف املعجم العربي التاريخي� -أ.عبد ال�ستار
12120امل�صطلح الفل�س � ّ
جع�ب�ر -عدد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمي ��ة العربية -تون�س
ط1990/1م�(.ص ،)496 :485و�ضمن ندوة :املعجم العربي التاريخي،
ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه�(.ص.)496 :485
12121املعاج ��م العربي ��ة يف �ض ��وء تكنولوجيا املعلوم ��ات اجلدي ��دة� ،إمكانيات
تاريخي للغة العربية -د.ح�س ��ن
ا�س ��تثمار الربامج الآلية يف بناء قامو�س
ّ
دردير� -ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
12122معاجم املعاين ودورها يف بناء املعجم التاريخي للغة العربية – د.محمد
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م�ش ��رى� -ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)376 :341
12123املعجمات اللغو ّية الفقه ّية وبناء املعجم التاريخي للغة العربية -د .دلدار
ردى � -ض ��من� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية
عبد الغفور ال ُك ّ
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)462 :417
12124املعج ��م التاريخي اجلغرا ّيف ال�سيا�س � ّ�ي لل ��دول والبل ��دان واملناطق(-)83
م�س ��عود اخلون ��د – �ص ��ادر نا�ش ��رون -ب�ي�روت -لبن ��ان ط2004/م.
(�222ص).
12125املعج ��م التاريخي العربي ،ق�ض ��اياه وطرق �إجنازه( -)84د .محمد ر�ش ��اد
احلم ��زاوي -جـ -109جمل ��ة جممع اللغ ��ة العربية -القاهرة – م�ص ��ر
ط2007/م�(.ص.)84 :73
12126املعجم التاريخي العربي( ، )85مفهومه  ،وظيفته  ،محتواه – د.علي توفيق
احلمد -ع ��دد  -6 ،5جملة املعجمية -جمعي ��ة املعجمية العربية -تون�س
ط1990/1م�(.ص ،)146 :95و�ض ��من ندوة :املعجم العربي التاريخي ،
ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه�(.ص.)146 :95
12127املعج ��م التاريخ ��ي� ،أه ��م الأح ��داث والأع�ل�ام والأماكن مرتب ��ة ترتي ًبا
�أبجد ًّيا -عبد العزيز بنعبد اهلل( -)86مكتبة ال�س�ل�ام -الدار البي�ض ��اء-
املغرب(د.ت)�80(.ص).
12128املعج ��م التاريخ ��ي بني الواق ��ع وامل�أم ��ول ،منهج جديد ل�ص ��ناعة املعجم
التاريخ ��ي يف اللغ ��ة العربية -د.محم ��د البندارى -جمل ��د  – 3امل�ؤمتر
العلم � ّ�ي الدويل الثاين -كلية اللغة العربي ��ة بالزقازيق -جامعة الأزهر-
القاهرة -م�صر ط2010/1م�(.ص.)1844 :1813
12129املعج ��م التاريخي يف �ض ��وء املعجمية احلديثة( -)87د.محمد ح�س ��ن عبد
العزيز -جملد  -22عدد  -43املركز العربي للتعريب والرتجمة والت�أليف
رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441

667

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

10 9

55

والن�شر -دم�شق� -سوريا ط2012/1م�(.ص.)112 :91
13130املعج ��م التاريخي للبلدان وال ��دول( -)88م�س ��عود اخلوند-مطبعة حبيب
عي ��د -ب�ي�روت -لبن ��ان ط1982/1م ،وامل�ؤ�س�س ��ة اللبناني ��ة للطباع ��ة
والن�شر(�642ص).
13131املعج ��م التاريخي للعربية ،ماهيت ��ه ودوافع ت�ص ��نيفه ومتطلباته وبذوره
الرتاثية -د� .ص ��ادق عبد اهلل �أبو �س ��ليمان -ج� �ـ -109جملة جممع اللغة
العربية -القاهرة – م�صر ط2007/م�(.ص.)146 :117
 13132املعج ��م التاريخ ��ي للغة اجلورجي ��ة  -د.داريجان غار داوادزه� -ض ��من
اجلل�سة ال�سابعة من :ديباجة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ضاياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية(.)89
13133املعجم التاريخي للغة الرو�سية ،قراءة وتعليق -د.حميد العزوى � -ضمن:
�أعم ��ال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية�(.ص.)722 :711
13134املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة ال ِعربية -د� .أحمد �ش ��حالن � -ض ��من اجلل�س ��ة
ال�س ��ابعة م ��ن  :ديباجة ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية ق�ض ��اياه
النظرية واملنهجية والتطبيقية(.)90
13135املعج ��م التاريخي للغة ال ِعربية ،درا�س ��ة يف البواعث واخل�ص ��ائ�ص(-)91
د .خال ��د اليعبودي - -عدد -10 ،9جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معهد
الدرا�سات امل�ص ��طلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س -املغرب
ط2010 -2009/1م�� �(.ص ،)238 :203و�ض ��من� :أعم ��ال ندوة املعجم
التاريخي للغة العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص:681
 ،)710و ُن�ش ��ر يف ع ��دد  - 19جمل ��ة املمار�س ��ات اللغوية-جامع ��ة مولود
معمرى تيزى وزو -اجلزائر ط2013/1م�(.ص.)314 :277
13136املعجم التاريخي للغة العربية� -أ� .أحمد �شفيق اخلطيب -جـ -109جملة
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جممع اللغة العربية -القاهرة – م�صر ط2007/م�(.ص.)116 :105
13137املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية -د.عب ��د الرحمن احلاج �ص ��الح-جزء
من� :أنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�ض ��عها� -ض ��من بحوث :ندوة املعجم
العربي -جملد 78جـ -3جملة جممع اللغة العربية بدم�ش ��ق ط2003/م.
(�ص.)682 :680
13138املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة� ،إجراءات منهجية  -د� .ص ��الح بلعيد-
ج� �ـ -114جملة جمم ��ع اللغ ��ة العربية-القاه ��رة –م�ص ��ر ط2008/م.
(� ��ص ،)184 :141وعدد -21جملة اللغة العربي ��ة -املجل�س الأعلى للغة
العربية( -)92اجلزائر ط2009/1م�(.ص.)531 :489
 13139املعجم التاريخي للغة العربية �أمل وعمل -بكرى محمد احلاج -عدد-4
جمل ��ة كلي ��ة اللغ ��ة العربي ��ة -جامع ��ة �أم درمان الإ�س�ل�امية -ال�س ��ودان
ط2009/1م�(.ص.)22 :1
14140املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية بني الأمل والعم ��ل� -أ .يحياوى حفيظة-
ع ��دد  -29جملة املمار�س ��ات اللغوية-جامعة مولود معم ��رى تيزى وزو-
اجلزائر ط2014/1م�(.ص.)196 :175
14141املعج ��م التاريخي للغة العربية ب�ي�ن الأمل والعمل( -)93د .محمد ح�س ��ن
عب ��د العزي ��ز -جـ -106جملة جمم ��ع اللغة العربية -القاهرة – م�ص ��ر
ط2005/م�(.ص.)47 :25
14142املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية بني الأم ��ل والعمل� ،ض ��وابط منهجية-
د.عب ��د الرحم ��ن الإمام � -ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغة
العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)222 :209
14143املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة ،ر�ؤى ومالم ��ح( -)94جمموعة م�ؤلفني-
�إعداد وتن�سيق د.منت�صر �أمني ود.خالد اليعبودي -مركز امللك عبد اهلل
ب ��ن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية  -ال�س ��عودية ط2016/1م.
(�589ص).
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14144املعجم التاريخي للغة العربية �ض ��رورة ح�ض ��ارية -فاروق �شو�شة -بحث
مق َّدم �إلى ندوة حول املعجم التاريخي للغة العربية 2006/12/19 -17م
بال�شارقة(.)95
14145املعجم التاريخي للغة العربية يف �ض ��وء متغريات الألفية -د.عبد العزيز
التويج ��رى -ج� �ـ -110جملة جمم ��ع اللغ ��ة العربية -القاهرة – م�ص ��ر
ط2007/م�(.ص ،)181 :169و�أُعيد ن�شره �ضمن :اللغة العربية والعوملة-
من�ش ��ورات املنظمة الإ�س�ل�امية للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�س ��كو)-
الرباط -املغرب ط2008 /م�(.ص.)96 :77
14146املعجم التاريخي للغة العربية ،مربرات امل�ش ��روع -د� .إبراهيم بن مراد-
بحث مق َّدم �إلى جلنة املعجم التاريخي باحتاد املجامع(.)96
14147املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة من خ�ل�ال املعاجم العربي ��ة -د.خالد
بوزيانى ود.م�س ��عود دادوان(�- )97ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعجم التاريخي
للغة العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)340 :321
14148املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربية  ،ه ��ل ت�أخر �إجن ��ازه؟  -د� .أحمد محمد
ال�ضبيب -بحث مق َّدم �إلى ندوة حول املعجم التاريخي للغة العربية -17
2006/12/19م بال�شارقة(.)98
()99
 14149املعجم التاريخي للغة العربية  ،هل ن�ستطيع �أن ننجزه بعد مائة عام؟
 د .علي القا�سمي� -ضمن :فن حترير املعجمات يف جممع اللغة العربية– م�ص ��طفى عبد املولى -دار الفالح -الفيوم -م�ص ��ر ط2007/1م.
(� ��ص ، )126 -121وبع�ض محتوى هذا املقال مك َّرر يف بحث القا�س ��مي
«ال�شواهد يف املعجم التاريخي» ،وال يغنى �أحد العملني عن الآخر.
15150املعج ��م التاريخي للغة العربي ��ة ،واقعه و�آفاقه – د .ميينة م�ص ��طفاي-
�ضمن اجلل�س ��ة الثامنة من  :ديباجة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية(.)100
10 9
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 15151املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج( – )101د.محمد ح�سن عبد
العزيز  -دار ال�سالم -القاهرة -م�صر ط2008/1م�414(.ص).
15152املعجم التاريخي للغة العربية و�ش ��روط قيامه -د�.أحمد العلوي� -ضمن:
املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
15153املعج ��م التاريخي للم�ص ��طلحات احلديثية املعرفة – م ��ن �أعمال معهد
الدرا�سات امل�صطلحية-فا�س -املغرب(.)102
15154املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات الطبي ��ة( – )103د.ن�ش� ��أت احلمارن ��ة
واكتمال رجب -جملد  - 89جملة جممع اللغة العربية بدم�ش ��ق� -س ��وريا
ط2016/م(.جـ� 2ص ( ،)522 :501جـ� 3ص.)818 :797
15155املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات العربية ،مل ��اذا؟ وكيف؟-د.ال�ش ��اهد
البو�ش ��يخى-بحث مق� � َّدم يف اليوم الدرا�س � ّ�ي (فى فرباي ��ر) عن املعجم
التاريخي للم�ص ��طلحات اللغوي ��ة( -)104كلية الآداب والعلوم الإن�س ��انية-
مكنا�س -املغرب ط1999/1م.
15156املعجم التاريخي للم�صطلحات القر�آن ّية املع َّرفة يف تف�سري
الطربي(-)105
ّ
د.فري ��دة زم ��رد -تق ��دمي د.ال�ش ��اهد البو�شيخى-من�ش ��ورات معه ��د
الدرا�سات امل�صطلحية� -سل�سلة :م�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات
القر�آنية املعرفة( -)1مطبعة �آنفو برانت -فا�س -املغرب ط2005/1م.
(�266ص).
 15157املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات اللغوي ��ة املعرف ��ة -من �أعم ��ال معهد
الدرا�سات امل�صطلحية -فا�س -املغرب(.)106
15158املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات النقدي ��ة املع َّرفة -من �أعم ��ال معهد
الدرا�سات امل�صطلحية -فا�س -املغرب(.)107
15159املعج ��م التاريخ ��ي منهج و�أمثلة  -د .محمد ح�س ��ن عب ��د العزيز -بحث
مق َّدم �إلى ندوة حول املعجم التاريخي للغة العربية 2006/12/19 -17م
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بال�ش ��ارقة( .)108وهذه الأمثلة من�ش ��ورة �ض ��من :مناذج مخت ��ارة ملواد من
املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة وم�ص ��ادرها(�ص ،)107 :73واملعجم
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج�(.ص.)315 :282
16160املعج ��م التاريخ ��ي وا�س ��تثمار امل�ص ��ادر( - )109د .عب ��د الرحمن بودرع-
�ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
16161املعج ��م التاريخ ��ي و�ش ��روط �إجن ��ازه -د .عبدالرحمن احلاج �ص ��الح-
�أُلقى يف ندوة حول املعج ��م التاريخي للغة العربية 2006/12/19 -17م
اجلزائري
بال�ش ��ارقة( ،)110ثم ُن ِ�ش ��ر يف جملد  - 2عدد  -5جملة املجمع
ّ
للغة العربية -اجلزائر ط2007/1م�(.ص.)30 :9
16162املعجم التاريخي ومتط َّلبات املث َّقف املعا�صر -د .محمود فهمي حجازي-
ج� �ـ -110جملة جمم ��ع اللغة العربي ��ة -القاهرة – م�ص ��ر ط2007/م.
(�ص.)152 :141
16163املعجم العربي التاريخي(بحوث ندوة :املعجم العربي التاريخي ،ق�ضاياه
وو�س ��ائل �إجنازه ،املنعقدة يف تون�س م ��ن  17 :14نوفمرب 1989م) -بيت
احلكمة -قرطاج -تون�س ط1991/م�514( .ص).
16164املعج ��م العربي التاريخي ،مفهومه ،وظيفته ،محتواه -د.عبد املنعم عبد
اهلل محم ��د  -ع ��دد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمي ��ة العربية-
تون� ��س ط1990/1م�� �(.ص ،)186 :159و�ض ��من ندوة :املعج ��م العربي
التاريخي  ،ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه�(.ص.)186 :159
16165املعجم الكبري للمجمع يغني عن املعجم التاريخي اللغوي( -)111د.نا�ص ��ر
الدي ��ن الأ�س ��د -جـ -110جملة جمم ��ع اللغة العربية -القاهرة -م�ص ��ر
ط2007/م�(.ص.)114 :105
احل�ضاري -فاطنة نهاري(-)112
16166معجم اللغة التاريخي و�أهميته يف الواقع
ّ
عدد  -2جملة درا�س ��ات معا�ص ��رة -مخرب الدرا�س ��ات النقدية والأدبية
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ط2017 /1م.

اجلامعي تي�سم�س ��يلت -اجلزائ ��ر
املعا�ص ��رة -املركز
ّ
(�ص.)68 :62
16167معج ��م اللغ ��ة العربية التاريخي ب�ي�ن �آمال الإعداد ومقدم ��ات الإجناز-
د�.ص ��ادق عب ��د اهلل �أب ��و �س ��ليمان -جملد  -9ع ��دد  -17جمل ��ة املجمع
اجلزائري للغة العربي ��ة -اجلزائر ط2013/1م�(.ص .)72 :29وانظر:
ملخ� ��ص معجم اللغ ��ة العربية التاريخ ��ي ،بني �آمال الإع ��داد ومقدمات
الإجناز.
16168معج ��م اللغ ��ة العربية التاريخي م�ش ��روع م ��ع وقف التنفيذ .انظر�:ش ��يخ
املح ِّققني وعمدة الأدباء واللغو ِّيني.
16169املعجم اللغوي التاريخي ،ق�ض ��اياه و�آفاقه -د.محمد ر�ش ��اد احلمزاوي-
محا�ض ��رات بي ��ت احلكمة -بيت احلكمة -قرط ��اج -تون�س ط2014/م.
(�ص.)137 :121
ً
وتنفيذا-
17170املعج ��م اللغ ��وي التاريخ ��ي ،مرئيات ح ��ول امل�ش ��روع هيكل َّي ��ة
�أ�.أحمد �شفيق اخلطيب -بحث مق َّدم �إلى جلنة املعجم التاريخي باحتاد
املجامع(.)113
 17171املعج ��م اللغوي التاريخي منهجه وم�ص ��ادره( - )114عبد الغنى �أبو العزم
م�ؤ�س�سة الغنى للن�شر – الرباط -املغرب ط2006/1م.�وعي يتناول تعريف
علمي
تاريخي مو�س � ّ
ّ
�يقي الكبري ،معجم ّ
17172املعجم املو�س � ّ
م�ص ��طلحات علم املو�س ��يقى والأحل ��ان و�أ�س ��ماء الآالت العربية وتراجم
امل�شهورين من الأعالم منذ اجلاهلية �إلى القرن الع�شرين -غطا�س عبد
املل ��ك خ�ش ��بة -املجل�س الأعل ��ى للثقافة -القاهرة -م�ص ��ر ط2003/م:
2006م(.جـ�353 :1ص ،جـ�455 :2ص ،جـ�470 :3ص ،جـ�497 :4ص).
17173معجم تاريخ � ّ�ي للأماك ��ن والبل ��دان اجلزائرية( -)115من ��وذج للأعمال
املنج ��زة يف ه ��ذه الوحدة -مادة ح�ص ��ن فرن�سا(البا�س ��تيون) -نا�ص ��ر
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الدين �س ��عيدونى ،وبالعنوان نف�سه -منوذج من �أعمال فرقة بحث -عدد
 - 3 ،2بح ��وث -جامعة اجلزائر -اجلزائر ط1995 -94/1م�(.ص:53
�( ،)56ص.)28 :21
17174معجم دم�شق التاريخي للأماكن والأحياء وامل�شيدات ومواقعها وتاريخها
كما وردت يف ن�صو�ص امل�ؤرخني( -)116د.قتيبة ال�شهابى -من�شورات وزارة
الثقافة -مكتبة الأ�س ��د -دم�ش ��ق� -س ��وريا ط1999/م(.ج� �ـ�355 :1ص،
جـ�339 :2ص ،جـ�390 :3ص).
17175معج ��م في�ش ��ر ،مقدم ��ة ومن ��وذج من ��ه( -)117مطبوع ��ات جمم ��ع اللغ ��ة
العربي ��ة -القاه ��رة -م�ص ��ر ط1950/م�� �96(.ص) ،ثم ن�ش ��ره املجمع
بعن ��وان :املعج ��م اللغ ��وي التاريخي� -أ .في�ش ��ر -من �أول ح ��رف الهمزة
�إل ��ى(�أ ب د) -ط1967/1م�109(.ص :ت�ص ��دير مدك ��ور �2ص +مقدمة
في�شر�34ص+جدول رموز�20ص+معجم في�ش ��ر�53ص) ،ثم ن�شره املركز
العربي للبحث والن�شر( -)118القاهرة -م�صر ط1983/1م.
17176املع ��رب والدخي ��ل يف املعجم اللغ ��وي التاريخي -د .حلم ��ي خليل  -عدد
 -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمي ��ة العربية -تون�س ط1990/1م.
(� ��ص ،)347 :297و�ض ��من ن ��دوة :املعجم العرب ��ي التاريخي ،ق�ض ��اياه
وو�سائل �إجنازه(�ص.)347 :297
17177املعنى يف املعجم التاريخي للغة العربية -د .عبد الكرمي خليفة-جـ-109
جملة جمم ��ع اللغ ��ة العربية -القاه ��رة – م�ص ��ر ط2007/م�(.ص:87
.)104
17178مفه ��وم املعج ��م التاريخي� -ض ��من :منزلة امل�س ��تدرك ومعج ��م املالب�س
لدوزى(1883 -1820م) من الت�أريخ للفظ العربي  -منجية من�سية -عدد
 – 6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمية العربية -تون�س ط1990/1م.
(�ص.)84 :83
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17179مق�ت�رح م�ش ��روع للمعجم التاريخي ال�ص ��طالحات املحدِّ ث�ي�ن -د .محمد
ال�س ��رار� -ضمن  :ندوة م�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثية
(�ص.)176 :167
18180مقدِّ م ��ات املعج ��م التاريخي -محم ��د الأوزاعى -ع ��دد -2جملة التاريخ
العرب ��ي -جمعي ��ة امل�ؤ ِّرخني املغارب ��ة -الرباط– املغ ��رب ط1997/1م.
(�ص.)171 :151
وا�شتقاقى للأردن ،محافظة
تاريخي
18181مقدِّ مات يف �س ��بيل معجم جغرا ّيف
ّ
ّ
منوذج ��ا( -)119د�.س ��لطان عب ��د اهلل املعانى -ع ��دد  -52جملة
الك ��رك
ً
امل� ��ؤرخ العربي -الأمانة العامة الحت ��اد امل�ؤرخني العرب -بغداد -العراق
ط1995/1م�(.ص.)154 :135
18182مكان ��ة امل�ص ��طلح باملعجم التاريخي للغة العربي ��ة ودور املدونة يف انتقاء
امل�ص ��طلحات وتعريفه ��ا -د .خالد اليعبودى� -ض ��من :املعجم التاريخي
للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
18183مالحظات على م�ش ��روع اخلطة العلمية للمعج ��م التاريخي للغة العربية
للأ�س ��تاذ الدكتور علي القا�سمي -د�.إبراهيم بن مراد -بحث مقدم �إلى
اللجن ��ة الرباعية املنبثقة عن جلنة املعجم التاريخي للغة العربية باحتاد
املجامع(.)120
18184ملخ� ��ص معج ��م اللغة العربي ��ة التاريخي ب�ي�ن �آمال الإع ��داد ومقدمات
الإجن ��از( -)121د�.ص ��ادق عب ��د اهلل �أبو �س ��ليمان -جمل ��د  -9عدد -18
جملة املجمع اجلزائري للغة العربية -اجلزائر ط2013/1م�(.ص:175
.)224
18185م ��ن املعج ��م اخلليل � ّ�ي �إل ��ى املعج ��م التاريخ ��ي  ،نظ ��رات يف املعج ��م
ربي -احل�ض ��ارة للن�ش ��ر -القاهرة -م�ص ��ر
العربي -د.محمد جمعة الدِّ ّ
ط2017/1م�190(.ص).
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النقدى يف الدرا�سات العربية احلديثة وم�شروع
18186مناهج درا�سة امل�صطلح
ّ
املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العربية( -)122د.ال�ش ��اهد البو�ش ��يخى-
بح ��ث مق� � َّدم يف  15 -14يوني ��و ع ��ام 1994م �إل ��ى م�ؤمتر النق ��د الأدبى
اخلام�س جلامعة الريموك ب�إربد -الأردن.
18187منزل ��ة اللهجة التون�س ��ية يف املعج ��م التاريخي العرب ��ي(( ،)123واحة بال
منوذجا� -أ .محمد العرو�سى املطوى -عدد  -6 ،5جملة املعجمية-
ظل)
ً
جمعية املعجمية العربية -تون�س ط1990/1م�(.ص ،)260 :247و�ضمن
ن ��دوة :املعج ��م العرب ��ي التاريخي  ،ق�ض ��اياه وو�س ��ائل �إجنازه(�ص:247
.)260
18188من ق�ض ��ايا الت�أ�ص ��يل يف املعجم العربي التاريخي املخت�صّ م�صطلحات
النحو العربي يف مرحلة الن�ش�أة – د .ح�سن حمزة � -ضمن ندوة :ق�ضايا
املعجم العربي التاريخي النظرية والتطبيقية�(.ص.)85 :59
18189من ق�ض ��ايا الو�ض ��ع يف املعج ��م الفرن�س � ّ�ي التاريخ ��ي ،قامو� ��س لوروبار
منوذجا( -)124د.زكية ال�س ��ائح دحمانى� -ض ��من ندوة :ق�ضايا
التاريخي
ً
املعجم العربي التاريخي النظرية والتطبيقية�(.ص.)130 :119
19190م ��ن م ��واد املعجم التاريخ ��ي اجلمع يف طائف ��ة من الكلم الق ��دمي(-)125
د�.إبراهيم ال�س ��امرائي  -عدد  -6 ،5جمل ��ة املعجمية -جمعية املعجمية
العربي ��ة -تون� ��س ط1990/1م�� �(.ص ،)214 :187و�أعي ��د ن�ش ��ره ف ��ى:
جمل ��د  -25ج� �ـ 6 ،5جملة الع ��رب  -دار اليمامة -الريا�ض -ال�س ��عودية
ط1990/1م�� �(.ص ،)332 :307و�أُدرج �ض ��من ن ��دوة :املعج ��م العرب ��ي
التاريخي  ،ق�ضاياه وو�سائل �إجنازه(�ص ،)214 :187و�ضمن كتاب(:)126
رحلة يف املعجم التاريخي(�ص.)79 :71
19191منهج قامو�س �أك�سفورد التاريخي يف معجمة اللغة الإجنليزية على �أ�س�س
تاريخية ،درا�سة وتقومي – د�.أحمد البايبى� -ضمن اجلل�سة ال�سابعة من:
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ديباج ��ة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية(.)127
19192املواد واملداخل يف املعجم التاريخي(�أ�ص ��له �أطروحة ماج�س ��تري بعنوان:
امل ��واد واملداخل يف املعج ��م اللغوي التاريخ ��ي  ،املنهج والنم ��اذج(- )128
كلية دار العلوم – جامعة القاهرة ط2013/م) -م�ص ��طفى يو�سف عبد
احلي-عامل الكتب -القاهرة -م�صر ط2014/1م�311(.ص).
ّ
19193موارد املعجم التاريخي للغ ��ة العربية ومنهجية توظيفها -د .املعتز باهلل
ال�س ��عيد -جمل ��ة جممع اللغ ��ة العربي ��ة -القاهرة -م�ص ��ر ط2015/م.
(جـ�129ص( ،)281 :238جـ� 130ص.)251 :200
19194م�ؤ�س�س ��ة املعجم التاريخي للغة العربية -د�.ص ��الح بلعيد  -عدد -10 ،9
جملة درا�سات م�ص ��طلحية -معهد الدرا�سات امل�صطلحية بكلية الآداب
والعلوم الإن�س ��انية بفا�س -املغرب ط2010 -2009/1م�(.ص،)46 :27
و�ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية
واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)88 :71
19195م�ؤلفات اجلاحظ م�ص ��د ًرا من م�ص ��ادر معجم اللغة العربية التاريخي،
درا�س ��ة يف امل�ستويات اللغوية -د .احلبيب الن�صراوى -مطبوعات جممع
اللغة العربية -دم�شق� -سوريا ط2009/م�328(.ص).
19196نحو �إطار عا ّم ملدونة لغوية للمعجم التاريخي للغة العربية -عبد املح�سن
تاريخي للغة العربية�(.ص.)314 :291
الثبيتي� -ضمن  :نحو معجم
ّ
ّ
19197نحو املعجم التاريخي للغة العربية -د .عبد الكرمي خليفة -جـ -99جملة
جممع اللغة العربية -القاهرة -م�صر ط2003/م�(.ص.)24 :3
19198نحو ت�ص ��ور ملدون ��ة املعجم التاريخ ��ي للغة العربي ��ة – د.محمد الينبعى
 �ض ��من� :أعمال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظريةواملنهجية والتطبيقية�(.ص.)242 :223
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19199نح ��و خط ��ة لإجن ��از القامو� ��س العرب ��ي التاريخ ��ي يف �ض ��وء التجرب ��ة
تاريخي للغة
العلي الودغريى� -ضمن  :نحو معجم
ّ
الفرن�س ��ية( -)129عبد ّ
العربية(�ص ، )74 :33و ُن�شر � ً
أي�ضا يف العدد  -74جملة الل�سان العربي-
مكت ��ب تن�س ��يق التعريب -املنظم ��ة العربي ��ة للرتبية والثقاف ��ة والعلوم-
الرباط -املغرب ط2014/م�(.ص.)56 :15
تاريخي للم�ص ��طلحات الل�س ��انية الرتاثي ��ة( -)130د.نوارى
20200نح ��و قامو�س
ّ
�سعودى �أبو زيد� -ضمن :املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى ومالمح.
20201نحو م�ش ��اركة جماهريية يف جمع م�ت�ن املعجم التاريخ ��ي للغة العربية-
د�.ص ��ادق عب ��د اهلل �أبو �س ��ليمان -جـ -110جملة جمم ��ع اللغة العربية-
القاهرة – م�صر ط2007/م�(.ص.)167 :153
تاريخي  ،ا�س ��م املكان اً
مثال� -ش ��وقي املع ��رى -جملد -24
20202نح ��و معج ��م
ّ
عدد  -46جمل ��ة التعريب -املركز العربي للتعري ��ب والرتجمة والت�أليف
والن�شر -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم -دم�شق ط2014/1م.
(�ص.)114 :91
تاريخي للغة العربية( -)131جمموعة م�ؤلفني -املركز العربي
20203نحو معج ��م
ّ
للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات -بريوت -لبنان ط2014/م�439(.ص).
20204نح ��و معج ��م تاريخ � ّ�ي للم�ص ��طلحات القر�آني ��ة املع َّرف ��ة -د .ال�ش ��اهد
البو�شيخى -بحث مق َّدم يف ندوة :عناية اململكة العربية ال�سعودية بالقر�آن
الكرمي وعلومه – جممع امللك فهد لطباعة امل�ص ��حف ال�شريف -املدينة
املنورة -اململكة العربية ال�س ��عودية عام 2000م ،ثم ُن ِ�ش ��ر �ضمن �سل�سلة:
درا�س ��ات م�ص ��طلحية( - )5مطبعة �آنف ��و برانت-فا� ��س ط2003/1م،
و�ضمن كتاب  :درا�سات م�صطلحية( -)132دار ال�سالم -القاهرة -م�صر
ط2012/2م�(.ص.)154 :127
تاريخي مل�ص ��طلح ون�صو�ص فنون �ص ��ناعة املخطوط العربي
20205نحو معجم
ّ
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 �إبراهيم �شبوح� -ضمن م�ؤمتر� :صيانة وحفظ املخطوطات الإ�سالم ّية-�أعم ��ال امل�ؤمت ��ر الثالث مل�ؤ�س�س ��ة الفرقان لل�ت�راث الإ�س�ل�امي19-18 -
نوفمرب -لندن ط1995/م�(.ص.)394 :341
20206ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية
�أي ��ام  24 -22ربيع الثاين 1430هـ املوافق � 10 - 8أبريل 2010م� -إعداد
د .محم ��د الدحمانى -عدد  -4جملة �آفاق �أدبية -دار ال�ش ��ئون الثقافية
العامة -بغداد -العراق ط2010/1م�(.ص.)137 :129
20207ندوة املعجم العربي التاريخي ،ق�ض ��اياه وو�س ��ائل �إجنازه -ع -6 ،5جملة
املعجم ّي ��ة – جمعي ��ة املعجمي ��ة العربي ��ة -تون� ��س ط1990/1م(.انظر:
املعجم العربي التاريخي).
20208ن ��دوة ح ��ول املعج ��م التاريخي العرب ��ي -حميدة ال�ص ��ولى -ع ��دد -55
جمل ��ة احلياة الثقافي ��ة -وزارة الثقافة واملحافظة عل ��ى الرتاث -تون�س
ط1990/1م�(.ص.)125 :120
20209ندوة ق�ضايا املعجم العربي التاريخي النظرية والتطبيقية-ع  -23جملة
املعجم ّية –جمعية املعجمية العربية -تون�س ط2007/1م(.انظر :ق�ضايا
املعجم العربي التاريخي النظرية والتطبيقية).
21210ندوة م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثية -عدد  -4جملة
درا�سات م�صطلحية -معهد الدرا�سات امل�صطلحية بكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بفا�س -املغرب ط2005/1م�381(.ص).
21211ن�ص وثيقة �أُع َّدت الحتاد املجامع اللغوية العلمية العربية حول م�س ��وغات
م�ش ��روع املعجم التاريخي للغة العربية– د� .إبراهيم بن مراد� -ض ��من
ندوة :ق�ض ��ايا املعجم العربي التاريخي النظري ��ة والتطبيقية�(.ص:195
.)200
أ�سا�سي لهيئة املعجم التاريخي للغة العربية -د .علي القا�سمي-
21212النظام ال ّ
رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441

679

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

10 9

55

وعر� ��ض على جلن ��ة املعج ��م التاريخي باحت ��اد املجامع
م�ش ��روع نوق� ��ش ُ
لتحديد هدف الهيئة والأجهزة العلمية والإدارية وغري ذلك مما يت�ص ��ل
ب�إجناز املعجم(.)133
اال�صطالحي العربي-
تاريخي للتعبري
21213نظرية ال َّر�صف و�آفاق بناء معجم
ّ
ّ
علو� ��ش كم ��ال -عدد  -23جمل ��ة الأثر -كلي ��ة الآداب واللغ ��ات -جامعة
قا�صدى مرباح -ورقلة-اجلزائر ط2015/1م�(.ص.)58 :49
()134
21214مناذج مختارة ملواد من املعجم التاريخي للغة العربية وم�ص ��ادرها
 د .محمد ح�س ��ن عبد العزي ��ز -جـ -112جملة جمم ��ع اللغة العربية-القاهرة – م�صر ط2008/م�(.ص ،)122 :73و�ضمن :املعجم التاريخي
للغة العربية وثائق ومناذج�(.ص.)329 :282
21215من� � ّو اجل ��ذور اللغوي ��ة  ،نظرات ت�أ�ص ��يلية يف امل ��ادة املعجمية يف �س ��بيل
تاريخي للعربية(� -)135إ�س ��ماعيل �أحم ��د عمايرة -جملد  26عدد
معجم
ّ
العلمي-
 -2درا�س ��ات العل ��وم الإن�س ��انية واالجتماعية -عمادة البح ��ث
ّ
اجلامعة الأردنية -الأردن ط1999/1م�(.ص.)544 :518
21216من ��وذج �أ ّو ّ
يل للمعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة -عب ��د احل ��ق خلواجة
�وبي للجذاذة واملدونة واملر�صد-
و�آخرين -جزء من :الت�ص ��ميم احلا�س � ّ
تاريخي للغة العربية�(.ص.)397 :392
�ضمن :نحو معجم
ّ
 21217منوذج جديد للمعجم التاريخي للغة العربية( -)136د .محمد ح�سن عبد
العزي ��ز – عدد -10 ،9جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية -معهد الدرا�س ��ات
امل�صطلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س -املغرب ط-2009/1
2010م�� �(.ص ،)26 :15و�ض ��من� :أعم ��ال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغة
العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية�(.ص.)44 :33
احلا�سوبي للمعجم التاريخي للغة العربية -عبد احلق
21218منوذج للت�ص ��ميم
ّ
�وبي للج ��ذاذة واملدونة
خلواج ��ة و�آخرين-جزء من :الت�ص ��ميم احلا�س � ّ
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تاريخي للغة العربية�(.ص.)386 :381
واملر�صد�-ضمن :نحو معجم
ّ
21219و�أمثل ��ة �أخ ��رى للمعج ��م التاريخي( -)137د.محمد ح�س ��ن عب ��د العزيز-
�ض ��من :من ��اذج مخت ��ارة مل ��واد م ��ن املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة
وم�ص ��ادرها�(.ص ،)122 :107واملعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية وثائق
ومناذج�(.ص.)329 :316
�وري-
�مي واالفرتا�ض الت�ص � ّ
22220وحدات املعجم التاريخي بني التحديد ِّ
ال�س � ّ
�مي �إل ��ى االفرتا�ض
�ض ��من :تط ��ور التعريف املعجم ��ي من التحديد ِّ
ال�س � ّ
رى -د .مني ��ة احلمامى� -ض ��من ندوة :ق�ض ��ايا املعج ��م العربي
الت�ص� � ُّو ّ
التاريخي النظرية والتطبيقية�(.ص)..
22221الو�سائل والغايات من و�ض ��ع املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثية-
د.وهبة الزحيلى� -ضمن :ندوة م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�صطلحات
احلديثية(�ص.)150 :137
اخلامتة:
العلمي ملعجم ال َّدوح ��ة التاريخي �أن يزدان معجمه بالتمام
�إذا �أراد املجل� ��س
ّ
والإح�س ��ان ال َّلذين يغذوهما تالقح الأفكار وت�ض ��افر الآراء فعليه �أن يفيد من هذه
الببليوجرافية بتوفري ن�س ��خة من محتوياتها لكل مح ِّرر �أو مراجع �سيعمل يف جلنة
�إعداد املعجم ،و�أرجو الإفادة من جهود في�شر �سواء النظرية مثل التقرير اخلا�صّ
بطريق ��ة ت�ألي ��ف املعجم التاريخ ��ي الكبري للغة العربي ��ة �أو التطبيق ّي ��ة املتمثلة يف
مناذجه( ،)138مع �ض ��رورة مراعاة االنتقادات ومنها مالحظاتي املن�شورة يف جملة
الع ��رب بعنوان « معجم في�ش ��ر ب�ي�ن طبعتني جممع َّيت�ي�ن» ( ،)139ويجب البحث عما
تف َّرق من جزازاته يف �أملانيا� ،أو اقتناء ن�س ��خة مما بادر بع�ض الأ�س ��اتذة الأملان يف
جامعة توبنجن بن�ش ��ره من هذا املعجم م�س ��تعينني « بعدد من �أهل التخ�ص�ص يف
هذا امليدان ،وقد خرجت �أول كرا�سة منه �سنة 1957م من �أول حرف الكاف»(،)140
و�إن غيرَّ ت اجلامعة وجهة معجم في�شر و�أ�سمته معجم العربية الكال�سيكية ،ويجب
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العلمي كذلك �أن يفيد من جتربة جمعية املعجمية العربية بتون�س يف
عل ��ى املجل�س
ّ
م�ش ��روع املعجم التاريخي العرب ��ي الذي انطلق « من �أول جل�س ��ة بتاريخ  7فرباير
بحث له  ،ومن خ�صائ�ص ��ه ونتائجه �أن ا�ستقر�أ كل ال�شعر
1990م ،و ُو�ض ��ع برنامج ٍ
اجلاهلي ،وكذلك جمهرة ر�س ��ائل العرب يف ج ��زازات تتجاوز �أربعني �ألف جزازة
يف احلا�سوب ،ومت ّثل هذه املبادرة محاولة ت�ستحق االعتبار واال�ستفادة منها»(،)141
العلمي� -إن �أراد البداية احلقيقية ملعجم تاريخي -ما طلبه
بل �أرجو من املجل� ��س
ّ
عاما؛ حيث
الأ�س ��تاذ �إ�س ��ماعيل مظهر من املجمع امل�ص ��ري منذ �أكرث من �سبعني ً
أ�سا�سا لو�ضع معجم �أك�سفورد
�أو�ص ��ى املجم َع باحل�ص ��ول على البحث الذي اتُّخذ � ً
احلدي ��ث ،والقواعد التي ُطبع ��ت بعنوان « قواعد معجم َّية لغوية� ،أو الأ�س ���س التي
إجنليزي احلديث الذي ت�ص ��دره اجلمعية
راع ��ى يف حترير املعج ��م ال
ّ
ينبغ ��ي �أن ُت َ
اللغوية»(.)142
ولي ��ت املجل�س العلم � ّ�ي ملعجم الدوحة يفيد من �أعم ��ال املجامع اللغوية ؛ فقد
�أ�ص ��در جممع اللغة العربي ��ة الأرد ّ
ين مبكتبة لبنان نا�ش ��رون ببريوت عام 2006م
«معج ��م �ألفاظ احلياة العام ��ة يف الأردن»؛ وهذا املعجم جترب ��ة رائدة يف املعجم
العرب ��ي احلدي ��ث من حيث االعتم ��اد على املنطوق ب � اً
�دل من االجرتار؛ وال �ش ��ك
�أنه – و�إن مل ي�س ��لم من �سلطان الت�ص� � ُّرف واملعيارية -مورد عظيم ملدونة املعجم
التاريخ ��ي( ،)143كما �أدخل هذا املجمع الأرد ّ
�نوي له لعام
ين -ح�س ��ب التقرير ال�س � ّ
2010م  -ثالثني م�صد ًرا من دواوين ال�شعر اجلاهلي ،و�أجنز طباعتها وتدقيقها،
و�أر�س ��لها �إلى اللجنة املتخ�ص�ص ��ة باملعجم التاريخي باحتاد املجامع اللغوية الذي
ير�أ�سه رئي�س املجمع امل�صري(.)144
وف ��ى �إمكان املجام ��ع اللغوي ��ة� -إن كانت حري�ص ��ة فعلاً عل ��ى تنفيذ املعجم
التاريخ ��ي� -أن تتع ��اون مع الدوحة يف اجتاه معاك�س؛ بتن ��اول املوا ّد واملداخل التي
�أهملته ��ا املرحلة الأولى من معج ��م الدوحة مثل :امل�ص ��طلحات العلمية� ،أو ْ
بنخل
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وتفريغ امل�ص ��ادر التي �أهملتها هذه املرحلة وعلى ر�أ�س ��ها املخطوطات العربية ،بل
يف �إم ��كان احتاد املجامع� -إن كان يعرف معنى الوقت وقيمته� -أن يبد�أ يف مرحلة
�أخ ��رى تالية �أو موازية للمرحلة الأولى؛ فامل�ش ��روعات العلم َّية حتتاج �إلى �إخال�ص
مع ف�ض ��ل علم ومال و�ش ��جاعة مع النف�س؛ واحل�ضارات ُتب َنى بو�ضع َل ِبنة �إثر َل ِبنة،
والعمل من حيث انتهى الأولون واملتقدمون.
وليت جممع اللغة امل�صري املو َّقر ُيخرج ما عنده من جزازات لفي�شر �أو يعرتف
ب�ضياعها حتى ال تتع َّلق �آمال املهتمني بها( ،)145وليته ين�شر البحوث التي �ألقيت يف
م�ؤمتر الدورة الثانية وال�س ��بعني ومل ُت َ
ن�ش ��ر يف جملته( ،)146وتو�صيات امل�ؤمتر التي
يحتف ��ظ بها �أر�ش ��يف الإدارة العامة للتحرير وال�ش ��ئون الثقافي ��ة باملجمع! ونرجو
العلمي الحتاد املجامع اللغوية ،ومحا�ضر
منه ن�ش ��ر محا�ض ��ر اجتماعات املجل�س
ّ
اجتماع ��ات اللجنة الرباعي ��ة املنبثقة عن االحتاد ،وما قدِّ م �إل ��ى هذه اللجنة من
بح ��وث �أو وثائ ��ق .ويجب على املجمع املو َّقر �أن ينته ��ي -دون عجلة �أو �إهمال -من
يح�سن �أداءه فيه بتعميق امل�صادر
املعجم الكبري الذي �شرع فيه عام 1956م ،و�أن ِّ
وترتي ��ب املعان ��ى وال�ش ��واهد املتواردة عل ��ى داللة واح ��دة كي يكون ن ��واة حقيقية
للمعجم التاريخي(.)147
وقد ك�ش ��فت الببليوجرافية ال�س ��ابقة عن كرثة الأعم ��ال التنظري ّية وثرائها،
وتكرار عناوين بع�ضها( ،)148بل تكرار ن�شر ُج ّل العناوين يف �أكرث من وعاء(!)149
و�أرجو �أن ي�س ��عد القرنُ احلايل بتنفيذ وفاعلية للمعجم املن�ش ��ود حتى ال ن�ض ��ط ّر
�آ�سفني �إلى �إن�شاد رجز عدنان(:)150
ما�ض وانق�ضى معظ ُمه
القرنُ ٍ

كوعدهم ُمعج ُمه
فهل ُي َرى ِ
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الهوامش
( )1باحث معجمي ومح ِّقق لغوىّ – القاهرة.
ربى -عدد -10جملة الربيئة -الرقيم
( )2وحوى �إ ّياحا يف املعجم التاريخي العربي -د .محمد جمعة الدِّ ّ
خ�ص�ص ��تُ الفقرة الثانية منه النتقاد املجمع امل�ص ��ري الذي
العلم � ّ�ي -اجلزائر ط2018 /م .وقد َّ
ير�أ�سه رئي�س احتاد املجامع اللغوية.
( )3ال يوجد متهيد؛ و�إمنا هى كلمة املعجم ،ولي�س فيها �شىء عن املحاوالت!
( )4مقال ��ى :معجم في�ش ��ر ب�ي�ن طبعتني جممع َّيتني �ص  536وف ��ى خامتة الببليوجرافية ا�س ��تدراك منى
عليه .ويخلط كثريون بني النماذج التي �أع َّدها في�ش ��ر وبني املعجم الذي عر�ض فكرته على املجمع!
راجع جملة جممع اللغة العربية بدم�شق -جملد  78جـ ،1163/4ومن العجيب قول الدكتور محمود
ف ��راج ف ��ى :درا�س ��ة حتليلية يف املعجم اللغ ��وي التاريخي احلدي ��ث �ص� 13إن في�ش ��ر “ �أخرج كتابه
املعجم التاريخي(!) ليكون النواة لهذا امل�ش ��روع ال�ضخم ،وجاء فيه ب�أمثلة لتت ُّبع الكلمات ور�صدها
تاريخ ًّيا(!) مثل كلمة �أبد(!) وغريها من الأمثلة “ ،وزعم �ص� 17أن في�شر� “ :أع َّد بح ًثا عن املعجم
اللغوي التاريخي ذكر فيه حوالى ع�ش ��رين مادة “ ،وناق�ض كالمه فقال �ص “ :81املنهج(!) الذي
يهتم بفرتة تاريخ ّية ُت َع ُّد جز ًءا مه ًّما من تاريخ اللغة العربية وهى فرتة
و�ض ��عه امل�ست�ش ��رق في�ش ��ر ال ّ
ال�سامى “!
الواقع اللغوي
ّ
خلت من ال�ت�راث املخطوط ،ومن
( )5مل تخ � ُ�ل م�ص ��ادر املرحل ��ة من املحاوالت املم ِّه ��دة لها فقط ،ب ��ل ْ
واملخ�ص�ص
م�صادر مطبوعة مه َّمة مثل :تف�سري الطربى ،واملعارف البن قتيبة ،واملحكم البن �سيده
َّ
له ،ونهاية الأرب للنويرى! ولي�س يف م�ص ��ادر املرحلة �ش ��ىء من كتب املجاز ،وال كتب معانى القر�آن
و�إعرابه ،وال كتب املذكر وامل�ؤنث ،وال احلوا�ش ��ى و�ش ��روح ال�ش ��واهد ،وال كتب الرحالت ،وال �ش ��روح
�ص ��حيح البخ ��ارى! وال كت ��ب املراجعات النقد ّية احلديثة! ولي�س فيها � ً
أي�ض ��ا �ش ��ىء م ��ن تراث ابن
الأعراب � ّ�ى! وراج ��ع الفقرة الأولى من مقال ��ى :مراجعة معجم ّية لن�ش ��رات املحكم -عدد -12جملة
العلمي -اجلزائر ط2019 /م.
الربيئة -الرقيم
ّ
مو�ضوع ما  ،وتجُ َمع على ببليوجرافيات.
( )6الكلمة بالتاء املربوطة تعنى العمل الذي يح�صى امل�ؤ َّلفات يف
ٍ
�أ ّم ��ا (ببليوجرافيا) فتعن ��ى ال ِع ْلم الذي يدر�س �إج ��راءات هذا العمل ،وميكن التمثيل � ً
أي�ض ��ا بكلمة
معي؛ يقال :جغرافية م�صر �أو ال�سعودية،
(جغرافية) التي تعنى بالتاء الدرا�سة التطبيقية على بلد نَّ
و�إن خفى هذا التفريق على املعاجم احلديثة مثل معجم اللغة العربية املعا�صرة (ب ب ل ي و ج ر
أهملت معاجمه
ا ف ي ا) جـ( ،156/1ج غ ر ا ف ي ا) جـ !378/1و�أما جممع اللغة امل�صري فقد � ْ
فجاءت
�طربت بني جغرافي ��ا وجغرافية؛
ْ
اللغوي ��ة الثالثة كلمت ��ى ببليوجرافيا وببليوجرافية! وا�ض � ْ
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الكلمة مبعنى ال ِع ْلم يف الو�سيط جـ 131/1بالتاء ،وفى الوجيز �ص 108والكبري جـ 388/4بالألف!
( )7كان ��ت اللجنة الرباعية ت�ض� � ُّم  -برئا�س ��ة الدكتور كمال ب�ش ��ر -الأ�س ��اتذة الدكات ��رة� :أحمد محمد
ال�ض ��بيب ،وعلى القا�سمي ،و�إبراهيم بن مراد ، ،ومحمد ح�سن عبد العزيز .وكان املتو َّقع �أن يتو َّلى
�أحده ��م الإ�ش ��راف على املعجم التاريخي باحت ��اد املجامع ،ولكنْ تو َّلى ه ��ذه املهمة الدكتور م�أمون
عبد احلليم وجيه املتخ�ص ���ص يف النحو وال�صرف والعرو�ض ،راجع :م�شروع املعجم التاريخي للغة
العربية �ص.54
أكتف بذكر هذا الكتاب يف ترتيبه ،
( )8املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربية وثائق ومناذج �ص 214 ،172ومل � ِ
بل حر�ص ��تُ على تفريغ عناوينه الداخلية ؛ حيث ي�صعب �إح�صا�ؤها اعتمادًا على فهر�سه! والدكتور
محمد ح�س ��ن ي�ص ��ف ندوة ال�ش ��ارقة ب�أنها م�ؤمتر! راجع الر ّد يف عنوان “ م�سرية املعجم التاريخي
للغة العربية “ من هذه الببليوجرافية.
(� )9أهملنا �أداة التعريف يف �أول العنوان فقط ،و�آثرنا معاملة الهمزة املر�سومة على الألف �أل ًفا ،والهمزة
املر�سومة على الواو وا ًوا ،واالهمزة ملر�سومة على الياء يا ًء ،كما عاملنا الألف املق�صورة يف (مدى)
يا ًء.
(� )10أ ّم ��ا العناوي ��ن غ�ي�ر العربية – وهى مه َّمة -فنقوم ب�إعداده ��ا يف ببليوجرافية �أخرى ،وراجع مثلاً :
�أعم ��ال ن ��دوة املعجم العرب ��ي التاريخي �ص�� � ،32 :29ص ، 360 :349وع ��دد  -23جملة املعجمية-
جمعية املعجمية العربية -تون�س ط2007 /1م� .ص .34 :11واقت�ص ��رنا � ً
أي�ضا على الأعمال املكتوبة
ملكانته ��ا يف التوثي ��ق البحث � ّ�ى دون امل�س � َّ�جلة �ص ��وت ًّيا يف �أوعية �أخرى مث ��ل اليوتيوب ؛ حيث ي�س ��هل
�إح�ص ��ا�ؤها؛ ولهذا مل نفرد مكا ًنا يف الرتتيب ملحا�ض ��رات البو�شيخى التي ُ�س ِّجلت له على اليوتيوب
تاريخي مل�ص ��طلحات النقد العربي
مث ��ل “ :املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة” ،و “ نحو معجم
ّ
“؛ راجعhttps://www.youtube.com/watch?v=PHlvgsqtqmM :
( )11وهذا ال�ش ��رط ُيخرج بع�ض الدرا�سات مثل :درا�س ��ة حتليل َّية يف املعجم اللغوي التاريخي احلديث-
د.محمود فراج -دار غريب -القاهرة ط2019/1م�85(.ص) .وقد �س ��بق انتقاد كالمه عن معجم
في�ش ��ر ،و�س ��ت�أتى انتقادات �أخرى يف مو�ض ��عها من هذه احلوا�شى ،و�أ�ش�ي ُ�ر هنا �إلى قوله �ص“ :19
تاريخي خا�ص بالألفاظ امل�ستحدثة
املعجم اللغوي التاريخي ينق�سم �إلى نوعني هما -1 :معجم لغوىّ
ّ
بالن�س ��بة للغة العربية ذاتها دون الرجوع �إلى ال�س ��امية الأ ّم(!) وفى هذا املعجم يتم ر�ص ��د �ألفاظ
اللغ ��ة تاريخ ًّي ��ا بتحديد ع�ص ��ر بداية ونهاية �إلى(!) الع�ص ��ر الذي ُكتب فيه املعج ��م(!) مثل فكرة
تاريخي خا�ص بال�ص ��يغة الأولى املرتبطة بواق ��ع اللغة العربية ؛ �أى:
�أ.في�ش ��ر(!) -2 .معج ��م لغوىّ
ّ
ال�ص ��يغة الأولى التي احتفظت بها العربية وكانت هذه ال�ص ��يغة يف ال�سام ّية الأ ّم ،ولكن هذا املعجم

رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441

685

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

10 9

55

يحتاج �إلى فريق متكامل(!) لإجنازه “!
تاريخي
( )12معج ��م في�ش ��ر لي� ��س معج ًما تاريخ ًّي ��ا ،لكنى �أذكره الرتباط �ص ��احبه بالدعوة �إل ��ى معجم
ّ
عربى؛ وجعلتُ العناوين املرتبطة به يف مو�ضع واحد بطريقة الببليوجرام.
ّ
(� )13أ�ص ��له �أطروحة ماج�ستري بعنوان :اال�ست�شهاد يف املعجم اللغوي التاريخي ،املنهج والنماذج  -كلية
دار العلوم -جامعة القاهرة ط2010/م  ،ولي�س املو�ضوع من بنات �أفكار �صاحبه ،لكن فر�ضه عليه
د.محم ��د ح�س ��ن عبد العزيز يف كتابه املعج ��م التاريخي للغة العربية وثائ ��ق ومناذج �ص 18بلفظ:
“ ال�ش ��اهد يف املعجم التاريخي”! وقد �أ�ش � َ
�رف على هذه الر�س ��الة ثم ذكرها باللفظ نف�س ��ه بعد
مناق�شتها!! راجع� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية
�ص .37وفى عمل م�صطفى محمد �صالح ب�ضعة مناذج تطبيقية اجرتَّها اقتدا ًء بنماذج �أ�ستاذه من
املعاجم احلديثة مر ِّت ًبا ال�شواهد ترتي ًبا تاريخ ًّيا دون تع ُّر�ض لعربية النقو�ش �أو النظائر ال�سام ّية!!
( )14ذكره د .الدحمانى با�سم “ عبد العالى الودغريى “! راجع مقاله :ندوة املعجم التاريخي �ص،131
ومل ي ��رد ه ��ذا البحث فى� :أعمال ن ��دوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية!!
( )15لي�س غري ًبا احتواء هذه الن�ش ��رة على عناوين غري مبا�شرة يف املعجم التاريخي مثل “ :لغة العامة
يف ال�ص ��حاح “ ،ولكن العجيب ح ًّقا خل ّو الن�ش ��رة – دون �إ�ش ��ارة -من بع�ض الأعمال التي جاءت يف
منوذجا) ،بل
ديباجة الندوة مثل :الأ�ص ��ول ال�صرفية املفرو�ضة درا�س ��ة يف تاريخ الكلمة(ا�ستحوذ
ً
خل ��ت الن�ش ��رة من عناوين مبا�ش ��رة جاءت يف الديباجة مثل� :أ�س ���س �إجناز املعج ��م التاريخي للغة
العربي ��ة ومبادئ ��ه  ،وبطاقة امل�ص ��طلح يف املعجم التاريخ ��ي  ،واملعجم التاريخ ��ي للغة اجلورجية،
واملعجم التاريخي للغة ال ِعربية -د� .أحمد �ش ��حالن  ،واملعجم التاريخي للغة العربية واقعه و�آفاقه ،
ومنهج قامو�س �أك�سفورد التاريخي يف معجمة اللغة الإجنليزية على �أ�س�س تاريخية ،درا�سة وتقومي!!
والأعجب من ذلك �أن بع�ض �أبحاث هذه الن�شرة �سبق ن�شره – دون �إ�شارة  -يف عدد  -10 ،9جملة
درا�سات م�صطلحية -معهد الدرا�سات امل�صطلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س -املغرب
ط2010 -2009/1م�( .ص .)364 :15وفى �ش ��بكة �ص ��وت العربية بحث من�سوب �إلى الندوة با�سم:
منوذجا -د.جورج عبد امل�سيح! راجعhttps:// :
دور ن�شر املعاجم التاريخية ،دار لبنان نا�شرون
ً
2353/www.voiceofarabic.net/ar/articles
( )16يف ديباج ��ة ن ��دوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجي ��ة والتطبيقية بلفظ“ :
الألفاظ اليمانية وبناء املعجم التاريخي للغة العربية “!
( )17ذك ��ره الدكتور محمد ح�س ��ن عبد العزيز يف كتاب ��ه املعجم التاريخي للغ ��ة العربية ،وثائق ومناذج
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�ص  38با�سم” �إن�شاء مدونة املعجم التاريخي� ،أبرز التحدِّ يات التي تواجهها جمامع اللغة العربية
واحتادها “! وذكر � ً
أي�ضا �أن هذا البحث جزء من تقرير القا�سمي “ خال�صة م�شروع اخلطة العلمية
للمعجم التاريخي للغة العربية “.
( )18ومل ي ��رد هذا البحث ف ��ى� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية!!
( )19راجع73376=http://www.aljabha.org/index.asp?i :
( )20ذكره د.الدحمانى يف  :ندوة املعجم التاريخي �ص 130با�سم “ تاريخ املعجم التاريخي للغة العربية
“! و ُير َبط ب�صناعة املعجم التاريخي للغة العربية(�ص.)84 :53
( )21ما بني قو�سني اخت�صار.
( )22يف الن�ش ��رة الأولى م ��ن هذا البحث �صُ 84ذكر كتاب الدكتور محمد ح�س ��ن عبد العزيز “ املعجم
التاريخ ��ي للغ ��ة العربية وثائق ومناذج “ بلفظ “ :املعجم العربي التاريخي “! وفى الن�ش ��رة الثانية
� ��ص 161بلفظ “ :املعجم التاريخي للغة العربية “! وفى الن�ش ��رة الأولى �ص “ :94يف تت َّبع�... ...أن
يتت ُّبع “! ومت �إ�صالح اخلط�أ يف الن�شرة الثانية �ص !171وانتهت الن�شرة الأولى بجملة “وميكن البدء
بالنموذج الثانى(!) يف انتظار اكتمال املعلومات ال�ضرورية لالنتقال �إلى النموذج الثانى(!) “ ،يف
حني انتهت الن�ش ��رة الثانية بجملة “وميكن البدء بالنم ��وذج الأول(!) يف انتظار اكتمال املعلومات
تاريخي للغة العربية �ص� 293أن
ال�ض ��رورية لالنتق ��ال �إلى النموذج الأول(!) “ !! وف ��ى :نحو معجم
ّ
بحث الودغريى من�شور يف العدد  54من التاريخ العربي ط2010/م.
(ُ )23ير َبط بـما �سي�أتى للدكتور عمايرة بعنوان “ يف �سبيل معجم تاريخي ،محاولة يف الت�أ�صيل”.
( )24اخت�ص ��ره د.الدحمانى بلفظ “ :التجارب ال�س ��ابقة لو�ضع املعجم التاريخي للغة العربية معجم(!)
منوذجا(!)”! راجع مقاله :ندوة املعجم التاريخي �ص.135
العاليلى
ً
( )25ذكره م�ص ��طفى يو�سف بعنوان “ جتربة �إجنليزية !“ ...راجع املواد واملداخل يف املعجم التاريخي
له �ص.301
( )26كذا ب�ألف و�ص ��ل يف الن�ش ��رتني ،وفى ديباجة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية
واملنهجية والتطبيقية ،وعدد  - 1جملة درا�سات م�صطلحية �ص.129
( )27ذك ��ره د .الدحمان ��ى يف مقاله :ندوة املعجم التاريخي �ص 136بلفظ “ :معهد الدرا�س ��ة “! وتتم َّيز
الن�شرة الثانية بتخفيف الهوام�ش.
(ُ )28ير َبط بعنوان “ كتب اللحن وم�صادر املعجم التاريخي للغة العربية “  ،وقد فطن �إلى هذه الفكرة
وولف ديرتي�ش في�شر يف محا�ضرته التي �ألقاها 1984م بعنوان “ كتب حلن العامة و�أهميتها يف
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العلمي-
االجتماعى “ ،ثم ن�ش ��رها يف عدد  -35جملة البحث
�إطار علم اللغة التاريخي وعلم اللغة
ّ
ّ
العلمي -جامعة محمد اخلام�س -الرباط -املغرب ط1985/1م� .ص:473
اجلامعى للبحث
املعهد
ّ
ّ
.383
( )29ك ��ذا يف املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية ،وثائق ومن ��اذج �ص  ،234وذكره �ص 173 -170با�س ��م “
ت�صور عا ّم لربنامج يف التدريب على ق�ضايا املعجم التاريخي “  ،وذكره �ص 22با�سم” ت�صور عا ّم
يف التدريب على ق�ضايا املعجم التاريخي “!
( )30يف الن�ش ��رة الأولى من هذا البحث �ص “ :141الإيقونات “ بالك�س ��ر مرة وبالفتح مرة �أخرى! وفى
الن�ش ��رة الثانية �ص 313التزام بالفتح .وفى هام�ش الن�ش ��رة الأولى �ص 147خط�أ يف عنوان كتاب”
املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية وثائق ومن ��اذج “ ،وفى ترتيب �ص ��فحات النقل عنه ،ومت �إ�ص�ل�اح
اخلط�أ يف الن�ش ��رة الثانية .ووقع عنوان البحث بلفظ  “ :تطبيقات ...يف �إ�ص ��دار املعجم التاريخي
للغ ��ة العربي ��ة “! يف http://www.arabicmagazine.com/arabic/ :
440=ArticleDetails.aspx?id
( )31ال�ص ��فحة الأخ�ي�رة منه بعن ��وان :مقرتحات وردت يف �أثتاء مناق�ش ��ة املنهج العلم � ّ�ي للمعجم �أو يف
التقارير التي ُكتبت عنه.
( )32يف جمل ��ة التخطيط وال�سيا�س ��ة اللغوية – عدد  – 3ط2016/1م�� � .ص 203بلفظ “ التنوع اللغوي
الزمانى حول الإعداد للمعجم العربي التاريخي”.
( )33وبلف ��ظ “ التوجيه “ ف ��ىhttp://www.arabicmagazine.com/arabic/ :
 ، 440=ArticleDetails.aspx?idومل ي ��رد ه ��ذا البح ��ث ف ��ى� :أعمال ن ��دوة املعجم
التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجي ��ة والتطبيقية! ولعله هو املطبوع يف �أعمال الندوة
بلف ��ظ « :بناء املعجم التاريخي للغة العربية واقت�ض ��اءاته النظرية « ،وراجعhttp://www. :
html.post1-146522/profvb.com/vb
املجمعى الأ�س ��تاذ م�ص ��طفى يو�س ��ف فى :املوا ّد واملداخ ��ل �ص ،302ومن
( )34العه ��دة هنا على املح ِّرر
ّ
العجيب ح ًّقا عدم ن�ش ��ر هذه التو�ص ��يات يف جملة املجمع التي ن�شرت بحوث امل�ؤمتر! وميكن النظر
� ً
أي�ضا يف تو�صيات م�ؤمتر املجمع يف دورته الثالثة وال�سبعني املن�شورة يف العدد الثالث ع�شر بعد املائة
عام 2008م� .ص 130 -125ففى هذه التو�صيات � ً
أي�ضا كالم يخ�ص املعجم التاريخي.
(ُ )35ير َبط بـ “ كتاب املقايي�س البن فار�س م�صد ًرا للتعريف يف املعجم العربي التاريخي “.
( )36هكذا جاء ا�س ��م الندوة يف كتاب :درا�س ��ات م�صطلحية للبو�شيخى �ص ،184ولكن وقع فى :جتربة
معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية العربية �ص343
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با�س ��م  “ :اجلهود املبذولة يف خدمة ال�س ��نة النبوية من بداية القرن الرابع(!) الهجرىّ �إلى اليوم
“!!
( )37ع َّلل البو�ش ��يخى �ص� 184إعادة الن�ش ��ر ب�أنَّ ْ
ناق�صا مبتور
ن�ش ��ره يف جامعة ال�ش ��ارقة كان م�ش� � َّوهً ا ً
الآخر!
ال�سيمائى “ ! فىhttp://www.arabicmagazine.com/arabic/ :
( )38بلفظ“ :
ّ
440=ArticleDetails.aspx?id
( )39راجع املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص ، 173و ُير َبط بـ “ م�سرية املعجم التاريخي
للغة العربية”.
( )40العهدة على الأ�ستاذ م�صطفى يو�سف يف  :املواد واملداخل يف املعجم التاريخي �ص!302
( )41هكذا يف  :املعجم التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج �ص.38
( )42بلف ��ظ “ دائ ��رة املع ��ارف الإ�س�ل�امية “! ف ��ىhttp://www.iblatunis. :
_ o r g .t n /p m b /o p a c _c s s /i n d e x .p h p ? l v l =n o t i c e
1=seule&41870=display&id
( )43ك ��ذا ،وورد يف الع ��دد  15 ،14بلف ��ظ “ فيديريكو كورينتى “  ،وذكره م�ص ��طفى يو�س ��ف فى :املواد
واملداخل يف املعجم التاريخي �ص 302بلفظ “ فيدير كورينطى “ !
( )44انظر/http://www.mobdii.com :
( )45معظم هذا البحث مك َّرر يف الف�ص ��ل احلادى ع�ش ��ر من كتاب القا�سمي� :صناعة املعجم التاريخي
للغة العربية ،ولكن ال يغنى �أحدهما عن الآخر.
( )46ذكره م�ص ��طفى �ص�ل�اح فى :اال�ست�ش ��هاد يف املعجم اللغوي التاريخي �ص  473بدون “ ال�شعرىّ ”!
وق َّلده م�ص ��طفى يو�س ��ف فى :املواد واملداخل يف املعجم التاريخي �ص ! 305وورد بلفظ “ �ص ��عوبة
“ ف ��ىhttp://www.iblatunis.org.tn/pmb/opac_css/index. :
1=seule&41870=php?lvl=notice_display&id
( )47جاء يف ديباجة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية والتطبيقية بلفظ:
“ �ص ��ناعة املعاجم التاريخية يف �أملانيا “! وهذا البحث مبا�ش ��ر من حيث العنوان ،لكنه م�س ��اعد
من حيث التطبيق؛ و ُير َبط بـ “ املعجم التاريخي للغة ال ِعربية ،درا�سة يف البواعث واخل�صائ�ص”.
( )48ه ��ذا الكتاب خال�ص ل�ص ��احبه؛ فلي�س فيه بحوث لغريه  ،وما ُن ِ�ش ��ر منه يف �أماكن �أخرى و�ض ��عناه
يف ترتيبه من الببليوجرافية .وقد �ض � َّ�م الكتاب خم�س ��ة ع�ش ��ر ف�ص�ًلىاً هى� :ص 39املعجم واملعجم
التاريخ ��ي� ،ص 53تاري ��خ املعجم التاريخي� ،ص 85املعجم التاريخي للغ ��ة العربية� ،ص 131الكتابة
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العربية ركيزة املعجم التاريخي� ،ص 163خطوات ت�ص ��نيف املعجم التاريخي للغة العربية� ،ص173
�أهداف املعجم التاريخي للغة العربية� ،ص 237حتديد ع�صور تاريخ اللغة العربية� ،ص 249م�صادر
املعجم التاريخي للغة العربية :امل�صادر الأ�سا�سية� ،ص 275م�صادر املعجم التاريخي للغة العربية:
امل�ص ��ادر الثانو ّية� ،ص 303ل�س ��ان ّيات املدونة احلا�س ��وبية و�ص ��ناعة املعجم التاريخي للغة العربية،
�ص 403ال�شواهد يف �صناعة املعجم التاريخي� ،ص 445ترتيب موا ّد املعجم التاريخي� ،ص� 467أنواع
الداللى� ،ص 603التعريف يف املعجم التاريخي.
املعلومات يف املعجم التاريخي� ،ص 575التحليل
ّ
( )49فيه تطبيق على معجم عربىّ ؛ وهو من البحوث املبا�شرة يف العنوان امل�ساعدة يف التطبيق؛ و ُير َبط
بـ “ املعجم التاريخي للغة العربية ،درا�سة يف البواعث واخل�صائ�ص”.
( )50يف جمل ��ة التخطي ��ط وال�سيا�س ��ة اللغوي ��ة – ع ��دد  – 3ط2016/1م� .ص 204بلفظ “ يف �ض ��رورة
توظيف علم الت�أثيل يف ت�أليف املعجم التاريخي للغة العربية “.
( )51يوج ��د فروق قليلة بني الن�ش ��رتني؛ وفى الن�ش ��رة الأولى م ��ن هذا البحث �ص 153خط� ��أ وتكرار يف
الفق ��رة الأول ��ى �س ��لمت منه الن�ش ��رة الثانية .ووقع ا�س ��م امل�ؤلف بلفظ “ح�س�ي�ن(!) كن ��وان “ فى:
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.
 ، 440=aspx?idوكذا يف عدد  - 1جملة درا�سات م�صطلحية �ص.149
( )52ك ��ذا ذك ��ره الدكتور محمد ح�س ��ن عبد العزيز فى :املعج ��م التاريخي للغة العربي ��ة وثائق ومناذج
�ص ،37ومل ُيطبع يف جملة املجمع �ضمن بحوث امل�ؤمتر!!
( )53يف ديباج ��ة ن ��دوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجي ��ة والتطبيقية بلفظ“ :
يف احلاجة �إلى تاريخ للمعجم اللغوي العربي امل�س ��تعمل يف املنهاج املدر�س ��ي”! وراجعhttp:// :
html.post1-146522/www.profvb.com/vb
( )54ك ��ذا ذكره د.عبد الك ��رمي خليفة يف العدد  99مبجلة جممع اللغة العربي ��ة بالقاهرة �ص ،23ويبدو
تاريخي للعربية  ،ت�أثيل اجلذور اللغوية للمعجم
�أن هذا البحث �أُعيد ن�شره با�سم “ يف �سبيل معجم
ّ
العرب ��ي “ يف اجلامع ��ة الأردن ّية 2004 – 2003م  ،وقد ُن�ش ��ر يف العدد  2مبجل ��ة �أبحاث الريموك
2005م! ويبدو كذلك �أنه املن�ش ��ور يف جملة الدرا�س ��ات الإ�سالمية والعربية با�سم “ ت�أ�صيل اجلذور
تاريخي للعربية “! وللعمايرة بحث بعنوان “ يف �س ��بيل
اللغوية يف املعجم العربي ،يف �س ��بيل معجم
ّ
معج ��م تاريخ � ّ�ي للغة العربي ��ة -نحو اجلذور ،نظ ��رات ت�أ�ص ��يلية يف املادة املعجمي ��ة “  -اجلامعة
الأردني ��ة -الأردن ط1997 -96/م! و ُير َب ��ط مب ��ا �س ��ي�أتى يف ترتيبه بعنوان “ من� � ّو اجلذور اللغوية
 ،نظ ��رات ت�أ�ص ��يلية يف امل ��ادة املعجمية يف �س ��بيل معجم تاريخ � ّ�ي للعربية “ ! وراج ��عhttp:// :
html.8824/www.m-a-arabia.com/site
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( )55املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة ،وثائق ومناذج �ص ،235وذكره �ص 22با�س ��م “ يف مفهوم املعجم
التاريخي وتطبيقاته “ � ،ص 173 -170با�سم” يف مفهوم املعجم التاريخي للغة العربية وتطبيقاته
“� ،ص 404 ،401با�سم “ مفهوم املعجم التاريخي وتطبيقاته على العربية “! و ُير َبط بـ “ م�سرية
املعجم التاريخي للغة العربية”.
�لى لهذا البحث محا�ض ��رة ق َّدمناها يف الندوة التي
( )56يف هام�ش ال�ص ��فحة التا�س ��عة  “ :الن�ص الأ�ص � ّ
َّ
نظمها احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية يف مدينة ال�ش ��ارقة �أيام  19 -17دي�س ��مرب 2006م يف
مو�ضوع (حول املعجم التاريخي للغة العربية) ،ومل ي�سبق لنا ن�ش ُره ،لكن الدكتور محمد ح�سن عبد
العزي ��ز م ��ن كلية دار العلوم بالقاه ��رة قد �أخذه من وثائق جممع اللغة العربي ��ة بالقاهرة؛ َّ
فلخ�ص
ق�س ��مه الأول النظ ��رىّ اخلا�ص مبفه ��وم املعجم التاريخي وتطبيقه على معجم في�ش ��ر ،ون�ش ��ره مع
الق�س ��م اخلا�ص بدور جمعية املعجمية ومفهوم اجلذاذة املعجمية امل�ؤ َّرخة والتمثيل له بجذر(ب ي
ن) تا ًّم ��ا يف كتابه :املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج -دار ال�س�ل�ام -القاهرة 2008م.
مو�س� � ًعا تا ًّما مح َّي ًنا
� ��ص ،242 :235وق ��د ن�ش ��ره دون علمنا �أو �إذن من ��ا! ونحن نن�ش ��ر الآن البحث َّ
م�ضا ًفا �إليه بع�ض العنا�صر النى ك َّونت مادة محا�ضرة �أخرى بعنوان (فى مفهوم املد َّونة واجلذاذة
واملدخل يف املعجم التاريخي للغة العربية) ق َّدمناها يف اجتماع خرباء املعجم التاريخي الذي انعقد
بالدوحة بتاريخ  10مار�س 2013م قبل �أن ُيط َلق على امل�ش ��روع ا�سم ( معجم الدوحة التاريخي للغة
العلمي .وقد �أ�ض ��فنا يف هذه املحا�ض ��رة
علمى ُي�ش � ِ�رف على �إجنازه
ّ
العربي ��ة) ،ويتك� � َّون له جمل�س ّ
التمثي ��ل بج ��ذر (ب ر ح) “! وه ��ذا الن� ��ص ُيلقى اً
ظالل م ��ن التوهني على كتاب م�ش ��هور يف املعجم
كالم �إبراهيم بن
التاريخي لأحد �أع�ضاء املجل�س
العلمي للمعجم التاريخي باحتاد املجامع؛ وي�ؤكد َ
ّ
مراد ُ
قول الدكتور محمد ح�س ��ن �ص “ :236ه ��ذا اجلزء من البحث مخطوط باليد ،وخطه ال يكاد
ُيقر�أ ،وقد راجعتُه على امل�ص ��ادر ،وو َّثقتُ �ش ��واهده “!! وقد �أ�ش ��رتُ �إلى هذا يف حوا ٍر لى عن �أخالق
املجمع و�أثرها على املعجم التاريخي ن�ش ��رتْه جريدة اللواء الإ�س�ل�امي – ال�سنة الثامنة  -عدد 372
 م�ؤ�س�سة �أخبار اليوم -القاهرة ط2019/1م� .ص.3( )57ورد ف ��ى :املعجمية العربية ق�ض ��ايا و�آفاق -جمموعة من امل�ؤلفني� -إعداد وتقدمي د.منت�ص ��ر �أمني
ود.حافظ �إ�س ��ماعيلى� -سل�سلة املعرفة الل�سانية – دار كنوز املعرفة -عمان -الأردن ط2014/1م.
فيم تفيدنا معرفة ما وراء اجلذر يف �إجناز املعجم التاريخي العربي “!
جـ 345/2بلفظ َ “ :
( )58ه ��ذا الكت ��اب مبا�ش ��ر م ��ن حي ��ث العن ��وان ،لكنه م�س ��اعد م ��ن حي ��ث التطبي ��ق؛ لأنه �أق ��رب �إلى
التاري ��خ ،راج ��ع http://www.neelwafurat.com/itempage. :
search=books&96073-aspx?id=lbb135956
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(ُ )59ير َبط بـ  « :الق�ض ��ايا اللغوية النظرية والتطبيقية مل�ش ��روع بناء املعج ��م التاريخي للغة العربية كما
تاريخي للغة العربية «.
وردت فى ، « ...و « مراجعة كتاب :نحو معجم
ّ
(ُ )60ير َبط بـ “ املعجم التاريخي للغة العربية بني الأمل والعمل “ للم�ؤلف نف�سه.
( )61يف جملة التخطيط وال�سيا�سة اللغوية – عدد  – 3ط2016/1م� .ص 207بلفظ “ الق�ضايا اللغوية
النظرية والتطبيقية مل�شروع بناء املعجم التاريخي للغة العربية من خالل كتاب :نحو معجم تاريخي
تاريخي للغة العربية “.
للغة العربية “ ،و ُير َبط بـ “ قراءة يف كتاب  :نحو معجم
ّ
(� )62ألقى الودغريى هذا البحث يف ندوة جمعية املعجمية املنعقدة يف  17 :14نوفمرب 1989م ،ثم ن�شره
يف جملة الل�سان العربي قبل �أن تن�شره جملة املعجمية!
( )63هذه القواعد -كما ذكر امل�ؤلف يف الهام�ش “ -م�ستخل�ص ��ة من مقدمة معجم �أك�س ��فورد احلديث
للغة الإجنليزية ،ومقدمة �إلى جلنة املعجم مبجمع ف�ؤاد الأول للغة العربية “.
( )64وليته مل ين�ش ��ره؛ ملا وقع يف ن�ش ��رته من ت�ص� � ُّرف �أو ت�ش ��ويه! واخت�ص ��ره �ص  60با�س ��م “ القواعد
تاريخي “!
الأ�سا�س ّية يف ت�أليف معجم
ّ
( )65ثم ُن ِ�ش ��ر يف كتاب :املعجم التاريخي للغة العربية ر�ؤى ومالمح -ال�س ��عودية ط2016 /1م ؛ راجع:
جمل ��ة التخطي ��ط وال�سيا�س ��ة اللغوية – ع ��دد  – 3ط2016/1م� .ص 204با�س ��م “ معاجلة قوانني
التاريحى “!
التغيرُّ اللغوي يف املعجم
ّ
(ُ )66ير َبط بـ “ اجلهود الت�أثيلية يف املعاجم القدمية ودورها يف �إجناز املعجم التاريخي ،مقايي�س اللغة
أمنوذجا “.
البن فار�س � ً
(ُ )67ير َبط بعنوان “ تراث حلن العامة م�صد ًرا من م�صادر املعجم التاريخي “.
( )68ك ��ذا يف املعج ��م التاريخ ��ي للغ ��ة العربية ،وثائ ��ق ومناذج  ،وذكره � ��ص  35بلف ��ظ “ :اللغة العربية
تاريخي (كذا!)
وحاجتها �إلى معجم
ّ
( )69كذا يف جملة املجمع ،وجاء يف  :املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص 37بلفظ “ :اللغة
امل�صطلحية يف املعجم التاريخي “!
( )70ذك ��ره د .الدحمان ��ى يف مقال ��ه :ندوة املعجم التاريخي �ص 132با�س ��م “ عب ��د الرحمن بودراع “!
و ُير َبط مبا �سي�أتى بعنوان “ املعجم التاريخي وا�ستثمار امل�صادر “.
( )71وث َّمة محا�ض ��ر �أخرى يجب على احتاد املجامع ن�ش� � ُرها! راجع :معجم اللغة العربية التاريخي بني
�آمال الإعداد ومقدِّ مات الإجناز �ص.70
( )72ولهذا الباحث ر�س ��الة ماج�س ��تري بكلي ��ة دار العلوم بجامعة القاهرة ع ��ام 2007م بعنوان “ مدونة
معج ��م عرب ��ى معا�ص ��ر ،معاجلة لغوية حا�س ��وبية “  ،وله � ً
أي�ض ��ا بحث “ كي ��ف نبنى مدونة لغوية
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مو�س ��مة تركيب ًّيا للغة العربية بطريقة ن�ص ��ف �آلية “ -جملد  -19عدد  -3جملة الدرا�سات اللغوية
َّ
مبركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية -الريا�ض ط2017/م.
( )73املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص ،174واخت�ص ��ره � ��ص  13بلفظ “ مذكرات عن
منهج املعجم التاريخي “.
تاريخي للغة
( )74راج ��ع ، https://harmoon.org :و ُير َبط ب� �ـ « قراءة يف كتاب :نحو معجم
ّ
العربية «.
( )75كذا يف بحث د .القا�سمي – �إن�شاء مدونة املعجم التاريخي  ،و ُيربط بـم�شروع املعجم التاريخي للغة
العربية ،م�سرية وتاريخ  ،ويربط كذلك بالبحوث التي ذكر د.محمد ح�سن عبد العزيز �أنها ُن�شرت
�ضمن امل�ؤمتر املنعقد يف 2006/12/18-17م بال�شارقة  ،راجع املعجم التاريخي للغة العربية وثائق
ومناذج �ص ،173 -170ومل يذكر د.محمد ح�سن َ
بع�ض البحوث منها بحث �إح�سان الن�ص! وذ َكر �أن
امل�ؤمتر -وهو عند القا�سمي ندوة يف ثالثة �أيام -يف يومني اثنني! و�أ�شري هنا �إلى لفظ د.املعتز باهلل
ال�س ��عيد  “ :ندوة احتاد املعاجم(!) العربية حول املعجم التاريخي للغة العربية ،ال�ش ��ارقة 2006م
“ راجع بحثه :حو�سبة املعجم التاريخي للغة العربية �ص ،106واحتاد املجامع نف�سه ي�صف �أيام
الذهبى
ال�شارقة ب�أنها الندوة الرابعة ع�شرة ،راجع :احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية يف عيده
ّ
– الأمانة العامة -مطابع دار اجلمهورية -القاهرة ط2011/1م�.ص ،55وي�ؤ�س ��فنى وقوع كلمة “
الإحتاد “ هكذا بهمزة قطع �ص!!41
( )76ي�ص� � ّر د .محمد ح�سن عبد العزيز على و�صف ندوة ال�شارقة ب�أنها م�ؤمتر!! راجع املعجم التاريخي
تاريخي للغة العربية
للغ ��ة العربية ،وثائق ومناذج �ص� ، 173 -170ص ،212وجاء ف ��ى :نحو معجم
ّ
� ��ص 251با�س ��م “ اخلط ��ة العلمية للمعج ��م التاريخي للغة العربي ��ة “! و ُير َبط بـ “ م�س�ي�رة املعجم
التاريخي للغة العربية “.
( )77ت�ض َّمن هذا املحور عناوين غري مبا�شرة يف املعجم التاريخي؛ ولهذا اكتفينا بذكر عنوان املحور.
( )78ذكرتُ يف بداية الببليوجرافية �أننى اقت�ص ��رتُ على العناوين املكتوبة دون امل�س � َّ�جلة �ص ��وت ًّيا ؛ فال
يدخل معنا “ م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العربية املعرفة  -ق َّدمه ال�شاهد البو�شيخى
مبعهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية بفا�س 1995م “  ،هكذا ذكره البو�شيخى يف مراجع بحثه :م�شروع
املعجم التاريخي للم�صطلحات العلمية �ص 707؛ وذكره يف كتابه درا�سات م�صطلحية �ص193 ،14
على �أنه مدار�سة علمية ويومان درا�س ّيان يف املعهد بعنوان “ م�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات
العلمية العربية املعرفة “ ،وفى :جتربة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعجم التاريخي
للم�صطلحات العلمية العربية �ص� 339أن املدار�سة العلمية كانت بعنوان “م�شروع املعجم التاريخي
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للم�ص ��طلحات العلمي ��ة املعرف ��ة”! وال يدخل معنا � ً
أي�ض ��ا ال ُعرو�ض واالقرتاحات والأيام الدرا�س ��ية
ور�س ��ائل الدكتوراه التي تو َّقف �أ�ص ��حابها – ل�سبب �أو لآخر -عن �إجنازها؛ راجع ما ورد يف التجربة
�ص 340بلفظ “ :مفهوم املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العربية املعرفة -ق َّدمه د.البو�ش ��يخى”،
� ��ص 341بلف ��ظ “ :مراحل �إجن ��از املعج ��م التاريخي -ق َّدم ��ه د�.إدري�س الفهرى ،وم�ص ��ادر �إجناز
املعجم التاريخي -ق َّدمه د�.س ��عيد حليم  ،وم�شروع املعجم التاريخي للم�صطلحات الإدارية املعرفة
“� ،ص 359بلفظ “ :املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات املعرفة يف الفقه و�أ�ص ��وله ،واملعجم التاريخي
للم�صطلحات املعرفة يف اللغة وعلومها”.
( )79فيه �إ�شارة �ص� 234إلى طبعة ثالثة للبحث يف فا�س -مايو 2004م.
( )80جتربة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجن ��از املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية العربية
�ص ،342ويبدو �أن هذا البحث هو �أ�س ��ا�س املحا�ض ��رة التي �س � َّ�جلها البو�شيخى على اليوتيوب با�سم
تاريخي مل�صطلحات النقد العربي “؛ راجعhttps://www.youtube. :
“ نحو معجم
ّ
com/watch?v=PHlvgsqtqmM
( )81هك ��ذا يف املجل ��د  90جـ ،1وج ��اء يف منت املجلد  89جـ 4بلفظ “ لال�ص ��طالحات الطبية “ ! ويبدو
لى �أنه خط�أ من الدكتور احلمارنة ؛ لأنه ن�ش ��ر يف العام نف�س ��ه “ م�ش ��روع لكتابة املعجم التاريخي
أردنى 2016م.
لال�ص ��طلحات الطبي ��ة “ يف جملد  -40عدد  90م ��ن جملة جممع اللغة العربي ��ة ال ّ
(�ص !)266 :205و ُير َبط باخلط�أ امل�ش ��ار �إليه يف عنوان “ املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات الطبية
“ .وللحمارن ��ة بح ��ث يف ديباجة ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية بعنوان “ امل�ص ��طلحات الطبية وتاريخ ظهورها يف امل�ؤلفات التعليمية القدمية “ ،
ومل يرد هذا العنوان يف �أعمال الندوة املطبوعة ! وراجع:
http://www.mobdii.com
رئي�سا جلمعية املعجمية العربية
( )82له كلمة يف مفتتح الندوة يف جملة املعجمية (�ص )16 :11بو�صفه ً
بتون�س ،ورئي�س م�شروع مدونة املعجم العربي التاريخي.
( )83ه ��ذا الكتاب مبا�ش ��ر من حيث العنوان ،لكنه م�س ��اعد من حيث التطبيق؛ لأنه �أق ��رب �إلى التاريخ
واملواقع  ،و ُير َبط باملعجم التاريخي للبلدان والدول.
( )84ك ��ذا يف جمل ��ة املجمع ،وذكره الدكتور محمد ح�س ��ن عب ��د العزيز يف كتابه املعج ��م التاريخي للغة
العربية ،وثائق ومناذج �ص 37با�س ��م :املعجم التاريخي العربي(متع) ق�ض ��اياه وطرق �إجنازه ! وقد
يكون هذا ت�صر ًفا منه �أو من املجلة ،واحلمزاوى ا�ستعمل هذا االخت�صار داخل بحثه.
( )85و ُن ِ�ش ��ر بعن ��وان :املعجم التاريخي للغ ��ة العربية  ،مفهومه  ،وظيفته  ،محت ��واه  -جملد  -9عدد -1
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جمل ��ة �أبحاث الريم ��وك� -سل�س ��لة الآداب واللغويات -عم ��ادة البحث العلم � ّ�ي -جامعة الريموك-
�إربد -الأردن ط1991/1م�(.ص.)179 :139
( )86هكذا (بنعبد) مت�ص�ًل�ااً على الغالف .والكتاب مبا�ش ��ر من حيث العنوان ،لكنه م�س ��اعد من حيث
التطبيق؛ لأنه �أقرب �إلى التاريخ.
( )87معظ ��م ه ��ذا البحث موجود – دون �إ�ش ��ارة -ف ��ى :املعجم التاريخ ��ي للغة العربي ��ة وثائق ومناذج
�ص� ،257ص ،412 :406وموجود � ً
أي�ضا يف بحث �آخر للدكتور محمد ح�سن بعنوان “ ثالث محاوالت
إليكرتونى للغة العربية “ -جملة جممع اللغة امل�صري جـ !150 :125 /115وي�ؤ�سفنى
لو�ضع معجم �
ّ
وقوع بع�ض الأخطاء العرو�ضية منها ما جاء �ص � :257 = 94إلى راهب قد �صام اهلل(!) وابتهل...
يوما ومل ُي َ�ص ْل! وهذا ال ي�ستقيم يف العرو�ض وال يف املعنى؛ وال�صواب كما
 ...ك�أن مل ي�صم اهلل(!) ً
يف دي ��وان امرئ القي�س -حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم -دار املعارف -م�ص ��ر ط1969/3م.
� ��ص “ 467هلل “ ،و “ ُي َ�ص� � ّل “ .وميك ��ن التمثيل � ً
أي�ض ��ا مبا تك َّرر يف الن�ش ��رات الث�ل�اث �ص= 111
� ��ص :135 = 411بدا منها حاجب(!) و�ض� � َّنت بحاجب! والعرو�ض يوج ��ب كما يف ديوان قي�س بن
حاجب
اخلطيم – حتقيق د.نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د -دار �ص ��ادر -بريوت ط1967/2م� .ص : 79بدا
ٌ
منه ��ا و�ض� � َّنت بحاجب  .ومن اخلط�أ املك َّرر � ً
أي�ض ��ا ما جاء �ص�� � = 111ص 136 = 411بلفظ :ر ّمان
م�صر ك�أنه ُذ َرة �... ...أكله(!) �شاخ�ص من الغ�ص�ص! وال�صواب� “ :آكله “؛ كما يف الديوان ويطلبه
املعن ��ى والوزن ،راجع البيت �ض ��من ثالثة �أبيات من املن�س ��رح يف ديوان �أ�س ��امة ب ��ن منقذ -حتقيق
د�.أحمد �أحمد بدوى وحامد عبد املجيد -عامل الكتب -بريوت ط1983/2م� .ص.208
اجلغرافى ال�سيا�س � ّ�ى للدول
( )88ه ��ذا الكتاب م�س ��اعد من حي ��ث التطبيق ،و ُير َبط باملعج ��م التاريخي
ّ
والبلدان واملناطق ،وللخوند � ً
أي�ضا :املو�سوعة التاريخية احلغرافية.
( )89مل ي ��رد ه ��ذا البحث فى� :أعمال ندوة املعج ��م التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقي ��ة!! وذك ��ره د.الدحمان ��ى يف  :ن ��دوة املعج ��م التاريخي � ��ص  135بلف ��ظ “ :درجان غار
داوادزة “ ،وك ��ذا ف ��ىhttp://www.arabicmagazine.com/arabic/ :
 ، 440=ArticleDetails.aspx?idوهذا البحث م�س ��اعد بغية الإفادة من مو�ض ��وعه
ومنهج ��ه ،و ُير َب ��ط باملعج ��م التاريخي للغ ��ة العربي ��ة ،وراج ��عhttp://www.profvb. :
، html.post1-146522/com/vb
( )90مل ي ��رد ه ��ذا البحث ف ��ى� :أعمال ندوة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية! وهو بحث م�ساعد ،وانظر :املعجم التاريخي للبلدان والدول.
( )91من البحوث امل�س ��اعدة مثل :املعجم التاريخي للبلدان والدول .ويوجد فروق طفيفة بني الن�شرتني،
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مث ��ل� “ :إليع ��اذر “ بالك�س ��ر � ��ص ،211وبالفتح �ص ،687وفى �ص� “ :213أ�ص ��در املجم ��ع(!) اللغة
العربية “ ،وفى الن�شرة الثانية �ص� “ :688أ�صدر جممع اللغة العربية “.
(ُ )92يف َه ��م من مقال فاطنة(كذا بالنون) نهارى -معجم اللغة التاريخي و�أهميته يف الواقع احل�ض ��ارىّ
�ص� 67أن البحث من�شور يف �سجل �أعمال الندوة الدولية :العربية الراهن وامل�أمول -املجل�س الأعلى
للغ ��ة العربي ��ة -اجلزائ ��ر ط2009/1م .و ُيفهم م ��ن� :أعمال ندوة املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية
ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية والتطبيقية �ص� 611 :610 ،605أن ل�صالح بلعيد كتا ًبا با�سم “ املعجم
التاريخي للغة العربية “!!
(ُ )93ير َبط بـ “ ق�صة املعجم التاريخي بني الأمل والعمل “ للم�ؤلف نف�سه.
( )94جاء عر�ض هذا الكتاب والتعريف به يف جملة التخطيط وال�سيا�سة اللغوية – ال�سنة الثانية – عدد
 – 3ط2016 /1م�( .ص ،)207 :203وجاء عر�ض ��ه � ً
أي�ض ��ا يف مقال مبجلة لغتنا فىhttps:// :
 ، www.loghatona.neولكن وقع بلفظ “املعجم التاريخي للغة العربية ،ر�ؤى وتطلُّعات”
فى778907667771392000/status/https://twitter.com/kaical1 :
(ُ )95ير َبط بـ “ م�سرية املعجم التاريخي للغة العربية”.
( )96راجع املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص.166
( )97يف ديباج ��ة ن ��دوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجي ��ة والتطبيقية بلفظ“ :
دادون “!
(ُ )98ير َبط بـ “ م�سرية املعجم التاريخي للغة العربية “.
( )99وبه ��ذا العن ��وان ذكرت ��ه فاطنة(ك ��ذا بالنون) ،ث ��م ذكرت عملاً �آخر للقا�س ��مى بعن ��وان “ املعجم
التاريخ ��ي للغ ��ة العربي ��ة “! راح ��ع مقالها :معجم اللغ ��ة التاريخ ��ي و�أهميته يف الواقع احل�ض ��ارىّ
� ��ص ،67وراج ��عhttp://www.iraqalkalema.com ، http://www. :
albadeeliraq.com
( )100مل ي ��رد هذا البحث فى� :أعم ��ال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقي ��ة!! وذك ��ره د .الدحمان ��ى يف مقال ��ه :ن ��دوة املعج ��م التاريخ ��ي �ص136بلف ��ظ “ :يامنة
(!) م�ص ��طفي(!) “ ك ��ذا بي ��اء �ش ��امية مع ح ��ذف الألف! ووقع بلف ��ظ “يومنية م�ص ��طفاى” فى:
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.
 ، 440=aspx?idولهذه الباحثة �إ�ش ��ارة �إلى املعجم التاريخي عند في�ش ��ر يف متهيد ر�س ��التها
للدكتوراه :ت�ش ��كل بناء املعجم العربي درا�سة و�ص ��فية حتليلية� ،أمنوذج ال�صوتيات الوظيفية -كلية
الآداب واللغات -جامعة البليدة  – 2اجلزائر ط2013/م.

10 9

55

رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

696

العلى الودغريى يف الن�ش ��رة الأولى من :الت�أريخ ملعجم اللغة
( )101هك ��ذا عنوان ��ه ،وذكره الدكتور عبد ّ
العربية� ،أ�س ��ئلة و�إ�ش ��كاالت �ص 84بلف ��ظ “ :املعجم العرب ��ي التاريخي “! وذك ��ره الدكتور محمود
فراج فى :درا�س ��ة حتليلية يف املعجم اللغوي التاريخي احلدي ��ث �ص 54بلفظ “ :املعجم اللغوي(!)
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج “! وقد قام الدكتور عبد العزيز �أحميد بتقدمي كتاب الدكتور
محمد ح�س ��ن يف العدد الثامن من جملة درا�سات م�صطلحية -معهد الدرا�سات امل�صطلحية بكلية
الآداب والعل ��وم الإن�س ��انية بفا�س -املغرب ط2008/1م�� �(.ص )248 :235دون �أىّ تع ُّر�ض لأخطاء
الكتاب التي �أ�شرتُ �إلى بع�ضها يف هوام�ش هذه الببليوجرافية!
( )102ف ��ى :جترب ��ة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعج ��م التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية
العربي ��ة � ��ص� 356أن ه ��ذا العمل “ يقع يف ثالثة جملدات ،م َّر مبرحل ��ة التحكيم واملراجعة من قبل
جلنة من العلماء والأ�س ��اتذة املتخ�ص�ص�ي�ن ... ...وبذلك �أ�ص ��بح جاهزً ا للن�ش ��ر ،و�أ�صبح ب�صيغته
احلال ّية متجاو ًزا لتجارب �سابقة عرفها جمال الت�أليف يف املعجم التاريخي للم�صطلحات احلديثية
“ ،و�أ�شار �إلى هذا املعجم د .عبد الرحيم الرحمونى فى� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية �ص.25
( )103كذا يف املنت .وفى فهر�س محتويات جز�أى املجلة با�سم :املعجم التاريخي لال�صطالحات الطبية!
و ُير َبط بـ “ م�شروع لكتابة املعجم التاريخي للم�صطلحات الطبية “.
( )104راج ��ع :جتربة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية
العربية �ص.342
( )105ف ��ى :جترب ��ة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعج ��م التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية
العربية �ص� 358أن هذا العمل جزء من م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات القر�آن ّية املع َّرفة
الذي “ ُقطع فيه �شوط كبري “ ،و�سيفاد يف �إجنازه من “ م�شروع برنامج اجلامع التاريخي لتف�سري
القر�آن الكرمي “الذي �أع َّدته م�ؤ�س�سة البحوث والدرا�سات العلمية(مبدع).
(� )106أ�ش ��ار �إلى هذا املعجم د .عبد الرحيم الرحمونى فى� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية �ص.25
( )107ف ��ى :جترب ��ة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعج ��م التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية
العربية �ص� 357أن هذا املعجم “ �أ�صبح الآن جاهزً ا للن�شر ،يقع يف ثالثة �أجزاء يف � 900صفحة “،
و�أ�ش ��ار �إلى هذا املعجم د .عبد الرحيم الرحمونى فى� :أعم ��ال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية
ق�ضاياه النظرية واملنهجية والتطبيقية �ص.25
( )108راجع يف هذه الببليوجرافية  :م�سرية املعجم التاريخي للغة العربية.
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(ُ )109ير َبط بـما �سبق للدكتور عبد الرحمن بودرع بعنوان “ مادة املعجم التاريخي للغة العربية “.
( )110انظر يف هذه الببليوجرافية  :م�سرية املعجم التاريخي للغة العربية.
( )111كذا يف جملة املجمع ،وكذا ذكره الدكتور محمد ح�سن عبد العزيز يف كتابه املعجم التاريخي للغة
العربية ،وثائق ومناذج �ص ،61 ،7ثم ذكره �ص 37با�س ��م :املعجم الكبري للمجمع يغنى عن املعجم
التاريخي للغة العربية “! واخت�صره �ص 21با�سم “ املعجم الكبري يغنى عن املعجم التاريخي” !
( )112هكذا (فاطنة) بالنون.
( )113راجع املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص.166
( )114راجع41360776/https://www.goodreads.com/work/editions :
( )115هذا مبا�شر يف العنوان ،لكنه م�ساعد من حيث التطبيق ،و ُير َبط باملعجم التاريخي �أهم الأحداث،
واملعجم التاريخي للبلدان والدول ،ومعجم دم�شق التاريخي
( )116هذا الكتاب مبا�ش ��ر يف العنوان ،لكنه م�س ��اعد من حيث التطبيق ،و ُير َبط باملعجم التاريخي �أهم
تاريخي للأماكن والبلدان اجلزائرية
الأحداث ،واملعجم التاريخي للبلدان والدول ،ومعجم
ّ
تاريخي للغة
( )117يف ُج ّل الدرا�س ��ات املعجمية احلديثة �إ�ش ��اراتٌ �إلى جهود في�ش ��ر ودعوته �إلى معجم
ّ
أملانى وحركة
العربية ،ومن هذه الإ�شارات -و�إن تفاوتت من حيث اال�ستقالل والقيمة  :اال�ست�شراق ال ّ
املعحمى -رحاب �صالح �إبراهيم -عدد  - 6جملة ج�سور ،ن�شرة غري دورية محكمة -النا�شر:
الت�أليف
ّ
د.محمد العبد بكلية الأل�س ��ن -جامعة عني �ش ��م�س -القاهرة ط2018/م� .ص ،318 :305و�أ�س ���س
بناء املعجم التاريخي للغة العربية عند في�ش ��ر وجتربة معجم اللغة االجنليزية ،درا�س ��ة تقابلية� -أ.
ميينة م�صطفاى -عدد  -15جملة املمار�سات اللغوية  -جامعة مولود معمرى تيزى وزو -اجلزائر
ط2012/1م�.ص ،79 :63و�أعمال امل�ست�ش ��رقني العربية يف املعج ��م العربي -عبد العزيز بن حميد
احلميد -دكتوراه� -سل�س ��لة الر�سائل اجلامعية (- )126جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية
 الريا�ض ط2012/1م.جـ ،126/2و�أعمال امل�ست�ش ��رقني يف املعجم العربي ،معجم في�شر ومعجمدوزى -د.عبد العزيز بن حميد احلميد -عدد -10 ،9جملة درا�سات م�صطلحية -معهد الدرا�سات
امل�ص ��طلحية بكلي ��ة الآداب والعل ��وم الإن�س ��انية بفا� ��س -املغ ��رب ط2010 -2009/1م�(.ص:239
 ،) 310ثم ُن ِ�ش ��ر �ض ��من� :أعمال ن ��دوة املعجم التاريخي للغ ��ة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقية �ص ، 798 :737و ُن ِ�شر جزء من �أوله على �شبكة �صوت العربية بعنوان :املعجم التاريخي
اخت�ص
أملانى َّ
أملانى �أوج�ست في�شر ،درا�سة تقوميية!! و�أوج�ست ِف�شر(!) م�ست�شرق � ّ
لدى امل�ست�شرق ال ّ
عاما يف جمع مادة املعجم التاريخي للغة العربية
باللغة العربية نح ًوا و�صر ًفا ومعج ًما ،عمل خم�سني ً
أدبى -احتاد الكتاب
الف�ص ��حى -محمد عيد اخلربوطلى -جملد  -45ع ��دد  -543جملة املوقف ال ّ
العرب� -س ��وريا ط2016/1م�.ص ،151 :139والبحث يف معجم الأ�س ��تاذ في�شر -محا�ضر جل�سات
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ال ��دورة  -3مطبوعات املجمع -القاهرة ط1938/1م�.ص ،115 :108وتقرير خا�صّ بطريقة ت�أليف
املعجم التاريخي الكبري للغة العربية – و�ضعه �أ .في�شر – جملد  - 114جـ - 3ملحق باملقتطف ،جملة
علمية �ص ��ناعية زراعية-النا�ش ��ر :مح ِّرر جملة املقتطف -القاهرة ط1949/م�.ص ، 36 :3وتقرير
عن معجم الدكتور في�شر -محا�ضر جل�سات الدورة  - 16مطبوعات املجمع -القاهرة ط1974/م.
أمنوذجا-
�ص ، 47 :37واجلهود املعجمية عند امل�ست�شرقني  ،معجم في�شر التاريخي املنهج والأ�س�س � ً
�أ .وهيب ��ة وهيب -عدد  -10جملة املمار�س ��ات اللغوية -جامعة مول ��ود معمرى تيزى وزو -اجلزائر
منوذجا – د .محمد جمعة
ط2012/1م�.ص ، 156 :151وداللة ال�سياق يف معجم في�شر ،مادة �أخذ
ً
الدِّ رب � ّ�ى -عدد يونيو -جملة الأزهر -جممع البحوث الإ�س�ل�امية -القاهرة ط2018 /م�.ص:1831
 ،1834وقرارات جلنة فح�ص جزازات الدكتور في�ش ��ر -محا�ض ��ر جل�س ��ات الدورة  -16مطبوعات
املجم ��ع -القاه ��رة ط1974/م�.ص ، 330 :326ومحاولة في�ش ��ر املعجمي ��ة -د�.أحمد مختار عمر-
�ض ��من :البحث اللغ ��وي عند العرب -عامل الكتب -القاهرة -م�ص ��ر ط1997/7م� .ص،319 :316
ومعجم الأ�س ��تاذ في�ش ��ر� -أ.ب�ش ��ر فار�س -جملد  -87جـ -5جملة املقتطف ،جملة علمية �ص ��ناعية
زراعية-النا�ش ��ر :مح ِّرر جملة املقتطف -القاهرة ط1935/1م ،ومعجم الدكتور �أ .في�ش ��ر ،و�صفه
العلمي العربي – دم�ش ��ق ط1949/م.
ونقده -عبد القادر املغربى -جملد  24جـ - 4جملة املجمع
ّ
�ص ،514 :500واملعجم اللغوي التاريخي لفي�ش ��ر بني ال�ض ��ياع ومحاوالت الإحياء -د .محمد جمعة
الدِّ رب � ّ�ى -ع ��دد -107جملة كلية دار العلوم -جامعة القاهرة -م�ص ��ر ط2017/م� .ص،337 :297
ومعجم في�ش ��ر -جـ -8جملة جمم ��ع اللغة العربية -القاه ��رة ط1955/1م�.ص ،253 :252ومعجم
في�ش ��ر بني طبعتني جممع َّيتني– جملد  -24عدد  -8 ، 7جملة العرب – دار اليمامة -ال�س ��عودية
املجمعى مثال (�أخذ) من معجم في�ش ��ر -تقدمي وعر�ض
ط2018 /م�� �.ص ،544 :523ومن الرتاث
ّ
الأ�ستاذ محمد �شوقي �أمني -جـ -42جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط1978/م�.ص، 62 :35
ومنهج �أوغ�ست في�شر يف املعجم التاريخي -عبد العزيز بن حميد بن احلميد� -ضمن  :نحو معجم
تاريخي للغة العربية� .ص ،110 :75وراجع � ً
أي�ضا بخ�صو�ص في�شر ومعجمه :جملة املجمع -القاهرة
ّ
ط1948/1م .ج� �ـ ،9/5ط1953/1م.جـ ،385/7ط1955/1م.جـ ،55 :50/8ومحا�ض ��ر جل�س ��ات
املجم ��ع – مطبوع ��ات املجمع -القاهرة ط1936/1م .الدورة �� � - 1ص ،333ط1937/1م .الدورة
� - 2ص.136 ،29
( )118على الرغم من �ش ��هرة الن�ش ��رة املجمعية الثانية رجع الدكتور محمد البندارى �إلى ن�ش ��رة املركز
العربي للبحث والن�ش ��ر ،والعجيب �أنه مل ُي ِفد منها يف هوام�ش البحث!! راجع مراجع بحثه :املعجم
التاريخي بني الواقع وامل�أمول ،منهج جديد ل�صناعة املعجم التاريخي يف اللغة العربية �ص.1843
( )119هذا البحث مبا�ش ��ر من حيث العنوان لكنه م�س ��اعد من حيث التطبيق؛ وانظر:املعجم التاريخي
ال�سيا�سى للدول والبلدان واملناطق.
اجلغرافى
ّ
ّ
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( )120املعجم التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص� ،173 -170ص ،221واخت�صره �ص 22با�سم “
مالحظات على اخلطة العلمية للمعجم التاريخي “!
(ُ )121ير َبط بـ “ معجم اللغة العربية التاريخي بني �آمال الإعداد ومقدمات الإجناز “.
( )122راج ��ع :جتربة معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية
العربية �ص.342
( )123وق ��ع بلف ��ظ “ :منزل ��ة اللهج ��ة التون�س ��ية يف املعج ��م العرب ��ي(!) التاريخ ��ي ”
يف http://www.iblatunis.org.tn/pmb/opac_css/index. :
1=seule&41870=php?lvl=notice_display&id
( )124من البحوث امل�ساعدة ،و ُير َبط بـاملعجم التاريخي للغة العربية ،ومنهج قامو�س �أك�سفورد التاريخي
يف معجمة اللغة الإجنليزية على �أ�س�س تاريخية ،درا�سة وتقومي.
( )125بلف ��ظ” “ م ��ن م ��واد املعجم العرب ��ي(!) التاريخي اجلم ��ع يف طائفة من ال ��كالم(!) القدمي “
يف http://www.iblatunis.org.tn/pmb/opac_css/index. :
1=seule&41870=php?lvl=notice_display&id
( )126زعم د .محمد البندارى �أن بحث ال�س ��امرائى مطبوع 2003م! راجع بحثه :املعجم التاريخي بني
الواقع وامل�أمول ،منهج جديد ل�صناعة املعجم التاريخي يف اللغة العربية �ص.1837
( )127مل ي ��رد ه ��ذا البحث فى� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية ق�ض ��اياه النظرية واملنهجية
والتطبيقي ��ة!! وه ��و م ��ن البحوث امل�س ��اعدة  ،و ُير َبط بـ “ من ق�ض ��ايا الو�ض ��ع يف املعجم الفرن�س � ّ�ى
منوذج ��ا “ ،وراج ��عhttp://www.profvb. :
التاريخ ��ي ،قامو� ��س لوروب ��ار التاريخ ��ي
ً
 ، html.post1-146522/com/vbوبلف ��ظ “ اللبايب ��ى “ ف ��ىhttp://www. :
440=arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id
( )128هك ��ذا يف  ، http://lis.cl.cu.edu.eg/search*ara :وذك ��ره م�ص ��طفى �ص�ل�اح
يف كتاب ��ه :اال�ست�ش ��هاد يف املعج ��م اللغوي التاريخي �ص 380با�س ��م “ املداخ ��ل واجلذور يف املعجم
التاريخي ،املنهج والنماذج “ ! ولي�س املو�ض ��وع من بنات �أفكار م�صطفى يو�سف  ،لكن فر�ضه عليه
د .محم ��د ح�س ��ن عبد العزيز يف كتابه :املعجم التاريخي للغ ��ة العربية وثائق ومناذج �ص 18بلفظ:
“ ترتيب مواد املعجم التاريخي ومداخله “ ،ثم اخت�صره فى� :أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة
العربي ��ة ق�ض ��اياه النظرية واملنهجي ��ة والتطبيقية �ص 37بلف ��ظ “ :ترتيب مواد املعجم “ من�س ��و ًبا
�إلى م�ص ��طفى رزق اً
بدل من م�ص ��طفى يو�س ��ف! وتوجد انتقادات علمية كثرية حول كتاب “ املواد
واملداخل “ ،راجعها يف ف�صل “ املعجم التاريخي بني النظرية والتطبيق “ �ضمن كتاب :من املعجم
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اخلليلى �إلى املعجم التاريخي ،نظرات يف املعجم العربي �ص.166 :91
ّ
( )129وفيه “ منوذج مخت�صر من موا�صفات القامو�س التاريخي العربي وخطة �إجنازه “.
( )130يف جمل ��ة التخطيط وال�سيا�س ��ة اللغوية – ع ��دد  – 3ط2016/1م� .ص 205بلفظ “ نحو قامو�س
تاريخي للم�صطلحات الل�سانية العربية الرتاثية “!
ّ
( )131وق ��د ق� � َّدم هذا الكتاب الدكتور ر�ش ��يد �س�ل�اوى يف عدد  -14 ،13جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية-
معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية بكلية الآداب والعلوم الإن�س ��انية بفا�س -املغرب ط2014 -13/1م.
(�ص ، )294 :275و ُير َبط بـ “ الق�ض ��ايا اللغوية النظرية والتطبيقية مل�ش ��روع بناء املعجم التاريخي
للغة العربية كما وردت بكتاب  :نحو معجم تاريخي للغة العربية “.
( )132ذكر البو�ش ��يخى �ص 125تواريخ م�ض ��طربة تتناق�ض مع �ص !129وراجع :جتربة معهد الدرا�سات
امل�ص ��طلحية يف �إجناز املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات العلمية العربية �ص� ،343ص 348بلفظ“ :
تاريخي للم�صطلحات القر�آنية “!
نحو معجم
ّ
( )133راج ��ع :املعج ��م التاريخي للغة العربية  ،وثائق ومناذج � ��ص ،402واملعجم التاريخي للغة العربية،
�إجراءات منهجية -د� .صالح بلعيد �ص.168
( )134يف ه ��ذا البح ��ث �أخطاء منها �ص “ :75واخت�ص�ص ��تُ هذا الكت ��اب(!) ب�أمثلة ثالثة “؛ وال وجود
للأمثلة الثالثة ؛ ولكن اجلملة اجرتار من :املعجم التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج �ص ،283ومن
الأخطاء � ً
أي�ض ��ا �ص “ :77قد �أف�صل �أحيا ًنا بني ال�شواهد ،و�أجعلها يف جمموعتني ،املجموعة الأولى
احلقيقى ،والثانية للمجازىّ  ... ...فلم �أمت َّكن -مع ذلك – من ف�صل اال�ستعمال(!)”،
لال�ستعمال
ّ
وفى املعجم التاريخي للغة العربية  ،وثائق ومناذج �ص “ 285من ف�صل اال�ستعمالني “.
(ُ )135ير َبط بـما �سبق للدكتور عمايرة بعنوان “ يف �سبيل معجم تاريخي ،محاولة يف الت�أ�صيل”.
�حيحا �أن النموذج جديد؛ فقد �س ��بق ن�ش ��ره �ض ��من :من ��اذج مختارة مل ��واد من املعجم
( )136لي� ��س �ص � ً
التاريخ ��ي للغ ��ة العربية وم�ص ��ادرها(�ص ،)90 :82واملعجم التاريخي للغ ��ة العربية وثائق ومناذج
(�ص !)299 :292وي�ؤ�سفنى يف الن�شرة الثالثة �ص ،20والرابعة �ص� 38سقوط كلمة (منها) يف قول
امرئ القي�س :من َّ
الذ ّر فوق الإتب(!) لأ َّثرا !
( )137راج ��ع  :من ��اذج مختارة مل ��واد من املعج ��م التاريخي للغة العربية وم�ص ��ادرها � ��ص ،75واملعجم
التاريخي للغة العربية  ،وثائق ومناذج �ص.38
( )138م ��ن الغري ��ب ح ًّقا ع ��دم �إفادة املعاجم احلديثة من جهود في�ش ��ر ،حتى املعج ��م الكبري الذي بد�أ
في ��ه جممع اللغة امل�ص ��ري عقب وفاة في�ش ��ر ،وكذلك املعاجم التي �أع َّده ��ا د�.أحمد مختار عمر –
وهو يومئذ ع�ض ��و باملجمع امل�ص ��ري -مب�س ��اعدة فريق عمل كنتُ واحدً ا منهم! راجع :اال�ست�ش ��هاد
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ب�ش ��عر املو َّلدين واملعا�ص ��رين يف املعجم الكبري -د�.أحمد محمد ال�ض ��بيب -جمل ��د 78جـ -4جملة
جممع اللغة العربية بدم�ش ��ق ط2003/م�.ص ،1071 -1070ومقالى :داللة ال�سياق يف معجم في�شر
�ص.1833
( )139ذكرتُ يف الهام�ش الأول من مقالى ما ُيف َهم منه �أن الأملانى برج�شرتا�س ��ر Bergstrasser
د َّر�س لبع�ض امل�صر ِّيني منهم د.رم�ضان عبد التواب! ومل �أق�صد هذا؛ فمن املعروف �أن برج�شرتا�سر
م ��ات ورم�ض ��ان عبد الت ��واب طف ��ل دون الرابعة م ��ن عم ��ره؛ و�إمنا ق�ص ��دتُ �أن د .رم�ض ��ان جمع
املحا�ض ��رات التي �ألقاها برج�شرتا�س ��ر عام 1929م يف اجلامعة امل�ص ��رية با�سم « التطور النحوىّ
للغة العربية» ،كما كتب د.رم�ض ��ان بح ًثا بعنوان « اجلغرافيا اللغوية و�أطل�س برج�شرتا�س ��ر» مبجلة
جمم ��ع اللغة امل�ص ��ري جـ1976/37م .ومل �أذكر يف مقالى ما وقع يف الن�ش ��رة الأولى ملعجم في�ش ��ر
�ص ،68والن�ش ��رة الثانية �ص 27بلفظ « املتنبىء» بهمزة على ال�سطر! وفى الن�شرة الثانية �ص(يب)
بهمزة على الياء! ومل �أذكر كذلك – �ضمن �أخطاء في�شر التي ي�ؤخذ على املجمع عدم �إ�صالحها �أو
التنبيه عليهاَ -
قول في�ش ��ر �ص 14من الن�ش ��رة الأولى= �ص 12من الن�ش ��رة الثانية  « :ف�إنه مل ي�ؤخذ
ال ِمن ْ
خلم وال من ُجذام ملجاورتهم �أهل م�صر والقبط ... ...وال من تغلب واليمن(!) ف�إنهم كانوا
باجلزيرة جماورين لليونان ،وال من َب ْكر ملجاورتهم لل ِقبط(!) وال ُفر�س «! ورمبا ُي َ
عذر في�ش ��ر حيث
نق ��ل الن�ص عن املزهر لل�س ��يوطى -حتقيق :محم ��د جاد املولى ومحمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم وعلى
البج ��اوى -املكتبة الع�ص ��رية –بريوت -لبنان ط1986/م.جـ !212/1ولك ��نَّ العجيب غفلة املجمع
امل�ص ��ري مرتني عن ف�س ��اد ن�ش ��رة املزهر! فكيف لليمن �أن تكون باجلزيرة جماورة لليونان؟ وكيف
الفر�س يف �إيران وجتاور يف الوقت نف�سه َ
وا�ضحا
القبط يف م�صر؟! لقد جاء الن�ص
لبكر �أن جتاور
ً
َ
�حيحا فى :االقرتاح يف علم �أ�صول النحو لل�سيوطى -قر�أه وع َّلق عليه د.محمود �سليمان ياقوت-
�ص � ً
دار املعرفة اجلامعية -الإ�س ��كندرية -م�ص ��ر ط2006/م� .ص 103 -102بلفظ « :ف�إنه مل ي�ؤخذ ال
م ��ن خل ��م وال من ُجذام ؛ ف�إنهم كانوا جماورين لأهل م�ص ��ر والقبط... ...وال من تغلب  ،وال ال َّنمِ ر
ف�إنهم كانوا باجلزيرة جماورين لليونانية ،وال من َب ْكر؛ لأنهم كانوا جماورين لل َّن َبط وال ُفر�س «.
عاما �ص ،577وراجع مبجلة املجمع امل�صري(معجم في�شر) جـ/8
( )130املجمعيون يف خم�س ��ة و�سبعني ً
 ،252وراجع � ً
أي�ضا جـ.157/114
( )141املعج ��م التاريخي العربي ،ق�ض ��اياه وطرق و�إجنازه �ص 76 -75واجلذاذات ،بالذال �ص ��حيحة،
وراجع جملة جممع اللغة العربية بدم�شق -جملد  78جـ.1163/4
تاريخي �ص 314 ،311ومل ين ِّفذ املجمع و�صي َة �إ�سماعيل
( )142القواعد الأ�سا�سية يف ت�أليف معجم لغوىّ
ّ
العلمي ملعجم الدوحة؟
مظهر فهل �سين ِّفذها املجل�س
ّ
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( )143هل ي�س ��تطيع املجمع امل�ص ��ري عمل معجم لألفاظ احلياة العامة يف م�ص ��ر ؟ وهل ي�ستطيع احتاد
موحد لألف ��اظ احلياة العام ��ة يف الوطن
موحد �أو �ش ��به ِّ
املجام ��ع تطبي ��ق الفك ��رة من �أج ��ل معجم ِّ
العربي؟ راجع الإ�ش ��ادة مبعجم الأردن يف ندوة املعجم العربي مبجلة جممع اللغة العربية بدم�ش ��ق
– جملد  78جـ ،579 -578/3جـ ،1163/4وبحث فاطمة العليمات يف  :درا�سات العلوم الإن�سانية
العلمي -اجلامعة الأردنية -الأردن ط2014/1م� .ص:821
واالجتماعية -جملد  -41عمادة البحث
ّ
.833
( )144هل انتهت املجامع الأخرى من �إدخال امل�ص ��ادر التي و َّزعها عليها احتاد املجامع؟ بل هل حافظ
تاريخي للغة العربية �ص.222 ،67
أردنى ؟ راجع  :نحو معجم
ّ
االحتاد على عمل املجمع ال ّ
( )145فى :تقرير عن معجم الدكتور في�ش ��ر �ص 44 :41ت�ص ��ري ٌح من جممع اللغة امل�ص ��ري ب�أن في�ش ��ر
وهب املجمع جميع جزازاته  ،و�أن عدد �ص ��ناديق اجلزازات �س ��تة وع�شرون �صندو ًقا!! وعلى الرغم
من كرثة جزازات في�ش ��ر وما جمعه فيها من �ش ��واهد كان “ م�ص�ي�رها �إلى ركن ق�ص � ّ�ى يف مخزن
للمرجتع ��ات يف املجم ��ع “! راجع اعرتاف د.محمد ح�س ��ن عب ��د العزيز -وهو ع�ض ��و باملجمع -يف
كتاب ��ه :املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية وثائق ومن ��اذج � ��ص ،400وراجع اعرتاف تلمي ��ذه الباحث
باملجمع د.م�ص ��طفى محمد �ص�ل�اح فى :اال�ست�ش ��هاد يف املعجم اللغوي التاريخ ��ي �ص ،16وراجع:
عاما
اخت�ص باللغة العربية نح ًوا و�صر ًفا ومعج ًما ،عمل خم�سني ً
أملانى َّ
�أوج�ست ِف�شر(!) م�ست�شرق � ّ
يف جم ��ع م ��ادة املعجم التاريخ ��ي للغة العربية الف�ص ��حى -محمد عيد اخلربوطل ��ى �ص151 :139
ففيه �أن جذاذات في�ش ��ر ب َّددها املجمع امل�ص ��ري يف �أثناء انتقال داره من �ش ��ارع الق�ص ��ر العينى!
وراجع :التجربة الإجنليز ّية يف املعجم التاريخي وحتديات العن�ص ��ر الب�ش ��رىّ �ص 60للمقارنة بني
�ص ��نيع املجمع امل�ص ��ري مع جزازات في�ش ��ر و�ص ��نيع جيم�س موراى  James Murrayالذي
�أ�صبح مح ِّر ًرا رئي�س ًّيا ملعجم �أك�سفورد عام 1877م ؛ حيث « �أقام ملح ًقا حديد ًّيا ببيته ليكون مكا ًنا
�آم ًن ��ا للمواد املجموع ��ة «! وفى املقابل يزعم د.محمود فراج فى :درا�س ��ة حتليلية يف املعجم اللغوي
التاريخ ��ي احلديث �ص – 13وكذا �ص� -54أن جزازات في�ش ��ر « :م ��ا زالت يف جممع اللغة العربية
�إلى الآن»!!
( )146مثل :على خطى املعجم التاريخي للغة العربية – د.عبد الهادى التازى.
( )147زع ��م د.محمد ح�س ��ن عبد العزيز فى :املعجم التاريخي للغ ��ة العربية وثائق ومناذج �ص� 401أن
املعجم الكبري للمجمع ير ِّتب �ش ��واهده ترتي ًبا تاريخ ًّيا! وهذا غري �ص ��حيح؛ وميكن التمثيل مبا جاء
(دب القوم �إلى العد ّو) ب�شاهد
يف (د ب ب) جـ 33-32/7حيث ا�ست�شهد املعجم الكبري على معنى َّ
عقارب
لب�ش ��ار بن ب ��رد(ت167ه) ثم ب�ش ��اهد للأخطل(ت90ه)! كما ا�ست�ش ��هد عل ��ى معنى(د َّبت
ُ
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(جاهلى) ،ثم ب�شاهد لب�شار!
العدوانى
فالن) ب�ش ��اهد للنه�ش ��لى(�أموىّ ) ،ثم ب�شاهد لذى الأ�ص ��بع
ّ
ّ
وبال ��غ د.محمد البندارى فزع ��م �أن الطبعة الثانية من املعجم الو�س ��يط� -أ�ش ��هر معاجم املجمع-
توطئ ٌة للمعجم التاريخي! راجع بحثه :املعجم التاريخي بني الواقع وامل�أمول ،منهج جديد ل�ص ��ناعة
املعجم التاريخي يف اللغة العربية �ص.1831
( )148راج ��ع مث�ًل�اً  :حول املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية ،واملعج ��م التاريخي للغة العربي ��ة  ،واملعجم
التاريخي للغة العربية بني الأمل والعمل.
( )149مثل :تراث حلن العامة م�ص ��د ًرا من م�ص ��ادر املعجم التاريخي  ،وق�ضية الف�صاحة يف القامو�س
العرب ��ي التاريخ ��ي  ،وم�ش ��روع املعجم التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات العلمية  ،وم�ش ��روع لكتابة املعجم
التاريخي للم�ص ��طلحات الطبي ��ة  ،واملعجم التاريخي العربي مفهوم ��ه وظيفته محتواه  ،ومن مواد
املعج ��م التاريخ ��ي اجلمع يف طائفة م ��ن الكلم القدمي .والأعجب من ذلك تكرار الن�ش ��ر مع تعديل
العنوان دون �إ�ش ��ارة ،مثل :يف �سبيل معجم تاريخي ،واملعجم التاريخي يف �ضوء املعجمية احلديثة ،
ومنوذج جديد للمعجم التاريخي للغة العربية!
( )150معجم القرن الع�ش ��رين العربي -د.عدن ��ان اخلطيب -جملد  -19عدد  -6 ،5جملة العرب -دار
اليمامة -ال�سعودية ط1984/1م� .ص.381
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القحفازي النحوي(شعره ونرثه)
جمعا ودراسة
ً
الأ�ستاذ الدكتور حليم حماد �سليمان
العراق – جامعة الأنبار – كلية الرتبية الأ�سا�سية

املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني ،وبعد
م ��ن املعل ��وم �أنّ القحفازي نحوي قبل �أن يكون �ش ��اعرا ،وق ��د حاولت يف هذا
البحث �أن �أجمع �شعره معتمدً ا على امل�صادر التي �أ�شارت �إلى ترجمة حياته ومنها:
مر�آة الزمان ،وتاريخ �أبي الفدا  ،والوايف بالوفيات  ،وفوات الوفيات ،والبداية
والنهاية  ،وبغية الوعاة ،و�شذرات الذهب ،وغريها من امل�صادر التي ذكرت حياة
القحفازي.
واملنهج الذي �سرت عليه يف جمع �شعره كان على النحو الآتي:
1 .1قمت برتتيب امل�صادر التي جمعت من خاللها �شعره ح�سب قدم امل�صدر.
�2 .2أ�شرت يف بع�ض الأبيات �إلى اختالف الرواية.
3 .3قمت ب�ضبط الن�صو�ص ال�شعرية من خالل االعتماد على امل�صدر امل�أخوذ
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منه الن�ص ال�شعري �أو الرجوع �إلى املعاجم.
4 .4قمت برتتيب القوايف ترتي ًبا هجائ ًّيا وح�س ��ب احلركة الأخرية (ال�ض ��مة،
والفتحة ،والك�سرة ،ال�سكون).
�5 .5أ�شرت �إلى البحر الذي تنتمي �إليه الوحدة ال�شعرية.
6 .6بلغ جمموع �أبيات هذا العمل الذي قمنا بجمعه ( )115بيتًا بني ق�ص ��يدة
ومقطوعة ونتفة.
7 .7بلغ عدد الوحدات ال�ش ��عرية ( )16وحدة ،وع ��دد الوحدات النرثية ()5
وحدات.
نظرات موجزة يف حياة القحفازي
ا�سمه وكنيته ون�سبه(:)1
جنم ال ّدين �أبو احل�س ��ن علي بن داود بن يحيى بن كامل بن يحيى بن جبارة
الزّبريي القر�شي الأ�سدي .
والدته:
ال�صفدي(� :)2شيخ �أهل دم�شق يف ع�صره خ�صو�صا يف العربية ،قر�أ عليه
قال ّ
�أهل دم�ش ��ق ،وانتفعوا به ولد يف جمادى الأولى �س ��نة ثمان و�ستني و�ست مئة وقيل:
�ست مئة و�سبع و�ستني وقيل� :ست و�ستني.
�شيوخه(:)3
قر�أ النحو على العالء بن املط ّرز ،والفقه على ال�ش ��م�س احلريري ،والأ�ص ��ول
على البدر بن جماعة ،والعربية على ال�ش ��رف الفزاري ،واملجد التون�سي واملعاين
والبي ��ان على البدر ب ��ن النحوية ،وامليقات على البدر بن دانيال ،و�س ��مع احلديث
على النجم ال�شّ قراوي ،والربهان بن ال ّدرجي.
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قال :ومل �أ�ص� � ّنف �شيئا مل�ؤاخذتي للم�ص� � ّنفني فكرهت �أن �أجعل نف�سي غر�ضا
غري �أين جمعت من�سكا للحج.
وله النظم والنرث والكتابة املن�سوبة ،ويل تدري�س الركنية ،ثم نزل عنها ورعا،
وخطب بجامع تنكز.
يوما يقول ملن�ص ��ور الكتبي رحمه اهلل تعالى:
قال ابن �ش ��اكر الكتبي� :س ��معته ً
يا �ش ��يخ من�صور ،هذا �أوان احلجاج� ،أ�شرتي لك منهم مئتي جراب و�أرميها خلف
ظهرك �إلى وقت مو�س ��مها تك�س ��ب فيها جملة ،فقال :واهلل الذي ي�ش ��تغل عليك يف
العلم يحفظ حرا ًفا قدره ع�شر مرات[ .فوات الوفيات ]24/3
و�أ�ض ��اف ابن �ش ��اكر :وقيل �إنه ملا عمر الأمري �س ��يف الدين تنكز ،رحمه اهلل
�شخ�ص ��ا من احلنفية يلقب
تعالى ،اجلامع الذي له بدم�ش ��ق املحرو�س ��ة عينوا له ً
يوما وهو مي�شي يف اجلامع �أجروا له ذكر ال�شيخ
بالك�شك ليكون خطي ًبا ،فلما كان ً
جن ��م الدين القحفازي وذكر ف�ض ��ائله ،و�أنه يف احلنفية مثل ال�ش ��يخ كمال الدين
ابن الزملكاين يف ال�شافعية ،ف�أح�ضره وحتدثا ،ثم قال له وهم يف اجلامع مي�شون:
�إي�ش تقول يف هذا اجلامع ،فقال :مليح و�ص ��حن مليح ،ولكن ما يليق �أن يكون فيه
ك�ش ��ك؛ ف�أعجب ذلك الأمري �سيف الدين تنكز ور�سم له بخطابة اجلامع املذكور،
ث ��م بعد مدة ر�س ��م له بتدري�س الركنية فبا�ش ��رها مديدة ثم ن ��زل عنها وقال :لها
تورعا[ .فوات الوفيات ]24 /3
�شرط ال �أقوم به ،ومعلومها يف ال�شهر جملة ،تركه ً
وكان يع ��رف اال�س ��طرالب جيدً ا ويحل التق ��اومي ،وكان فريد ع�ص ��ره ،وكان
ي�شتغل يف مذهب احلنفي ،ويف «مخت�صر ابن حاجب» ويف «احلاجبية» و «املقرب».
ويعرفهم ��ا جي ��دً ا �إلى الغاية ،ويف « �ض ��وء امل�ص ��باح» وغريه م ��ن كتب املعاين
والبيان.
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وفاته(:)4
ت ��ويف ي ��وم الأربع ��اء يف الرابع ع�ش ��ر من رجب وقيل :يف �ش ��عبان �س ��نة �أربع
و�أربعني و�سبع مئة  ،وقيل :خم�س و�أربعني و�سبع مئة.
�شعره
قافية الباء
()1
قوله وقد طلب منه يف جارية ا�سمها َقلوب :ال�سريع
ع�����ات����� َب����� ِن�����ي يف ح�����ـُ����� ّب�����ك����� ْم ع ٌ
��������اذل

���ذوب
ي��زعُ��م نـُـ�صحي وه���و ف��ي��ه ك ُ

وق�������ال :م����ا يف ق���ل��� ِب���ك اذك��������� ْر ُه يل

���وب
ف��ق��ل��ت :يف َق���ل��� ِب���ي املُ��ع��ن��ـّ��ى َق���ل ُ

التخريج :م�س ��الك الأب�صار .202/7 :والوايف بالوفيات.59/21 :وفوات الوفيات:
 ،25/3والدرر الكامنة.57-56/4 :
()2
«حتَّى �إِذا �أَ َت َيا
قال ال�صفدي :وكتبت َم َعه �س� اًؤال ي َت َعلّـق باملعاين فيِ َق ْوله َت َعا َلىَ :
�أهل َق ْر َية ا�ستطعما �أَهل َها» َوهُ َو من َّ
الط ِويل:
لأَ ْف��� َ��ض��ل م��ن ي��ه��دى ِب��� ِه ال��ثَّ�� َق�لان
ب����إي���ج���از �أَ ْل����� َف�����اظ َوب�������س���ط م�� َع��ان

�أَال �إِ مَّ َ
ن��������ا ا ْل������ ُق������ ْر�آن �أك��ب��ر معجز
َومِ نْ جملَة الإعجاز َكون اخت�صاره
ول��ك��ن��ن��ي فيِ ا ْل�� َك�� ْه��ف َ�أ ْب�������ص���رت �آ َي���ة

بهَا ا ْلفِكر فيِ طول ال َّز َمان عناين

َو َم��ا َذاك �إِالَّ ا�ستطعما �أَهلهَا فقد
ال ْك َمة الغراء فيِ و�ضع َظاهر
َف َما حْ ِ
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َفكتب �إِليَّ ِب َخ ِّط ِه جمي ًبا َعن الأول َوال َّثانيِ  :جمزوء الرجز
َي������������ا �������س������ائ������ل������ي عَ������������ن ن�������س���ب���ي

وم���������������������ول���������������������دي و�أدب������������������������������ي

َو َم���������������ا َق����������������������� َر� ُأت فيِ ا ْل������ ُع������ ُل������و

م م����������ن ���������ش�������� ِري��������ف ا ْل������ك������ت������ب

ُ
���������������������ذت َذاك عَ�����ن�����ـ
َو َم������������������ا �أخ

ـ����������� ُه م���������ن � ُ��������ش�������� ُي��������وخ م����ذه����ب����ي

َو َغ�������ي�������ره���������������م ممَِّ������������������ن ح��������وى

����������س���������ر َك������������َل������������اَ م ا ْل��������������� َع��������������� َرب

َو َم����������������������ا الَّ��������������������������ذِ ي �����س����م����ع����ت����ه

عَ������������ن ال��������نَّ�������� ِب��������ي ا ْل��������� َع��������� َر ِب���������ي

�����ص����ل����ى عَ�������لَ������� ْي������� ِه اهلل َم���������ا ْاح�������ـ

ـ����������لَ����������ول����������ك ج���������ن���������ح غ�����ي�����ه�����ب

وامل��������ق��������ت�����������������ض��������ى م��������ن��������ي َل������������ ُه
وَهْ ������������������� َو َخ������� ِل�������ي�������ل فيِ ال������رخ������ا

اَل ي���������أت��������ل��������ي فيِ ال ّ
������ط������ل������ب
وع������������������������������دة فيِ ال������������ك������������رب

وه�����������م�����������ه فيِ ج���������م���������ع ������ش�����م�����ـ

ـ������ل ا ْل����ف���������ض����ل اَل فيِ ال�������ش���ن���ب

َو َم��������������ا � َ��������ص����َل���ااَ ح ال�������� ّدي��������ن �إل���������ـ ْ
هَ������������������ َذا الَّ���������������������ذِ ي �أوج������������������ب يل

ال يف اق���������ت���������ن���������اء ا ْل����������ق����������رب
َي����������ا � َ�������ص�������اح ك���������ش����ف الحْ�����ج�����ب

عَ�������������ن م�������ح�������ت�������دي وم��������ول��������دي

وف�������������������ض���������ل���������ي امل�������ح�������ت�������ج�������ب

َف�������������ق�������������ل�������������ت غ���������ي���������ر �آم�������������������ن

م������������������ن ع���������������ائ���������������ب م���������ن���������دب

ُم ْ
�������خ������� َت���������������ص�������را ُم������ ْق������ َت�������������ص������را
َم�����������������ا ��������������س������ت������راه َوا����������ض���������ح���������ا
اَل زل�������������ت ل�����ل�����ف�����������ض�����ل ح����م����ى
جت���������م���������ع � َ���������ش���������م���������ل ذك���������ره���������م

م������������ع������������ت������������ذ ًرا م��������������ن ره�������ب�������ي
م��������رت�����������������س�������� ًم��������ا عَ�����������������ن ك�����ث�����ب
ْأ
ول����������ب����������ن����������ي����������ه َك
������������������������������������������الَبِ
م���������������خ���������������ل���������������دًا فيِ ك�������ت�������ب
م����������ن ��������ش�������ع�������ري المْ ُ������� ْن������� َت�������خ�������ب

ذك�������������������رت � َ��������ش�������� ْي��������ئ��������ا �����ص����غ����ت����ه
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َو َم����������������������ا الَّ��������������������������ذِ ي �����ص����ن����ف����ت����ه
َل����������������� ْو اَل وج������������وب ُح���������� ْر َم����������ة ال�����ـ
َم��������������ا ق�������ل�������ت َذاك خ�����������ش����� َي�����ة
�إِنيِّ

م��������������������ن ك�������������ت�������������ب وخ����������ط����������ب
ق���������������ص�������د ورع���������������������ي ال���������رت���������ب
م�������������ن َح������������ا� ِ������������س������������د م����������ؤن���������ب
م�����������ف�����������ت�����������خ����������� ًرا ب������ح�������������س������ب������ي
� ُ������س������ئِ������ل������ت اَل ي�����ح�����������س�����ن ِب������ي

َي����������������� ُق�����������������ول
ل������ك������ن������م������ا ا ْل������������ ُب ْ
������������خ������������ل مِبَ������������ا
ق�����ل�����ت�����ه

التخريج :الوايف بالوفيات.60-59 /21 :
قافية اجليم
()3
قال �أبو ال�ص ��فاء ال�صفدي :حكى يل نور الدين علي بن �إ�سماعيل ال�صفدي،
ق ��ال� :أن�ش ��د ال�ش ��يخ جنم الدي ��ن يوما لغ ��زا للجماع ��ة وهم بني يدي ��ه يف احللقة
ي�شتغلون :الكامل
ي����������ا �أي����������ه����������ا احل������ب������ر ال����������ذي

ع����ل����م ال������ع������رو�������ض ب������ه ام����ت����زج

اب�������������������������ن ل�������������ن�������������ا دائ�������������������������رة

ف�������ي�������ه�������ا ب���������������س�������ي�������ط وه�������������زج

فف ّكر اجلماعة فيها زمانا ،فقال واحد منهم :هذا يف ال�ساقية .فقال له :درت فيها
زمانا حتى ظهرت لك .يريد �أنه ثور يدور يف ال�ساقية.
التخري ��ج :م�س ��الك الأب�ص ��ار .199/7 :وف ��وات الوفي ��ات .24/3 :وال ��وايف
بالوفيات .58/21 :برواية «احلري» مكان «احلرب».
قافية الدال
()4
وقال عند قدوم احلاج ،و�أن�شدت بدار احلديث الأ�شرفية :اخلفيف
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ي���ا ن���ي���اق احل��ج��ي��ج ال ذق����ت ���س��ه��دًا

ب��ع��ده��ا ال وال جت ّ�����ش��م��تِ َوخ����دا

ال ف���دي���ن���ا ������س�����واك ب������ال������روح م��ن��ا

�أنت �أولى من بات بالروح يفدى

ي����ا ب����ن����ات ال���ذم���ي���ل ك���ي���ف ت��رك�تن

����ش���ع���اب ال��غ�����ض��ا و����س���ل���ع وجن����دا

م���رح��� ًب���ا م���رح��� ًب���ا و�أه����ًل���ااً و���س��ه�ًلا

ب�����وج�����وه ر�أت م����ع����امل ���س��ع��دى

التخريج :فوات الوفيات.25/3 :والوايف بالوفيات64 /21 :
()5
قال يف رثاء �أمني الدين ابن القبقابي :اخلفيف
ل����درو�����س ا ْل������فِ������ َراق �أَ ْم����� َ����س����ى م��ع��ي��دا

�أ���س��ع��دي َي���ا ح��م��ام ق��ل�� ًب��ا عميدا

التخريج :الوايف بالوفيات.173/5:
قافية الراء
()6
ومن �شعره :املن�سرح
ي�����ا م���ن���ع���م���ا رم������ت ����ش���ك���ر �أن���ع���م���ه

ف������ح������ال

وا ّت�����ف�����ق ال���ف���ك���ر وال���ل�������س���ان م��ع��ا

������ي وا�����س����ت����ع���������ص����ي����ا وال وزر
ع������ل ّ
ب�����ش��ك��ر م���ا ال ي��ح�����ص��ى ومنح�صر

وب��������ان يل يف الإب�����������اء ع���ذره���م���ا

وداف�����������ع احل��������ق ب�����ال�����ه�����وى ب��ط��ر

واحل������������� ّر م�������ن د�أب�������������ه وع������ادت������ه
وك�����ي�����ف يل ب�����ال�����ذي �أروم �إذا

ي ّ
��������������رق ل�����ل�����ح�����ر ح����ي����ن ي����ع����ت����ذر
مل ي�����س��ع��د ال��ن��ط��ق ال وال ال��ف��ك��ر

و�أظ�����ه�����ر ال���ع���ج���ز ع����ن ق��ي��ام��ه��م��ا

ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه احل��ص��ر
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ل���ك���ن���ن���ي ل����ل����ح���������س����ود �أذك������������ر م��ا

ي���خ���رج م���ن ذاك ����ص���دره ال��وج��ر

���س���ح���ت ع���ل���ى ج���رز
���س��ح��ب �أي�������اد � ّ

��س��ح��ه��ا احل�����ص��ر
ف����أن���ب���ت ال�����ش��ك��ر � ّ

وغ������������ادرت م�����ن من��ي��ره�����ا غ�����درا

ال �آج ٌ
���������������ن م��������ا�ؤه��������ا وال ك�����در

�أ����ض���ح���ت ظ��ل��ال ال���������وداد وارف�����ة

ب��������ه ت��������ه��������ادى و�أي���������ن���������ع ال����ث����م����ر

يف �ضمن ذاك احل��ي��ا ع��ق��ود ندى

�أ���ص��داف��ه��ا ال�����س��ود ح�شوها ال���دّرر

ي�������ش���رق م��ن��ه��ا ال����دج����ى م��ف���ّ��ص��ل��ة

ب�����ع�����ن��ب��ر ع�����������رف ط�����ي�����ب�����ه ع���ط���ر

ت����ن����ع����م ر ّي�������������اه �أن�����������ف ك�������ل ف���ت���ى

�أذاب���������������ه يف ح�����ل�����ى ال������ع���ل��ا غ�����رر

ول���ي�������س ف���ي���م���ا و����ص���ف���ت���ه ع��ج��ب

�����س����ي����ول غ����ي����ث ي�����زي�����ده�����ا ب��ح��ر

ي��ا ملب�س ال ّ��ط��ر���س م��ن بالغته

ح����� ّل�����ة و������ش�����ي ن����ق����و�����ش����ه����ا فِ����� َق�����رُ

وغ�������ار��������س�������ا ف�����ي�����ه ك��������ل ع�����ارق�����ة

ف������رائ������د اجل�������وه�������ري ل����ه����ا ث��م��ر

ت�������و ّد زه������ر ال���ن���ج���وم م����ن ح�����س��د

ل������و �أ ّن�������ه�������ا يف غ�������ص���ون���ه���ا زه����ر

�إذا ت�������أم������ل������ت������ه������ا ي����ق����اب����ل����ن����ي

م����ن ك����ل وج�����ه م����ن �أف���ق���ه���ا ق��م��ر

ه�������ذا وك�������م ق����� ّل�����دت ع�����ق�����ود ع�لا

مي�������ن�������اك ق������ي���ل��ا حت������� ّف�������ه زم������ر

وك�������م �أم����������ور �أودع�����ت�����ه�����ا ف���غ���دت

ت�������ش���ب���ه �أرواح م���ع�������ش���ر ق���ب��روا

م������ايل وع���������دّي مل�����ا ح����وي����ت وه���ل

ب���ال���ع��� ّد حت�����ص��ى ال����رم����ال وامل��ط��ر

ل����ك����ن ج���������داي ل���ب���ع�������ض���ه���ا م��ن��ن

ح��� ّم���ل���ت���ه���ا ع����ات����ق����ي ل����ه����ا خ��ط��ر

وح���� ّث����ن����ي ن����ح����وه����ا م����ق����ال����ك يل

ب��������أن�������ن�������ي ل�������ل�������ج�������واب م���ن���ت���ظ���ر
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ف�������س���ق��� ُت���ه���ا ����س�ي�ر وج���ه���ه���ا ي���ده���ا

مي����ن����ع����ه����ا ك���������ش����ف����ه ل�������ك احل����ق����ر

وك�����ي�����ف ال وال�����������ذي �آت������ي������ك ب��ه

وط�����رف�����ه�����ا ب�����احل�����ي�����اء م��ن��ك�����س��ر

ه������دي������ة ج���������� ّل مت������ره������ا ح�������ش���ف

�إل��������������ى ك������������رمي ج������ن������اب������ه ه���ج���ر

ف��اق��ب��ل ي�����س�يري وال ت��ل��م ك��ر ًم��ا

م�����ن�����اف����� ًق�����ا يف ذراع���������������ه ق�������ص���ر

ق����د �أع����ج����زت����ه ع����ن ال����ق����ي����ام مب��ا

ي���ل���زم ح������االن :ال�����ض��ع��ف وال��ك�بر

التخريج :م�سالك الأب�صار.202/7 :
()7
وملا ظفر قازان �س ��نة ت�سع وت�سعني و�ستمائة ثم جاء يف �سنة اثنتني و�سبعمائة
فك�سر ،وقازان ا�سم القدر ،فقال ال�شيخ جنم الدين :الرجز
ق���د ن���ال ب��الأم�����س و�أغ������راه البطر
ف��ان��ق��ل��ب ال���د����س���ت ع��ل��ي��ه ف��ان��ك�����س��ر

مل������ا غ��������دا ق������������ازان ف�������خ�������ا ًرا مب��ا
ف�����ج�����اء ي�����رج�����ي م���ث���ل���ه���ا ث���ان���ي���ة

التخريج :فوات الوفيات .25 /3 :والوايف بالوفيات ،64/21 :والدرر الكامنة:
.56/4
قافية الزاي
()8
اخلفيف:

َي�����ا ����ش���ه���ا ًب���ا �أهْ ��������دى �إِليَ ّ ق��ري��� ً��ض��ا

َخ����الِ����ي����ا عَ������ن ت���ع�������س���ف الأل�����غ�����از
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َج���������������ا َءنيِ ُم����������ؤذ ًن���������ا ب�����رق�����ة ط��ب��ع

لمْ�����ج�����از
حِ ���ي��ن ر����ش���ح���ت���ه ِب����� َب�����اب ا َ

التخريج :الوايف بالوفيات.64/21 :
قافية ال�ضاد
()9
ومن �شعره :ال�سريع

ح������اول������ت م������ن �أه��������������واه يف ق��ت��ل��ه

ف���ق���ال م����ا ي�����ش��ف��ق م����ن ع��ار���ض��ي

ف���ق���ل���ت ي����ا ب������در ال����دج����ى م��ذه��ب��ي

�أنيّ َ ال اع�������ت������� ّد ب�����ال�����ع�����ار� ِ�����ض

التخريج :م�سالك الأب�صار203/7:
()10
َوله :الوافر

�أل���ي���ل���ت���ن���ا ا ْل���� َي���� ِت����ي���� َم����ة �أَي ق��ل��ب
ِب����لَ���� ْف����ظ م���ث���ل م���ن���ظ���وم ال��ل��آل����ئ

���س��ل��ب��ت م����ن امل���ت���ي���م غ��ي�ر را�����ض
ي��ح��اك��ي ح�سن م��ن��ث��ور ال��ري��ا���ض

التخريج :الدرر الكامنة.57/4 :
قافية العني
()11
ومن نظمه قوله يف املنثور :الطويل
10 9
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ومل �أر يف املنثور عرفا ومنظرا

وف����رط ���س��خ��اء يف ج��م��ي��ع ال��ب��دائ��ع

ت���راه �إذا ال�����س��ارون م���� ّروا بغفلة

ع��ل��ي��ه م�����ش�يرا ن��ح��وه��م ب��الأ���ص��اب��ع

التخريج :م�سالك الأب�صار.202/7 :
قافية الفاء
()12
وقوله :ال�سريع
�أ����ض���م���رت يف ال���ق���ل���ب ه�����وى ����ش���ادن

م�����ش��ت��غ��ل يف ال��ن��ح��و ال ين�صف

و����ص���ف���ت م�����ا �أ�����ض����م����رت ي����وم����ا ل��ه

ف��ق��ال يل :امل�ضمر ال يو�صف

التخريج :م�س ��الك الأب�ص ��ار ،203/7:وال ��وايف بالوفي ��ات ،59/21 :وفوات
الوفيات ،25/3 :والدرر الكامنة ،57/4 :بغية الوعاة ،166/2 :و�شذرات الذهب:
.249/8
قافية القاف
()13
وقوله� ،صدر كتاب �إلى ابن ن�صحان حني �سافر �إلى البالد امل�صرية :الكامل

ي���ا غ��ائ��ب��ا ق���د ك��ن��ت �أح�����س��ب قلبه

ب�����س��وى دم�����ش��ق و�أه����ل����ه ال يعلق

�إن ك��ان ���ص��دّك ن��ي�� ُل م�ص ٍر عنهم

ال غ��� ْر َو ف�� ْه��و َل��ن��ا ال�� َع��د ُّو ال ُ
أزرق

التخريج :م�سالك الأب�صار ،203/7:الوايف بالوفيات.65/21 :
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قافية الكاف
()14
َفمن نظمه ق�صيدة نبوية �أَول َها :الب�سيط

َي��ا رب��ة ال��� ِّ��س�� ّر هَ��ل يل َن ْ��ح��و مغناك

م���ن ع�����ودة �أج��ت��ل��ي فِ��ي��هَ��ا م��ح��يَّ��اك

�أم هَ���ل � َ��س�� ِب��ي��ل �إِ َل�����ى ل��ق��ي��اك َث��ا ِن�� َي��ة

مل�����غ�����رم َم��������ا م�����ن�����اه غ���ي��ر ل���ق���ي���اك

َل������ ُه ن�������وازع ����ش���وق َب������ات ي�����ض��رم��ه��ا

َب��ي�ن اجل���وان���ح والأح�������ش���اء ذك����راك

نن�س طيب لياليك ا َّلتِي �سلفت
مل َ

��ص��ب َب����ات ي��ه��واك
َو َك���ي���ف ي��ن�����س��اك � ٌّ

َي��ا رب��ة الخْ َ ���ال ك��م ق��د ط��ل فِيك دم

َف َما أجل بِعرْض البيد قتالك

�أ���س��رت حْ
الَ َن����ام َف َما
�سن �أل��ب��اب ْ أ
بال ِ

ال�����س����ر �أ����س���راك
�أع�����ز فيِ ذل َذاك ْ أ

َم��ا َذا ع�ساها ترى تن�أى الديار ِب َنا

م�سقط ال�شعرى جلئناك
َلو كنت فيِ ْ

َو َل��و حتجبت بال�سمر الذوابل عَن

زوار رب����ع����ك َي������ا ����س���م���را ل����زرن����اك

ذل����ت ل���ع���زك �أَ ْع����� َن�����اق المْ ُ���� ُل����وك َف�� َم��ا

�أع�ل�اك َي��ا ُم ْن َتهى ���س��ويل و�أغ�ل�اك

تهتكت فِ��ي��ك �أَ ْ���س�� َت��ار ا ْل��ه��وى َول��ه��ا

مل���ا ب���دا م���ن خ�ل�ال ال ّ�����س�ْت�رْ معناك

يَا َهل ترى يسمح ال َّد ْهر
املشت مِبَا
ُّ

�أرج�����وه م��ن ق���رب م��غ��ن��اك مل�ضناك

و�أجتلي مِ ن محياك الجْ َ مِ يل �ضحى

َما َبات يحكيه يل من ح�سنك احلاكي

م��ن بعد ح��ط رح��ايل فيِ حمى �أرج
خ�ير الخْ َ�َل�اَ ئ���ق ط���� ًّرا عِ �� ْن��د خالقه

�إِ اَّل رجا بامل�صطفى ا ْلهَادِي الر�ضي الزاكي

َو َخ����امت ال�� ُّر� ُ��س��ل م��اح��ي ك��ل �إ���ش��راك
�أَ ْعلَى وراق��ي ا ْلعلاَ من غري �إِ ْد َراك

�سباق غايات �أ ْق َ�صى ا ْلف�ضل وال�شرف ا ْلـ
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م ْهدي املعارف مبدي كل غام�ضة

م�سدي ال��ع��وارف م���ردي ك��ل فتاك

ُم َح َّمد ذِي المْ َقال ال�صَّ ادِق حْال�سن الـ
العي�س حجر َت ُه
نف�س ِ�إ ْن ب ّلغتكِ
ُ
َيا ُ

م�صدوق فيِ ال َق ْول مق�صي كل �أ َّفاك
و�صافحت مين َذاك ال�� ّرب��ع ميناك

ونلت م�أمولك الأ ْق َ�صى بلثم ثرى

�����ص��د م���ن َذاك
�أع��ت��اب��ه َو َب��ل��غ��ت ا ْل�� َق ْ
�أَ ْق�����دَام َذلِ���ك ت���ذري ال��دم��ع عَ�� ْي�� َن��اك

َوق���م���ت َب��ي�ن َي���� َد ْي���� ِه ل��ل�����س�لام على
َوق����د م����ددت َي���د الإم���ل��اق ط��ال��ب�� ًة

� ُ����س�����ؤَال����ه َل����ك ع���ف���وا عِ ��� ْن���د َم������ ْو اَلك

فقد بلغت املنى وال�سول فاجتهدي

هُ َن َ
اك وا�ستنجدي يل طرفك الباكي

ع�ساك �أَن ترزقي عطفا َعلَ ْيك َف�إِن

رزق������ت َذاك ف���ي���ا َواهلل ُب����� ْ����ش���� َراك

وليهنك ال�سعد �إِ ْذ حطت رحالك ف

رب����ع ِب���� ِه مل ت����زل حت����دي م��ط��اي��اك

فثم �أن���دى ال���ورى كفا و�أعظمهم

ج����اهً����ا و�أرح����ب����ه����م � َ����ص����درا مل��ل��ق��اك

َو َخ��ي��ره����� ْم ل���ن���زي���ل فيِ ح���م���اه و�أو

ف��اه��م ذم���ا ًم���ا و�أم�ل�اه���م ب��ج��دواك

واح����ر ق��ل��ب��اه م��ن ���ش��وق��ي ل�� ُر�ؤْ َي��ت��ه
ِب����اللهَّ َي���ا نف�س ك���وين يل م�ساعدة

ف��ق��د ت���ق���ادم ع��ه��د ال�����ش��ي��ق ال�����ش��اك��ي
حا�شاك �أَن تخذليني ا ْل َي ْوم حا�شاك

وجددي ا ْل َع ْزم فيِ َذا ا ْل َعام واجتهدي

عَ�����س��ى ب���ذل���ك ت��خ��ب��و َن�����ار �أح�����ش��اك

َف��������إِن ح���رم���ت ل���ق���اه ِت���� ْل َ
����ك م��ع��ذرة

َو�إِن َظ���ف���رت ِب���� ِه َي���ا جن���ح م�سعاك

�صلى َعلَ ْي ِه �إِ َل��ه ا ْل َع ْر�ش َما قطعت

ك���واك���ب ْالأُف�������ق َل��� ْي�ًل�ااً ب����رج �أف��ل�اك

التخريج :الوايف بالوفي ��ات ،64-63/21 :الدرر الكامنة.56/4 :البيت الأول
فقط.
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قافية الالم
()15
قال ال�ص ��فديَ :وممِ َّ ا ي ْلحق بال�ش ��عر المْ ُ َت َق� � ّدم َما كتبته ل ْلمول ��ى المْ َا ِلك جمال
ال ّدي ��ن ا ْبن املرحوم َعلاَ ء ال ّدي ��ن بن َغ مِان ِحني َجا َءنيِ توقي ��ع بتدري�س العذراوية
الُ َم َراء تغمده اهلل برحمته من غري ُ�س�ؤال:
ِب َخ ِّط ِه و�إن�ش ��ائه َوقد ت�ص ��دق ب َها ملك ْ أ
املجتث
واف���������������������������ى ِ�إليَ ّ
���������ص��������اغ��������ت��������ه ف�����������ك�����������رة � َ���������س���������ار
ي�������������������س���������ري َو َراء ����������س���������راة
م�����������������ر������������������ص�����������������ع ب��������ل���������آل�����������������ئ
ك��������ت��������اب

ُح�������� ْل��������و م��������ن ال������������������ ّد ّر خ�����ايل
�إِ َل���������������ى ال�����ع�����ل�����ى غ���ي���ر �����س����ايل
ت�����������ش�����ت�����اق�����ه�����ن المْ َ�������������� َع��������������ال
م�������������������������������ش���������������رف مب�����������ث�����������ال

م����������ن عِ ���������� ْن����������د �أ ْك����������������������رم م�����ول�����ى

ُي������ ْع������ط������ي ِب��������� َغ����ْي����رْ � ُ��������س���������ؤال

��������ص�������دي�������ق

م�������ن ال��������� ُّ��������ص��������دُور امل�������������� َوال

ِ�إ اَّل َو َق���������������������������ا َل � َ�������س������� ِري�������ع�������ا:

هَ������������������� َذا ب��������دي��������ع الجْ��������م��������ال

َف�������������� َم��������������ا

َر�آ ُه

التخريج :الوايف بالوفيات.66-65/21 :
قافية النون
()16
وقوله من �أبيات �أجاب بها الفا�ضل تاج الدين اليماين :املديد

م������ن �أخ����������ي الإف���������������ض�������اَل وامل����ن����ن
و�����ش����ي����ه����ا م������ن ����ص���ن���ع���ة ال���ي���م���ن���ي
م������ا ي�����ق�����ول ال������ق������رط يف الأذن

ِب���������أب��������ي ب�����ك�����ر خ���������ص���������ص����ت ب����هَ����ا
�أق�������ب�������ل�������ت ت������خ������ت������ال يف ح���ل���ل
ف������رع������ه������ا مي������ل������ي خ��ل�اخ����ل����ه����ا
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التخري ��ج :ال ��وايف بالوفيات ،59/21 :وم�س ��الك الأب�ص ��ار .203/7:والدرر
الكامنة(.57/4 :البيتان الثاين والثالث).
نرثه:
()1
ومن خطبه التي تلج القلوب ،وتخرج �إلى الإقالع والإقالل من الذنوب قوله:
�أيها النا�س ت�أ ّن�س ��وا يف املكارم و�س ��ارعوا �إلى املغامن ،وجانبوا مكا�سب امل�آثم؛
ف�إنها معادم ،و�أيقظوا عيون العزائم ف�إ ّنها نوائم ،واغتنموا �أوقات الطاعات ف�إنها
موا�س ��م .هذا ،عباد اهلل� ،ش ��عبان واحدة بكم ركائبه ،ممل ��وءة مبتاجر �أعمالكم
وال�شقي من �أ�ضحت
حقائبه ،فال�س ��عيد من ز ّكى فيه بالإخال�ص مكا�سب �أعماله،
ّ
زيوف املعا�صي ر�أ�س مال �آماله� .سحقا له من مغبون .ما �أخ�سر �صفقته! ومدلج يف
دياجي الأطماع ما �أبعد �ش ّقته ،باع الباقي مبا يفنى ،واعتا�ض عن النفي�س العايل
بالأدنى .تربّ جت له الدنيا ف�أخلد �إليها ،و�ض ��منت له كواذب الآمال �س�ل�امته امل�آل
فاعتمد عليها؛ حتى �إذا ا�س�ت�رجعت منه الأيام ما وهبت ،و�أخلفته الآمال املواعد
وكذبت ،ور�أى وجود �أمانيه عدما ،و�ص ��حة ظنونه �س ��قما ،ع� �ّ�ض على يديه ندما،
وبكى ّ
بذل الدموع َدما ،وا�ست�صرخ فلم يجد م�سعدا ووجد من�سي �أعماله حا�ضرا،
وال يظلم ربك �أحدا.
التخريج :م�سالك الأب�صار.203/7 :
()2
وقوله:
اغتنموا �أيام املهل قبل انقرا�ض ��ها .وداووا �س ��قم النفو�س بذكر هجوم الأجل
قبل ا�س ��تحكام �أمرا�ض ��ها ،ور ّو�ض ��وها ع ��ن جماحها يف ال�ش ��هوات ف�إ ّن ��ه ال نهاية
لأعرا�ض ��ها .واعمل ��وا لي ��وم ال يجزي فيه والد ع ��ن ولده وال مولود ع ��ن والده .وال
رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441
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محي ��د ملن غلبت عليه ال�شّ ��قوة عن مناهل عذابه وم ��وارده ،وابتهلوا �إلى ر ّبكم يف
�أوقات الربكات؛ فما حرم فيها من ق�صده بركة مقا�صده.
التخريج :م�سالك الأب�صار.204/7 :
()3
ومنها اخلطبة التي خطب بها �أول جمعة �أقيمت باجلامع ال�سيفي ي�شكر كافل
املمالك ال�شامية ،وهي:
احلم ��د هلل من�ش ��ئ �أ�ص ��ناف الأمم و�ص ��انعها ،وم�ؤلف �أ�ش�ل�ائها بع ��د العدم
وجامعه ��ا ،ومنطق جوارحها مبا اخرتجت و�س ��امعها ،وباع ��ث هممها على اخلري
ووازعها  ،وجمري �س ��وابق �آمالها يف ميدان �آجاله ��ا ،نحو مطامع مطامعها الذي
�أجزل مواهب ال�س ��عادة ملن �ش� � ّيد بيوت العبادة ،و�شكر �ص ��نيع من قدح بالإح�سان
زناده؛ فوعده احل�س ��نى وزيادة .وف�ضّ ��ل بقاع الأر�ض بع�ضها على بع�ض ،فاعل يف
ال�ش ��رف مح ّلها ،وناط بها �أ�سباب ال�سيادة فاتخذها �صالح عباده معاهد للعبادة.
فطوب ��ى مل ��ن ح ّلها ،وا ّدخر من القرب نفائ�س يحق يف مثله ��ا التناف�س ،ثم و ّفق لها
قوما كانوا �أحقّ بها و�أهلها.
�أحمده على ما �أ�سبغ من نعم زكت مغار�سها ف�صفت مالب�سها ،و�أواله من منن
�صيغت م�شارعها فنمت مراتعها .و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له� .شهادة
�أحكم الإخال�ص بالقلب معاقدها ،و�ص� � ّفي من �ش ��وائب �أكدار ال�شكوك مواردها،
و�أ�شهد �أنّ محمدا عبده ور�سوله ،والكفر مخ�صبة مراتعه �أهله بالأ�شقياء مرابعه،
ق ��د م ّد يف الأر� ��ض خطاه ،وجتاوز احل ّد يف الطغيان ّ
وتخطاه .فلم يزل �ص ��لى اهلل
عليه و�س ّلم يهيج بنانه بجنوب احلق و�ضاه ،وبيد طغاته رطى الأثمان و�شباه ؛ حتى
�أ�ص ��بح وارف زرعه غثاء ،و�أم�س ��ى �أن�س ربعه قواء� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله غدوة
وم�ساء� ،صالة يبلغهم بها من النعيم املقيم �أمال ،ويح ّقق لهم رجاء.
�أيه ��ا النا�س ج ّدوا يف الطاعة قبل تع ّذر اال�س ��تطاعة ،وج� � ّذوا حبائل الأطماع
مبدى القناعة.
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فك ��م �أطلعكم الده ��ر تق ّلبه على احلقائ ��ق ف�أغفلتم ّ
اطالعه ،وكم �أ�س ��معكم
ل�س ��ان حوادثه �أبلغ املواعظ لو وعيتم �إ�سماعه! فيالها غفلة �شاملة ،و�أمنية باطلة،
و�أطماع ��ا كاذب ��ة .و�آماال خابية ،وقلوبا عن العظات الهية ،و�أ�س ��بابا من التع ّلالت
واهي ��ة ،فوجهوا رحمكم اهلل �إل ��ى جهة االعتبار عيون �أفكاره ��م ،وانبوا �إلى ت�أمل
الإ�ش ��ارات عنه �أ�سماعكم و�أب�ص ��ارهم؛ ف�إن من ا�س ��تمع بخطوب الأيام غني عن
خطب الأنام ،ومن اقرتع معالق الآثام ا�ست�أذن على االنتقام.
التخريج :م�سالك الأب�صار.205-204 /7 :
()4
ومن خطبة يف ر�أ�س ال�سنة:
احلم ��د هلل الذي ال تدرك عظمته ثواقب الأفهام ،وال يحيط مبعارف عوارفه
خط ��وات الأوه ��ام ،وال يبلغ مدى �ش ��كر نعمه محام ��د الأيام .الذي ط ّرز بع�س ��جد
وف�صل بلجني الأهلة
ور�صع بجواهر النجوم ح ّلة الظالمّ ،
ال�شم�س حوا�شي الأيامّ ،
عق ��ود ال�ش ��هور والأع ��وام� .أحمده عل ��ى نعمه اجلالئ ��ل العظام ،ومننه ال�ش ��وامل
اجل�س ��ام .و�أ�ش ��هد �أن ال �إله �إال اهلل ،وحده ال �شريك له �شهادة ال ينق�ص لها متام،
وال يحقر لها ذمام ،و�أ�شهد �أن محمدا عبده ور�سوله �أر�سله و�سوق الباطل قد قام،
ومحب ال�ضالل قد هام ،وطرف الر�شد قد نام ،و�أفق احلقّ قد عام .فج ّرد �سيف
ّ
العزم و�س ��ام « ،»4وع ّنف على الغي والم ،واقتاد اخلليقة �إلى ال�س ��عادة بكل زمام.
�صلى اهلل عليه وعلى �آله اخلري الكرام� ،صالة ال انف�صال مل�سابغها وال انف�صام.
التخريج :م�سالك الأب�صار.205/7 :والوايف بالوفيات.65-64/21 :
()5
وقوله يف خطبة عيد الأ�ضحى:
احلم ��د هلل العظيم �ش� ��أنه ،العزيز �س ��لطانه ،القدمي �إح�س ��انه ،الذي �أ�س ��مع
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دعوت ��ه �إل ��ى عرفات عرفاته من كل طريق .ق ّلبتها قلوب �أويل الإنابة ،م�س ��رعة يف
فج عميق� .أحم ��ده على نعمته التي �أح ّل ��ت مغنى الغنى
الإجاب ��ة ،ووافتها م ��ن كل ّ
فتح ّلت بفرائد الأجياد ،ومننه التي بلغت مني املنى ،وكل الأ ّيام بها �أعياد .و�أ�شهد
�أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �ش ��ريك له� ،ش ��هادة ال يخلق امللوان جديدها ،وال تنال يد
ال�ش ��ك م�شيدها .و�أ�ش ��هد �أن محمدا عبده ور�سوله� .أر�سله رحمة للربايا ،ومحذرا
من �س ��وء عواقب اخلطايا ،فط ّهر من رج�سها ال�سجايا ،و�ساق �إلى محلها الهدايا،
وبعث الهمم على ال�ضحايا� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله املنزّهني عن الدنايا� ،صالة
ال ّ
تنفك �سعادة يف البكر والع�شايا.
التخريج :م�سالك الأب�صار ،206/7 :والوايف بالوفيات.66/21 :
الدرا�سة الفنية:
مو�ضوعات �شعره:
من �أهم الأغرا�ض يف �شعر القحفازي:
1 .1املديح� :إذ �إ ّنه مدح النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ،فذكر خ�صاله الكرمية
من �صدق وغريه وذكر �أي�ضا ال�شوق �إليه وله يف ذلك ق�صيدة نبوية منها
قوله:
َي��ا رب��ة ال��� ِّ��س�� ّر هَ��ل يل َن ْ��ح��و مغناك
�أم هَ���ل � َ��س�� ِب��ي��ل �إِ َل�����ى ل��ق��ي��اك َث��ا ِن�� َي��ة
َل������ ُه ن�������وازع ����ش���وق َب������ات ي�����ض��رم��ه��ا

م��ن ع���ودة �أج��ت��ل��ي فِ��ي�� َه��ا محياك
مل����غ����رم َم������ا م����ن����اه غ��ي��ر ل��ق��ي��اك
َب�ين اجل��وان��ح والأح�����ش��اء ذك��راك

مل نن�س طيب لياليك ا َّلتِي �سلفت

َو َك��ي��ف ين�ساك �صب َب��ات يهواك

الغزل :فقد تغزل بامر�أة ا�سمها قلوب �إذ قال:
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يزعم ن�صحي وه��و فيه ك��ذوب
ف��ق��ل��ت :يف ق��ل��ب��ي امل��ع�� ّن��ى قلوب

ع�����ات�����ب�����ن�����ي يف ح������ ّب������ك������م ع���������اذل
وق��������ال :م����ا يف ق��ل��ب��ك اذك��������ره يل

بناء الق�صيدة:
توزع �شعر القحفازي بني الق�صائد واملقطوعات والنتف ،و�أطول ق�صائده تقع
يف اثنني وثالثني بيتًا.
ومن حيث اجلمل والرتاكيب كان ال�ش ��اعر من ّو ًعا يف الأ�س ��اليب� ،إذ ا�س ��تعان
بعدد من الأ�ساليب كاال�ستفهام والأمر والنهي والنفي وغريها.
بناء اللغة:
من املعلوم �أنّ الألفاظ يف ارتباطها تك ّون يف الق�ص ��يدة �ص ��و ًرا  ،هذه ال�ص ��ور
تعطينا فكرة عن الق�ض ��ية التي تدور حولها الألفاظ ،فمثال يف الق�ص ��يدة النبوية
الت ��ي مدح فيها النبي محمد �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم �أ�ش ��ار �إلى �ألف ��اظ ت�ؤكد هذا
املعنى منها:
(ذي املقال ال�ص ��ادق احل�س ��ن) (خري اخلالئق) (�ص ��لى عليه �إله العر�ش)
وغريها.
الت�شكيل الإيقاعي:
الفنون البديعية:
ومن الفنون البديعية التي لها ح�ضور يف �شعر القحفازي هي:
الطباق :ومن �أمثلته قوله:
وع������������������������������������دة يف ال���������������ك���������������رب

وه���������������و خ������ل������ي������ل يف ال��������رخ��������ا

فالطباق جنده بني لفظتي الرخاء والكرب.
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الإيقاع اخلارجي :وي�شمل الوزن والقافية.
 -1الوزن:
�س ��ار القحفازي متاب ًع ��ا بحور اخلليل املعروفة ،ويتقدمها ال�س ��ريع فالطويل
فالرجز فالكامل فاخلفيف فاملجتث فاملديد فاملن�سرح والب�سيط.
 -2القافية:
حر�ص القحفازي على �أن ينوع يف القوايف فجاءت على النحو الآتي:
قافي ��ة الراء باملرتبة الأولى ،فالباء فالقاف ،ثم الالم والعني والكاف والدال
وال�ضاد.
هوامش البحث:
( )1تنظ ��ر ترجمته يف :ف ��وات الوفيات  ،25-24/3محمد �ش ��اكر الكتبي ،حتقي ��ق :محمد محيي الدين
عبد احلميد ،مطبعة ال�س ��عادة ،القاهرة .والوايف بالوفيات  ،59-58/21ال�صفدي ،حتقيق� :أحمد
الأرنا�ؤوط ،وتركي م�ص ��طفى ،دار �إحياء الرتاث ،بريوت2000 ،م .م�سالك الأب�صار،205-204/7
ابن ف�ضل اهلل العمري ،حتقيق :كامل �سلمان اجلبوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2010 ،م.
الدرر الكامنة � ،55/4أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن محمد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين (املتوفى:
852ه� �ـ)  ،حتقيق :محمد عبد املعيد �ض ��ان ،جمل�س دائرة املع ��ارف العثمانية  -حيدر اباد /الهند
الطبع ��ة الثاني ��ة1392 ،هـ1972 /م .وبغية الوعاة  ،166/2ال�س ��يوطي ،حتقيق :محمد �أبو الف�ض ��ل
�إبراهي ��م ،املكتبة الع�ص ��رية ،لبنان .والدار� ��س يف تاريخ املدار�س  ،421/1عب ��د القادر بن محمد
النعيمي الدم�ش ��قي  ،حتقيق� :إبراهيم �ش ��م�س الدين ،دار الكتب العلمية الطبعة :الأولى 1410هـ -
1990م .و�ش ��ذرات الذهب  ،248/8ابن العماد احلنبلي ،حتقيق :محمد الأرنا�ؤوط ،دار ابن كثري،
دم�شق ،بريوت1986 ،م.
( )2ينظر :الوايف بالوفيات .59/21
( )3الدرر الكامنة  ،55/4وبغية الوعاة  ،166/2و�شذرات الذهب .248/8
( )4الوايف بالوفيات ،59/21وفوات الوفيات .25/3
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منهج التأريخ يف مظهر التقديس
للجربتي
بقلم :محمد زغلول عامر

ُ
البع�ض ب� ��أن جذوة «علم واقعات ال ُعمران»( )1الذي �أ�س�س ��ه وو�ض ��ع
ق ��د َي ُظنُّ
�آليات ��ه البحثية العامل ال َّفذ «عب ��د الرحمن ابن محمد ابن خلدون» ( 808 – 732
هـ) يف �س ��بعينيات القرن الثامن الهجري كانت قد انطف�أت يف ُغ ُ�ض ��ون القرنني
التاليني لو�ض ��ع “ابن خلدون” ملُقدمته ال�شهرية  ،والتي حاول من خاللها البحث
يف �أ ّول َّيات قيام الدول  ،من خالل تَت ُّبع العوائد والعوامل امل�ؤدية بدورها العتبار �أن
االجتماع الإن�س ��اين ال ُبد و�أن ي�ؤدي �إلى قيام ال ��دول ،باعتبار �أن الدولة هي مناط
تنظيم ذلك االجتماع .
ولكن مجُ َّرد ُمطالعة عابرة لكتاب «مظهر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�سي�س»
اجلربتي» ( 1237 – 1155هـ) �ستُثبت
لل�ش ��يخ الع ّالمة «عبد الرحمن بن ح�س ��ن
ّ
مب ��ا ال ي ��دع جما ًال لأي ري ��ب �أن جذوة “عل ��م واقع ��ات ال ُعمران “ العربي املن�ش� ��أ
برتاجع
وامل ��ورد مل تكن لتخ ُفت �أب ��د ًا ذلك اخلفوت  ،الذي ادعا ُه ه� ��ؤالء القائلون ُ
ري  ،فقد �أعلنت
النزعة االجتهادية يف الفكر
العربي بحلول القرن العا�ش ��ر ِ
اله ْج ّ
ّ
“الفل�س ��فة الت�أريخية اخللدونية” عن نف�س ��ها يف ذلك امل�ؤ َلف احلوليِّ املُجد َول ،
مح َ�ص احل ��دث التاريخي لدرج ��ة تثبيته داخل
عب عن ُرق � ّ�ى معريف َّ
ال ��ذي و�إن رَّ
ُم َخ ِّيلة قارئه � ،إال �أنه كان وبحق �أحد عال ِئم الن�شاط احل�ضاري العربي يف غ�ضون
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القرنني احلادي ع�ش ��ر والثاين ع�شر الهجريني  ،اللذان َ�ش ِهدا بدورهما بدء ذلك
االحتكاك ذي الأبعاد املتعددة بني احل�ض ��ارتني الإ�س�ل�امية والغربية  ،التي كانت
احلملة الفرن�سية �أولى مراحل احتكاكهما املبا�شر.
ويب ��دوا �أن «عب ��د الرحمن اجلربتي» كان ق ��د اط َّلع على �إح ��دى مخطوطات
املُقدمة ال�ش ��هرية التي �ض ��متها املكتب ��ة الأزهرية القدمية  ،الت ��ي انتهبتها �أيادي
م�ست�ش ��رقي الفرن�سي�س وتراجمتهم ،فقد افتتح ال�شيخ عبد الرحمن كتابه «مظهر
التقدي� ��س» بقوله« :اقت�ض ��ت احلكم ��ة ال َّر ّبان ّية والأ�س ��رار الإلهية  ،ن�ص ��ب خليفة
ب ��ه يرتبط للع ��امل نظامه  ،وجت ��ري عليه بح�س ��ب ُمطابقة قوانني ال�ش ��رع �أوامره
و�أحكام ��ه»  ،وه ��و ما يكاد �أن يتطابق مع ما قال ب ��ه «عبد الرحمن ابن خلدون» يف
ُمقدمته ال�ش ��هرية من كون الب�ش ��ر محتاجني يف اجتماعه ��م �إلى من يحملهم على
ُمقت�ض ��ى الأحكام  ،ومينع �ش ��جور اخلالف بينهم � ،إذ �إن الب�ش ��ر  -بفعل ما فيهم
من طبائع حيوانية ميكنهم �أن تف�ضي بهم لظلم بع�ضهم ً
بع�ضا  -ميكن �أن يتقاتلوا
على حاجيات معا�شهم  ،فتمتد �أيديهم �إلى متاع غريهم  ،مبا ميكن �أن يف�ضي بهم
لل�شجار والتقا ُت ِل فيما بينهم .
ويب ��دوا �أن تلك « ال َف ْل َ�س� � َف َة التاريخان ّية اخللدوني ��ة» كانت قد حكمت «مظهر
التقدي�س بذهاب دولة الفرن�س ��ي�س» منذ البداية  ،حيث �أن ُعنوان الكتاب – بحد
ذاته – قد حمل �ش ��يئ ًا من ذلك التجريد ال ُكلي العام  ،الذي اعتربه �سيد فال�سفة
االجتماع “ عبد الرحمن ابن خلدون” ِ�س َمة ال ُعلماء  ،من حيث �أن “عبد الرحمن
الكنانة
اجلربتي” مل يكن لي�ستقر على و�صف الوجود الفرن�سي املُ�ضطرب يف �أر�ض ِ
 الذي ا�س ��تمر بني (  1216 – 1213هجرية ) – ب�أنه �ش� � َّك َل دولة قائمة بذاتها،�س ��وى بعد �أن ر�ص ��د بني �ص ��فحات كتابه تلك النظامات القانوني ��ة  ،وال ُعمرانية،
وال�ضرائبية  ،وال�صحية التي حاول الفرن�سيون فر�ضها على ال�شعب امل�صري ،فقد
حتدث “ال�شيخ اجلربتي” عن �إن�شاء الفرن�سيني محكمة �ض َّمت �ستة من امل�سلمني
و�س ��تة من غري املُ�سلمني ،للف�صل يف الدعاوى املدنية ُمبقت�ضى القوانني الو�ضعية،
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التي ا�س ��تنبطها الفرن�س ��ي�س بتح�س�ي�ن عقولهم على حد قول “اجلربتي” لتكون
بدي ًال للمحاكم القدمية والتي كانت تق�ض ��ي وفق ال�ش ��ريعة املحمدية ال َّغراء  ،وقد
و�صف “اجلربتي” “املعلم ملطى” رئي�س تلك املحكمة بـ“اللعني” ،بعد �أن حاول
ُم�س ��اواة الرجل باملر�أة يف م�س ��ائل املواريث � ،إذ �إن الرجل – يف ر�أيه � -أقدر على
العقلي ”  ،والذي بنى عليه الفرن�س ��يون
الك�س ��ب من املر�أة ُمبقت�ض ��ى “التح�س�ي�ن
ّ
قوانينهم الو�ض ��ع َّية  ،التي ا�س ��تبدلوها بالقوانني ال َك َن�س� � ّية التي كانت �س ��ارية يف
بالدهم يف ع�صر ما قبل الثورة الفرن�سية  ،مبا ي�ؤكد ويف َن َ�سق ُمت�صل ت�صور «عبد
الرحمن اجلربتي» للأ�سا�س ��يات املُ ِّ
نظمة للبنيوية املُجتمعية من منظور �إ�س�ل�امي
خال�ص ،يقوم بدوره على االنطالق من تقليد �س ��ابقيه من امل�ش ��ايخ  ،الذين ق َّوموا
النزع ��ة االجتهادية يف فكر ذلك العالمة املُجتهد  ،والذي – ويف �إطار ت�ص ��وراته
للبنيوية املُجتمعية التي حاول الفرن�س ��يون �إعادة بنا ِئها على وفق مذهبهم القائل
بالتح�س�ي�ن والتقبيح العقليني – كان قد حاول فل�س ��فة الوجود الفرن�س ��ي يف م�صر
على �أ�س ��ا�س را�س ��خ م ��ن ُمقاومة �إعم ��ال العقل فيم ��ا َو َر َد فيه ن� ��ص  ،حيث �أثبت
ال�شيخ ُمخالفة “اجلمهور الفرن�سي”  -كما كان الفرن�سيون ينعتون �أنف�سهم يف
من�ش ��وراتهم لل�شعب امل�صري – ل�سا ِئ ِر الأديان ال�سماوية  ،وذلك من قبيل قوله
يف �ش ��رح من�ش ��ورهم الذي افتتحوه بـ ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ال �إله �إال اهلل ال
ولد له  ،وال �ش ��ريك يف ُم ِلك ِه ) � [ :إنهم (�أي الفرن�س ��يني) موافقون للملل الثالث،
و ُمخالفون لهم بل وجلميع امللل  ،موافقون للم�س ��لمني يف ذكر الت�سمية ونفي الولد
وال�ش ��ريك  ،و ُمخالفون لهم يف عدم الإتيان بال�ش ��هادتني وجحد الر�سالة  ،ورف�ض
الأقوال والأفعال ال�ش ��رعية املعلومة من الدين بال�ض ��رورة  ،وموافقون للن�ص ��ارى
يف غالب �أقوالهم و�أفعالهم  ،و ُمخالفون لهم يف القول بالتثليث  ،وجحد الر�س ��الة
�أي�ض� � ًا  ،ورف� ��ض ديانتهم  ،وقتل الق�س ��و�س  ،وه ��دم الكناي� ��س  ،وموافقون لليهود
يف التوحي ��د  ،ف� ��إن اليهود ال تقول بالتثليث  ،و�إمنا هم جم�س ��مة مخالفون لهم يف
ديانتهم( ، ] )2ومن ثم ف�إنه ميكننا القول ب�أن «عبد الرحمن اجلربتي» كان ل�س ��ان
ح ��ال طبقة املُعممني الأزهريني  ،الذين َ�ش � َ�ح َذ ال�ص ��ف الث ��اين منهم اجلماهري
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للثورة �ض ��د املُ�ستعمر الفرن�سي  ،والذي حاول بح�سب ال�شيخ تغيري معامل القاهرة
ال�س ��كان وفق ُم َّ
خطط �إقامة مدينة فرن�س ��ية الطراز
بالهدم والبناء و�إعادة توزيع ُ
على ال َن َ�س � ِ�ق الباري�س ��ي على �أنقا�ض القاهرة العربية  ،وهو ما َّعرب عنه اجلربتي
يف �سرده ملُجمل حوادث �شهر ُجمادى  ، 1213حني قال« :ومنها �أنهم هدموا وبنوا
باملقيا�س والرو�ض ��ة  ،وهدموا جامع �أبو هُ ريرة باجليزة  ،وهدموا اجلامع املجاور
لقنطرة الدِّ كة  ،و�شرعوا يف ردم جهات َح َواليَ ْ بركة الأزبكية» .
وق ��د ظه ��رت نزعة النق ��د االجتماعي �ص ��ارخة يف تلك ال ُلغة �ش ��به العامية ،
التفاع ِل بني الفرن�سي�س و�أهل م�صر
التي �أ َّرخ بها «ال�ش ��يخ اجلربتي» يوميات ذلك
ُ
وال�ش ��ام  ،مبا ي ُد ُّل على التما�س جودة تو�ص ��يف احلدث التاريخي .ويبدو �أن «عبد
الرحم ��ن اجلربتي» كان ي�أخ ��ذ على العامة بع�ض امل�آخذ  ،فيم ��ا يتعلق بردود فعل
طوائ ��ف منهم على «الهوج ��ة» التي حدثت بفعل الزلزلة  ،والت ��ي �أحدثتها هزمية
فر�س ��ان املماليك على �أيدي املُ َر َّبعات الب�ش ��رية النابليوني ��ة يف معركة �إمبابة يوم
ال�س ��اب ِع من َ�ص� � َفر عام  1213هـ  ،وكي ��ف �أن «اجلعيدية» و«�أوبا� ��ش النا�س» نهبوا
بي ��وت �أُمراء املمالي ��ك بالقاهرة  ،مبا �أدى بالفرن�س ��يني لإع ��دام اثنني من ه�ؤالء
«اجلعيدية» يف ُمحاولة لإيقاف عمليات النهب يف القاهرة  ،التي فاقت احلد بفعل
تلك «الهوجة» ،التي َّع رَ َب عنها باحثوا االجتماع املُعا�صرين بـ «التغيرُ يف ال�سلوكيات
العامة بدافع من �ص ��دمة ت�ص ��دم العقل اجلمعي»  ،مبا يعن ��ي �إمكانية نفي ُتهمة
«الت�أري ��خ املُرتبط بالر�ؤية َ
الط َبقية» عن ال�ش ��يخ «عب ��د الرحمن اجلربتي» ،الذي
وبحكم كونه اب ًنا ل ُأ�سرة ثرية امتلكت ال�ضياع والعقار ميكنه �أن يفتقد القدرة
كان ُ
على ت�ش ��ريح َ
احل َدث التاريخي انطالق ًا من عوامل مو�ضوعية» � ،إذ �إن نقد ال�شيخ
لبع�ض ت�صرفات عامة �أهل زمانه مل تكن �سوى ُمحاولة لتحقيق الدِّ قة يف تو�صيف
َ
احل َد ِث التاريخي و�ص ��و ًال لتحقيق مو�ض ��وعية تناوله  ،وذلك من قبيل قوله وا�صف ًا
ال�س ��وقة على دخول الفرن�س ��ي�س �إلى القاهرة زرافات بعد انت�ص ��ارهم
َر َّدات فعل ُّ
يف معرك ��ة �إنباب ��ة «�إمبابة» [ وانهمكوا «�أي الفرن�س ��ي�س « عل ��ى �أنواع الطعام مثل
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و�ص� � َّغروا ا ُ
خلبز  ،وطحنوه برتابه  ،وباعوا
ال�س ��وقة َ ،
الكالب ال�س ��عرانني َ ،ف َفج َر ُّ
البي�ض ��ة بن�ص ��ف ِف�ض ��ة( ، )3بعد �أن كانوا يبيعون كل �أربع بي�ضات بن�صف  ،وفتح
النا� ��س عدة دكاكني بجوارهم يبيعون فيها �أ�ص ��ناف امل�أكوالت  ،كالفطري والكعك
وال�س ��مك املقلى واللحوم والفراخ املحمرة وغري ذلك  ،وفتح ن�ص ��ارى الأروام «�أي
اليونانيني» عدة دكاكني لبيع املُ�س ��كرات  ،وع َّدة خمامري وقهاوى ،وطافت جماعة
ك�سقاة املاء  ،و�صاروا ُينادون به يف الأ�سواق
من الن�صارى يف الأ�سواق تبيع ال َع َرقى ُ
ِب ُل َغ ِت ِهم  ،و َف َح َ�ش ذلك جد ًا] .
ِومثلم ��ا تخ َّي ��ل ٌ
بع�ض م ��ن قا ِرئى �آث ��ار اجلربت ��ي التاريخية �أن ركاك ��ة اللغة
املُ�س ��تخدمة يف تو�ص ��يفه لبع�ض فعاليات احلملة الفرن�س ��ية على م�صر ُت َع ُد دلي ًال
قاطع ًا على َظالم ّية الع�ص ��ر الذي ن�ش� ��أ فيه هذا امل�ؤرخ الف ��ذ  ،فقد َ
تخ َّي َل البع�ض
الآخر ب�أن جدولة «عبد الرحمن اجلربتي» لأحداث تواريخه على نف�س ال َن َ�س ِق الذي
امليالدي د َّل َلت على
اتبعه من �سبقه من م�ؤرخى القرنني احلادي ع�شر والثاين ع�شر
ّ
�أن ��ه مل يكن قط م�ؤرخ ًا كبري ًا ُ ،م�ض ��يفني �أن كتابات اجلربت ��ي املُتعددة التعدو �أن
تكون محاولة للر�ص ��د الدقيق لتلك «ال�صدمة احل�ضار ّية»  ،والتي ُيع ِّر ُفها �أ�ساتذة
التاريخ العام باحلملة الفرن�س ��ية على م�صر وال�شام  ،واحلقيقة �أن �آثار اجلربتي
التاريخية كانت قد ُترجمت �إلى الفرن�س ��ية برغم وجود �ش ��هادات عديدة و�ض ��عها
كثريون من ُعلماء وقادة احلملة الفرن�س ��ية على م�ص ��ر وال�ش ��ام  ،مب ��ا ُي َد ِّل ُل على
اعرتاف الفرن�سيني بتلك امل�صداقية يف تدوين وقائع تلك املُغامرة النابليونية على
م�ص ��ر وجوارها العربي  ،التي ات�سمت بها كتابات اجلربتي عن احلملة الفرن�سية
 ،والتي كانت املرجع �ش ��به الوحيد املُ�صاغ ب ُلغة ال�ضاد الذي �أدرك ال ُبعد َ
قيقي
احل ّ
لغزوة بونابرت  ،والذي مل يكن مجُ رد ا�ستعمار البلدان ال�شرقية وحت�سني ا�ستغالل
()4
ثرواته ��ا  ،الت ��ي مل ي�س ��تطع املماليك القادمني م ��ن بالد الأبازة والكرج�س ��تان
– يف زعم نابليون � -أن ُيح�س ��نوا ا�س ��تغاللها  ،بل �إن “عبد الرحمن اجلربتى”
الذي ارت�ض ��ع ِلبان العلم عن �أبيه الريا�ض ��ى الفذ “ح�س ��ن اجلربتي”( )5و�صديق
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�أبي ��ه ال ُلغ ��وى املُنعدم النظري «محمد مرت�ض ��ى الزبيدي» كان ق ��د ربط بني تز ُلف
الفرن�سي�س لأبيه «اجلربتي الكبري» حني جل�سوا بني يديه يتعلمون �أ�صول الهند�سة
احل َي ِل (امليكاني ��كا) عام  1159هـ من جانب  ،وتلك املحاوالت املُ�س ��تميتة
وعل ��وم ِ
م ��ن جانب ُعلماء احلملة الفرن�س ��ية لفر� ��ض �أمناط املعي�ش ��ة والتفكري الأوروبيني
على ال ُنخب املُثقفة من الأزاهرة القادمني من ُمختلف بلدان ال�ش ��رق املُ�س ��لم من
عب بها َق َلم اجلربتي يف و�ص ��فه
عبت عنه نزعة التحدى التي رَّ
جه ��ة �أُخرى  ،مبا رَّ
حلادثة «املِنطاد» [ الذي زعم الفرن�س ��يون �أنه على هيئة مركب يجل�س فيها �أنفار
من النا�س و ُي�س ��افرون فيها �إلى البالد البعيدة  ،لك�شف الأخبار ، ،وغري ذلك من
التمويهات الكاذبة  ،بل َظ َه َر �أنها مثل الطيارات التي يعملها الفرا�ش ��ون باملوا�سم
والأعي ��اد ]  ،واحلقيقة �أن اختم ��ار فكرة الت�أريخ لدى «عبد الرحمن اجلربتي» مل
الت�صادمي والذي ت َو َّل َد بدوره بفعل
التاريخي ذي ال�ش ��كل
تكن وليدة ذلك التدافع
ّ
ّ
احلملة الفرن�س ��ية  ،و�إمنا كان اختما ُرها راجع ًا بالأ�س ��ا�س ملُقرتح َب َعثَ به «ال�سيد
رادي» ُمفتى ِدم�شق حوايل ُجمادى الأخرة عام 1203هـ �إلى
محمد خليل بن على املُ ّ
الزبيدي» بو�ضع ر�سالة عن �أعالم
�إمام العربية يف ع�صره «ال�سيد محمد مرت�ضى
ّ
الزبيدي قد انتحى جانب� � ًا بتلميذه عبد الرحمن
املائة املُن�ص ��رمة  ،وكان ال�س ��يد
ّ
اجلربت� �يّ بعد �إِلقائه در�س� � ًا يف النحو بالأزهر وفاحت ��ه يف �أمر ذلك املُقرتح  ،فما
كان م ��ن �أم ��ر «اجلربتي » �إال �أن ب ��د�أ يف �إعداد مادة كتاب جامع ع ��ن �أبرز ُعلماء
الزبيدي بالطاعون الذي اجتاح الديار امل�صرية
املائة الأخرية  ،ولكن وفاة ال�شيخ
ّ
رادي نف�س ��ه عام 1206هـ كان ��ت قد �أقعدته عن
ع ��ام  1205هـ ُثم وفاة ال�ش ��يخ املُ ّ
موا�صلة ت�صنيف مادة الكتاب  ،حتى كانت تلك الغزوة الفرن�سية التي حدثت كما
ذكرنا �س ��ابق ًا عام 1213هـ  ،والتي ارتعدت لها فري�ص ��ة «عبد الرحمن اجلربتي»
 ،مبا َد َف َع ُه لو�ض ��ع مادة هذا الكتاب يف �شكل �س ��بعمائة يومية �أو �أكرث �أَّرخت لأكرث
من �ألف يوم من وقا ِئ ِع الغزو الفرن�سي مل�صر وال�شام  ،والواقع �أن بع�ض وقائع تلك
ال َيوم ّيات ال�س ��بعمائة كانت قد ت�أثرت بع�ض ال�ش ��يء ببع� ��ض االنفعاالت الوقتية ،
التي َج َعلت ال�ش ��يخ عبد الرحمن اجلربتي ينخد ُع ل�ش ��كل تلك املُحاكمة ال�شكلية ،
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أزهري «�سليمان محمد �أمني « ال�شهري
التي �أعدم الفرن�س ��ي�س مبوجبها ال�ش ��اب ال ّ
بـ «�س ��ليمان َ
بي »( )6بعد قتله لكبريهم «اجل�ن�رال كليبري»  ،ملُ َج َّر ِد� أن فعاليات
احل َل ّ
ُمحاكمة «�س ��ليمان َ
الق�ضائي من �سماع
بي» َح َم َلت �شك ًال من �أ�ش ��كال التنميق
ّ
احل َل ّ
لل�ش ��هود وبالغة يف ُخطبة ممُ ثل الإدعاء الفرن�س ��ي  ،ويبدو �أن «ال�شيخ اجلربتي «
كان ُ
يظ ��ن بذل ��ك املُجاهد �أن ��ه كان «�أفاقيا» �أو قات ًال م�أجور ًا �أتى �إلى م�ص ��ر لقتل
«كليب�ي�ر» ِلقا َء �أجر معلوم  .كما و�أن ذلك الت�ض ��اد الذي حمله تو�ص ��يف اجلربتي
لل ُعثمانيني يف كل من كتابه «مظهر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�س ��ي�س» من جانب
وتاريخه اجلامع املو�س ��وم «عجائ ��ب الآثا ِر يف الرتاجم والأخب ��ار» من جانب �آخر
ميكن ��ه �أن ُي َد ِّل َل على �ش ��يء من ال َع َجل ِة يف ا�س ��تنباط النتا ِئ ِج م ��ن ُمقدماتها  ،مبا
يمُ ك ��ن �أن ي�ص ��ف ُه البع�ض ب�أنه خط�أٌ يف تطبيق املنه ��ج التاريخا ِّ
ين اخللدو ّ
ين الذي
اجلربتي � ،إذ و�ص � َ�ف ال�ش ��يخُ الدول� � َة ال ُعثمانية يف «مظه ��ر التقدي�س» بـ
انتهج ��ه
ّ
اململك ��ة اخلاقانية وبهجة الدين والدُنيا»  ،يف حني �أنه َن َعتهم بعد ذلك ب�أو�ص ��اف
ُ
الظل ��م وال َه َم ِج َّي ��ة يف «عجا ِئ ِب الآث ��ار»  ،بعد �أن عاين �آثار ُظلم «�أوبا�ش الع�س ��اكر
ال ُعثمانيني» لأهايل م�صر  ،الذين عا�شوا فرتة ا�ضطراب وانعدام ل�شكل الدولة يف
ع�صر ما بعد جالء الفرن�سيني عن م�صر �أواخر عام  1216هـ .
املراجع :
(ُ )1م َقدِّ م� � ُة ابن خلدون يف ثالثة �أجزاء  ،لل�ش ��يخ ال َعالم ��ة “ويل الدين �أبي زيد عبد الرحمن بن محمد
ابن خلدون احل�ضرمي” – طبعة الهيئة امل�صرية العامة للكتاب عام  2006م .
( )2مظه ُر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�سي�س لل َعالمة “عبد الرحمن ابن ح�سن َ
اجل رَبتي” يف ُجز�أين -
طبعة دار العربي للن�شر والتوزيع – القاهرة  ،عام  1998م .
التوفيقات الإلهامية ِ يف املُقارن ِة بني ال�س ��نوات الهجري� � ِة والقبطي ِة والإفرجنية  ،ت�أليف ال ِلواء
كتاب
ِ
(ُ )3
باجلي�ش امل�صري “محمد ُمختار با�شا” – طبعة املطبعة الأمريية ببوالق عام  1317هجرية .
(“ )4عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار” يف �س ��بعة �أجزاء لل َعالمة “عبد الرحمن اجلربتي” – طبعة
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب عام  2012م .
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الهوامش :
(*) كات ��ب املق ��ال باحث يف الرتاث و�ش ��غل لفرتة وظيفة مدير حترير �سل�س ��لة حتقيق ال�ت�راث بالهيئة
امل�صرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة امل�صرية
عبت لفظة ال ُعمران الب�شرى التى �أطلقها ال�شيخ ابن خلدون على ذلك العلم املُتعلق بر�صد الظواهر
( )1رَّ
ُ
املجتمعية والتو�ص ��ل لأوليات تلك الظواهر  ،يف �س ��بيل ُح�سن حتليل ما يرد على �أل�سنة امل�ؤرخني من
�أخبار ال�س ��ابقني  ،وقد َ�س َبقَ ال�ش ��يخ «عبد الرحمن ابن خلدون « بذلك العلم �أفكار فال�سفة الغرب
بنح ��و خم�س ��ة ق ��رون � ،إذ �أن �أول ُمفكر غربى حاول التعاطى مع �أ�س ���س ذلك العل ��م من واقع بحث
الظواهر املجتمعية كان عامل الإجتماع الفرن�سى «�إمييل دور كامي» يف �أو�آ ِئل القرن الع�شرين .
( )2كان يف ات�ص ��ال جمهرة �أهل احلل والعقد من ُعلماء الأزهر ال�ش ��ريف بالدعوة التى �أطلقها الإمام
«محمد ابن عبد الوهاب» �إلى تخلي�ص العقيدة الإ�س�ل�امية مما �ش ��ابها من ِبِدَ ِع ُ
رافات �أث ٌر كبري
وخ ِ
اجلربتى �أظه َر ُ
تعاطف ُا كبري ًا
يف تلك (املُعاجلة اجلربتية) لذلك املن�شور الفرن�سى  ،كما و�أن ال�شيخ
ّ
ال�س� � َلفية من �أل �س ��عود  ،بعد �أن �شن «محمد على « والى م�صر
يف «عجا ِئب الآثار»مع ُحماة الدعوة َ
حملته لأخذ جند واحلجاز منهم يف ُغ�ضون العام . 1225
ُركى يعود لأواخر القرن العا�شر الهجرى  ،وقد ُ�ض ِر َب �أو ًال من الف�ضة بقيمة
( )3الن�صف ِف�ضة هو نق ٌد ت ٌ
ال�صغرى،
قد ُرها �أرب ُع �أقجات  ،و�سرعان ما اختلف مركز الأقجات باعتبارها وحدة النقد الترُ كية ُ
حتى �أ�ص ��بحت ال ِف�ضة ت�س ��اوى  40 : 1من القر�ش  ،وكانت تلك ال ُعملة تُ�ضرب يف تُركيا  ،ثم �صارت
ُ�ضرب يف م�صر وتُركيا على ال�سو�آء .
ت ُ
( )4كان املماليك ُيجلبون �إلى م�ص ��ر منذ القرن ال�س ��ابع الهجرى من بالد القوقاز  ،والتى ت�ش ��مل الآن
«جورجيا»  ،و�أجزاء من �أرمينية  ،وبالد ال�شرك�س التابعة حالي ًا للإحتاد الرو�سى .
اجلربتي» نابغة ع�صره يف علوم الريا�ضيات والفيزياء وغريها من
( )5كان ال�ش ��يخ «ح�سن ابن �إبراهيم
ّ
«اجلربتى الكبري» كان �أول من َّ�ص ��مم
اجلربتى» �أو
العلوم الكيميائية والفلكية  ،و ُيذكر �أن «ح�س ��ن
ّ
ّ
�آلة ف�ص ��ل معملى لف�صل العنا�ص ��ر من ُمركباتها  ،كما �أنه َّ�صمم وبنجاح «�آلة الك�ؤو�س املنظارية» ،
والتى ُت َّع ُد �أ�سا�س �صناعة التلي�سكوبات الفلكية املُ َّث َب َت ِة حالي ًا يف �أغلب املرا�صد الفلكية يف العامل .
( )6كان «�س ��ليمان َ
بى « طالب ًا �أزهري ًا يت َّلقى العلم بالأزهر قبل الغزو الفرن�س ��ى مل�ص ��ر  ،ثم عاد �إلى
احل َل ّ
بلده «حلب» حيث كان �أبوه يعمل بتجارة امل�س ��لى قبل قدوم تلك احلملة لغزو الديار امل�ص ��رية بنحو
ثالثة �أ�ش ��هر  ،وكان قد �أزمع �أن يقتل اجلرنال «كليبري» بعد �أن َع ِل َم بينما كان ُيجاور ببيت املقد�س
بتنكيله ب�أهالى القاهرة �إبان ثورة القاهرة الثانية  ،فا�ش�ت�رى ِخنجر ًا من مدينة غزة  ،وارحتل �إلى
م�صر مع قافلة كانت حتمل �صابون ًا نابل�سي ًا  ،ثم ظل يرتقب ال ُفر�صة لقتل كبري الفرن�سي�س  ،حتى
� َأخ َذه على حني ِّغرة يوم اال�س ��بت احلادى والع�ش ��رين من ّم ّحرم احلرام عام �ألف ومائتني وخم�سة
ع�شر .
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رسالة يف إعراب الشهادة
حلسن بن حممد السعيد العباسي
دراسة وحتقيق
د�.أمين غبا�شي محمود زغيب

املقدمة
احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن  ,وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام عل ��ى �أ�ش ��رف اخلل ��ق و�إمام
املر�سلني� ,سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه ومن �سار على نهجه وتر�سم بخطاه �إلى
يوم الدين� ,أ َّما َب ْع ُد ...
فقد �ش ��اءت �إرادة اهلل تعالى وعنايته بحفظ ن�س ��خة من  ( :ر�سالة يف �إعراب
ال�ش ��هادة ) حل�سن بن محمد ال�س ��عيد العبا�سي  ,جمع فيها من كالم املحققني ما
قيل حول �إعراب ال�شهادة املتناثر يف بطون الكتب وذكر �آراء النحويني يف ذلك.
منهجا جمملاً يف ال�شرح والتو�ضيح  ,فتناول جمع �آراء املحققني يف
وقد �سلك ً
�إعراب ال�ش ��هادة ,مع الإعراب واملعنى و�صحة املبنى  ,فذكر ر�أي الأخف�ش واملربد
والزجاج يف �إعراب ال �إله � اَّإل اهلل  ,ونقل عن �صاحب الت�صريح تعريف اخلرب ,ثم
ناق�ش هل اجلاللة علم ؟ وما �إعرابه؟ وما العامل يف البدل ؟ وهل يجوز الن�صب يف
رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441

733

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

10 9

55

امل�س ��تثنى ؟ كل هذا حتدث عنه وا�ست�شهد له ب�آيات من الذكر احلكيم والقراءات
القر�آنية وال�شواهد ال�شعرية التي تدعم كالمه .
ومما دفعني لتحقيق هذه الر�سالة عدة �أمور منها :
1ـ �أ َّنها ر�س ��الة مخت�صرة �صغرية احلجم كبرية الفائدة  ,تقع يف لوحتني  ,كل
لوحة ت�شتمل على �صفحتني  .غري �صفحة العنوان .
2ـ مو�ض ��وع هذه الر�س ��الة يتعلق بال�ش ��هادة  ,التي هي الركن الأول من �أركان
خم�س � ,شهادة �أنْ ال
الإ�سالم  ,كما جاء يف احلديث ال�صحيح « ُبني الإ�سالم على ٍ
�إله � اَّإل اهلل  ,و�أنَّ محمد ًا ر�سول اهلل»( )1وال يتحقق نفعها �إ َّال مبعرفة معناها والعمل
مبقت�ضاها والإعراب فرع املعنى كما يقولون .
3ـ م�ؤل ��ف ه ��ذه الر�س ��الة هو  :ح�س ��ن بن محمد ال�س ��عيد العبا�س ��ي مل يكن
م�شهور ًا� ,أو معروف ًا  ,وحتقيق هذه الر�سالة ي�سهم يف �إبراز �شخ�صيته النحوية من
خالل ر�سالته الوحيدة التي متثل نحوه واختياراته .
4ـ �إبراز ُجهد امل�ؤلف حني جمع �ش ��تات ما قيل يف �إعراب ال�ش ��هادة من كالم
املحققني وعلماء النحو البارزين .
5ـ �إغناء املكتبة العربية بر�سالة مخت�صرة و�شاملة حول �إعراب ال�شهادة ,
وقد جعلت هذا البحث من مقدمة وق�سمني رئي�سني هما  :الدرا�سة والتحقيق.
�أ َّما الدرا�سة فقد تكونت من ثالثة مباحث :
املبح���ث الأول  :تناول ��ت فيه  :ا�س ��م امل�ؤلف  ,ومولده  ,و�ش ��يوخه  ,وم�ؤلفاته ,
والتعريف بالر�سالة ,وبيان منهجه ,وم�صادره  ,ونقله عن العلماء.
واملبحث الثاين  :تناولت فيه  :موقفه من الأ�صول النحوية  :ال�سماع والقيا�س
والإجم ��اع ـ وبي ��ان موقفه من ال�ش ��واهد  :القر�آنية والق ��راءات واحلديث النبوي
ال�شريف وال�شعر ,ومذهبه النحوي
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املبحث الثالث  :تناولت فيه ـ مقدمات التحقيق ـ
توثيق ا�س ��م الر�سالة  ,ون�س ��بتها �إلى م�ؤلفها  ,وزمن ت�أليفها  ,و ُن�سخ الر�سالة
وو�صفها  ,ومنهجي يف حتقيق الر�سالة.
الن�ص املحقق  .وقد حقق ُت ُه َو ْفقَ منهج ارت�ضيته وهو
و�أما الق�سم الثاين  :فهو ُ
يوافق ما عليه ُجلة املحققني .
َ
واهلل �أ�س� �� ُأل �أنْ �أكون بهذا ا ُ
�همت يف �إحياء كتاب من
جلهد املتوا�ض ��ع قد �أ�س � ُ
كت ��ب الرتاث خدم ًة للغة القر�آن الكرمي  ,و�أنْ ينفع به الإ�س�ل�ام وامل�س ��لمني  ,وما
توفيق ��ي �إالّ ب ��اهلل عليه توكلت و�إلي ��ه �أنيب  .واحلمد هلل رب العاملني  ,و�ص ��لى اهلل
و�سلم على نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
َّ
الق�سم الأول :الدرا�سة.
التعريف بامل�ؤلف :
1ـ ا�سمه  :ح�سن بن محمد ال�سعيد العبا�سي .
2ـ مول���ده  :لي�س على الن�س ��خ وال فيها ما يدل على �س ��نة مي�ل�اده � ,أو وفاته ,
وكتب الرتاجم تخلو من ذلك .
3ـ �شيوخه  :ن�ص امل�ؤلف يف بداية املخطوط على �شيخ من �شيوخه وهو (ال�سيد
�أحمد بن محمد �أبو احلارث ) فقال :
وعلو قدره هو الفرد العلم
حب امتثال �أمره ؛ لرفعة �ش�أنه ُ
علي من ُي ُ
«ملَّا �أ�ش ��ا َر َّ
يف زمانه وحيد ع�صره وعمدة �أوانه � ,س ّيد ال�سادة الأ�شراف  ,خال�صة القادة من
�آل عبد مناف  ,ال�س ��يد ال�سند الوارث موالنا ال�س ��يد �أحمد بن محمد �أبو احلارث
()2
»...
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وعند الرتجمة له وجدتُ �أنه مات مبكة يف تا�سع رجب �سنة �ست وثمانني و�ألف
()3
للهجرة 1086هـ
وهذا يدل على �أنَّ العبا�سي من علماء القرن احلادي ع�شر .
وهناك دلي ٌل �آخر  :وهو ما وجدته على ن�س ��خة مخطوطة يف جامعة �أم القرى
�أنَّ نا�سخ املخطوط هو  :محمد بن �إبراهيم بن عثمان بن محمد �شاه الديوريكي ,
فرغ من الت�أليف 1007هـ ( )4وقد ن�سخ �أكرث من مخطوط .
4ـ م�ؤلفاته :
1ـ ر�سالة يف �إعراب ال�شهادة وهي الن�سخة التي نحققها  .و�سي�أتي تف�صيلها.
 2ـ ر�س ��الة يف �ش ��رح الأبيات الثالثة وهى ن�س ��خة مخطوط ��ة و�إليك بيانها :
الرقم الت�سل�سلي  )1940( :الفن�( :أدب) ا�سم ال�شهرة  :ابن املف�سر الدم�شقي.
ن�س ��خة يف العامل رقم احلفط 2107ـ  8ا�س ��م املكتبة  :مركز امللك في�صل للبحوث
والدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية .ال�س ��عودية ـ الريا�ض خزانة الرتاث  1940م�سل�س ��ل 12
�شاملة �صفحة 1
5ـ مو�ضوع الر�سالة  :حدد العبا�سي مو�ضوع الر�سالة بقوله :
علي من يحب امتثال �أمره ؛ لرفع ِة �ش�أنه  ,وعلو قدره  ,هو الفرد العلم
ملَّا �أ�شار َّ
يف زمانه  ,وحيد ع�صره وعمدة �أوانه �س ِّي ُد ال�سادة الأ�شراف  ,خال�صة القادة من
ال�سيد ال�سند الوارث موالنا  « :ال�سيد �أحمد بن محمد �أبو احلارث»
�آل عبد مناف َّ
فرائد عبارتهم,
دام ف�ضله  ,وعال ذكره � ,أنْ �أجم َع �شي ًئا من كالم املحققني  ,من ِ
القلب الغ ُني على كلمة« :ال�شهادة
ون�ص �إ�شاراتهم ؛ ِل َت َق َّر به الع ُني  ,و ُي ْجلى به عن ِ
«الت ��ي من حت�ص ��ن بها نال احل�س ��نى وزي ��ادة ُ ,
وختم له بال�س ��عادة  ,مع الإعراب
واملعنى  ,و�صحة املبنى ؛ ف�أجبته �إلى ذلك طالب ًا من املولى �أن �أكون �أحد ال�سالك
()5
تلك امل�سالك ؛ رجاء الثواب لف�ضله العميم  ,وم ِّنه اجل�سيم »...
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6ـ منه���ج امل�ؤل���ف يف �إع���راب ال�ش���هادة :عل ��ى الرغم من �أنَّ امل�ؤلف قد �س ��لك
منهج ًا مخت�ص ��ر ًا يف ال�شرح والتو�ضيح �إ َّال �أ َّنه قد ا�ستوفى �إعراب ال�شهادة �إعرا ًبا
منهجا وافق فيه كث ًريا من النحويني .
مف�صلاً  ,ونهج ً
�أو َال ـ م���ن حي���ث الإيج���از والإطناب .مييل العبا�س ��ي �إلى الإطناب يف �ش ��رح
الق�ض ��ايا التي يتحدث عنها فقد �أطال يف �ش ��رح �أ�صل « ال �إله �إال اهلل » وا�سرت�سل
يف تعلي ��ل رف ��ع لف ��ظ اجلالل ��ة  ( :اهلل ) عل ��ى البدلية م ��ن ( �إله ) م ��ع �أنَّ الأول
منف ��ي ومبني على �أنه ا�س ��م ال والثاين مثبت ومرف ��وع كما �أفا�ض يف احلديث عن
اال�س ��تثناء ,و�أي�ض� � ًا حتدث عن العامل يف البدل وذكر �أن العامل فيه هو العامل يف
املبدل منه.
ثاني ًا ـ ن�سبة الآراء �إلى �أ�صحابها  .ن�سب العبا�سي الآراء �إلى �أ�صحابها يف هذه
الر�س ��الة فذك ��ر ر�أي الأخف� ��ش واملربد والزجاج يف «ال �إل ��ه � اَّإل اهلل» قائ ًال  :وقال
الأخف�ش واملربد «ال �إله» كخم�س ��ة ع�ش ��ر فيكون لنفي اجلن�س و�إله من�صوب املحل
على �أنه ا�س ��مها  ,وعند الزجاج �أن حركة ا�س ��مها �إعرابية فيكون من�صو ًبا لفظ ًا ,
وع ��دم التنوي ��ن ال ينافيها  ,ف�إنه لي�س من لوازم الإع ��راب  ,فيجوز انفكاكه عنه ,
()6
وعند البع�ض �أنها ال تعمل فيه.
ثالث ًا ـ ترجيحاته .مل يكن العبا�س ��ي جمرد ناق ��ل عن غريه  ,بل �إنه كان يزن
�آراء العلم ��اء  ,و�أقوال النحويني  ,فيختار منها ما يراه منا�س� � ًبا للأوجه الإعرابية
التي تفيد املعني  ,لأن ن�ص كالمه �أنه قال :مع الإعراب واملعنى و�ص ��حة املبنى ...
ومن ترجيحاته �أنه قال  :وقد ن�ص ��بوا امل�ستثنى يف مثل هذا املقام لكن الرفع �أولى
()7
[ما َف َعلوه � اَّإل قلي ٌل ] [� اَّإل قليل] » [الن�ساء ]66
يف قوله َ :
رابع ًا ـ عنايته بال�ضوابط والتعريفات النحوية .ومن ذلك جند �أنه ذكر �أن
�ص ��احب الت�ص ��ريح عرف اخلرب ب�أنه  :اجلزء الذي ح�ص ��ل به �أو مبتعلقه الفائدة
التام ��ة  .ث ��م قال  :وهنا مل حت�ص ��ل الفائ ��دة �إالّ باملتعلق وهو امل�س ��تثنى ؛ لأنه هو
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املق�ص ��ود التام يف ن�س ��بة الوجود  ,و�إالّ حرف ا�س ��تثناء وامل�س ��تثنى مرفوع على �أنه
ب ��دل من محل ا�س ��م ال ف�إن قلت فكيف يك ��ون بد ًال مع �أنه ال ي�ص ��دق عليه تعريف
()8
البدل...
خام�س� � ًا ـ عنايته بالتعليل .للعلة �أهمية عظيمة ومكانة عالية عند العبا�س ��ي,
وقلما يذكر احلكم دون بيان عن علته فهو دائم التكرار للفظ ( لـِ ) �أو ( لأنَّ )
�أو ( لأ َّنه).
وم ��ن ذل ��ك قوله يف ( ال �إله � اَّإل اهلل ) �إنَّ ( ال) نافية فيه بال خالف فيها و�إله
مبني معها ؛ ِلت�ضمنه معنى «من» �إذ التقدير :ال من �إله  ,ولهذا كان ن�ص َا للعموم .
ف� ��إن قلت هل ال ق� � َّدرت الإمكان ونفي الإمكان ي�س ��تلزم نفي الوجود من غري
عك�س .
قلت  :لأ َّنه هنا �أي  « :ال �إله » ر ٌد خلطاب امل�شركني يف اعتقاد وتعدد الإله يف
ُ
الوجود ؛ لأنَّ القرينة هي نفي اجلن�س عن الوجود دون الإمكان  ,ولأن التوحيد هو
بيان وجوده  ,ونفي �إله غريه ,ال بيان �إمكانه  ,وعدم �إمكان غريه.
ف�إن قلت � :إنَّ اخلرب  :هو اجلزء املتم للفائدة وقد مت بتقديرك موجو ٌد .
قلنا ال ن�س ��لم ذلك ؛ لأنَّ �ص ��احب الت�ص ��ريح عرف اخلرب ب�أنه  :اجلزء الذي
ح�ص ��ل به �أو مبتعلقه الفائدة التامة  ,وهنا مل حت�ص ��ل الفائدة �إالّ باملتعلق  ,وهو
امل�ستثنى ؛ لأنه هو املق�صود التام يف ن�سبة الوجود )9( ,ف�إن قلت فهل هذا كالم تام
غ�ي�ر موجب ؟ قلت نعم  ,لأنَّ املراد من متام الكالم هاهنا هو �أن يكون امل�س ��تثنى
()10
منه مذكو ًرا فيه.
ومن مظاهر العلة عند العبا�سي �أنَّ حكم ًا واحد ًا ُي َعل ُل ِب�أك َرث من عل ٍة مما يجعل
احلكم �أك َرث ثبات ًا و�أ َّمت توطيد ًا  ,فال يكاد يخلو حكم من الأحكام التي يذكرها من
تعليل منا�سب يكون يف الغالب �سبب ًا لرتجيح وجه من الوجوه النحوية .
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7ـ م�ص ��ادره ونقله عن العلماء  .لي�س من الي�س�ي�ر الإملام بامل�ص ��ادر املتعددة
التي ا�س ��تفاد منها العبا�س ��ي  ,فلق ��د �أُتيح له االطالع على ق ��در كبري من املعارف
العربي ��ة خلفها الأ�س�ل�اف  ,فجاءت ر�س ��الته زاخرة ب�آراء العلم ��اء  ,فقد نقل عن
()11
الأخف�ش  ,واملربد  ,والزجاج وعن �صاحب الت�صريح دون �أن يذكر ا�سمه.
موقفه من الأ�صول النحوية وال�شواهد ،وبيان مذهبه النحوي .
َيعت� � ُد العبا�س � ّ�ي ب�أدل ��ة االحتجاج الت ��ي اعتمد عليه ��ا النحوي ��ون  ,وذلك يف
()12
ا�ستنباط القواعد النحوية  ,كال�سماع والقيا�س والإجماع ...
�أو ًال ـ ال�سماع  :ي�أتي ال�سماع يف مقدمة هذه الأدلة  ,وقد عني به  ,وجعله �أحد
�أدلت ��ه على قواع ��د النحو  .ومنه اعتداده بالقر�آن الك ��رمي  ,والقراءات القر�آنية ,
واحلديث النبوي وال�شعر.
ثاني ًا ـ القيا�س  :يعتمد العبا�س ��ي على الكرثة  ,واالطراد ويجعل القليل �ش ��اذ ًا
ال يقا�س عليه  ,وظهر هذا الأ�ص ��ل عند حديثه ع ��ن �إعراب �أنْ مخففة من الثقيلة
عاملة يف �ض ��مري ال�ش� ��أن املقدر  ,كقوله } :علم �أن �سيكون منكم{ [املزمل ]20
وكقول ال�شاعر :
ُ ()13
ٌ
[هالك]كل من يحفى و [ينتعل]
يف فتية ك�سيوف الهند قد علموا �أنْ
فقد قا�س �أنْ املخففة يف ال�شهادة على �أنْ املخففة يف الآية والبيت .
و�أي�ض ًا ا�ستعمل القيا�س عند �إعراب « عبده » يف ال�شهادة فقال  :وعبده مرفوع
على �أنه خربها والإ�ض ��افة للت�ش ��ريف  ,وللإ�ش ��عار ب�أنَّ للعبودية اعتبار ًا عند اهلل
تعالى  ,قال اهلل تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ [الإ�سراء ] 1
ثالث ًا ـ الإجماع � :أعطى العبا�س ��ي هذا الأ�صل قيمة ظاهرة يف احتجاجه ف�إذا
ب ��دا من �أحد العلماء خروج على الإجماع رجح امل�ؤلف الإجماع عليه  .ويظهر جل ًيا
التزامه بالإجماع ب�إغفاله اال�س ��م �أو �إظهاره يف �شكل اعرتا�ضات �أو ت�سا�ؤالت ومن
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ذل ��ك قوله « :ه�ل َّ�ا قدرت الإمكان  ,ونفي الإمكان ي�س ��تلزم نف ��ي الوجود من غري
عك� ��س  ,قل ��ت  :لأنَّ هنا �أي  :ال �إله ر ٌد خلطاب امل�ش ��ركني يف اعتقاد تعدد الإله يف
()14
الوجود».
قلت  :فهل اجلاللة عل ٌم ؟ قلت الظاهر �أنها علم ب�شهادة �إفادة التوحيد .
ف�إن َ
قلت  :ما العامل يف البدل ؟ قلت العامل فيه هو العامل يف املبدل منه .
ف�إن َ
ف� ��إن قل � َ�ت :فهل هذا كالم تام غ�ي�ر موجب ؟ قلت نع ��م ؛ لأن املراد من متام
الكالم ها هنا هو �أن يكون امل�ستثنى مذكور فيه ...
وقال  :وال نافية فيه بال خالف .

)15(.

موقفه من ال�شواهد:
اعجتمد العبا�سي يف تثبيت القاعدة التي ي�سوقها على �شواهد متنوعة � ,إالّ �أنَّ
�ش ��واهده يف الر�سالة ن ًرثا كانت �أم �ش ��ع ًرا قليلة  ,وقد تنوعت �شواهده على النحو
التالى  :ـ
� اًأول ـ القر�آن الكرمي  :بلغ عدد الآيات القر�آنية التي ا�ست�شهد بها امل�ؤلف خم�س
�آيات  ,ف�أول �آية ا�ست�شهد بها على ال�شهادة قوله تعالى} :فاعلم �أ ّنه ال �إله �إال اهلل{
[محمد.]19
وعند �إعرابه لقوله � ( :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ) قال � :أ�شهد فعل معرب عامله
معن ��وي وفاعله م�س ��ترت ( )16فيه ،تقديره� :أن ��ا ،و�أنْ مخففة م ��ن الثقيلة عاملة يف
�ضمري ال�ش�أن املقدر  ,كقوله تعالى } :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ [املزمل ]20
وا�ست�شهد ب�آية ثالثة وذلك عندما قال  :لكن الرفع �أولى يف قوله:
ﭟ{ }� اَّإل قليلاً {([)17الن�ساء]66

}ﭝ ﭞ

وعند �إعرابه لقوله � « :أ�ش ��هد �أنّ محمدً ا عبده ور�س ��وله « قال  :و�أن مع ا�سمها
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وخربه ��ا من�ص ��وبة املحل على �أنه مفعول �أ�ش ��هد  ,وهو مع معمول ��ه جملة فعلية ال
محل لها من الإعراب نحو �} :إنا �أعطيناك الكوثر{ [الكوثر]1
وعند �إعرابه لقوله « عبده » قال  :عبده مرفوع على �أنه خربها  ,والإ�ض ��افة
للت�شريف  ,وللإ�شعار ب�أنَّ للعبودية اعتبا ًرا عند اهلل تعالى  ,قال تعالى �} :سبحان
الذي �أ�سرى بعبده لي ًال {[الإ�سراء ] 1
ثاني� � ًا ـ الق ��راءات القر�آنية  :ا�ست�ش ��هد بقراءة واحدة عند قول ��ه تعالى} :ما
فعلوه �إال قليل { }قلي ًال {[الن�س ��اء ]66فقال  :وقد ن�ص ��بوا امل�ستثنى يف مثل هذا
()18
املقام لكن الرفع �أولى.
ثالث ًا ـ احلديث النبوي ال�ش ��ريف  :ا�ست�ش ��هد العبا�سي بحديث واحد فقط يف
ر�س ��الته فقال :ويف احلديث ال�ص ��حيح  ,والنقل الوارد ال�ص ��ريح على ل�سان �سيد
الب�ش ��ر �سيد ولد م�ض ��ر �أنه قال( :ال�إله �إال اهلل ح�ص ��ني  ,ومن دخل ح�صني �أمن
()19
عذابي )
رابع ًا ـ ال�ش ��واهد ال�شعرية  :ا�ست�شهد ب�أربعة �أبيات من ال�شعر يف ر�سالته منها
ما يذكر فيه البيت كام ًال  ,وذلك كقول ال�شاعر:
ُ ()20
يف فتية ك�سيوف الهند قد علموا �أنْ [ هالك] كل من يحفى و[ينتعل ]
محمد ؛ لكرثة خ�صاله املحمودة دون �أن يذكر ا�سم ال�شاعر:
وقال عن ت�سمية ٍ
َب َل َغ ال ُع َلى بكمـــــالـــــــــــ ِه َك َ�ش َف ال ُّد َجى ِب َج َمال ِه
َح ُ�س َن ْت َجمي ُع ِخ َ�صا ِل ِه

َ�صــــــلُّوا عــــــليــــ ِه َو�آل ِه

ح�سان :
و�أحيان ًا ين�سب ال�شعر لقائله فيقول  :قال َّ
العر�ش محمو ٌد وهذا محم ُد
َو ُ�شقّ له ِمن ا�سم ِه ِل ُي ِج َل ُه فذو
ِ
وقال الأع�شى :
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مدحت ُم َح َمد ًا بمِ َ َقا َل ِتي  ...بمِ ُ َح َم ٍد ......................
ما �إنْ
ُ

()21

حل�سان
وقد َن َ�س َب هذا البيت للأع�شى وهو َّ
النحوي.
مذهبه
ّ
مل ُي ْب ِد العبا�سي مذهبه النحوي  ,ومل ُي�شر �إليه  ,ولكننا �إذا متعنا يف الأ�سلوب
ال ��ذي اعتمد عليه يف الإعراب  ,ر�أينا �أنه يعتم ��د على املنطق اجلديل  ,ف�إن قالوا
 ,قلنا  ,وكان عماده يف ذلك  :ال�س ��ماع والقيا�س والإجماع  ,والعبا�س ��ي كغريه من
العلماء  ,احتذى هذه الأ�صول  ,و�أغنى بها مادته العلمية.
ج -مقدمات التحقيق .
1ـ توثيق ا�سم الر�سالة  ,ون�سبتها �إلى م�ؤلفها:
َّ
و�ض َح ال�شيح العبا�سي ن�سبة هذه الر�سالة له فقال بعد �أ َّما َب ْع ُد ...
النا�س « :ح�س ��ن بن محمد ال�س ��عيد العبا�س « ذو
فيقول امللتجي �إلى عفو ِّ
رب ِ
علي من يحب امتثال �أمره ؛ لرفع ِة
الب�ض ��اعة املزجاة الفقري �إلى مواله  ,ملَّا �أ�ش ��ار َّ
�ش� ��أنه  ,وعلو قدره  ,هو الفرد العلم يف زمانه  ,وحيد ع�ص ��ره وعمدة �أوانه �س� � ِّي ُد
ال�سيد ال�سند الوارث موالنا
ال�س ��ادة الأ�شراف  ,خال�صة القادة من �آل عبد مناف َّ
« :ال�س ��يد �أحمد بن محمد �أبو احلارث » دام ف�ض ��له  ,وعال ذكره � ,أنْ �أجم َع �شيئ َا
فرائد عبارتهم  ,ون�ص �إ�شاراتهم ؛ ِل َت َق َّر به الع ُني  ,و ُي ْجلى
من كالم املحققني  ,من ِ
ب ��ه عن القل � ِ�ب الغ ُني على كلمة « ال�ش ��هادة » التي من حت�ص ��ن بها نال احل�س ��نى
وزي ��ادةُ ,
وختم له بال�س ��عادة  ,مع الإعراب واملعنى  ,و�ص ��حة املبنى ؛ ف�أجبته �إلى
()22
ذلك ...
2ـ زمن ت�أليفها :
لي�س على الن�س ��خة وال فيها ما يدل على �س ��نة ت�أليف هذه الر�سالة  ,وال يوجد
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عليها تاريخ ميالد �أو وفاة مل�ؤلفها  ,وكتب الرتاجم تخلو من ذلك .
3ـ ُن َ�سخ الر�سالة املخطوطة  ,وو�صفها .
يدي ن�سختان من «ر�سالة يف �إعراب ال�شهادة» «حل�سن العبا�سي»
يوجد بني َّ
الن�س ��خة الأولى ( :امل�صورة ) وهي ن�سخة مخطوطة م�صورة �ضمن جمموعة
مخطوطات ح�صلت عليها من مكتبة امل�سجد النبوي ال�شريف �أثناء زيارتي ملدينة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
رقم احلا�سب  7520رقم الت�صنيف  1جماميع
عنوان املخطوط  « :ر�سالة يف �إعراب ال�شهادة » « �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ...
ا�سم امل�ؤلف ح�سن بن محمد ال�سعيد العبا�سي
بداية املخطوط  :احلمد هلل امل�ستحق للعبودية ...
نهاية املخطوط  :وويل ملن يعلم وال يعمل  ...من الروايات (هذا ما كتب على
�صفحة الر�سالة)
النهاي ��ة يف الر�س ��الة  :جمل ��ة معطوفة عل ��ى جملة « �أ�ش ��هد �أن ال �إله �إال اهلل »
و�صلى اهلل على خري الأنام و�أ�صحابه ...
نوع اخلط  :ن�سخ
عدد الأوراق 3

املقا�س �41 ×30سم
من � 1أ �إلى � 3أ

عدد الأ�سطر  21املقا�س 40×31

م�ص ��در املخط ��وط  :جامع ��ة الإمام محمد بن �س ��عود الإ�س�ل�امية ()4006
الريا�ض
درجة اخلط «جيد»

نوع احلفظ  :م�صور ورقي
مالحظات عامة  :اخلط جيد .
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الن�س ��خة  :تامة وا�ض ��حة اخل ��ط والت�ص ��وير � ,أُحلقت بها م�س� ��ألة فقهية ال
منا�سبة لها مبو�ضوع املخطوط .
مكتب ��ة احل ��رم النب ��وي ال�ش ��ريف « النح ��و وال�ص ��رف والعرو� ��ض « ق�س ��م
املخطوطات .
الن�س ��خة الثانية  ( :الأ�ص ��لية ) ح�ص ��لت عليها من جامعة الإمام محمد بن
�سعود الإ�سالمية .
رقم � 4006ضمن جماميع عدد الأوراق  2عدد الأ�سطر  21املقا�س ×24
17 ‚5
املكتبة امل�ص ��ور عنها املخطوط ورقمه فيها م�شرتى من غازي عبد املجيد 9
قائمة 53
الر�س ��ائل التي يف هذا املجموع تبد�أ بر�س ��الة يف �إعراب ال�شهادة حل�سن بن
محمد ال�سعيد العبا�سي .
ُن�سخ �أخرى وبيانات للمخطوط :
املكتبة ال�شاملة ـ خزانة الرتاث ـ فهر�س املخطوطات ـ املوقع الر�سمي للمكتبة
ال�شاملة ج� 16ص 1
الرقم الت�سل�سلي  6015الفن ( نحو )
عنوان املخطوط  :ر�سالة يف �إعراب كلمة ال�شهادة
ا�سم امل�ؤلف  :ح�سن بن محمد ال�سعيد العبا�سي ا�سم ال�شهرة  :العبا�سي
ن�س ��خة يف العامل ا�س ��م املكتبة  :مركز امللك في�ص ��ل للبحوث والدرا�س ��ات
الإ�سالمية
ا�سم الدولة  :اململكة العربية ال�سعودية ا�سم املدينة  :الريا�ض
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رقم احلفظ 3 :ـ 02162
رقم �ضبط 09201848732 :

AU C

م�صدر الفهر�سة AMAMara Sa RIAUC :

امل�ؤلف  :العبا�سي ـ ح�سن بن محمد
العنوان  :ر�سالة يف �إعراب ال�شهادة
مخطوطة ح�سن بن محمد ال�سعيد العبا�سي
الو�صف املادي � 10ص � 17×24سم
البلد  :اململكة العربية ال�س ��عودية ـــ املكتبة  :جامعة الإمام محمد بن �س ��عود
الإ�سالمية
رقم �ضبط 13203460095 :

AU C

م�صدر الفهر�سة OQUARA SA RIAUC :

امل�ؤلف  :العبا�سي ـ ح�سن بن محمد
العنوان  :ر�سالة يف �إعراب �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
م�صدر  :الكرتوين ح�سن بن محمد ال�سعيد العبا�سي
املو�ضوعات  :اللغة العربية ـ نحو ـ مخطوطات
بيانات الن�شر  717 :ـــــ 1130
الو�صف املادي  :من  3ـــــ  10ورقة رقمية ملف بدي �إف
�أوله  :بعد الب�س ��ملة واحلمدلة وال�صالة على النبي � ...أ َّما َب ْع ُد فيقول  ...ملَّا
على من يحب امتثال �أمره .
�أ�شار َّ
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ن�س ��خة تامة وا�ضحة الت�ص ��وير  ,بها �آثار رطوبة ـ مرقمة ـ يوجد بها تعقيبات
عليها ـ �ضمن جمموع .
ن�س ��خ  /محمد بن �إبراهيم بن عثمان بن محمد بن �ش ��اه ح�س�ي�ن الديوريكي ـ
فرغ من الت�أليف  1007هـ و( امل�شرف على الر�سالة )
الديوريكي  :محمد بن �إبراهيم بن عثمان ـ نا�سخ ـ م�صدر الكرتوين
املكتبة  :جامعة �أم القرى .
4ـ منهجي يف حتقيق ر�سالة يف �إعراب ال�شهادة
ق ��ام عملي يف هذه املخطوطة عل ��ى املحافظة على الن�ص املحقق  ,واالهتمام
به ,ليخرج على ال�صورة التي و�ضعها امل�ؤلف  ,فلم �أتدخل يف ن�ص الر�سالة بتغيري
�أو �إ�ض ��افة �أو ح ��ذف  .والتزم ��ت قواع ��د التحقيق املعتمدة عن ��د الباحثني  ,فجاء
عملي يف هذه الر�سالة على النحو التايل :
ن�ص محقق ًا  ,وعنيت ب�ض ��بطه  ,كما �أورده م�ؤلفه وفق القواعد
� اًأول ـ �أُ ْث َب � ُ�ت ا َّل َّ
�تعملت عالمات الرتقيم املتعارف عليها  ,التي تو�ض ��ح
الإمالئي ��ة والنحوية  ,وا�س � ُ
الن�ص ,ومتيز املعنى .
�بطت الكلمات املوهمة  ,وامل�ستغلقة و�شرحتُها  ,وذلك بالرجوع �إلى
ثان ًيا ـ �ض � ُ
كتب املعاجم اللغوية الأ�صلية .
ثال ًثا ـ �أَتمْ َ مت ما �أ�ش ��ار �إليه امل�ؤلف ب�إ�ش ��ارات عابرة من امل�سائل النحوية  ,مع
توثيقه من مظانه من الكتب الأ�صلية  ,وذلك يف احلا�شية .
راب ًعاَ :و َّث ْق ُت الآراء والأقوال والنقول بالرجوع �إلى م�صادرها الأ�صلية � ,سواء
�أ�ص ��رح امل�ؤلف بامل�ص ��در �أم مل ي�ص ��رح � ,أو بالرجوع �إلى مظانها عند عدم العثور
عليها .
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خام�سا ـ خرجت ال�شواهد القر�آنية  ,وذكرت ا�سم ال�سورة ورقم الآية .
ً
�ساد�س ��ا :ذكرت القراءات املتعلقة بامل�س ��ائل التي ذكره ��ا امل�ؤلف  ,وخرجتها
ً
من م�صادرها من كتب القراءات واملعاين والتف�سري .
�س ��اب ًعا ـ خرج ��ت الأحاديث النبوية ال�ش ��ريفة  ,من كتب ال�ص ��حاح وال�س ��نن
وغريها  ,مع �إكمال ما كان ناق�ص ًا .
ثام ًنا :ن�س ��بت ال�شواهد ال�شعرية �إلى قائليها مع ذكر البحر  ,وذلك بالرجوع
�إلى الدواوين املطبوعة ,مع تكملة الناق�ص من الأبيات  ,و�ض ��بطها والإ�ش ��ارة �إلى
م�صادرها .
تا�س ًعا :ترجمت ب�إيجازٍ للأعالم املذكورين يف املخطوط ِة .
عا�ش� � ًرا :ن�س ��بت الآراء التي مل يذكر امل�ؤلف ن�سبتها ووثقتها من م�صادرها ,
وعلقت على ما يحتاج �إلى تعليق من امل�سائل والآراء والإعرابات .
حادي ع�شر :وثقت التعريفات الواردة يف الر�سالة مع �إكمال الن�ص �إنْ وجد .
ثاين ع�ش ��ر :ف�صلت ما �أجمله امل�ؤلف و�أو�ضحت ما �أبهمه ا�ستئنا�س ًا بامل�صادر
واملراجع.
جعلت �آخر الدرا�س ��ة مناذج م�ص ��ورة من املخطوط ��ة  ,للعنوان
ثالث ع�ش ��رُ :
وال�صفحة الأولى والأخرية
د� /أمين غبا�شي محمود زغيب

()23
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بداية املخطوط ( الأ�صل )

نهاية املخطوط ( الأ�صل )
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الق�سم الثاين  :الن�ص املحقق.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�تحق للعبودي ِة  ,واملنفر ِد بالألوهي ِة عن االنفرا ِد  ,و�س ��وا ُه غ ُري
احلم ُد ِ
هلل امل�س � ِ
معتد به وال مراد  ,وال�صال ُة وال�سالم على �سيدنا محمد �أف�صح من نطق بال�ضاد
ٍ
 ,و�آله �أئمة الهدى الأجماد  ,و�أ�صحابه �أويل الف�ضل والإر�شاد  ,ور�ضوان اهلل تعالى
رب
عليه ��م  ,ومن تبعهم �إل ��ى يوم الدين � .أ َّما َب ْعدُ)24( ...فيق ��ول امللتجي �إلى عفو ِّ
النا�س« :ح�س ��ن بن محمد ال�س ��عيد العبا�س»( )25ذو الب�ض ��اعة املزجاة ()26الفقري
ِ
علي من يحب امتث ��ال �أمره ؛ لرفع ِة �ش� ��أنه  ,وعلو قدره ,هو
�إل ��ى م ��واله  ,ملَّا �أ�ش ��ار َّ
الفرد العلم يف زمانه  ,وحيد ع�صره وعمدة �أوانه �س ِّي ُد ال�سادة الأ�شراف  ,خال�صة
ال�س ��يد ال�س ��ند الوارث موالنا  « :ال�سيد �أحمد بن محمد
القادة من �آل عبد مناف َّ
�أب ��و احلارث » ( )27دام ف�ض ��له  ,وع�ل�ا ذكره � ,أنْ �أجم َع �ش ��ي ًئا من كالم املحققني،
القلب
م ��ن فرائ � ِ�د عبارته ��م  ,ون�ص �إ�ش ��اراتهم ؛ ِل َت َق َّر ب ��ه الع ُني  ,و ُي ْجلى ب ��ه عن ِ
الغ ُني( )28على كلمة «ال�ش ��هادة» التي من حت�ص ��ن بها نال احل�سنى وزيادةُ ,
وختم
له بال�س ��عادة  ,مع الإعراب واملعنى  ,و�ص ��حة املبنى ( )29؛ ف�أجبته �إلى ذلك طالب ًا
من املولى �أن �أكون �أحد ال�سالك تلك امل�سالك ؛ رجاء الثواب لف�ضله العميم  ,وم ِّنه
اجل�سيم.
ُ ()30
قال اهلل تعالى يف كتابه العزيزَ } :ف ْاع َل ْم �أ َّن ُه ال �إل َه �إ َّال اهلل{
ويف احلديث ال�صحيح  ,والنقل الوارد ال�صريح على ل�سان �سيد الب�شر � ,سيد
ولد م�ضر(� )31أنه قال [ :ال �إله �إال ُ
اهلل ِح ْ�ص ِني  ,ومن َد َخ َل ِح�صني �أَ ِمنَ عذابي]
وه َى َع َل ُم التوحيد التي من حت�ص ��ن بها قد ح�ص ��ل له
( )32فهي احل�ص ��ن الأكربِ ,
�س ��عادة الأبد  ,ونعيم ال�س ��رمد ( )33ف�إعراب �} :أ�ش ��ه ُد �أنْ ال �إل َه � اّإل ُ
اهلل{ �أ�شه ُد :
معنوي()34وفاعله م�س ��ترت ( )35فيه تقديره « �أنا » و�أنْ مخففة من
معرب عامل ُه
ٌّ
فع ٌل ٌ
()36
}ع ِل َم �أنْ َ�س َي ُكونُ {
الثقيلة عاملة يف �ضمري ال�ش�أن املقدر  ,كقوله تعالى َ :
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وكقول ال�شاعر :

اله ِند قد علموا �أنْ [ هالك] كل من يخفى و[ينتع ُل ]
يف فتي ٍة ك�سيوف ِ

( )37

مبني معها ؛ لت�ض ��منه معنى « من »
و «ال» نافية فيه بال خالف فيها  ,و« �إله » ٌ
�إذ التقدي ��ر :ال من �إله  ,ولهذا كانت ن�ص� � ًا للعم ��وم  ,ك�أنه نفى كل �إله غري اهلل عز
وجل من مبد�أ ما يقدر �إلى ما ال نهاية له مما يقدر فتدبر ف�أنه �أم ٌر مقر ٌر.
وق ��ال الأخف� ��ش (  )38وامل�ب�رد (  « )39ال �إل َه » كـ (خم�س� � َة َع َ�ش� � َر) فيكون لنفي
اجلن�س و�إله من�صوب املحل على �أنه ا�سمها(.)40
وعند الزجاج (� )41أنَّ حركة ا�س ��مها �إعرابية  ,فيكون من�ص ��وب ًا لفظ ًا  ,وعدم
التنوين ال ينافيها  ,ف�إنه لي�س من لوازم الإعراب  ,فيجوز انفكاكه عنه.
وعند البع�ض �أنها ال تعمل فيه  ,وهو وحده مرفوع املحل  ,على �أنه مبتد�أ  ,و�أ َّما
()42
خربه ف�إنه محذوف باالتفاق � ,أي ال �إله موجو ٌد  ,ويكرث حذفه.
ف� ��إن قلت هل ال ق َّدرت الإمكان ونفي الإمكان ي�س ��تلزم نف ��ي الوجود من غري
عك�س .
قل � ُ�ت لأن ��ه هن ��ا �أي « :ال �إله» ر ٌّد خلطاب امل�ش ��ركني يف اعتق ��اد تعدد الإله يف
الوجود ؛ لأن القرينة هي نفي اجلن�س على الوجود دون الإمكان  ,ولأنَّ التوحيد هو
بيان وجوده  ,ونفي �إله غريه ,ال بيان �إمكانه  ,وعدم �إمكان غريه ,
ف�إن قلت � :إنَّ اخلرب  :هو اجلزء املتم للفائدة ( )43وقد مت بتقديرك موجو ٌد

()44

قلنا ال ن�س ��لم ذلك ؛ لأن �ص ��احب الت�ص ��ريح (  )45عرف اخل�ب�ر ب�أنه  :اجلزء
الذي ح�صل به �أو مبتعلقه الفائدة التامة ( ,)46وهنا مل حت�صل الفائدة �إالّ باملتعلق,
وهو امل�س ��تثنى ؛ لأنه هو املق�ص ��ود التام يف ن�س ��بة الوجود  ,و «�إ َّال» حرف ا�ستثناء,
()47
وامل�ستثنى مرفوع على �أنه بدل من محل ا�سم ال .
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قلت ال
قلت فكي ��ف يكون بد َال مع �أنه ال ي�ص ��دق عليه تعريف الب ��دل (ُ )48
ف� ��إن َ
ن�سلم عدم ال�صدق ف�إنه هو املق�صود يف ن�سبة الوجود املطلق  ,و�أ َّما النفي والإثبات
العار�ضان عليه فال كالم فيهما .
قلت الظاهر �أنها علم ب�شهادة �إفادة التوحيد
قلت فهل اجلاللة عل ٌم ؟ (ُ )49
ف�إنْ َ
 ,فلو مل يكن علم ًا  ,لمَ َا �أفادت  ,كقولنا  :ال �إل َه �إال الرحمن .
قلت قالوا على �أنه بدل على معنى �أنْ امل�ستثنى
قلت � ْأي بدل من الأبدال ؟ ُ
ف�إنْ َ
فر ٌد خا�ص من مفهوم الإله .
قلت يت�ص ��ور م ��ن حيث النظر
قلت هل يت�ص ��ور ها هُ ن ��ا بدل البع�ض ؟ ُ
ف� ��إنْ َ
قلت الظاهر �أن ��ه ال يطلق عليه حتم ًا
قلت هل يطلق عليه ؟ ُ
�إل ��ى مفهوم �إله  .ف� ��إن َ
ملادة الوهم  ,ودفع ًا لال�ش ��تباه وااللتبا�س ,ولهذا �ص ��ور البحث يف لفظ اال�س ��تثناء
وامل�ستثنى ال لفظ اجلاللة .
قلت قوله يت�صور من حيث النظر �إلى الأفراد يقت�ضي ذلك املهروب عنه.
ف�إن َ
قلت � :إنَّ الت�ص ��ور والتعقل ال ي�س ��تلزم الإمكان  ,ف�ض�ل َ�ا عن الوق ��وع على �أنَّ ذلك
ُ
اجلواب وار ٌد على �سبيل احلكاية والتقدير .
قلت فه ��ل يخالف هنا ما ق ��ال �أهل الكالم من �أنَّ اهلل تعالى ال يو�ص ��ف
ف� ��إنْ َ
باملجان�س ��ة  .قل � ُ�ت ال ف�إنَّ املراد من اجلن�س هناك املق ��ول على كثريين املختلفني
باحلقائق قو ًال ذاتي َا  ,فاجلن�سية تقت�ضي �إلى الرتكيب  ,فامتنع ات�صاف اهلل تعالى
بها .
و�أ َّم ��ا املراد باجلن� ��س هاهُ نا فهو املق ��ول على ما حتته اً
قول عر�ض� � ًيا  ,فيكون
املثبت مبعنى واملنفي مبعنى �آخر  ,فال يتوجه ها هنا �إ�شكا ٌل � ً
أي�ضا .
قلت العامل فيه هو العامل يف املبدل منه,
ف�إن قلت ما العامل يف البدل ؟ (ُ )50
وهو العامل املعنوي .
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قلت فهل يجوز الن�صب يف امل�ستثنى ؟
ف�إنْ َ
قلت ال �ش ��ك يف اجلواز  ,وقد ن�صبوا امل�س ��تثنى يف مثل هذا املقام لكن الرفع
ُ
ْ لاٌ َ ()51
�أولى يف قوله تعالى [ :ما َف َعل ُوه �إال قلي ]
قلت فهل هذا كالم تا ٌم غري موجب ؟
ف�إنْ َ
قل � ُ�ت نع ��م  ,لأنَّ امل ��راد من متام ال ��كالم ها هُ نا ه ��و �أنْ يكون امل�س ��تثنى منه
مذكور ًا فيه � ,س ��وا ٌء كان جميع �أجزاء الكالم مذكور ًا �أم ال وال مع ا�سمها وخربها
جملة ا�س ��مية مرفوعة املحل على �أنها خرب �ضمري ال�ش�أن  ,و�أن مع ا�سمها وخربها
من�ص ��وبة املحل على �أ َّنه مفعول « �أ�ش ��هدُ» وهو مع معموله جملة فعلية ال محل لها
()52
من الإعراب  ,نحو �[:إ َّنا � ْأع َطيناك ال َكوثر ]
و�إعراب « �أَ ْ�ش َه ُد �أَنَّ ُمحمد ًا عب ُد ُه َو َر ُ�سو ُلهُ»:
فـ « �أَ ْ�ش َهدُ» فع ٌل فاعله م�ست ُرت فيه  ,و « �أَنَّ » ٌ
حرف من امل�شبهة بالفعل  ,فذلك
�وب على �أ َّنه ا�سمها ُ�س ��مي به لكرثة خ�صاله
م�ض ��مون اجلملة ,و « محمد ًا » من�ص � ٌ
املحمودة .
()53
َب َل َغ ال ُعــــــال ِبكمالــــــــ ِه َك َ�ش َف ال ُّد َجى بجماله
َح ُ�س َن ْت َج ِميع خ�صاله َ�صــــلُّوا عليـــــــــ ِه و�آلـــه
قال ح�سانُ :
العر�ش محمو ٌد وهذا محم ُد
َو ُ�شقَ له من ا�سمه ل ُي ِج َل ُه َف ُذو
ِ

()54

وقال الأع�شى :
مدحت محمد ًا مبقالتي مبحمد ........................
ما �إنْ
ُ

()55

للت�شريف وللإ�شعار ب�أنَّ للعبودية
و« َع ْب ُد ُه » مرفو ٌع على �أنه خربها  ,والإ�ضافة
ِ
ً ()56
[�س ْب َحانَ الذي �أَ ْ�سرى بعبد ِه ليال]
اعتبا ًرا عند اهلل تعالى  ,قال اهلل تعالى ُ :
10 9

55

رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول/ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ

2019م

752

ف�إنْ ُق َلت  :ال �ش ��ك �أنَّ املراد منه ها هُ نا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ,لكن �أي
معان.
معنى من معاني ِه ُينا�سب املقام  ,ف�إنه ُي َق ُال على ٍ
ُ
املتذلل هو املنا�سب للمقام .
قلت الظاهر مبعنى �أنَّ العبد اخلا�ضع
ُ
والواو يف قولنا « َو َر ُ�سوله » للعطف  ,فائدته الداللة على اال�شرتاك يف امل�سند
ر�سول عبد  ,وال كل عبد ر�سول  ,والر�سول
به .ويف هذا العطف الرتقي  ,ف�إنَّ كل ٍ
�إن�سان بعثه اهلل تعالى �إلى اخللق لتبليغ الأحكام  ,وقد ي�شرتط فيه الكتاب بخالف
النبي  ,ف�إنه �أعم  ,و�أنَّ مع معمولها من�ص ��وب املحل على �أن ُه مفعول « �أَ ْ�ش� � َه ُد » وهو
مع معموله جملة معطوفة على جملة � « :أ�شه ُد �أن ال �إله �إال اهلل » و�صلى اهلل على
خري الأنام  ,و�أ�صحابه الكرام.
َّ ()57
ُقو ِب َل َخ ُط امل�ص ِّنف واملُ�صنف.
الهوامش:
( )1ينظ ��ر� :ص ��حيح البخاري كتاب الإميان باب  1ج � 1ص  8وم�س ��لم كتاب الإمي ��ان باب قول النبي بني
الإ�سالم على خم�س 34 /1
( )2اللوحة الأولى من املخطوط بعد �صفحة العنوان �ص� 2أ
( )3ينظر � :س ��مط النجوم العوايل يف �أنباه الأوائل والتوايل للع�ص ��امي ت 1111هـ ط  /القاهرة الأولى
1379هـ  65 /3و409 , 61 , 60, 36 , 33 , 16 /2
( )4رقم �ضبط املخطوط  AUC 13203460095م�صدر الفهر�سة OQUARAAS RIAUC

( )5اللوحة الأولى من املخطوطة بعد العنوان �صفحة � 2أ
( )6اللوحة الأولى من املخطوطة بعد العنوان �صفحة  3ب
( )7اللوحة الثانية من املخطوطة بعد العنوان �صفحة � 4أ
( )8اللوحة الأولى من املخطوطة بعد العنوان �صفحة  3ب
( )9اللوحة الأولى من املخطوطة بعد العنوان �صفحة  3ب
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( )10اللوحة الثانية من املخطوطة بعد العنوان �صفحة  4ب
( )11اللوحة الأولى من املخطوط بعد العنوان �ص  2ب
( )12اللوحة الثانية من املخطوطة بعد العنوان �صفحة � 4أ
( )13اللوح ��ة الأول ��ى م ��ن املخطوط بعد العن ��وان �ص  2ب ورد يف املخطوط ( �آل ��ك ) و ( ينتقل ) وهذا
حتريف وت�صحيف وقد �أثبت ذلك يف التحقيق .
( )14اللوحة الأولى من املخطوط بعد العنوان �ص  2ب
( )15اللوحة الثانية من املخطوطة بعد العنوان �صفحة  4ب  5 ,ج
()16اللوحة الأولى من املخطوطة بعد �صفحة العنوان �ص � 1أ
( )17اللوحة الثانية من املخطوط �صفحة � 3أ
( )18اللوحة الثانية من املخطوط �صفحة � 3أ
( )19اللوحة الأولى من املخطوطة بعد �صفحة العنوان �ص � 1أ
( )20اللوحة الأولى من املخطوطة بعد �صفحة العنوان �ص  2ب
( )21اللوحة الثانية من املخطوطة بعد �صفحة العنوان �ص  5د
( )22اللوحة الأولى من املخطوطة بعد �صفحة العنوان �ص� 2أ
(� )23أ�ستاذ اللغويات ( النحو ـ وال�صرف ) امل�شارك بجامعة الطائف.
( )24درج العلماء يف م�ؤلفاتهم وكتبهم على �أنه بعد الب�سملة  ,واحلمدلة  ,وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
محمد ـ �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ـ يقولون � ( :أ َّما َب ْع ُد  )...وي�أتون بالفاء بعدها  ,وقد �أعددت لهذا
الأ�سلوب بحث ًا بعنوان � “ :أ�سلوب “ �أما بع ُد “ درا�سة نحوية د� /أمين غبا�شي زغيب  ,وقد ف�صلت
القول فيه ينظر  :جملة كلية الدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية والعربية للبنات بالإ�سكندرية العدد احلادي
والثالثون املجلد الثالث للعام اجلامعي 2015
(� )25صاحب الر�سالة يف �إعراب ال�شهادة
( )26املزج ��اة  :القليل ��ة ينظر  :الإتقان لل�س ��يوطي حتقيق مركز الدرا�س ��ات القر�آنية  965/3واملهذب
فيما وقع يف القر�آن من املعرب لل�سيوطي حتقيق محمد التنوخي ط  /دار الكتاب العربي ط� /أولى
 1416هـ 1995م �ص  86واملزجاة  :ا�سم مفعول للفعل ( �أزجى ) مبعنى �أر�سل  .وهي �صفة جمرورة
وعالم ��ة جرها الك�س ��رة ينظر� :إعراب يو�س ��ف ت عبد القادر �أحمد عبد الق ��ادر تقدمي د /عبده
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بدوي مكتبة ال�س ��ند�س ط �أول ��ى 1410هـ 1989م �ص  184 , 182وو�ص ��ف باملزجاة ؛لأنها مدفوعة
يدفعه ��ا كل تاج ��ر رغبة عنها واحتقار ًا لها لقلته  ,ينظر  :امل�س ��عف يف لغة و�إعراب �س ��ورة يو�س ��ف
د/ف عبد الرحيم �أمانة امل�ؤ�س�س ��ة الإ�س�ل�امية ت�ش ��بناى الهند �ص  197و�إعراب القر�آن الكرمي �أد
محمد الطيب الإبراهيم ط /دار النفائ�س �ص 197
( )27كان �آي ��ة يف العقل والذكاء مرجع ًا للأ�ش ��راف يف جميع �أموره ��م  ,و�إذا حكم ب�أمر مل يقدر �أحد �أن
ي�س ��تدرك عليه فيه �ش ��يئ ًا حل�سن �إحكامه و�ش ��دة �أحكامه  ,واله ح�سن با�ش ��ا يف طيبة �ستة �أ�شهر �أو
قريب ًا منها  ,مات مبكة يف تا�سع رجب �سنة �ست وثمانني و�ألف للهجرة  ,دفن يف قبة ال�سيد م�سعود
بن ال�ش ��ريف ح�س ��ن  ,وو�ض ��ع عليه تابوت عظيم  ,ينظر � :س ��مط النجوم الع ��وايل يف �أنباه الأوائل
والتوايل للع�ص ��يمي ت 1111هـ طبعة القاهرة الأولى �سنة 1379هـ ج� 3ص  65وينظر �أي�ض ًا 16/2
و 33و 36و 60و 61و409
( )28الغني  :قال الفريوز �آبادي وغني على قلبه غين ًا تغ�ش ��ته ال�ش ��هوة � ,أو غطى عليه و�ألب�س � ,أو �أغ�ش ��ي
عليه  .ينظر :القامو�س املحيط مادة ( غني ) �ص  1229ط دار الكتب العلمية
( )29يج ��ب عل ��ى املع ��رب �أن يفهم معنى ما يريد �أن يعرب ��ه مفرد ًا ومركب ًا ؛ ف�إن الإع ��راب فرع املعنى .
ينظر :مغني اللبيب  527/2والإتقان  1219 /4و1220
(� )30سورة محمد �آية  19وينظر � :إعراب القر�آن للنحا�س  995ومعاين القر�آن و�إعرابه للزجاج 12/5
(ُ )31م َ�ض ��ر بن نزار كـ ُز َفر �أبو قبيلة وهو م�ض ��ر احلمراء و�س ��مي بذلك ؛ لولوعه ب�شرب اللنب املا�ضر ,
�أو لبيا�ض لونه  . .ينظر :القامو�س املحيط مادة ( م�ضر) �ص500
( )32حديث قد�س ��ي  76عن النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم عن جربيل عن اهلل عز وجل قال :قال ر�س ��ول
اهلل �ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم “ ال �إل ��ه �إال اهلل ح�ص ��ني وم ��ن دخل ح�ص ��ني �أمن عذاب ��ي “ ينظر :
احللي ��ة  191/1و 192/3والأحاديث امل�سل�س ��لة �ص 67ول�س ��ان املي ��زان  63/2والإبانة الكربى رقم
 2021وتاريخ بغداد  225 /11وعن علي بن �أبي طالب ـ ر�ض ��ي اهلل عنه قال قال ر�س ��ول اهلل �ص ��لى
اهلل عليه و�س ��لم �أخربين جربيل عن اهلل تبارك وتعالى “ ال �إله �إال اهلل ح�ص ��ني ومن دخل ح�صني
�أمن عذابي “ واحلديث �أخرجه ابن ع�ساكر يف تاريخ مدينة دم�شق  462 /5ط  /دار الفكر بريوت
ت  /على م�شريي
رمد “ الدائم والطويل من الليايل ينظر القامو�س املحيط �ص 312
ال�س َ
( )33قال الفريوز �آبادي َّ “ :
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وجازم كـ “ ت َْ�س َع ُد “
نا�صب
من ِ
ٍ

( )34قال ابن مالك  :ارفع م�ضارع ًا �إذا ُي َجرد ُ
�إذا جترد الفعل امل�ض ��ارع عن عامل الن�ص ��ب  ,وعامل اجلزم  ,رفع  ,واختلف يف رافعه فذهب قوم �إلى
�أنه ارتفع لوقوعه موقع اال�س ��م  ,في�ض ��رب يف قولك  :زيد ي�ض ��رب “ واقع موقع “ �ضارب “ فارتفع
لذلك  ,وقيل ارتفع لتجرده من النا�ص ��ب واجلازم وهو اختيار امل�ص ��نف  .ينظر � :ش ��رح ابن عقيل
على �ألفية ابن مالك 3 /4
( )35اللوحة الأولى من املخطوطة ال�صفحة الأولى �أ .
( )36املزمل  20قال مكي بن �أبي طالب � “ :أنْ مخففة من الثقيلة  ,والهاء م�ض ��مرة و�س ��يكون اخلرب ,
وال�سني عو�ض من الت�شديد يف النون  ,ينظر :م�شكل �إعراب القر�آن  422/2والإتقان لل�سيوطي /3
 1058و 1059
( )37البيت من بحر الطويل وهو للأع�شى يف ديوانه  417و 419والكتاب ل�سيبويه  282 /1و 74 /2و/2
 74و 123واملقت�ض ��ب  9/3و �أمايل ابن ال�ش ��جري  2/2والإن�صاف  199/1والأ�صول  329/1وحجة
القراءات  333 /1ـ  496واملحت�سب  307/1ومعاين الأخف�ش  7/2واملف�صل  396 /1ومعاين القر�آن
للنحا�س  506/4وخزانة الأدب  276 /11وال�شاهد فيه “ �أن ُ
هالك “ �أي �أنه ذكر العبا�سي (�آلك)
و ( ينتقل ) والوارد يف امل�صادر ال�سابقة  (:هالك ) و ( ينتع ُل ).
العرب( :يخفى) كذا يف املخطوط ،وال�صواب :يحفى؛ باحلاء ،كما يف امل�صادر والديوان.
( )38الأخف�ش  :هو �أبو احل�سن �سعيد بن م�سعدة املجا�شعي البلخي الأخف�ش الأو�سط املتوفى �سنة 211هـ
�أو 214هـ واخلف�ش �صغر العني و�ضعف الب�صر خلقة �أو ف�ساد يف اجلفون بال وجع ينظر  :القامو�س
املحيط للفريوز �آبادي  83/2وينظر �إنباه الرواة للقفطي  278/2ومعجم الأدباء  248/13ووفيات
الأعي ��ان الب ��ن خل ��كان  381 /2و ر�أيه يف معاين القر�آن  24/1و 25و�ش ��رح الر�ض ��ي على الكافية
211/2واالرت�شاف 1296 /3
( )39امل�ب�رد  :ه ��و محم ��د بن يزيد بن عب ��د الأكرب �أب ��و العبا�س الأزدي الب�ص ��ري اللغوي املتوفى �س ��نة
 286هـ من م�ؤلفاته الكامل يف الأدب واملقت�ض ��ب  ,ينظر ال�س�ي�ر  576 /13وبغية الوعاه 269/1
قال �س ��يبويه  :وال تعمل فيما بعدها فتن�ص ��به بغري تنوين ون�ص ��بها ملا بعدها كـ ن�صب �إنَّ ملا بعدها ,
وترك التنوين ملا تعمل فيه الزم ؛ لأنها جعلت وما عملت فيه مبنزلة ا�سم واحد  ,نحو خم�سة ع�شر ,
ينظر :الكتاب  345/1واملقت�ضب  358/4وتر�شيح العلل  154واملغني البن فالح 243/3
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( )40وقال ابن ه�ش ��ام � :إنَّ “ ال �إله “ كخم�س ��ة ع�ش ��ر  .ينظر  :مغني اللبيب  285 /3وقال ال�س ��يوطي :
وقيل تركيبه معها تركيب خم�س ��ة ع�شر  ,بدليل زواله عند الف�صل  ,ينظر :الهمع  199 /2الإتقان
1159 /4
( )41الزجاج � :إبراهيم بن محمد بن ال�س ��ري �أبو �إ�س ��حاق البغدادي النحوي املتوفى �س ��نة 311هـ من
م�ؤلفاته  :معاين القر�آن و�إعرابه واال�شتقاق ينظر � :إنباه الرواة  194 /1و�سري �أعالم النبالء /14
 360ور�أيه يف  :معاين القر�آن و�إعرابه 69/1
( )42يح ��ذف خ�ب�ر ال النافية للجن� ��س � :إذا دل دليل على خرب “ال النافية للجن� ��س فالأكرث حذفه  ,عند
احلجازيني  ,و�أوجب التميميون والطائيون حذفه  ,ينظر  :الكتاب ل�س ��يبويه  299/3واملقت�ض ��ب /4
 37والإي�ض ��اح الع�ض ��دي  255واملف�صل ال 29و�ش ��رح املف�صل  107/1و�شرح الر�ض ��ي على الكافية
 338/1ور�ص ��ف املباين  337و�ش ��رح �ألفية ابن مالك للهواري  72 /2وتو�ض ��يح املقا�ص ��د 373/1
وامل�ساعد  341 /1والهمع  202/2و�شرح الأ�شموين . 17 /2
( )43ينظر� :شرح ابن عقيل  95 /1قال ابن مالك :
واخل ُرب اجلز ُء املتم ُالفائدة كاهلل ب ٌر والأيادي �شاهدة
( )44وق ��د اختل ��ف يف تقدي ��ر اخل�ب�ر  ,فقيل التقدي ��ر  “ :موجود “ �أو “ كائ ��ن “ �أو “ لنا “ وعند كثري
من املف�س ��رين �أن التقدير  “ :ال �إله بحق “ ؛ لأن املعنى  ,ال معبود م�س ��تحق للعبادة �إال اهلل  ,وهذا
التقدي ��ر الأخ�ي�ر �أول ��ى ؛ لأن نفي املعبود مطلق ًا لي�س ب�ص ��ادق  ,فالعبادة لغ�ي�ر اهلل واقعة  ,كثري ًا ,
وق ��د ُعب ��دت الأ�ص ��نام والأوثان  ,ق ��ال تعالى “ ما نعبده ��م �إال ليقربونا �إلى اهلل زلف ��ى “ الزمر 3
وادع ��ى فرع ��ون الألوهية “ وق ��ال فرعون يا �أيها امللأ ما علمت لكم من �إله غريي “ الق�ص ���ص 38
وعبدت اجلن “ وجعلوا هلل �شركاء اجلن “ الأنعام  100ينظر :املقت�صد يف �شرح الإي�ضاح 800/2
ُ
وثمار ال�ص ��ناعة  347ومفاتيح الغيب  157 /4و�ش ��رح املف�صل  107 /1والإي�ضاح يف �شرح املف�صل
372 /1واال�س ��تغناء  308والبح ��ر املحيط  463 /1والدر امل�ص ��ون  197 /2ومغني اللبيب 573 /2
واملرقاة  153و  157و 166ومعنى “ ال �إله �إال اهلل “  74والتجريد 43
(� )45ص ��احب الت�ص ��ريح  :هو زين الدين خالد بن عبد اهلل بن �أبي بكر بن محمد اجلرجاوي الأزهري
ال�ش ��افعي النحوي امل�صري املعروف بالوقاد وب�صاحب كتاب الرتاكيب املتوفى �سنة 905هـ ينظر :
الأعالم  297 /2و�شذرات الذهب  26/8ومعجم امل�ؤلفني  96 /4وبدائع الزهور  425 /3واملدار�س
رﺑﻴﻊ اول  /رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ 1441
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النحوية 359
( )46ينظر � : :شرح الت�صريح  198 /1حتقيق محمد با�سل عيون ال�سود من�شورات محمد على بي�ضون
ط دار الكتب العلمية بريوت الطبعة الأولى 1421هـ 2000م
( )47للعلماء يف �إعراب لفظ اجلاللة “ اهلل “ �أقوال :
� اًأول ـ وجه الرفع  :ـ
1ـ �أنَّ لفظ اجلاللة بدل من مو�ضع ال مع ا�سمها ؛ لأنها عند �سيبويه يف محل رفع مبتد�أ .
2ـ �أنه بدل من محل ا�سم ال  ,قبل دخولها ؛ لأنه كان مبتد�أ .
3ـ �أنه بدل من ال�ضمري امل�سترت يف خرب ال املحذوف .
4ـ �أنَّ �إ َّال مبعنى غري وتعرب :
�أـ �ص ��فة لـ �إله مرفوعة مراعاة ملحله قبل دخول “ ال “ م�ض ��افة �إلى لفظ اجلاللة والتقدير  “ :ال �إله غري
اهلل “
ب ـ خرب لـ “ ال �إله “ وال �إله يف محل رفع مبتد�أ .
ج ـ �إ َّال اهلل يف محل رفع مبتد�أ خربه “ ال �إله “
د ـ �إال اهلل فاعل لـ �إله �س َّد م�سد اخلرب  ,و�إله مبعنى م�ألوه .
ثان ًيا ـ وجه الن�صب ـ
1ـ �إ َّال اهلل مبعنى غري اهلل �صفة ال�سم ال مراعاة للمحل .
2ـ الن�ص ��ب على اال�س ��تثناء  ,وال يجوز �أن يكون بد ًال من ا�س ��م ال ؛ لأن ا�سمها نكرة ولفظ اجلاللة �أعرف
املعارف  .والبدل على نية تكرار العامل
و�أ�شهر هذه الآراء الرفع على البدلية من مو�ضع ال مع ا�سمها � ,أو من مو�ضعها قبل دخول “ ال “ وهو الذي
�أرجحه  ,ينظر  :الكتاب  275/2واملقت�ضب  379/4ومعاين القر�آن و�إعرابه  388 /3واملف�صل ,30
 70والتبي ��ان  914 /2 , 132/1و�ش ��رح املف�ص ��ل  107 /1و  91 , 89/2والكافية يف النحو 112 /1
و�ش ��رح جمل الزجاجي البن ع�ص ��فور  293 /1و�شرح الت�سهيل  56 /2ـ  298واال�ستغناء  307و�شرح
الر�ض ��ي عل ��ى الكافية الق�س ��م الأول 763 /2والبح ��ر املحيط  463 /1واالرت�ش ��اف 312 , 167 /2
وامل�ساعد  578 , 567 /1و�شرح الت�صريح 545 /1
( )48اللوحة الأولى من املخطوطة ال�صفحة الثانية ب
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( )49ذكر العلماء �أنَّ املختار �أنَّ هذا اللفظ ا�سم علم هلل تعالى  ,و�أنه لي�س مب�شتق البتة  ,ينظر  :مفاتيح
الغيب  37 /1تف�س�ي�ر الب�س ��ملة و تف�س�ي�ر الفاحتة  121و 143و 144والك�شف والبيان عن تف�سري
القر�آن  96/1و 3092وغرائب التف�سري  75/1وحا�شية ال�شهاب اخلفاجي على البي�ضاوي 60/1
( )50ذكر النحاة �أن العامل يف البدل هو العامل يف املبدل منه  ,ينظر  :الكتاب ل�سيبويه  150 /1و151
و 386 /2وارت�ش ��اف ال�ض ��رب  619/2و�أو�ض ��ح امل�س ��الك باب النعت والأ�ش ��موين  194 /1و�شرح
الر�ضي على الكافية 280 /2
وذهب جماعة من النحويني �إلى �أن العامل يف البدل غري العامل يف املبدل منه  ...ينظر � :أ�سرار العربية
لأبي الربكات الأنباري  265و �إمالء ما من به الرحمن �سورة التوبة  15 /2والإن�صاف م�س�ألة القول
يف �أولى العامليني بالعمل يف التنازع 82 :1
( )51الن�س ��اء 66ق ��ر�أ اجلمه ��ور “ �إال قليل” بالرفع على البدل م ��ن الواو يف فعلوه  ,وقر�أ ابن عامر � ”:إال
قلي ًال “ بالن�ص ��ب علي اال�س ��تثناء  ,وهي قراءة �أبي ابن كعب و�أن�س بن مالك ـ ر�ض ��ي اهلل عنهما ,
وق ��راءة عبد اهلل ابن �أبي �إ�س ��حاق وعي�س ��ى بن عمر  ,ينظر ال�س ��بعة  , 235وحج ��ة القراءات 207
وم�ش ��كل �إعراب القر�آن  195/1والتي�س�ي�ر  96والعنوان  84والن�ش ��ر  250 /1وقال ابن ه�شام ووجه
اال�ست�ش ��هاد جم ��يء م ��ا قبل �إ َّال م�س ��بوق ًا بـ م ��ا النافية “ ما فعل ��وه “ فيعرب ما بع ��د �إ َّال بد ًال من
ال�ض ��مري املت�ص ��ل بالفعل  ,بدل بع�ض من كل عند الب�ص ��ريني  ,وذكر ال�ش ��يخ خالد الأزهري � :أنه
على نية تكرار العامل ؛ �إذ التقدير  :ما فعلوه �إ َّال فعله قليل منهم  ,وهو عطف ن�سق عند الكوفيني ,
ينظر � :أو�ضح امل�سالك حول اال�سم الواقع بعد �إال وحكمه و�شرح الت�صريح  350/1وينظر اللوحة
الثانية من املخطوطة ال�صفحة الثالثة ج
( )52الكوثر 1
( )53الأبيات من بحر الكامل املجزوء وهي يف كتاب ع�ش ��رة الن�س ��اء للن�س ��ائي باب �ضرب الرجل زوجته
 133/1وال�سري وال�شمائل باب كيف �أحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم 312/2
( )54البيت من بحر الطويل ينظر  :ديوان ح�س ��ان حتقيق د /وليد عرفات وتف�س�ي�ر ابن كثري 421 /8
ط /دار طيبة وتف�س�ي�ر البغوي  115/2و  464/8وتف�س�ي�ر ال�س ��معاين  350 /6واملطلع على �ألفاظ
املقنع �ص 8والنكت والعيون �س ��ورة ال�ص ��ف  539/5ومو�سوعة التاريخ الإ�سالمي  333/1واجلواهر
النرية باب الآذان 176 /1
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( )55البيت قاله ح�سان للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو من بحر الكامل التام ومتامه:
لكن مدحت مقالتي مبحمد
ينظر محا�س ��ن الت�أويل تف�س�ي�ر القا�سمي باب  117وروح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين
حتقيق  /علي عبد الباري عطية � 311/2سورة املائدة ط /دار الكتب العلمية بريوت وتاج العرو�س
من جواهر القامو�س  241/16واملثل ال�سائر  357/2النوع الثالثون .
وقد ن�سبه احل�سن بن محمد ال�سعيد العبا�سي للأع�شى خط�أ
()56الإ�سراء 1
()57اللوحة الثانية من املخطوطة ال�صفحة الرابعة د
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عالقة األدب والنقد بالنفس
واألحاسيس
الأ�ستاذ بن عيني عبد اهلل
جامعة بومردا�س اجلزائر

تعريف الأدب:
ُيجمع الدار�س ��ون على �أنه ال يوجد تعريف جام ��ع مانع يعطينا املفهوم الوايف
للأدب( ،)1ومع ذلك ال نعدم �أن جند جملة من الدار�سني تعطي تعريفا لهذا الفن،
وتكاد التعريفات اخلا�ص ��ة به تتقارب يف املاهية احلقيقية له على اختالفها ،ومن
هذه التعاريف ما جاء به �ش ��وقي �ضيف من كون الأدب هو ذاك «الكالم الإن�شائى
البليغ الذى يق�صد به �إلى الت�أثري يف عواطف القراء وال�سامعني� ،سواء �أكان �شعرا
�أم ن�ث�را»( ،)2ويذه ��ب الرافعي �إلى «�أن الأدب هو حفظ �أ�ش ��عار الع ��رب و�أخبارها
والأخ ��ذ من كل علم بط ��رف»( ،)3ومحمد مندور يقول ب� ��أن «الأدب هو كل ما يثري
فينا بف�ض ��ل خ�صائ�ص �صياغته �إح�سا�س ��ات جمالية� ،أو انفعاالت عاطفية �أو هما
معا»(� ،)4أما قطب فريى ب�أنه «التعبري عن جتربة �شعورية يف �صورة موحية»( ،)5يف
حني يذهب �أحمد ال�ش ��ايب �إلى �أنه «الكالم الذي ي�ص ��ور العقل وال�شعور ت�صويرا
�صادقا»(.)6
تعريف الأحا�سي�س والعواطف:
ه ��ي جملة من االنفعاالت التي تكون لها القدرة على نقل ال�ص ��ورة احلقيقية
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مل�ش ��اعرنا �إلى الآخرين ،تتميز بكونها ال �إرادية يف الغالب ،وت�ؤدي �إلى ا�س ��تجابات
ال �إرادية للمواقف املختلفة ،فيتولد عنها حتريك لل�س ��لوك الإن�ساين وتوجيهه نحو
عمل ما(.)7
عالقة الأدب بالأحا�سي�س:
ال �أحد ينكر �أن �أحا�س ��ي�س الإن�س ��ان على �ص ��لة وطيدة مبا ي�صدره من �إبداع،
�أي �إن الأدب ال ي�س ��تغني بحال من الأحوال عن تلك العواطف التي تدور يف جوانح
املبدعني ،فاملبدع عندما يلتقي مب�ؤثر ما يتولد له انفعال و�ش ��عور ب�إزائه �أي تتكون
لديه جتربة �شعورية ،فينقلها لنا نقال موحيا يف �صورة مثرية لالنفعال ،هو انفعال
م�س ��تمد م ��ن االنفعال ال ��ذي كان يف نف�س ��ية املب ��دع ،وميكن �أن يك ��ون االنفعاالن
مت�ش ��ابهني �إلى حد كبري �إذا كان املبدع عبقريا ،وله القدرة على �أن يجعل متلقيه
يعي�ش التجربة ال�شعورية ذاتها(.)8
وهذا يعني �أن االنفعال عند متلقي الإبداع يتما�ش ��ى مع ما وهب مبدع الن�ص
من قدرة على نقل انفعاله ،وما �شعر به اجتاه ال�شيء ،ف�إن زادت املوهبه واملقدرة
تنام ��ى االنفع ��ال لدى املتلقي ،وكان �ش ��عوره بال�ش ��يء �أك�ب�ر� ،أم ��ا �إن ق ّلت املوهبه
واملقدرة ف�سيكون حتما االنفعال محدودا �إن مل نقل �ضعيفا.
�إن «التجارب ال�ش ��عورية � ًإذا هي مادة التعبري الأدبي...وقد يبدو هذا وا�ضحا
يف ال�شعر –والغنائي منه ب�صفة خا�صة -ولكنه يف احلقيقة متوافر يف �سائر فنون
الأدب»( ،)9وذلك لأن ال�ش ��عر لغة القلب �أما النرث فلغة القلب والعقل معا ،وبالتايل
ف� ��إن الأحا�س ��ي�س وكل م ��ا يدور يف النف� ��س يكون �أب�َيهنَ و�أظهر يف ال�ش ��عر الغنائي
الوجداين.
والط ��رح على هذه ال�ش ��اكلة جن ��ده عند نقادن ��ا القدماء ،فكث�ي�را ما ربطوا
الإنتاج الأدبي باحلالة ال�شعورية ملنتجه ،وبحثوا يف الإنتاج ال�شعري لل�شاعر ومدى
قدرته على التعبري عن نف�س ��ية �ص ��احبه ،بل جعلوا لكل �شاعر حالة �شعورية ينفرد
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بها عن غري ،ويتفوق عليهم يف قر�ض ال�شعر حتى قيل «كفاك من ال�شعراء �أربعة:
زه�ي�ر �إذا رغب ،والنابغة �إذا رهب ،والأع�ش ��ى �إذا ط ��رب ،وعنرتة �إذا كلب .وزاد
قوم :وجرير �إذا غ�ضب»(.)10
وذلك لأن امل�ش ��اعر النف�س ��ية له�ؤالء ال�ش ��عراء مختلف ��ة ومتفاوتة يف االنفعال
بالأ�ش ��ياء ،فقد ينفعل زهري ويطرب ل�شيء من الأ�شياء يثريه ،ولكن ال يرقى طربه
�إلى الأع�شى الذي كان طربا على طول اخلط ،لأنه مدمن خمرة �أفنى فيها حياته،
واخلم ��رة عامل مهم يف الطرب ،ولك ّنه يف الرغبة ال يدرك قدر زهري الذي عرف
�أن ��ه ما رغب يف �أحد �إال مدحه مبا فيه دون معاظلة ،وفاق �أقرانه يف ذلك ،ناهيك
عن التفاوت بني ال�ش ��عراء يف املقدرة على النظم ،واختالف املوهبة ال�شعرية التي
يتميز بها كل واحد.
و�أتى الع�صر العبا�س ��ي وا�ستمر القول بفكرة ارتباط الأدب بخلجات النف�س،
وما يدور فيها من �أحا�س ��ي�س وعواطف�« ،إذ امل�ؤكد �أن كث ًريا من النقاد والبالغيني
الع ��رب قد مل�س ��وا مظاهر هذه العالقة على نح ��و �أو �آخر؛ فانتبه ��وا �إلى الظروف
التي تواتي النف�س فتن�ش ��ئ الأدب كما �أح�س ��وا بت�أثري الأدب يف النف�س و�إثارة �ألوان
عدة من امل�ش ��اعر ،غري �أن كتابات ه�ؤالء مل تتجاوز مرحلة الإح�س ��ا�س املبهم �إلى
ال�ش ��رح املو�ضوعي ،فلم يحددوا معامل التجربة الفنية ،كما مل ي�شرحوا ملاذا تت�أثر
النف�س بهذا العمل الأدبي �أو ذاك �شرحا علميا مو�ضوعيا .ورمبا ا�سثنينا هنا عبد
القاهر اجلرجاين الذي حاول �أن ي�شرح الدالالت النف�سية لأ�شكال التعبري ،ولكنه
يف احلقيق ��ة مل يتج ��اوز الظواهر الفنية ،فلم تتج ��اوز محاولته هذه مرحلة ت�أكيد
الدور الذي تلعبه النف�س يف ت�شكيل العبارة»(.)11
�إن القدم ��اء �أك ��دوا عل ��ى �أن هن ��اك ظروف ��ا معين ��ة تالئ ��م النف� ��س ،وتث�ي�ر
الأحا�س ��ي�س فتنتج �أدبا ،كما تنبهوا �إلى �أن هذا الأدب يتمازج مع عواطف املتلقني
و�أحا�سي�س ��هم ،وخ�ي�ر م ��ن مثل ه� ��ؤالء النقاد ،وج ��اء بنظرة متف ��ردة عن عالقة
الإح�س ��ا�س ب ��الأدب هو عبد القاه ��ر اجلرجاين؛ حيث �أقر ب�أن الإبداع على �ص ��لة
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وثيقة بالأحا�س ��ي�س وامل�شاعر ،ويف هذا يقول« :ف�إذا ر�أيت الب�صري بجواهر الكالم
ي�ستح�سن �شعرا �أو ي�ستجيد نرثا ،ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول :حلو
ر�شيق ،وح�سن �أنيق ،وعذب �سائغ ،وخلوب رائع ،فاعلم �أنه لي�س ينبئك عن �أحوال
ترجع �إلى �أجرا�س احلروف ،و�إلى ظاهر الو�ضع اللغوي ،بل �إلى �أمر يقع من املرء
يف ف�ؤاده»(.)12
وال �ش ��ك �أن اجلرج ��اين ي�ؤك ��د م ��ن خالل ه ��ذا القول عل ��ى ارتب ��اط الأدب
ب�أحا�س ��ي�س املتلقني ،فا�ستح�س ��ان �ش ��عر ال�شاعر �أو ا�س ��تهجانه مرده ال �إلى ظاهر
الو�ض ��ع اللغوي ،بل �إلى �أمر يف الف�ؤاد� ،أمر ال ُيدرك بالأب�صار� ،أمر متعلق بال�شعور
واالنفعال� ،أمر يح�س ��ه املتلقي وهو يواجه الإبداع املثري ،فاملبدع عند الإبداع يفرغ
في�ض ��ا من الإح�س ��ا�س ،وال يتلقى هذا الإح�سا�س �إال �إح�س ��ا�س م�شابه له يف ال�سمو
والفي�ض.
دواع
وذه ��ب اب ��ن قتيبة قبله �إل ��ى كالم قريب من ه ��ذا حيث قال« :لل�ش ��عر ٍ
حتث البطيء وتبعث املتكلف ،منها الطمع ،ومنها ال�ش ��وق ،ومنها ال�شراب ،ومنها
الطرب ،ومنها الغ�ض ��ب .وقيل للحطيئة� ،أي النا�س �أ�ش ��عر؟ ف�أخرج ل�س ��ان ًا دقيق ًا
ك�أنه ل�سان حية ،فقال :هذا �إذا طمع»(.)13
�إنّ هناك �أ�ش ��ياء حترك �أحا�س ��ي�س ال�ش ��اعر وجتعله يبدع يف قر�ض ال�ش ��عر،
هي �أ�ش ��ياء م ��ن العاطفة ذاتها يف بع�ض الأحيان ،وقد �ش ��هد بهذا حتى ال�ش ��عراء
على �أنف�س ��هم على غرار احلطيئة ،الذي �ش ��هد لنف�س ��ه بالتفوق ال�شعري ،وقدرته
الفائق ��ة على املدح �إذا �أغري بالعطايا الكثرية ،و�س ��يطر عليه الطمع الذي يدفعه
�إلى احل�صول عليها.
و�إذا كان هناك ما يبعث على قول ال�ش ��عر واالنطالق فيه ،ف�إنه توجد «لل�شعر
تاراتٌ يبعد فيها قريبه ،وي�ست�صعب فيها ري�ضه .وكذلك الكالم املنثور يف الر�سائل
واملقام ��ات واجلوابات ،فقد يتعذر على الكات ��ب الأديب وعلى البليغ اخلطيب ،وال
�سبب� ،إال �أن يكون من عار�ض يعرت�ض على الغريزة من �سوء غذاءٍ �أو
ُيعرف لذلك ٌ
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علي �ساع ٌة
متيم ،ورمبا �أتت َّ
متيم عند ٍ
خاطر غم .وكان الفرزدق يقول� :أنا �أ�ش ��عر ٍ
ونزع �ضر�س �أ�سهل علي من قول بيت ،ولل�شعر �أوقاتٌ ي�سرع فيها �أتيه ،وي�سمح فيها
�أبي ��ه .منها �أول الليل قبل تغ�ش ��ي الكرى ،ومنها �ص ��در النهار قب ��ل الغداء ،ومنها
يوم �ش ��رب الدواء ،ومنها اخللوة يف احلب�س وامل�س�ي�ر .ولهذه العلل تختلف �أ�ش ��عار
ال�شاعر ور�سائل الكتاب»(.)14
فال�ش ��اعر قد يتملكه العج ��ز التام ،ويفقد القدرة على الإبداع وقول ال�ش ��عر،
لظرف من الظروف يعرت�ض �ص ��فاء قريحته ،ويخالط نف�س ��يته ،ف�إن كان ي�ش ��عر
ب�ض ��يق وفت ��ور رغبة ،يغطي على �أحا�س ��ي�س فال ي�س ��تطيع �ش ��يء �إث ��ارة انفعاالته؛
ب ��ل �إن ��ه يف بع�ض �أوقات اليوم ح�س ��ب ابن قتيبة يعجز ال�ش ��اعر ع ��ن خو�ض غمار
العملية الإبداعية ،وذلك ب�سبب خمود ي�صيب العاطفة حتما �إذ ال جتد ما يف ّعلها،
ويحركها فتبدع.
وي ��رى ابن قتيبة �أن بع�ض �أوقات النهار ق ��د تكون عامال يف خمود العواطف،
وانع ��دام االنفع ��ال بامل�ؤثرات كيفم ��ا كانت ،ومهما بلغت درج ��ة ت�أثريها ،وقد قال
ب�ش ��ر بن املعتمر يف هذا« :خذ من نف�س ��ك �ساعة لن�شاطك ،وفراغ بالك ،و�إجابتها
لك؛ ف�إن قلبك يف تلك ال�ساعة �أكرم جوهرا ،و�أ�شرق ح�سنا ،و�أح�سن يف الأ�سماع،
و�أحلى يف ال�ص ��دور ،و�أ�س ��لم م ��ن فاح�ش اخلط�أ ،و�أجلب لكل غ ��رة من لفظ كرمي
ومعنى بديع»(.)15
�إن �إبداع املبدع نابع من انفعال دار يف جوانحه ،وولد جتربة �شعورية متخ�ض
عنه ��ا نتاج موجه �إلى املتلق�ي�ن وهو بدوره ينفعل ويعي�ش التجربة ال�ش ��عورية ذاتها
ومن ثم ميكن القول �إن الأدب يرتبط ب�أحا�س ��ي�س املبدع و�أحا�سي�س املتلقني ،وخري
مثال على ذلك متجيد العرب لل�ش ��عر لأنه كان يفعل بها وبقلوبها ما ال يفعله �شيء
�آخ ��ر ،بحي ��ث كان ي�ؤثر فيها ،ويغري م�س ��ار حياتها تغريا له وزن ��ه يف احلياة ،لهذا
كانت تقام احلفالت وتقدم التهاين عندما يربز �شاعر يف قبيلة.
ولعل خري �شهادة على ث�أثري ال�شعر بالقلوب ودغدغته لعواطف النا�س ،وتغيريه
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ل�سلوكاتهم ،هو ما جاءت به �أقوال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث يقول« :ما
خرج من القلب وقع يف القلب ،وما خرج من الل�س ��ان مل يتعد الآذان»( ،)16فال�شعر
النابع من القلب ،املمزوج بالعواطف املت�أججة ال�ص ��ادقة يف �ش ��عورها بالأ�ش ��ياء،
دون �شك �سيكون محل قبول من طرف �أحا�سي�س املتلقني� ،أي �إن االنفعال بال�شعور
ال�صادق يكون �أكرب و�أكرث ت�أثريا.
واعترب الر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�سلم ال�ش ��عر حكمة يف قوله�« :إن من ال�شعر
حكمة»(� ،)17إن ال�شعر علم وفائدة ت�ضج باحلكم والفوائد احلياتية املختلفة ،وهذا
كله مغلف يف ثوب من التعبري ي�س ��حر العقول ،ويفنت القلوب ،ويقلبها كيف �ش ��اء،
وك�أنها ال تعي �إال ما يرد عليها من �شعر ،على �أن هذه احلكمة يجب �أن تك�سى ثوبا
م ��ن البيان ينفث نفث ال�س ��حر ،فتبلغ غايتها يف الت�أث�ي�ر ،وحتريك املتلقني �إلى ما
يراد منها ،لهذا قال الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�سلم�« :إن من البيان ل�سحرا»(.)18
وانظر كذلك قوله يف �شعراء الدعوة «ه�ؤالء النفر �أ�شد على قري�ش من ن�ضح
النبل»( ،)19كما �أنه قال حل�سان بن ثابت «اهجهم –يعني قري�شا -فواهلل لهجا�ؤك
عليهم �أ�شد من وقع ال�سهام ،يف غل�س الظالم ،اهجهم و معك جربيل روح القد�س،
والق �أبا بكر يعلمك تلك الهنات»(.)20
فالتجربة ال�ش ��عورية ال�ص ��ادقة تق ّوم ال�س ��لوك ،والتعبري اجليد عنها ي�س ��حر
القلوب ويذهب بالنف�س كل مذهب ،و�ش ��عر ح�س ��ان يك�س ��ر قلوب امل�شركني ويجعل
معنوياتهم يف احل�ضي�ض �أكرث مما يفعل ال�سيف والرمح؛ فح�سان لوحده بتجربته
ال�شعورية ميكن �أن يفعل بامل�شركني �أكرث مما يفعل جي�ش ب�أكمله.
وقد �ش ��هد النقد العربي القدمي �ص ��يحات كثرية تقر بالفكرة ذاتها التي �أقر
بها ابن قتيبة واجلرجاين ،وهذا عند الآمدي وقدامة وابن طباطبا والقرطاجني
وغريهم ،وذلك لكونهم هم �أي�ض ��ا ربطوا الإبداع بنف�س ��ية �صاحبه ،وما يدور فيها
من عواطف وانفعاالت ،واقفني على الربط بني �أحا�سي�س ��ه وجتاربه احلياتية ،وما
يتبع ذلك من تعوي�ض عن الإح�س ��ا�س بالنق�ص ،مربزين قدرة املبدع على حتريك
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وجدان متلقيه ،والت�أثري فيه بل الت�أثري يف عواطفه.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن القدماء ،مل ي�ستعملوا يف هذا الباب كلمة �إح�سا�س
�أوعاطفة «ف�أنت تقر�أ كتاب ال�شعر وال�شعراء البن قتيبة مثال ،فتجد فيه قول ال�شعر
للرغب ��ة �أو الرهب ��ة ،ولكن ال جتد فيه كلمة عاطفة؛ لأنها مل تخرتع �إال يف الع�ص ��ر
احلديث ،وكذلك يف كتاب العمدة البن ر�شيق ويف غريه من الكتب»(.)21
ومل يخرج الدار�س ��ون يف الع�ص ��ر احلديث عن هذا النهج خا�ص ��ة بعد ظهور
عل ��م النف� ��س ،الذي �أكد عل ��ى �أن الأديب يف حد ذاته حالة نف�س ��ية ت�ص ��ب كل ما
حت� ��س ب ��ه يف �أعماقها ،فهم بدورهم ربط ��وا الأدب بالإح�س ��ا�س والعاطفة وجعلوا
تف�سرياتهم للأدب تنطلق من نف�سية املبدع.
ومن الأدباء الذين �أكدوا على �أن الإبداع الأدبي على عالقة وطيدة بامل�شاعر
�س ��يد قطب ،وهذا عن ��د تعريفه للأدب الذي ذكرناه �س ��ابقا ،حيث �أ�ش ��ار �إلى �أن
«التج ��ارب ال�ش ��عورية �إذن هي مادة التعب�ي�ر الأدبي...وقد يبدو هذا وا�ض ��حا يف
ال�ش ��عر -الغنائي منه ب�ص ��فة خا�ص ��ة -ولكنه يف احلقيقة متوافر يف �س ��ائر فنون
الأدب .ون�ض ��رب مثاال بالق�صة والتمثيلية ،فالأدب ال ميلك �أن يعرب عنهما تعبريا
موحي ��ا يث�ي�ر انفعالنا ما مل ي�ستح�ض ��ر هو نف�س ��ه التجارب ال�ش ��عورية لأبطالهما
وحوادثهما وجوهما ،وينفعل بهما انفعاال معينا»(.)22
و�أحمد �أمني بدوره ي�ؤكد على هذه ال�صلة الوثيقة بني الأدب والعاطفة ،م�شريا
�إلى �أنها «عن�صر هام وقد كرث يف تعبري الأدباء املحدثني �أن فالنا م�شبوب العاطفة
�أو هو ذو عاطفة بليدة ،وهذه العاطفة هي التي متنح الأدب ال�ص ��فة التي ن�سميها
اخللود ،فنظريات العلم لي�س ��ت خالدة...و�إذا كانت العواطف �أ�سا�س ��ا من �أ�س ���س
الأدب وهي التي جتعله خالدا ،وكانت العواطف ال تتغري حبب �إلينا قراءة ال�ش ��عر
م ��رارا .فنح ��ن ال منل من �إع ��ادة قراءة املتنبي �أو �أبي الع�ل�اء ،على حني �أننا منل
ب�سرعة من قراءة كتاب علمي متى كنا نعلم ما فيه»(.)23
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ويورد ال�ش ��ايب فكرة متممة ملا �سبق وم�ؤكدة على �أن الأدب والأديب واملتلقني
للأدب ال ي�س ��تغنون بح ��ال من الأحوال عن الأحا�س ��ي�س والعواط ��ف ،حيث يقول:
«ف� ��إذا قلن ��ا� :إن العاطفة يج ��ب �أن تكون �ص ��ادقة �أردنا به ��ذا �أن الأديب يجب �أن
يح�س يف نف�س ��ه احلزن �أو احلما�س ��ة �أو الإعجاب الذي يطالبنا �أن نح�سه �أي�ضا...
فمن امل�ش ��كوك فيه �أن ي�س ��تطيع الأديب عر�ض العواطف القوية �أو بعثها يف نفو�س
قرائه دون �أن يح�س ��ها يف نف�س ��ه قوية؛ ثم ينف�س عنها بهذا الأدب القوي الت�أثري،
وال�ش ��اعر اليبكيك �إال �إذا ا�س ��تنفد ماء �ش�ؤونه وال ي�ش ��جيك �إال �إذا ا�ستطار الهوى
بلبه ،والعامل الفذ للظفر بال�سلطان العاطفي على القراء هو انبعاث ال�شعر والنرث
عن نف�س منفعلة �صادقة ال�شعور»(.)24
وه ��ذا يدفعنا �إلى القول ب�أننا «ما دمنا قادرين عل ��ى �أن نعي�ش جتارب ه�ؤالء
الأدباء -مرة �أخرى -وننفعل بها كما انفعل �أ�ص ��حابها ،ف�إن هذا ر�ص ��يد ي�ض ��اف
�إلى �أعمارنا ،وزا ٌد ي�ض ��اف �إل ��ى �أزوادنا يف الرحلة الق�ص�ي�رة املحدودة على هذا
الكوكب»( .)25فالأديب � ًإذا هو و�سيلة متكننا من �أن نعي�ش حياة �أطول ،حياة تفي�ض
بالتج ��ارب احلي ��ة املتنوع ��ة ،جت ��ارب غذتها العاطف ��ة فجعلتها مفعم ��ة باحلياة،
وجعلتن ��ا نلتفت �إليها �أح�س ��ن التف ��ات ننهل منها ،ونرتوي ،فنتمكن من ال�س�ي�ر يف
درب النجاة.
النقد الأدبي وعلم النف�س:
ع ��رف الع�ص ��ر احلديث ثورة علمي ��ة منقطعة النظري نتج عنه ��ا ظهور علوم
جديدة ،افنت النا�س بها ،وانكبوا على درا�ستها و�سرب �أغوارها محاولني اال�ستفادة
منه ��ا ،وتطبي ��ق مبادئها ،ونظرياته ��ا يف مختلف جماالت احلي ��اة ،ومن بني هذه
العلوم علم النف�س.
هذا العلم قد �سخره الدار�سون خلدمة الأدب ونقده ،فكان �أن در�ست الأعمال
الأدبية من الوجهة النف�سية ،ف�سلط ال�ضوء على �صاحب العمل الأدبي ،كما در�ست
جتليات احلركة النف�سية للأبطال داخل الأعمال الأدبية ،وحاول الدار�سون عموما
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ا�ستعمال علم النف�س يف كافة املجاالت املتعلقة بالعمل الأدبي.
وقد يعتقد البع�ض �أن الدرا�سة النف�سية للأدب عند العرب وليدة هذا الع�صر،
ومل يعرفوه ��ا �إال عندم ��ا وف ��دت من عند الغ ��رب� ،إال �أن هذا االعتق ��اد قد جانب
ال�ص ��واب� ،إذ ع ��رف العرب منذ القدمي بع�ض املب ��ادئ املتعلقة بالنف�س وعالقتها
بالأدب ،لهذا ذهب –كما قلنا �آنفا -النقاد �إلى ربط الأدب بالأحا�سي�س.
وعلى هذا ميكن القول �إنه عند الت�أ�سي�س للنقد الأدبي ،وما تبع ذلك من رقي
وتو�سع يف الدرا�سة والتحليل والنقد ،قد عرف �أ�سالفنا �إرها�صات لهذه الدرا�سات
النف�سية ،وهي دون �شك مخالفة ملا قدمه علم النف�س احلديث ،وال ترقى �أبدا �إلى
�أن تكون نظرية علمية مكتملة ،ولكن على الرغم من هذا فهي تقعيدات �أولية ،لها
وزنها يف جمال الدرا�سة الأدبية ،وكان لها دور يف ترقية الأدب العربي منذ القدمي
وجتلية الدرا�سة النقدية التي �صحبته.
وهذا ما يقره �سيد قطب حني ي�شري �إلى �أنها عبارة عن مالحظات نف�سية وال
ترقى بال�ض ��رورة �إلى م�ص ��اف العلم امل�ؤ�س ���س حيث يقول« :ف�أما تدخل املالحظة
النف�سية ب�صفة عامة يف الأدب ونقده فهي �أقدم من ذلك بكثري يف الأدب العربي،
لأنها عا�صرته منذ �صدر الإ�سالم� ،إن مل يكن قبل ذلك ،ومت�شت معه يف منوه حتى
ب ��دت يف هيئة قواعد ونظريات على يد عبد القاهر اجلرجاين يف القرن اخلام�س
الهجري»(.)26
�إن هذا ال يعني �أن هذه املالحظات النف�س ��ية هي اجلذور الأولى لعلم النف�س
وه ��ي مبثاب ��ة بع�ض من �أ�س�س ��ه ،لأن هذا العل ��م بقواعده وطرائق ��ه وما حدده من
نظريات متعلقة بدرا�سة الأدب وليد الع�صر دون جدال ،وما وجد يف نقدنا العربي
احلديث من ا�س ��تعانة بعلم النف�س لدرا�س ��ة الأدب هو م�س ��تلهم م ��ن الغرب ،ومل
يكن �أبدا امتدادا للمالحظات النف�س ��ية التي تو�صل �إليها الأ�سالف وهم يدر�سون
الأدب(.)27
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�إن الدرا�س ��ات النف�س ��ية ل�ل��أدب �أو بالأحرى املالحظات النف�س ��ية –ح�س ��ب
�س ��يد قطب )28(-قد عرفت رقيا يف الع�ص ��ر العبا�سي ،وخا�ص ��ة عند عبد القاهر
اجلرج ��اين ،ومم ��ا قاله يف ه ��ذا الباب« :ف� ��إذا ر�أيت الب�ص�ي�ر بجواه ��ر الكالم
ي�ستح�س ��ن �ش ��عرا �أو ي�س ��تجيد نرثا ،ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول:
حلو ر�ش ��يق ،وح�سن �أنيق ،وعذب �س ��ائغ ،وخلوب رائع ،فاعلم �أنه لي�س ينبئك عن
�أح ��وال ترج ��ع �إلى �أجرا�س احلروف ،و�إلى ظاهر الو�ض ��ع اللغوي ،بل �إلى �أمر يقع
من املرء يف ف�ؤاده»(.)29
�إن الب�ص�ي�ر املق�ص ��ود من قول اجلرجاين هو الناقد احل ��اذق الذي له قدرة
فائقة على ا�ستح�س ��ان ال�ش ��عر وا�س ��تهجانه ،نزوال �أول الأمر عند ما يقع يف القلب
ويدور يف خلجات النف�س ،واجلرجاين يقيم مالحظاته النف�س ��ية هذه بالنظر �إلى
املتلقي ال �إلى املبدع ،لأنه مل يكن يتحدث عن مال ب�سات الإبداع ،و�إمنا كان يطرق
عملية الت�أثري والظروف النف�سية التي تعرتي متلقي الأدب اجلميل.
والق ��ول بعالق ��ة الأدب بالنف�س جنده �أي�ض ��ا عند �أبي هالل الع�س ��كري حيث
يقف املوقف نف�سه تقريبا فريبط نقد ال�شعر باملالحظة النف�سية ،وهذ عند حديثه
عن اال�س ��تعارة م�ؤكدا على �أن «ف�ض ��ل هذه اال�س ��تعارة وما �ش ��اكلها على احلقيقة
�أنه ��ا تفعل يف نف�س ال�س ��امع ما ال تفعل ��ه احلقيقة»(� ،)30إن الق ��ول ت�أكيد على وعي
الناق ��د ب ��دور اجلانب ال�س ��يكولوجي يف عملية التلقني وهذا م ��ا �أقره محمد خلف
اهلل ،حي ��ث يقول« :ظاه ٌر � ًإذا مما �أوردناه �أن التفكري ال�س ��يكولوجي يف النقد كان
موجودا عند م�ؤلف �آخر-غري القا�ضي اجلرجاين -يف القرن الرابع الهجري ،بل
�إن هذا امل�ؤلف نف�سه(الع�سكري) يبني ت�صوره لف�ضل اال�ستعارة على فكرة الت�أثري
النف�سي»(.)31
وجن ��د �أن اب ��ن طباطب ��ا العلوي كذل ��ك يوجه ال�ش ��اعر ،ويحر� ��ص على قيمة
النف� ��س وخلجاتها يف تلقي العمل الأدب ��ي بحيث �إن الأدب ُيبدع لها بالطريقة التي
جتعله ��ا تت�أثر «والنف�س ت�س ��كن �إلى كل م ��ا وافق هواها ،وتقلق مم ��ا خالفه ،ولها
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�أحوال تت�ص ��رف بها ،ف� ��إذا ورد عليها يف حالة من حاالتها م ��ا يوافقها اهتزت له
وحدثت لها �أريحية وطرب ،و�إذا ورد عليها ما يخالفها قلقت وا�ستوح�شت»(� ،)32أي
�إن العمل الأدبي يواجه �أول ما يواجه بال�س�ل�اح النف�س ��ي ،ومدى تقبل النف�س لهذا
العمل ثم ينظر �إلى اجلوانب الأخرى املكملة للطرح النف�سي.
ولي�س ببعيد عن هذا ر�أي ابن قتيبة الذي �أقام الكثري من الر�ؤى النقدية على
املالحظة النف�س ��ية ودورها يف تقبل العمل الأدب ��ي وتقييمه؛ وهذا عند حديثه عن
الوجد و�أمل الفراق
الوقفة الطللية ،حيث يقول« :ثم و�صل ذلك بالن�سيب ف�شكا �شدة ْ
ولي�ستدعي
وفرط ال�ص ��بابة وال�شوق ،ليميل نحوه القلوب ،وي�ص ��رف �إليه الوجوه،
َ
به �إ�ص ��غاء الأ�س ��ماع �إليه ،لأن الت�ش ��بيب قريب من النفو�س الئط بالقلوب ،لمِ ا قد
جع ��ل اهلل يف تركيب العباد من مح َّبة الغزل و�إِلف الن�ساء...فال�ش ��اعر املجيد من
�سلك هذه الأ�ساليب ،وعدل بني هذه الأق�سام ،ومل يطل وميل ال�سامعني ،ومل يقطع
بالنفو�س طلب املزيد»(.)33
�إن املالحظة النف�س ��ية التي تو�ص ��ل �إليها ابن قتيبة من خال ل درا�سته للوقفة
الطللية ،هي �أن النفو�س الب�شرية متيل �أكرث ما متيل عندما جتد حديثا عن الن�ساء؛
لهذا فال�شاعر ملزم باتباع هذا التوجيه النقدي ،وذلك بالبدء مبا ي�ستميل النف�س
حت ��ى تقبل على ما تبقى من الق�ص ��يدة ،ثم يكون االنتقال ملو�ض ��وع �آخر ،على �أن
يك ��ون تن ��اول كل مو�ض ��وع دون �إطالة ،بل يكون التن ��اول باالعتدال بني املوا�ض ��يع
املطروقة يف الق�صيدة ،بحيث تحُ فز النفو�س لطلب املزيد ،وتتحقق �إثارتها.
هذه مالحظة ا�س ��تنبطها ابن قتيبة من درا�س ��ة �ش ��عر اجلاهلني ومل ي�ؤ�س ���س
له ��ا ،بل �إن الفكرة يف منطلقها من ابتكار اجلاهلي ،فعلى �س ��ذاجة هذا اجلاهلي
وعفويت ��ه �أدرك مت ��ام الإدراك �أن النف� ��س ت�س ��تمال باملحبب �إليه ��ا ،واملقرب من
�أحا�سي�سها ،وهذا يقود �إلى القول ب�أن ال�شاعر يف جاهليته ميز بني �أقرب الأ�شعار
�إلى قلبه ،و�أكرثها ت�أجيجا لعواطفه ،و�أيقن �أنه �أكرث ما ينفعل ويت�أثر عندما يطرق
مو�ض ��وع الن�س ��اء ،ومن َث َّم ميكن القول �إن بوادر التنبه للأثر النف�س ��ي يف ال�ش ��عر
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كان يف اجلاهلية ،ولكن التنبيه لفكرة التنبه هذه مل يكن �إال على يد ابن قتيبة يف
ال�شعر وال�شعراء.
ميك ��ن القول �إن «املالحظة النف�س ��ية يف النقد القدمي ،قد عنيت ب�ش ��يء من
طوائف الأ�س ��ئلة التي يثريها املنهج النف�سي يف النقد احلديث ،ويت�صدى للإجابة
عنها ،وقد و�ص ��ل بع�ضها �إلى نظريات قائمة ،واكتفى بع�ضها مبالحظات متفرقة،
وكان للمنهج ن�صيبه على كل حال ،من هذا النقد املوغل يف بطون التاريخ»(.)34
�أما يف الع�صر احلديث فقد عرفت هذه املالحظات النف�سية قفزة نوعية� ،إذ
مل تعد �ض ��يقة بال�ش ��كل الذي كانت عليه عند نقادنا القدماء ،وهذا نتيجة ازدهار
العل ��وم ومي�ل�اد علم النف�س الذي جاء به �س ��يجموند فرويد م�ؤ�س ���س علم النف�س،
هذا العامل النم�ساوي تعمق يف الدرا�سة النف�سية و�أ�س�س لهذا العلم اجلديد وحاول
تطبي ��ق الكثري من ر�ؤاه على الإبداع مبختلف �أ�ش ��كاله ،وكان للأدب احلظ الأوفر
يف هذا االهتمام.
فهو يرى �أن الإن�سان يخفي مكبوتات يف الال�شعور ،و�إبداع املبدعني ما هو �إال
ك�ش ��ف عن هذه املكبوتات �أو بالأحرى هو ك�ش ��ف عن الال�ش ��عور ،على �أن الغريزة
اجلن�س ��ية لها الدور الأكرب يف هذا الكبت ،لهذا ف�سلوكات الإن�سان يجب �أن تف�سر
على �أ�سا�س النزعة اجلن�سية لديه باعتبارها متثل �أكرب �شق يف الال�شعور(.)35
وما كان من نقادنا ودار�س ��ينا يف الع�ص ��ر احلديث �إال �أن ا�ستلهموا ما تو�صل
�إليه هذا العامل وتالميذه من نتائج يف باب درا�سة النف�س ودرا�سة الإبداع وحاولوا
�إ�سقاطها على الإبداع الأدبي العربي قدميا وحديثا.
وم ��ن ه�ؤالء جند �أمني اخلويل الذي كانت له درا�س ��ة يف باب النقد النف�س ��ي
بعن ��وان «البالغ ��ة وعلم النف�س» ،تو�ص ��ل من خالله ��ا �إلى ارتب ��اط البالغة بعلم
النف�س ودعا �إلى �ض ��رورة درا�س ��ة البالغة على �ض ��وء هذا العلم ،ثم تليها درا�سة
محمد خلف اهلل «التيارات الفكرية التي �أثرت يف درا�س ��ة الأدب» ،ودرا�سة بعنوان
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«نظرية عبد القاهر اجلرجاين يف �أ�سرار البالغة»(.)36
كما �أبدع كتابه ال�شهري “من الوجهة النف�سية يف درا�سة الأدب ونقده” ،حاول
فيه التقعيد للدرا�س ��ات العربية يف باب علم النف�س و�أ�ش ��ار فيه �إلى دوره يف تقدمي
محا�ضرات علم النف�س يف م�صر حيث يقول“ :ويف �سنة � 1938أن�ش�أت كلية الآداب
بالقاهرة درا�سة جديدة لطلبة الدرا�سات العليا بها ،جعلت مو�ضوعها (�صلة علم
النف�س بالأدب) ،وعهدت �إلى الأ�س ��تاذ اجلليل �أحمد �أم�ي�ن و�إ َّ
يل القيام على هذه
الدرا�س ��ة ،قتقا�سمنا العمل فيها ،بعد �أن ا�ستعر�ضنا جوانبها معا ،وبعد �أن حددنا
و�سائلها و�أهدافها”(.)37
ثم �أطل طه ح�سني معتمدا هذا املنهج يف الكثري من كتبه ،حيث قام بدرا�سات
حتليلية نف�س ��ية لبع�ض ال�شعراء ومنهم �أبو العالء� ،إذ تعامل معه على غري املعتاد،
وذل ��ك ببح ��ث حياة ال�ش ��اعر وظروفه و�أحداث ع�ص ��ره وحتليل ق�ص ��ائده حتليال
نف�س ��انيا ذوقي ��ا( ،)38ويف هذا يقول« :و�أول ما �أواجهك ب ��ه من ذلك و�أنا �أقدر �أنك
�ستلقاه منكرا له ثائرا عليه ،هو �أن اللزوميات لي�ست نتيجة العمل و�إمنا هي نتيجة
الفراغ ،ولي�ست نتيجة اجلد والكد ،و�إمنا هي نتيجة العبث واللعب ،و�إن �شئت فقل
�إنها نتيجة عمل دعا �إليها الفراغ ،ونتيجة جد جر �إليه اللعب»(.)39
ث ��م تاله العق ��اد يف الكثري من الدرا�س ��ات املتعلقة بال�شخ�ص ��يات ومن بينها
(عم ��ر بن �أبي ربيعة) ،و(جميل بثينة) ،و(ابن الرومي حياته من �ش ��عره) ،حيث
حتدث عن مزاجه و�أثره يف �إ�س ��رافه يف كل �شهواته ،معرجا على و�سو�سته وتطريه
وت�شا�ؤمه و�شذوذ �أطواره ،فهو ح�سب ر�أيه مختل الأع�صاب غري �أنه يف �أثناء العملية
الإبداعي ��ة يكون يف �ص ��حته العقلية التامة( ،)40ثم جند له ��ذا املنهج اهتماما عند
املازين يف (ح�ص ��اد اله�ش ��يم) ،وكتابه(ب�شار) ،كما كتب �س ��يد قطب (الت�صوير
الفني يف القر�آن الكرمي) ،و(كتب و�شخ�صيات)(.)41
ثم جاء عبد القادر املازين وتناول �شخ�صية ب�شار بن برد الذي عرف بهجائه
احلاد ،وقد �أرجع �س ��بب ولوعه بهذا الغر�ض ال �إلى احلقد والكراهية بل ل�ش ��عوره
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بالنق�ص لأنه كان كفيفا ،ومن املوالى فع ّو�ض هذا بل�سان الذع(.)42
وهذا دون �أن نن�س ��ى مدر�سة نف�س ��ية قامت بالكثري من الدرا�سات على �ضوء
علم النف�س ،وقد �ص ��بت كل اهتمامها على مالب�س ��ات العملية الإبداعية ،وحاولت
حتييد الظروف التي حتيط باملبدع عند الإبداع ،وقد �أ�س�س ��ها م�ص ��طفى �س ��ويف
«الذي يعترب كتابه (الأ�س ���س النف�س ��ية للإبداع الفني يف ال�ش ��عر خا�ص ��ة) مبثابة
نقطة االرتكاز اجلوهرية لأعمال هذه املدر�س ��ة التي مل تلبث �أن ت�شعبت بعد ذلك
ل ��دى تالميذه ،فكتبوا بحوثهم ودرا�س ��اتهم الالحقة عن بقي ��ة الأجنا�س الأدبية،
كتب �ش ��اكر عبد احلميد (الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني يف الق�صة الق�صرية)،
وكتبت �س ��امية امللة (الأ�س ���س النف�س ��ية للإب ��داع الفني يف امل�س ��رح) ،وتكونت يف
الثقافة العربية نواة مدر�سة لعلم نف�س الإبداع»(.)43
بق ��ي �أن نقول لقد كانت هناك درا�س ��ات عدة يف الع�ص ��ر احلديث ،ارتبطت
ارتباطا وثيقا مبا تو�صل �إليه فرويد وال جمال حل�صرها ،وركزت يف درا�ستها على
عالقة الأدب والنقد بالنف�س والإح�س ��ا�س ،وعلى هذا ف�إن الأدب ال ينف�ص ��ل بحال
من الأحوال عن نف�س ��ية مبدعه ،وال عن نف�س ��ية متلقيه ،وهذه حقيقة تفطن �إليها
القدماء و�أقرها النقد منذ القدم ،غري �أن التفطن مختلف بني القدمي واحلديث،
�أو قل �إن نظرة الإن�سان احلديث فيها ن�ضج ومتيح�ص �أكرث من القدمي� ،إذ مل يعد
الدار�س املحدث يتعر�ض للأدب باملالحظة النف�س ��ية ال�س ��اذجة ،بل و�ضع قواعد،
و�س ��ن �سننا� ،أ�ض ��حت مفاتيح تمُ كن الأديب ودار�س الأدب من التوغل يف الإبداع،
والك�شف عن املالب�سات النف�سية التي تخللته كيفما كانت.

الهوامش
( )1ينظر �أ�صول النقد الأدبي� :أحمد ال�شايب ،مكتبة نه�ضة م�صر ،ط� ،1994 ،10ص.16
( )2تاريخ الأدب العربي(الع�صر اجلاهلي)� :شوقي �ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط� ،11ص.7
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( )3تاريخ �آداب العرب :م�صطفى �صادق الرافعي ،مكتبة الإميان بالقاهرة ،ط� ،1997 ،1ص.24
( )4الأدب وفنونه :محمد مندور ،دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر� ،ص.4
( )5النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :سيد قطب ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط� ،2003 ،8ص.11
(� )6أ�صول النقد الأدبي� :ص.16
( )7ينظر النقد الأدبي� :أحمد �أمني ،كلمات عربية للرتجمة والن�ش ��ر ،القاهرة ،م�صر� ،ص  .31و�أ�صول
النقد الأدبي� :ص 180وما بعدها.
( )8ينظر النقد الأدبي �أ�ص ��وله ومناهجه� :ص .13 ،12والتف�س�ي�ر النف�سي للأدب :عز الدين �إ�سماعيل،
دار غريب للطباعة ،القاهرة ،ط� ،4ص.5
( )9النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.16
( )10العم ��دة :ابن ر�ش ��يق ،ت :محمد مح ��ي الدين عبد احلميد ،دار اجليل للن�ش ��ر والتوزيع والطباعة،
بريوت ،ط ،1981 ،5ج�/1ص.95
( )11التف�سري النف�سي للأدب� :ص.6 ،5
(� )12أ�سرار البالغة :عبد القاهر اجلرجاين ،ت :محمود محمد �شاكر ،دار املدين ،جدة� ،ص.6 ،5
( )13ال�ش ��عر وال�ش ��عراء :ابن قتيبة ،ت :م�صطفى �أفندي ال�س ��قا ،املكتبة التجارية الكربى ،م�صر ،ط،2
� ،1932ص.17
( )14ال�شعر وال�شعراء� :ص.19 ،18
( )15ال�صناعتني� :أبو هالل الع�سكري ،ت :علي محمد البجاوي ،ومحمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار �إحياء
الكتب العربية ،ط� ،1952 ،1ص.134
( )16عيار ال�شعر :ابن َ
طباط َبا العلوي ،ت :زغلول �سالم ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،ط� ،3ص.54
( )17امل�صدر نف�سه� :ص.53
( )18امل�صدر نف�سه � :ص.54
( )19العمدة :ج� ،1ص.31
( )20امل�صدر نف�سه :ج� ،1ص.31
( )21النقدالأدبي� :ص.29
( )22النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.16
( )23النقد الأدبي� :ص.29
(� )24أ�صول النقد الأدبي� :ص.181 ،180
( )25النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.20
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( )26النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.218
( )27ينظر املرجع نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )28وق ��د ق ��ال بفكرة ربط اجلرجاين نقده بالنف�س� ،أو ما ي�ش ��به علم النف�س خلف اهلل عند حديثه عن
فكرة الت�أثري الأدبي معتربا �أن “هذه النظرية الت�أثريية يف جودة الأدب جزء من تفكري �سيكولوجي
�أعم ،يطبع كتاب �أ�سرار البالغة كله بطابعه ،فامل�ؤلف ال يفت�أ يدعوك بني حلظة و�أخرى �إلى جتربة
الطريقة النف�سانية التي ي�سميها املحدثون الفح�ص الباطني...و�إذن فن�ستطيع �أن نقول هنا �إن �أحد
التيارات التي �أثرت يف التفكري ال�س ��يكولوجي الذوقي عند عبدالقاهر� ،إمنا انحدر �إليه من �ش ��يخه
ومواطنه �أبي احل�سن اجلرجاين” ،من الوجهة النف�سية يف درا�سة الأدب ونقده :محمد خلف اهلل،
مطبعة جلنة الت�أليف الرتجمة والن�شر ،القاهرة� ،1947 ،ص.103 ،93
(� )29أ�سرار البالغة� :ص.6 ،5
( )30ال�صناعتني� :ص.269
( )31من الوجهة النف�سية يف درا�سة الأدب ونقدة� :ص.105
( )32عيار ال�شعر� :ص.53
( )33ال�شعر وال�شعراء� :ص.15 ،14
( )34النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.235
( )35ينظر النقد الأدبي يف �آثار �أعالمه :ح�س�ي�ن احلاج ح�س ��ن ،امل�ؤ�س�س ��ة اجلامعية للدرا�س ��ات والن�شر
والتوزيع ،بريوت ،ط� ،1996 ،1ص ،81وما بعدها.
( )36النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.218
( )37من الوجهة النف�سية يف درا�سة الأدب ونقده� :ص.د.
( )38ينظر من الوجهة النف�سية يف درا�سة الأدب ونقده� :ص.21
( )39مع �أبي العالء يف �سجنه :طه ح�سني ،دار املعارف ،القاهرة ،ط� ،12ص.101
( )40ينظر النقد الأدبي �أ�صوله ومناهجه� :ص.239
( )41ينظر املرجع نف�سه � :ص.236 ،235
( )42ينظر املرجع نف�سه� :ص.242
( )43مناهج النقد املعا�صر� :صالح ف�ضل ،مريت للن�شر واملعلومات ،القاهرة ،ط� ،2002 ،1ص.72 ،71
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أعالم
حمطات من رحلة احلياة والكلمة
(نظرات يف منجز أحمد مطلوب وخديجة احلديثي)
�أ .د .نادية غازي الع ّزاوي

(*)

()4

�س� ��أبد�أ حديثي عن �أ�س ��تاذتنا الراحلة من مدخل مزدوج (ثقايف ـ �إن�س ��اين)،
عن �ص ��لتها ال�شّ خ�ص ��ية ال ّراقية بالو�س ��ط الأكادميي ،على اختالف م�ش ��ارب منْ
في ��ه وميولهم ،فال ِقيم الأخالقية العليا عندها هي العمدة يف تعاملها مع الب�ش ��ر،
هك ��ذا كانت معنا نحن طالبها ،وهكذا كان موقفها مع زمالئها يف اجلامعة ،ومع
�أغل ��ب الوجوه الثقافي ��ة الأخرى .وهذه ال�ص ��فحة من حياة ال ّراحل ��ة جديرة ب�أنْ
تع ّمق بالدرا�سة �أكرث� ،إذا ما توافرت لدى الباحث ر�سائلها ال�شخ�صية ،و ّمت اللقاء
باملق ّربني �إليها.
�رت �أذكر ما �أوردت ��ه (د .حياة �ش ��رارة) ،يف كتابها عن
وكمث ��ال على ما ذك � ْ
�سرية ال�شاعرة ال ّرائدة (نازك املالئكة) ،فكانت �أ�ستاذتنا الراحلة همزة الو�صل،
على نحو ما روت امل�ؤلفة�« :أخذتُ �أ�س� ��أل ع ّمن يعرف نازك ،وي�س ��تطيع �أن يز ّودين
بعنوانها �أو رقم تلفونها ،ولكنْ مل ي�س ��عفني �أحد يف الو�صول �إلى بغيتي .وذات مرة
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عرفت �أنّ الدكتورة خديجة احلديثي على �ص ��لة وثيقة بها ،فقد كانت تد ّر�س معها
ُ
ال�صداقة ،تنف�ست
يف جامعة الكويت ملدة �س ��بع �س ��نوات ،وانعقدت بينهما �أوا�صر ّ
�كت ببداية اخليط الذي �س ��يقودين �إليها....قالت
ال�ص ��عداء ،و�ش ��عرتُ �أنني م�س � ُ
يل الدكت ��ورة خديج ��ة :....لقد ك ّنا جريانه ��ا يف الكويت ،وتربطن ��ا بها وبزوجها
عالقة متينة ،فنزورها بال مواعيد مح ّددة م�س ��ب ًقا على غري عادتها يف ا�س ��تقبال
النا�س»(.)1
وم ��ن الطبيعي �أن تنعقد �أوا�ص ��ر وثيقة بني نازك وب�ي�ن د .خديجة؛ فما �أكرث
امل�ش�ت�ركات الإن�س ��انية والعلمية بينهم ��ا :االلتزام االجتماع ��ي ،النزعة العروبية،
التوجه الإ�س�ل�امي ،الق ��وة الناعمة ـ
ع�ش ��ق العربية ،ال�س ��يما الدرا�س ��ات اللغويةّ ،
�إذا �ص � ّ�ح الو�ص ��ف ـ فخلف الدماثة وال ّر ّقة اللتني تتحليان بها قوة �إ�صرار و�صالبة
موقف ....وغريها من تف�صيالت غنية بدالالتها.
م ��ن يمُ عن النظر يف م�ؤلفات احلديثي �س ��تربز �أمامه جملة مهيمنات � ً
أي�ض ��ا؛
منها:
 كتاب �س ��يبويه ،الذي �ش ّكل نقطة مف�ص ��لية يف منجزها ،فهو مبثابة املنجمال ��ذي عكفت على التنقي ��ب يف طبقاته ،يجتذبها �إليه �س ��ببان متالزمان :عبقرية
الرائد ،وعبقرية متنه ،مبا فيه من :مغامرة الت�أ�س ��ي�س والتقعيد و�إر�س ��اء الأ�صول
الأول ��ى ،ريادة امل�ص ��طلح ،وري ��ادة املعاجلة ،واال�س ��تثمار الذكي جله ��ود العلماء
ال�س ��ابقني عليه .وظ ّل الكتاب و�ص ��احبه بالن�س ��بة لها م�ص ��د ًرا لأبحاث مت�ص ��لة،
عبتُ :
�غلت بكتاب �س ��يبويه منذ
«�ش � ُ
متوال ��دة عن بع�ض ��ها البع�ض ،وعلى نحو ما رّ
زمن بعيد يرجع �إلى عهد الدرا�س ��ة اجلامعية الأول ��ى ،وحينما ق ّدر يل �أن �أخو�ض
فعكفت عليه زم ًنا �أبحث الأبنية
الدرا�س ��ات العليا كان الكتاب �أول ما لفت نظري،
ُ
فيه ،حتى �إذا ما ن�ض ��جت الفكرة ،و ّمت البحث كان كتاب �أبنية ال�ص ��رف يف كتاب
�رفت �إلى �أبي
�س ��يبويه ....وكادت الأي ��ام تطوي ما بيني وبني الكتاب حينما ان�ص � ُ
ألقيت القلم بعد
حيان الأندل�س ��ي� ،أدر�س حياته و�آثاره ومنهج ��ه النحوي .وحينما � ُ
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ذلك العناء �ش ��عرتُ ب�أنّ كتاب �س ��يبويه يف حاجة �إلى الدر� ��س والتحقيق ،وب�أنّ ما
بد�أتُ به منذ �أعوام ينبغي �أن ي�ستم ّر ،وي�أخذ جان ًبا �آخر من جوانب الكتاب»(.)2
�ألف ��ت يف �أبنيته ال�ص ��رفية ،ويف �أ�ص ��ول ال�ش ��اهد عنده ،ويف الق ��راءات ،ويف
ال�ض ��رورة ،ويف العلة النحوية لديه ،ودر�ست الفروق الدقيقة بني ن�سخه برواياتها
املتن ّوع ��ة ،وعر�ض ��ت ملزاي ��ا طبعاته املتع ّددة ،ثم ر�ص ��دت �ش ��روحه ر�ص ��دً ا دقي ًقا
مطبوعها ومخطوطها ،ومفقودها ،وقد ق�سمت ال�شروح �إلى �ضروب:
�شرحا مع تراجم م�ؤلفيها،
�شروح عامة ملجمل الكتاب ،ذكرت ت�سعة وع�شرين ً
وو�ص ��فت مناهجهم و�ص� � ًفا يرتاوح بني التف�ص ��يل للموجود منه ��ا ،وبني الإجمال
والعر�ض الع ��ام للمفقود ،ون ّبهت على �أماكن وج ��ود املخطوطات ،و�أرقامها وعدد
�ص ��فحاتها .ويف هذا الق�س ��م ذكرت �ش ��روح كل ٍّمن :الأخف�ش الأو�س ��ط ،املازين،
الأخف�ش ال�صغري ،ابن ال�س ّراج ،املربمان ،ابن در�ستويه� ،أبي �سعيد ال�سريايف ،ابن
�س ��يد اللغوي ،الرماين ،علي بن عي�س ��ى ال ّربعي� ،أبي العالء املعري ،ابن الباذ�ش،
الزمخ�شري ،ابن ي�سعون� ،أبي بكر اخل�شني ،ابن خروف� ،أبي البقاء العكربي� ،أبي
الف�ضل ال�ص ّفار� ،أبي علي ال�شلوبني ،ابن احلاجب ،ابن احلاج� ،أبي بكر اخل ّفاف،
ابن ال�ض ��ائعُ ،عبيد اهلل القر�شي� ،أحمد بن �إبراهيم بن الزبري� ،أبي عبداهلل ابن
الفخار� ،أبي حيان الأندل�سي� ،أبي العبا�س العناين ،والباق ّالين (ت776هج)(.)3
أوردت ثمانية
وال�ض ��رب الثاين :ال�ش ��روح التي
و�ضعت على �ش ��واهد الكتابْ � ،
ْ
�شرحا ،مع احتمال زيادة العدد بالعثور على مخطوطات جديدة ،وهم :املربّ د،
ع�شر ً
النحا�س ،مربمان� ،أبو �سعيد ال�سريايف،
الزجاج� ،أبو بكر املراغي ،ابن ّ
�أبو �إ�سحاق ّ
يو�س ��ف بن �أبي �سعيد ال�سّ ريايف ،اخلطيب الإ�سكايف ،ابن جندل القرطبي ،الأعلم
ال�شنتمري ،الزمخ�شري ،ابن ه�ش ��ام اللخمي� ،أبو عبدالغني امل�صري� ،أبو البقاء
معط ،ال�شلوبني ال�صغري ،العيني عفيف الدين الكويف(.)4
العكربي ،ابن ٍ
وال�ض ��رب الثالث من ال�ش ��روح :ما يندرج يف النكت والتعليقات ولي�س ال�شرح
�شارحا؛ هم:
الكلي،
ْ
فوقفت على واحد وع�شرين ً
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�أبو عمر اجلرمي ،الزيادي� ،أبو حامت ال�سج�ستاين ،املربّ د� ،أبو العبا�س ثعلب،
الأخف�ش ال�ص ��غري� ،أبو �س ��عيد ال�س�ي�رايف� ،أبو يعل ��ى الباهلي� ،أبو علي الفار�س ��ي،
ال ّرماين� ،أبو ن�صر ال�ص ّفار� ،أبو العالء املعري ،الأعلم ال�شنتمري� ،أبو احل�سن بن
الطراوة ،ابن الدهان النحوي� ،إبراهيم بن �إ�س ��ماعيل بن �إ�س ��حاق ،ابن النا�صف
القرطبي ،ابن الزبري العا�ص ��مي� ،أبو علي ال�ش ��لوبني ،ابن الزبري ،محمد بن علي
اجلذامي(.)5
ف�ض�ل ً�ا عن ق�سمني �آخرين ملن �أ ّلف كتا ًبا على كتاب �سيبويه ،وذكرت �ستة من
الأع�ل�ام� :أولهم �أبو عمر اجلرم ��ي ،و�آخرهم �أبو حيان النحوي .والق�س ��م الأخري
من �أ ّلف كتا ًبا يف الرد على �سيبويه� ،أو اال�ستدراك على ما �أغفله ،وذكرت خم�سة:
�أولهم املربّ د و�آخرهم ع ّز الدين ابن جماعة(.)6
�إنّ ه ��دف الراحلة من الإحاطة ب�ش ��روح الكتاب ،الك�ش ��ف عن الدور املحرك
والفاعل الذي �أثاره كتاب �س ��يبويه يف �إث ��راء الت�أليف اللغوي والنحوي ،فعلى مدى
قرون كان منت �س ��يبوية مث ًريا للجدل وال ّرد واال�س ��تدراك ،وهذه ف�ضيلة �أخرى مع
ال ّريادة والت�أ�سي�س.
لي�س هذا فح�س ��ب ،فمن مظاه ��ر عنايتها به �أنها اعتمدت ��ه معيا ًرا �أو مرج ًعا
للبت يف كثري من الت�ص ّورات وامل�سائل اخلالفية ،من ذلك  -مث ًال  -ا�ستنادها �إليه
ّ
يف احلكم على ق�ضية �أ�صالة ن�ش�أة النحو العربي ،ورف�ضها للقائلني بت�أثره مب�ؤثرات
�أجنبية يونانية �أو �س ��ريانية �إلخ ،لقد حت ّم�ست كث ًريا لأطروحة امل�ست�شرق الفرن�سي
(جريار تروبو) يف بحثه املو�سوم بـ (ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه)،
وع ّدت ��ه �أبل ��غ رد عملي على القائلني بخالف ��ه؛ لأنه اعتمد التحليل الإح�ص ��ائي ملا
ورد يف الكتاب من م�ص ��طلحات لغوية و�ص ��رفية ونحوية و�ص ��وتية خارج ال�شواهد
القر�آنية وال�ش ��عرية ،بو�صفه الكتاب الأول يف هذا املجال :ومعطيات نتائجه مهمة
يف حتديد احلكم يف هذه الق�ض ��ية الت�أ�سي�س ��ية واملف�ص ��لية يف موروثنا «فوجد �أنّ
عدد ما ا�س ��تعمل منها يف العلم مبعناه اال�ص ��طالحي �ألف و�س ��تمئة لفظ ،منها ما
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يتعلق باملفاهيم النحوية العامة ،ك�أق�س ��ام الكالم و�أنواع الألفاظ و�أحوالها ،ومنها
املخت�ص ��ة برتكيب اجلمل ،وت�ش ��مل الألفاظ التي ُتعنى مبواقع
ما يتعلق باملفردات
ّ
الألفاظ يف الكالم وجمراها يف ناحية العمل ،ومنها املفردات املتعلقة بالت�صريف،
ومنها التي تتع ّلق بالأ�ص ��وات ،و�أخ ًريا املفردات الت ��ي تتع ّلق باملنهاج وهي �أكرثها،
وا�س ��تخل�ص من ه ��ذه الأعداد الكب�ي�رة للألفاظ وامل�ص ��طلحات امل�س ��تخدمة يف
�أ�ص ��ناف علم العربية الواردة يف كتاب واحد هو كتاب �س ��يبويه خط�أ امل�ست�شرقني
ومن تابعهم الذين اعتمدوا على ب�ض ��عة م�صطلحات و�ص ��لت �إلى الع�شرة....فما
تعني تلك الع�شرة بالن�سبة �إلى املئات واملئات من امل�صطلحات التي كانت متداولة
يف لغة العرب؟»(.)7
 عنايته ��ا بامل�ص ��طلح ،ومحاول ��ة توحيده ،وت�أ�ص ��يله ،ب�إحياء امل�ص ��طلحاتالرتاثية و�إع ��ادة تفعيلها ،لقد وقفت بني يدي كتابها املدار�س النحوية على حزمة
املحدثون( :مدر�س ��ة)( ،مذه ��ب)( ،اجتاه)،
من امل�ص ��طلحات التي ا�س ��تعملها َ
وحاول ��ت البحث ع ��ن بداياته ��ا ودالالتها عند القدم ��اء ،وموازنتها با�س ��تعماالت
املحدثني امل�ست�ش ��رقني والعرب ،بعد �أن غربلت �أقوالهم ،وفح�ص ��ت الن�صو�ص يف
َ
�ض ��وء �آرائهم ومفاهيمهم ،و�أبانت ع ّما يتخ ّلل بع�ضها من ثغرات وتداخل �أو لب�س،
ً
وملحوظا بني هذه اال�صطالحات :مدار�س �أو مذاهب
فانتهت الى �أنه ال فرق فعل ًّيا
�أو جمموعات �أو نزعات؛ فمهما تع ّددت الت�سميات واختلفت املناهج ،ف�إنّ «الأ�صول
املتبعة يف هذا الدر�س قائمة على اال�ستنباط للظواهر النحوية وال�صرفية الواردة
يف هذه اللغة وح�ص ��رها و�إح�ص ��ائها وتق�س ��يمها ....ف�إنّ اختالفهم هذا لن يك ِّون
نح ًوا متع ّددًا مختل ًفا متباعدً ا ،و�إمنا هو نحو عربي نابع من اللغة العربية الأ�صيلة
نف�س ��ها ....ومل يكن االختالف بني الب�صريني والكوفيني اختال ًفا ن�ش�أ عنه نحوان
متعار�ض ��ان ،و�إمن ��ا ه ��و اختالف يف املنه ��ج املعتم ��د ،ويف النظرة اخلا�ص ��ة التي
فر�ض ��تها ك ٌّل من البيئت�ي�ن� ....أ ّما اختالفهم يف امل�ص ��طلحات والت�س ��ميات ،فلن
يق ّدم �أو ي� ّؤخر ،ولن يغري من النحو �ش ��ي ًئا ،فالتابع واحد �س ��واء �أ�سميناه �صفة كما
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�شاع عند الب�ص ��ريني� ،أم نعتًا كما ي�سميه الكوفيون ...فلتكن (املدار�س النحوية)
�أو (املذاهب النحوية) �أو (الدر�س النحوي) ما دامت كلها تلتقي يف �أ�صول واحدة
تنبع من لغة عربية �أ�صيلة»(.)8
�إ ّنه ��ا ال ت ��رى جدوى علمية من تكثري امل�ص ��طلحات الدالة على مفهوم واحد،
مادام م�ص ��طلح واحد ميكن ��ه �أن ُيغني ،فالرتادف يف اال�س ��تعمال اال�ص ��طالحي
يربك وي�شتت �أذهان املتلقني.
حب العربي ��ة و�أهلها ،وكما واءم
وكما جمع � ْ�ت بينهما احلياة ،ورب ��ط بينهما ّ
بينهما القرطا�س والقلم ،فقد جمع املوت بينهما ،فغادرا هذه الدنيا عام 2018م،
بفارق زمني ي�س�ي�ر (�أيار ،متوز) ،كان امل�شهد الأخري ل�صورة �أ�ستاذي و�أنا �أعزيه
�ضعي ًفا مرتع�ش الكفني محدودب الظهر ،يتمتم ب�صوت خفي�ض( :لقد ه ّد ْت ِحيلي
بفراقه ��ا) ،مل يتح ّم ��ل رحيلها وحدها قبله ،فلحقها بعد �ش ��هرين ،ليظال م ًعا كما
كانا دائ ًما م ًعا......

الهوامش:
(*) اجلامعة امل�ستن�صرية ـ كلية الرتبية
(� )1صفحات من حياة نازك املالئكة ،د .حياة �شرارة ،ط ،1دار ريا�ض الري�س1994 ،م� :ص .12
( )2كتاب �سيبويه و�شروحه ،د .خديجة احلديثي ،ط ،1مطابع دار الت�ضامن ،بغداد 1386هج1967/م:
�ص.5
( )3م .ن� :ص .242 -151
( )4م.ن.256 -243 :
( )5م .ن.264 -257 :
( )6م .ن.279 -264 :
( )7املدار�س النحوية ،د.خديجة احلديثي ،بغداد 1434هج2012/م� :ص .56
( )8م .ن ،ينظر� :ص .34-32
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بريد
تعقيب على مقالة د( .عبداللطيف بن نا�صر احلميدان)
املعنونة «ن�شوء بلد الزبري النجدي �أوائل القرن  12هـ18-م»
واملن�شورة فـي جم ّلة العرب ج 3و� 4س ،55رم�ضان�-ش ّوال 1440هـ/
�أ ّيار(مايو)-حزيران(يونية) 2019م
د� .أحمد برهان الدين با�ش �أعيان الع ّبا�سي
�شركة �أرامكو ال�سعود ّية

ح�ضرة املكرم الأ�ستاذ د�( .أحمد مح ّمد ال�ضبيب) حفظه الل
رئي�س حترير جم ّلة (العرب) – (الريا�ض) – (اململكة العرب ّية ال�سعود ّية)
ال�سالم عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.
ّ
اطلعت ،يف عدد جم ّلتكم املو ّقرة املر ّقم ج3و� 4س ،55وامل�ؤ ّرخ رم�ضان و�ش ّوال
1440ه� �ـ� /أ ّيار(مايو) وحزيران(يونية) 2019م ،على مقالة د( .عبداللطيف بن
نا�ص ��ر احلميدان) ،املعنونة «ن�شوء بلد الزبري النجدي �أوائل القرن  12هـ18-م»،
و�أو ّد �أن ت�سمحوا يل بالتعقيب على بع�ض م�ضامينها.
مع فائق التقدير
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التعقيبات
� ��ص �( 165أ�س ��باب الن ��زوح م ��ن (الب�ص ��رة) القدمية �إلى (الب�ص ��رة)
اجلديدة)
•�إنّ �س� � ّيدنا اجل ��د ال�ش ��يخ (عبدالق ��ادر في�ض ��ي ب ��ن عبدالواحد �ص ��فاء
الدي ��ن بن عبداللهّ �ض ��ياء الدين ب ��ن عبدالواحد الكب�ي�ر �آل با�ش �أعيان
الع ّبا�س ��ي) ،املتو ّفى يف مطلع عام 1971م ،قد ذكر ،فع ًال� ،أ�س ��باب نزوح
�أهل (الب�صرة) القدمية �إلى (الب�صرة) اجلديدة ،يف عدد من املقاالت
والكتب ا ّلتي �أ ّلفها ،ون�ش ��ر البع�ض منها ،وكذلك يف عدد من املحا�ضرات
ا ّلتي �ألقاها .وهذه الأ�س ��باب هي كما �أوردها الباحث د( .احلميدان) يف
()1
مقالته مو�ضوع تعقيبنا هذا.
•وقد نقل ال�شيخ (عبدالقادر) بدوره هذه املعلومات عن عدد من امل�ؤ ّرخني
املعا�ص ��رين والالحقني للحدث ،ومن بينهم عدد من �أ�س�ل�اف �أ�س ��رته،
مبا فيهم ج ّد ج ّده ال�ش ��يخ (عبداللطيف بن يا�س�ي�ن بن مح ّمد بن �شعيب
�آل با� ��ش �أعي ��ان الع ّبا�س ��ي) ،املتو ّف ��ى ع ��ام 1831م ،وج ّد والده ال�ش ��يخ
(عبدالواحد الكبري بن عبداللطيف بن يا�س�ي�ن بن مح ّمد �آل با�ش �أعيان
الع ّبا�سي) ،املتو ّفى عام 1852م ،وج ّده ال�شيخ (عبداللهّ �ضياء الدين بن
عبدالواحد الكبري بن عبداللطيف بن يا�س�ي�ن �آل با�ش �أعيان الع ّبا�سي)،
املتو ّفى يف مطلع عام 1922م ،ووالده ال�ش ��يخ (عبدالواحد �ص ��فاء الدين
ب ��ن عب ��داللهّ �ض ��ياء الدين ب ��ن عبدالواحد الكب�ي�ر ب ��ن عبداللطيف �آل
با�ش �أعيان الع ّبا�س ��ي) ،املتو ّفى عام 1919م ،و�ش ��قيقه الأو�س ��ط ال�شيخ
(يا�س�ي�ن �س� � ّري بن عبدالواحد �ص ��فاء الدين بن عبداللهّ �ض ��ياء الدين
بن عبدالواح ��د الكبري �آل با�ش �أعيان الع ّبا�س ��ي) ،املتو ّفى عام 1942م،
وع ّمهما الأ�صغر ال�ش ��يخ (مح ّمد �أمني عايل بن عبداللهّ �ضياء الدين بن
عبدالواحد الكبري بن عبداللطيف �آل با�ش �أعيان الع ّبا�س ��ي) ،املتو ّفى يف
مطل ��ع عام 1928م ،رحمهم اللهّ جميع ًا .ي�ض ��اف لذلك ك ّل ��ه ،ما �أوردته
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�أنا يف كتابي املعنون «مو�س ��وعة تاريخ الب�صرة» (� 4أجزاء) ،واملن�شور يف
()2
مطلع عامنا هذا 1440 ،هـ2019/م ،عن (دار احلكمة) ،يف (لندن).
ل ��ذا ،ف�إنّ ما ورد يف مقال ��ة د( .احلميدان) من كوين �أنا و�س� � ّيدي اجلد
ال�شيخ (عبدالقادر) رحمه اللهّ مل نذكر �أ�سباب النزوح يف كتبنا هي غري
�صحيحة.
•�ص :167ا�سم مح ّلة (امل�شراق) يف (الب�صرة) القدمية
•فيم ��ا يخ�� �صّ مح ّلة (امل�ش ��راق) ا ّلتي هي �س ��كن �أ�س ��رة (�آل با�ش �أعيان
الع ّبا�س ��يّني) يف(الب�ص ��رة) القدمية واجلديدة ،فع�ل ً�ا ،قد كانت هناك
يف (الب�صرة) القدمية مح ّلة ت�س� � ّمى (امل�شراق) ،وا ّلتي كانت مح ّلة دور
�سكن الأ�سرة الع ّبا�س� � ّية� ،أ�سالف �أ�سرة (�آل با�ش �أعيان الع ّبا�سيّني) ،يف
تلك (الب�ص ��رة) القدمية ،والواقعة يف نف�س مو�ضع (املربد) �سابق ًا� ،أي
ق�ضاء (الزبري) الحق ًا( ،وهي املدينة ،الواقعة قريب ًا من �أنقا�ض (الأُ ُب ّلة)
القدمية) ،ا ّلتي �أمر �س ّيدنا اخلليفة الرا�شد الثاين� ،أمري امل�ؤمنني (عمر
بن ّ
اخلطاب) (ر�ض) ،الفاحت الإ�س�ل�امي (عتبة بن غزوان) بتم�صريها
عام 14هـ635/م .وقد �س ��كنها الأمراء الع ّبا�س ّيون� ،أ�سالف �أ�سرة (با�ش
�أعيان) ،منذ �أواخر القرن امليالدي الثاين ع�شر (�أي ،قبل �سقوط بغداد
عل ��ى يد (هوالكو) املغويل بحوايل مائة عام) )3(.ويعتقد �أنّ هذه املح ّلة،
�أي( ،امل�شراق) القدمية ،كانت تقع بني (املربد) وقرية (ذراع) ،ولك ّنها
كانت �أقرب �إلى (املربد) ،على �أرجح تقدير .لذا ،ف�إنّ الأ�سرة الع ّبا�سية،
�أ�سرة (�آل عبدال�سالم الع ّبا�سيّني)� ،أ�سالف �آل (با�ش �أعيان الع ّبا�سيّني)،
عندما قادت حركة انتقال �أهايل (الب�ص ��رة) القدمية �إلى (الب�ص ��رة)
اجلديدة� ،أ�سّ �ست مح ّلة (امل�شراق) ل�سكنها ويق ّدر عدد �أفراد �أ�سرة (�آل
عبدال�سالم الع ّبا�س ��يّني) باملئات يف تلك الفرتة ،و�أ�سموها ب(امل�شراق)
()4
تي ّمن ًا با�سم مح ّلتهم الأ�صل ّية ا ّلتي تركوها يف (الب�صرة) القدمية.
وهذا يجيب على ت�سا�ؤل د( .احلميدان) عن وجود مح ّلة با�سم (امل�شراق)
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يف (الب�صرة) القدمية.
•بروز �أ�سرة (�آل با�ش �أعيان الع ّبا�سيّني) يف (الب�صرة) القدمية
كانت الأ�س ��رة الع ّبا�س� � ّية يف (الب�ص ��رة) القدمية (وا ّلت ��ي عرفت الحق ًا
ب�أ�س ��رة (�آل عبدال�س�ل�ام الع ّبا�س ��ي) ،وبعد حوايل قرن من انتقالها �إلى
(الب�ص ��رة) اجلدي ��دة� ،أي ،يف ح ��دود ع ��ام 1514م ،عرفت با�س ��م (�آل
عبدال�س�ل�ام الع ّبا�س ��ي الك ّوازي) ،ومنذ عام1707م ،عرفت با�س ��م (�آل
با� ��ش �أعيان الع ّبا�س ��ي) ،كان ��ت هي �إحدى الأ�س ��ر الثالث الرئي�س� � ّية يف
(الب�ص ��رة) القدمية ،م ��ن حيث املكان ��ة العلم ّية والدين ّي ��ة واالجتماعية
واالقت�ص ��ادية� .أ ّم ��ا الأ�س ��رتان الأخري ��ان فكانتا ع�ش�ي�رة (�آل مغام�س)
املنتفق ّي�ي�ن ،والأ�س ��رة الرفاع ّية العلو ّية .ويف الواقع ،ف�إنّ بع�ض امل�ص ��ادر
التاريخ ّية املعا�ص ��رة ت�ش�ي�ر �إلى �أنّ الأ�سرة الع ّبا�س ّية كانت هي الأبرز من
بني هذه الأ�س ��ر الثالث .وتن�سب هذه امل�صادر للأ�سرة الع ّبا�س ّية وع�شرية
(�آل مغام�س) الدور الريادي يف م�شروع انتقال �س ّكان (الب�صرة) القدمية
�إلى (الب�ص ��رة) احلال ّية (اجلديدة) .وقد برزت الأ�س ��رة الع ّبا�س� � ّية يف
(الب�ص ��رة) القدمي ��ة منذ �أوا�س ��ط الق ��رن الهجري ال�س ��ابع (امليالدي
الثالث ع�ش ��ر) ،حيث ا�ش ��تهر �أحد �أ�سالفهم ،وهو ال�ش ��يخ (�إبراهيم بن
الأم�ي�ر مح ّمد نور الدين بن الأمري ح�س�ي�ن بن الأمري يو�س ��ف بن الأمري
ها�ش ��م بن اخلليفة الع ّبا�س ��ي الثالث والثالثني امل�ست�ضيء باللهّ ) ،بعلمه
وزهده وورعه .وال�ش ��يخ (�إبراهيم) توفيّ يف حدود عام 700هـ1300/م،
�أي بع ��د �س ��قوط (بغداد) والدولة الع ّبا�س� � ّية ب�أق ّل من ن�ص ��ف قرن .وقد
ع ��رف عن رجال هذه الأ�س ��رة �أثناء فرتة �س ��كنهم (الب�ص ��رة) القدمية
علمه ��م وزهدهم وبنا�ؤهم للم�س ��اجد وترميم قبور ال�ص ��حابة والتابعني
والعم ��ل اخلريي االجتماع ��ي ،والدفاع عن املظلومني ورعاية ال�ض ��عفاء،
و�إ�س ��عاف املنكوب�ي�ن .وكم ��ا ذكرن ��ا �آنف� � ًا ،ف� ��إنّ عدد �أف ��راد �أ�س ��رة (�آل
�يي) يف (الب�ص ��رة) القدمية بلغ املئات على تقدير
عبدال�س�ل�ام الع ّبا�س � نّ
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عدد من امل�صادر التاريخ ّية ،املعا�صرة والالحقة.
•ال�ش ��يخ (عبدال�س�ل�ام الكب�ي�ر الأ ّول الع ّبا�س ��ي) ووالده يقودان م�ش ��روع
االنتفال �إلى (الب�صرة) اجلديدة وبنائها
واجلدي ��ر بالذكر �أنّ ال�ش ��يخ (عبدال�س�ل�ام الكبري الأ ّول ب ��ن علي املل ّقب
بال�س ��اري بن �أحمد �ش ��هاب الدين بن مح ّمد الع ّبا�سي) ،كان ،هو ووالده
و�س ��ائر �أف ��راد �أ�س ��رتهما� ،أ ّول من �س ��كن (الب�ص ��رة) اجلدي ��دة ،حيث
�س ��اهموا ،وب�ص ��ورة رئي�س� � ّية ،يف عمل ّية تخطيط وتنفيذ م�شاريع املباين
اخلا�ص ��ة والعا ّمة ،وامل�س ��اجد ،وامل�ش ��ايف ،والط ��رق ،واملرافق ال�ص � ّ�ح ّية
ّ
واخلدمات املدن ّية العا ّمة يف (الب�ص ��رة) اجلديدة .وكان ذلك يف حدود
عام 800هـ1400/م .وكان ا�سم والد ال�شيخ (عبدال�سالم الكبري الأ ّول)
ال�ش ��يخ (عل ��ي) ،ولك ّنه ُل ِّق ��ب بال «�س ��اري» لكون ��ه �أ ّول من �س ��رى ب�أهله
م ��ن (الب�ص ��رة) القدمية �إل ��ى (الب�ص ��رة) اجلديدة .وقد توفيّ ال�ش ��يخ
(عبدال�س�ل�ام الكب�ي�ر الأ ّول الع ّبا�س ��ي) يف حدود ع ��ام 831هـ1430/م،
ودفن يف نف�س مقربة �س� � ّيدنا ال�ص ��حابي (طلحة بن عبيد اهلل) (ر�ض)
الواقع ��ة �ش ��رقي (الزب�ي�ر) حال ّي� � ًا .وقد ُل ِّق َبت �أ�س ��رته من ��ذ ذلك احلني
بـ(�آل عبدال�س�ل�ام الع ّبا�س ��ي) ،ن�س ��بة له ومل ��ا كان عليه م ��ن علم وريادة
ووجاه ��ة وب ��روز وق� � ّوة يف ال�شخ�ص� � ّية يف املجتمع�ي�ن الب�ص ��ري الق ��دمي
واجلديد ،وكذلك يف �س ��ائر والية (الب�ص ��رة) وماجاورها� .أ ّما الطريقة
الك ّواز ّي ��ة ،فل ��م تظهر يف (الب�ص ��رة) �إالّ يف حدود ع ��ام 919ه1514/م،
�أي ،بعد وفاة ال�ش ��يخ (عبدال�س�ل�ام الكبري الأ ّول) مبائ ��ة و�أربعة وثمانني
( )184ع ��ام تقريب� � ًا ،وكان م ��ن �أوائ ��ل مريديه ��ا حفي ��د حفيد ال�ش ��يخ
(عبدال�س�ل�ام الكب�ي�ر الأ ّول) وهو اجل� � ّد الأعلى لأ�س ��رة (�آل با�ش �أعيان
الع ّبا�س ��يّني)� ،شيخ امل�ش ��ايخ الويل (عبدالقادر الكبري الأ ّول الع ّبا�سي بن
�س ��اري بن ح�س ��ن ال�ض ��اعن بن علي الأ�ضيع �آل عبدال�س�ل�ام الع ّبا�سي)،
املتو ّف ��ى عام 991ه� �ـ1583/م ،وهو �أ ّول من ُل ِّق َب بال(ك� � ّوازي) ،وحملت
()5
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�أ�س ��رته اللق ��ب من بعده .وقد ورد ذكر هذه الأح ��داث امله ّمة يف كثري من
امل�ص ��ادر ،العراق ّية وغريها ،من �إ�س�ل�ام ّية وغري �إ�س�ل�ام ّية ،مبا يف ذلك
كتب وتقارير ال ّر ّحالة العرب والأجانب .ومن بني من تط ّرق لها ال�ش ��اعر
والكاتب البغدادي ال�ش ��يخ (ح�سني الع�شّ ��اري) ،يف تقاريظه ا ّلتي و�ضعها
يف مخطوطة ال�ش ��يخ (محمود بن �إبراهيم بن طه بن يا�س�ي�ن با�ش �أعيان
الك ّوازي الع ّبا�س ��ي) ،املعنونة «بغية الأريب يف و�صال احلبيب» (فرغ من
()8( )7( )6
ت�أليفها يف ربيع الأ ّول 1139هـ /ت�شرين الثاين نوفمرب 1726م.
وه ��ذا ك ّله يدح� ��ض زعم د( .احلمي ��دان) ب�أنّ �أ�س ��رة (�آل عبدال�س�ل�ام
الع ّبا�س ��يّني) مل ت�ب�رز �إالّ بع ��د انتقاله ��ا م ��ن (الب�ص ��رة) القدمي ��ة �إلى
(الب�صرة) اجلديدة ،وتب ّنيها الطريقة الك ّواز ّية.
•�ص :179من هو (عبدال�سالم بن عبدالقادر)
ذكر الباحث د( .احلميدان) يف هذه ال�ص ��فحة ا�س ��م (عبدال�س�ل�ام بن
عبدالق ��ادر) ،وال �أدري م ��ا �إذا كان يدرك من هو هذا (عبدال�س�ل�ام بن
عبدالقادر) ،فللمعلوم ّية( ،عبدال�سالم بن عبدالقادر) املذكور كان ،هو
و�إخوته ووالدهم و�أبناء عمومتهم� ،سادة (الب�صرة) وزعماءها الروحيّني
والدنيويّني� .إ ّنه ال�ش ��يخ الويل (عبدال�سالم الثاين بن �شيخ امل�شايخ الويل
عبدالقادر الكبري بن �س ��اري بن ح�س ��ن الأ�ض ��يع �آل عبدال�سالم الك ّوازي
الع ّبا�س ��ي)� ،أ�سالف �أ�سرة (�آل با�ش �أعيان الع ّبا�سيّني) ،واملتو ّفى يف عام
()10( )9
1034هـ1625/م ،واملذكور �أعاله» .
وهذا للتو�ضيح وملعلوم ّية د( .احلميدان) وق ّرائكم الكرام.
•�ص  :180م�صادر �سرية ال�شيخ (مح ّمد بن عبدالوهاب)
ذكر الباحث د( .احلميدان) يف هذه ال�ص ��فحة �أنيّ  ،يف بحثي عن زيارة
ال�ش ��يخ (مح ّمد بن عبدالوه ��اب) ،اكتفيت بالنقل م ��ن كتاب (الريكي)
املعنون «ملع ال�شهاب يف �سرية مح ّمد بن عبدالوهاب» .وهذا لي�س �صحيح ًا.
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فق ��د اعتمدت �أي�ض� � ًا م�ص ��در ًا �آخر �أحدث م ��ن كتاب (الريك ��ي) و�أكرث
تف�ص ��ي ًال ،هو كتاب (ح�سني خلف ال�شيخ خزعل) ،املعنون «�سرية ال�شيخ
مح ّمد بن عبدالوهاب» ،واملن�ش ��ور عام 1968م ،وا ّلذي ق�ضى الباحث يف
ت�أليفه فرتة طويلة ،ا�شتملت على زيارات ميدان ّية متك ّررة و�إقامات طويلة
()12
ومقابالت يف (الريا�ض) و(الق�صيم) و(الزبري) و(الب�صرة).
وه ��ذا ك ّل ��ه يدح�ض زعم د( .احلمي ��دان) ب�أنيّ نقلت املعلوم ��ات املتع ّلقة
بزيارة ال�شيخ (مح ّمد بن عبدالوهاب) مبا�شرة من كتاب (الريكي).
•لق ��اء ال�ش ��يخ (مح ّم ��د ب ��ن عبدالوه ��اب) مب�ش ��ايخ الط ��رق ال�ص ��وف ّية
يف (الب�صرة)
كما �ش� � ّكك د( .احلميدان) يف هذه ال�ص ��فحة بكون ال�ش ��يخ (مح ّمد بن
عبدالوه ��اب) كان ي�س ��اهم باملحا�ض ��رات يف حلق ��ات تدري� ��س يف جامع
(الب�ص ��رة) ،كون ��ه جاءه ��ا من (جن ��د) طلب ًا للعل ��م ،ولي� ��س للتدري�س.
واحلقيق ��ة� ،أنّ طال ��ب العل ��م ب�إمكانه �أن يق ��وم بالتدري�س مب ��ا لديه من
علم �س ��ابق �أو حا�ض ��ر �أو مبا يكت�س ��به من علم �أثناء طلبه للعلم ،يف نف�س
الوق ��ت ا ّل ��ذي يطلب فيه العل ��م ،وهذا �أمر �ش ��ائع ومتع ��ارف عليه يف ك ّل
زم ��ان وم ��كان .وك�أمثلة على ذلك ،كان �ش ��يخ (مح ّم ��د عبدالوهاب) يف
(الب�ص ��رة)( ،مح ّمد املجموعي) ،ا ّلذي جاء �إلى (الب�صرة) طلب ًا للعلم
يف حدود عام 1111هـ1699/م ،وحفيده ،ال�شيخ (محمود بن عبدالكرمي
املجموعي) ،من طلبة العلم ا ّلذين �أ�ص ��بحوا من م�شايخ التدري�س(.نف�س
امل�صدر ال�سابق).
•من هو (�أن�س بن دروي�ش)
جم ّدد ًا ،مل يو�ضّ ح (احلميدان) للقاريء (وربمّ ا مل يدرك) من هو ال�شيخ
(�أن� ��س بن دروي�ش) ،و�أي�ض� � ًا يقت�ض ��ي التنويه م ّن ��ا ،ملعلوم ّيتكم ومعلوم ّية
الق� � ّراء الك ��رام� ،أنّ ال�ش ��يخ (�أن�س) هذا هو (�أن�س ب ��ن دروي�ش بن �أحمد
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بن �شيخ امل�شايخ الويل عبدال�سالم الثاين با�ش �أعيان الع ّبا�سي) ،املتو ّفى
عام 1150هـ1737/م ،وا ّلذي كان زعيم (الب�صرة) الروحي وال�سيا�سي
يف زمانه ،وقد �أ�ش ��اد مبواقفه الإن�س ��ان ّية ومكانته العلم ّيه امل�ش ��هورة عدد
الرحالة
من امل�ؤ ّرخني املذكورين يف امل�ص ��ادر ال�سابقة �أعاله� ،إ�ضافة �إلى ّ
املح ّل نّي والأجانب ا ّلذين عا�صروه.)14(»)13(.
وهذا للتو�ضيح وملعلوم ّية د( .احلميدان) وق ّرائكم الكرام.
•�أخبار �إقامة ال�شيخ (مح ّمد بن عبدالوهاب) يف (الب�صرة)
يذكر امل�ؤ ّرخ (ح�سني بن خلف �آل �شيخ خزعل) يف كتابه امل�شار �إليه �أعاله
�أن ال�ش ��يخ (مح ّم ��د)« ،ملّا �ص ��ادفه بع�ض ّ
جتار (جن ��د)« ،عرفوه ،ولك ّنه
�أنكرهم» ،بينما �أخذ ه�ؤالء يف التح ّدث عنه يف جمال�س (الب�صرة) ،وهم
ُيطرون على �س ��عة علمه ومدى فطنته وف�ض ��له ،ويف الوق ��ت ذاته �أخربوا
البدع وت ��رك املنكرات.
�أه ��ل (الب�ص ��رة) بدعوته يف (جن ��د) �إلى نب ��ذ َ
التج ��ار النجد ّيون �إل ��ى (اب ��ن عبدالوهاب)
وبع ��د ذلك� ،أر�س ��ل ه� ��ؤالء ّ
م ��ن ي�س ��تدرجه يف ال ��كالم ،فلم يفلح ��وا .عنده ��ا� ،أخربوا عنه مت�س� � ّلم
(الب�ص ��رة)( ،عمر �آغا) ،ف�أر�سل رئي�س �شرطته لي�أتيه به ،فجاءه .وعند
و�صوله ملجل�س املت�س ّلم ،قابله هذا الأخري باملح ّبة والإكرام ،ووجده رج ًال
فهيم ًا ،عاق ًال� ،ص ��احب علم و�أدب ،وعلى جانب كبري من رجاحة العقل،
ف�أكرمه ،وهيّ�أ له م�سكن ًا وم�ؤون ًة ،و�صار يرت ّدد لزيارته يف داره ،وجعله من
ندماء جمل�سه .كما �أخذ (عمر �آغا) يحثّ �أهايل (الب�صرة) على �صحبة
ال�ش ��يخ (مح ّمد) واالقتبا�س من علمهّ ،
ورغبهم يف جمال�س ��ته .وكان من
بني ه�ؤالء عدد من علماء و�أ�ش ��راف (الب�صرة) ،مثل قا�ضي (الب�صرة)
ال�ش ��يخ (�ش ��هاب الدين املو�ص� � ّلي) و�أحد علمائها وكبار م�شايخها ال�شيخ
(�أن�س بن دروي�ش با�ش �أعيان الع ّبا�س ��ي) ».وي�ضيف« :بلغت �ش ّدة الزحام
على حلقات ال�شيخ (مح ّمد بن عبدالوهاب) ح ّد ًا جعل املكان ي�ضيق مبن
كر�سي ليجل�س عليه يف و�سط امل�سجد لكي َيد ِّر َ�س النا�س
فيه ،ف ُن ِ�ص � َ�ب له
ٌّ
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ويعظهم منه .وبقي على هذه احلال �أربعة (� )4أعوام ،كان يلقي خاللها
محا�ضرات يف احلديث والتف�س�ي�ر ،ويبدي فيهما �آرا ًء فقه ّية واجتهادات
مل تك ��ن م�ألوف� � ًة لعلماء (الب�ص ��رة) وطلبة العلم فيه ��ا يف ذلك الزمان.
مما كان يراه وي�سمعه من خرافات و ِب َد ٍع من بع�ض اجل ّهال،
وكان م�ستا ًء ّ
مثل الإفراط يف تقدي�س قبور الأولياء وال�صاحلني ،والتو�سّ ل �إليهم ،فبد�أ
ب�إنكار ذلك ،و�أخذ يدعو النا�س لرتكها .وقد ن�ش�أت من ذلك ك ّله حوارات
ومناق�ش ��ات بينه وبني علماء (الب�ص ��رة) ،فكان ير ّد عليهم بردود علم ّية
دقيق ��ة ،م�ست�ش ��هد ًا ب�أد ّلة من القر�آن وال�س� � ّنة .وكان يف ردوده هذه ير ّكز
على تذكريهم ب�أنّ �ص ��رف العبادات يكون فقط للهّ وحده دون �سواه ،و�أنّ
تقدي�س الأولياء وال�ص ��احلني �إنمّ ا يكون باتّباع هديهم و�سلوك منهجهم،
ولي� ��س بتقدي� ��س قبوره ��م .وق ��د رفع ذل ��ك من ق ��دره يف �أع�ي�ن النا�س».
ويقول (�آل �ش ��يخ خزعل) يف كتابه �أي�ض� � ًا« :بعد عامني من و�صول ال�شيخ
(مح ّمد) �إلى (الب�ص ��رة)� ،أي يف عام 1726م (1138هـ)ُ ،ع ِز َل املت�س ّلم
(عمر �آغا) عن (الب�ص ��رة) ،ليخلفه (جرج�س �آغا) ،كما ُع ِزل القا�ضي
(�شهاب الدين املو�صلي) ليخلفه ال�شيخ (ح�سني الإ�سالمبويل) .وعندما
علم القا�ض ��ي اجلديد (ح�سني الإ�س�ل�امبويل) بخرب ال�شيخ (مح ّمد بن
عبدالوهاب) و�ش ��هرته� ،أر�سل �إليه ب�أ ّنه يريد زيارته يف اليوم التايل .ويف
�ص ��باح الغد ،ذهب ال�ش ��يخ (ح�س�ي�ن الإ�سالمبويل) م�ص ��حوب ًا بتالميذه
ورح ��ب بهم ،وعانق
وح�ش ��مه ،فا�س ��تقبلهم ال�ش ��يخ (ابن عبدالوهاب)ّ ،
القا�ضي (الإ�سالمبويل) ،و�أجل�سه يف �صدر املجل�س.)16(»)15(.
•احلركات ال�صوف ّية يف العامل الإ�سالمي
فيما يخ�صّ احلركات ال�ص ��وف ّية ،ف�إ ّنه من املعلوم �أنّ حركات الت�ص� � ّوف
بدت باالنت�ش ��ار يف العامل الإ�س�ل�امي (ال�س� � ّني ،يف الغالب) ،منذ �أواخر
الدولة الع ّبا�س� � ّية ،ح ّت ��ى بلغت ذرو ًة من ذرواتها خ�ل�ال الفرتة بني �أوائل
القرن امليالدي اخلام�س ع�ش ��ر و�أوا�س ��ط القرن امليالدي التا�س ��ع ع�شر،
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ولك ّنها كان ��ت وما زالت موجودة طيلة ذلك الوقت وحتّى يومنا هذا .وقد
عرفت يف مناطق متف ّرقة من العامل الإ�س�ل�امي وعرب �أزمنة متفاوتة من
التاريخ الطريقة املولو ّية وال�ش ��اذل ّية والنق�شبند ّية والكيالن ّية وال�سنو�س ّية
والرفاع ّي ��ة ،وغريه ��ا .وم ��ن املتّفق عليه �أي�ض� � ًا �أنّ هذه احل ��ركات كانت
تتفاوت فيم ��ا بينها يف ع ّدة �أوجه ،كما �أ ّنها تختلف فيما بينها يف درجات
البدع وال�شرك ا ّلتي اعرتت الكثري منها .ولكنّ الطرق الأ�صل ّية التقليد ّية
كانت تلتزم التزاما تا ّم ًا بتعاليم القر�آن الكرمي وال�س ّنة النبو ّية املط ّهرة،
وب�أداء ك ّل الفرائ�ض وجت ّنب ك ّل املح ّرمات ال�شرع ّية ،وكذلك باتباع ال�سنن
أعم ،من �أهل ال�س� � ّنة
والنواف ��ل .وكان مريدوها و�ش ��يوخها ،يف الغالب ال ّ
واجلماعة ،وينتمون لأحد املذاهب ال�س� � ّن ّية الرئي�س ّية املعروفة واملتعارف
عليها� ،أي ،احلنف ّية وال�ش ��افع ّية واملالك ّية واحلنبل ّية .وكانوا ينبذون البدع
وال�ش ��رك ّيات� ،ص ��غريها وكبريها ،ويتم�سّ ��كون ب�أركان الإ�سالم اخلم�سة
ال�ص ��حيحة ،وال يب ّدل ��ون منها �ش ��يئ ًا وال ي�ض ��يفون �إليها �ش ��يئ ًا .ولكنّ ما
م ّيزه ��ا هو �إقامتها ملجال�س الذكر ،واتّباع ط ��رق تق ّرب مريديها �إلى اللهّ
روح ّي ًا .كما �س ��اهم ال�ص ��وف ّيون� ،ش ��يوخ ًا ومريدين ،وبادروا يف الت�ص ّدي
لهجمات املغول وال�صليبيّني وال�صفويّني الفر�س وامل�ستعمرين الأورو ّبيّني،
كما ت�ص ��دوا لظلم وف�س ��اد الوالة واحل ّكام،ـ ووقفوا يف �أوجههم ب�شجاعة
و�صالبة .ورغم �أنّ الكثري من هذه الطرق ال�صوف ّية �أفرزت فروع ًا انحرفت
عن �أ�ص ��ولها و�ش ��عائرها بل وحتّى عن معتقداتها ،حتّى بلغ البع�ض منها
ح ّد ال�ش ��رك الأ�ص ��غر والبدع واخلرافات وال�ش ��عوذة� ،إالّ �أنّ العربة تبقى
يف الأ�ص ��ول ولي� ��س يف الفروع واالنحرافات .والأم ��ر ذاته ينطبق على ك ّل
الأدي ��ان واملذاهب واملعتقدات ،يف ك ّل زمان ومكان .وقد بلغ انت�ش ��ار هذه
الطرق ال�ص ��وف ّية يف العامل الإ�س�ل�امي يف فرتة ال ��ذروة ح ّد ًا جعل كث ًريا
من ال�س ��نة (ويف بع�ض احلاالت النادرةً � ،
أي�ض ��ا ال�شيعة) ،ينتمون لإحدى
هذه الطرق .وقد �شمل ذلك امللوك واحل ّكام والوالة وال�سالطني والعلماء
والفقهاء والق�ضاة .وقد عرف عن �أتباع الطريقة الك ّواز ّية يف (الب�صرة)
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ان�صرافهم� ،إلى جانب الفرائ�ض والنوافل وال�سنن والعلوم ال�شرع ّية� ،إلى
�أعمال اخلري واجلهاد .فقد كانوا يكفلون ويرعون ال�ضعفاء وامل�ساكني يف
املجتمع� ،س ��واء من بني الب�ش ��ر على اختالف �أجنا�سهم ومللهم ونحلهم،
مث ��ل اليتام ��ى والأرام ��ل والثكال ��ى والفق ��راء واملر�ض ��ى و�أبناء ال�س ��بيل
واملظلومني ،بل وحتّى احليوانات ال�س ��ائبة واملظلومة واجلائعة وال�ضعيفة
واملري�ضة .كما كانوا يف مق ّدمة �صفوف املجاهدين واملدافعني عن حيا�ض
الدين و(الب�صرة) وما جاورها ،و�أهاليها� )18(»)17(.إ�ضاف ًة لذلك ك ّله ،كان
مريدو و�شيوخ الطرق ال�صوف ّية عا ّم ًة ،والك ّواز ّية يف (الب�صرة) حتديد ًا،
يبنون امل�س ��اجد ويعتنون بامل�آثر التاريخية فيها .كما كانوا يجاهدون �ض ّد
�أعداء الدين و�أعداء الوطن ،فقد �ساهم الكواوزة يف (الب�صرة) وبادروا
يف الت�ص� � ّدي لهجم ��ات ال�ص ��فويّني الفر� ��س وامل�س ��تعمرين الأورو ّب ّي�ي�ن،ـ
كما ت�ص ��دوا لظلم وف�س ��اد الوالة واحل ّكام ،ووقفوا يف �أوجههم ب�ش ��جاعة
و�ص�ل�ابة .وهذه احلقائق ك ّلها قد ّمت توثيقها يف م�ص ��ادر معا�ص ��رة لهم،
ومحاي ��دة .لذا ،ف� ��إذا كان ع ��امل �أو طالب علم ،مثل ال�ش ��يخ (مح ّمد بن
عبدالوهاب) ،يتحا�ش ��ى جمال�س ��ة �أو مخالطة ال�صوفيّني ،على ما يزعم
د( .احلميدان) ،ف�إ ّنه يف تلك احلالة لن يجد �أحد ًا من العلماء والفقهاء
يجال�سه �أو يحادثه يف �أرجاء العامل الإ�سالمي ك ّله ،لأنّ ك ّل واحد ًا منهم ال
ب ّد �أن يكون منتمي ًا لإحدى الطرق ال�صوف ّية يف زمانه.)21()20()19(.
•وه ��ذا ك ّله يجيب على ت�س ��ا�ؤل د( .احلميدان) حول كيف ّية حت ّمل ال�ش ��يخ
(مح ّمد بن عبدالوهاب) اجللو�س والتح ّدث مع �شيوخ الطرق ال�صوف ّية،
وك�أ ّنه بذلك يوحي ب�أنّ ال�شيخ كان يتحا�شاهم كما كان يتحا�شى الك ّفار �أو
امل�شركني ،وك�أ ّنهم كانوا ق ّلة م�ستهجنة منبوذة ،وقد ب ّي ّنا له �أنّ ذلك لي�س
كما يت�ص ّور ،بل العك�س هو ال�صحيح.
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الهوامش
)« (1مو�س ��وعة تاريخ الب�ص ��رة» ،ال�ش ��يخ عبدالقادر با�ش �أعيان العبا�س ��ي1970 ،م ،ن�شر اجلزء الأ ّول
فقط ،والباقي مخطوط
(“ )2مو�سوعة تاريخ الب�صرة” ،د� .أحمد با�ش �أعيان الع ّبا�سي2019 ،م
(“ )3بحر الأن�س ��اب �أو امل�ش � ّ�جر الك�شّ اف لأ�صول ال�سادة الأ�ش ��راف” ،مح ّمد بن �أحمد بن عميد الدين
احل�سيني النجفي (ت900ه1495/م) ،طبع عام 1995م
(“ )4تاريخ الب�صرة” ،كاظم جواد ال�ساعدي1959 ،م
(“ )5متائم الدرر يف مناقب ال�سادات الغرر” ،يحيى بن �إبراهيم الب�صرة ،مخطوط1665 ،م
(“ )6الطبقات االجتماعية القدمية احلاكمة واحلركات الثور ّية يف العراق” ،د .ح ّنا بطاطو1991 ،م
(“ )7زبدة التواريخ” 18 ،جم ّلد ،ال�ش ��يخ عبدالوحد �صفاء الدين با�ش �أعيان الع ّبا�سي( ،ت1919م)،
مخطوط
(“ )8مو�س ��وعة تاريخ العراق بني �آحتالل�ي�ن 1335-656ه1917-1258/م” ،ع ّبا�س العزّاوي املحامي،
طبعة 2004م
(“ )9مناقب الكواوزة” ،ال�شيخ الويل علي بن الويل �شيخ امل�شايخ عبدالقادر الكبري الأ ّول �آل عبدال�سالم
الع ّبا�سي (ت1631م) ،مخطوط
(“ )10زاد امل�س ��افر ولهنة املقيم واحلا�ض ��ر فيما جرى حل�سني با�ش ��ا �أفر �أ�سياب حاكم الب�صرة” ،فتح
اللهّ بن علوان الكعبي1670 ،م ،طبع عام 1924م.
(“ )12حياة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب” ،ح�سني خلف �آل �شيخ خزعل1968 ،م
(Travels through Arabia Deserta and other countries in“ )13
)1815 .the East”, M. Carsten Niebuhr (d
(“ )14تاربخ الآباء الكرمليّني” (1712م) ،مخطوط
(“ )15حياة ال�شيخ مح ّمد بن عبدالوهاب” ،ح�سني خلف �آل �شيخ خزعل1968 ،م
(“ )16ملع ال�شهاب يف �سرية مح ّمد بن عبدالوهاب” ،ح�سن بن جمال بن �أحمد الريكي1818 ،م
(“ )17التاريخ” ،ابن خلدون املغربي( ،ت1400م)
(“ )18الدولة الع ّبا�س ّية” ،محمد اخل�ضري بك  ،طبعة عام 1986م
(“ )19ال�شاهد اجللي يف مناقب ال�شيخ علي”ال�شيخ يحيى بن م ّال خليل بن عبداهلل بن خاطر الب�صري
1679م
(“ )20متائم الدرر يف مناقب ال�سادات الغرر” ،يحيى بن �إبراهيم1665 ،م
(“ )21الزبري يف العهد العثماين 1333-979ه1914-1571/م” ،ح�س ��ن علي عبيد القطراين ،ر�س ��الة
ماج�ستري1988 ،م
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مكتبة
كتاب «يف النقد الأدبي» للأ�ستاذ الدكتور محمد الهدلق
ي�شتمل هذا الكتاب على �ستة موا�ضيع يف النقد الأدبي هي:
.1النقد الأدبي يف ع�صـر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم واخللفاء الرا�شدين.
 .2النقد الأدبي يف مقامات احلريري.
�.3أ�سطورة يونانية يف مقامة لبديع الزمان الهمذاين.
.4ق�صيدة �أبي �إ�سحاق الإلبريي �إلى بادي�س ابن َح ّبو�س ال�صنهاجي :دوافعها
وت�أثريها على �أهل غرناطة.
ال�سري ال َّرفاء واخلالديني.
.5دعوى �سرقة ال�شعر بني َّ
.6م�آخذ ابن معقل الأزدي على �شراح ديوان �أبي الطيب املتنبي.
�ص ��در يف � 205ص ��فحات من القطع ال�ص ��غري ،عن كر�سي الأ�س ��تاذ الدكتور
عبدالعزيز املانع لدرا�س ��ات اللغة العربية و�آدابها ،وقد �س ��بق للم�ؤلف التطرق �إلى
هذه املوا�ض ��يع يف �أبحاث ن�ش ��رها يف جمالت علمية محكمة ثم عاد �إليها ون ّقحها
وزاد فيها على �ضوء ما وقف عليه من م�صادر مل تكن مطبوعة وقت ن�شرها �آنذاك.
ع.ن.م
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