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!دِتص

البصامصبحي:بقلم

وكان،إنكلترةفيوأناام989سنةبالبريدرسالةإليئَوصلت

بينناتقامانفيهايرجوني،الأردنمنالعلاونةأحمدالأستاذكاتبها

إليهأُرسلانمنيطلبشهوروبعداراد،ماإلىفأجتبه،علميةمراسلة

بهافبعثتُ،(الأعلام)ذيلهوتاليفهفيأخذكتابإلىليضيفهابترجمتي

الأعلايمِبتراجمإليئيرسلانقوامهامراسلةبيننااتصلتْثم،إليه

أنالزمنالطويلةالمراسلةمنلياستبانوقد.اللغةجهةمنلأراجعها

الثقافة،واسع،الذكاءمتقد،الخلقكريمشابالعلاونةأحمدالأستاذ

المطبوعةالكتبفييتحدَثوهوتلقفاً،والأدبيةاللغويةالفوائديتلقف

نسبالمطبوعالفلانيالكتاب:ويقول،خبيروزاقحديثستطبعوالتي

هذاعصرناأعلامفيويتحدث.علآنمؤلفهأنوالصواب،فلانإلىتاليفه

وهو،والاجتماعيةوالسياسيةوالأدبيةالعلميةبدرجاتهمالعالمحديث

كتابهتوشعأنشانهامنمراسلةوهي،عدداًيُحصونلامنمنهميراسل

يكتفيلاوهوأصدقاء5.تكثرّوأن،علمهتنقيوان(،الأعلام)ذيل

اعيانليلقىعمانالعاصمةإلى)الطيبة(قريتهمنيسافربل،بالمراسلة

الله،إلايعلمهلاماالمالمنذلككقفهوقد،الأردنيزورونممنالناس

مهديمحمدالشاعرقدمأناتَفق.املهخئبماذلكمنأصابهورتما

ويأخذ5ليلقاعمانإلىهوفسافر،ام299سنةعمانإلىالجواهري

فيهيقيمكانالذيالفندقإلىوتوتجه،الفندقفيوبات،ترجمته

انا؟زيارةوقتأهذا":وكبرياءعجرفةفيالجواهريلهفقال،الجواهري



الجواهريوجهوكان."الانحتىفطورياتناولولم،وجهياغسللم

إليه0يعودأنمنوأنفالعلاونةعنهفانصرف0قولهمنمرارةاشدُ

عليئلصَعُبمساعدتهفلولا،طائلةمنفعةًلهمراسلتينفعتنيوقد

(،الأردنيالعربيةاللغة)مجمعمجلةفينشرتهاالتيمقالاتياُعِذَان

ناارجوهوكنت.الأهليةعضَانجامعةتصدرهاالتي()البلقاخ!و!ص

فيهاالتيالنصوصبينلأقابل،كثيرةكتبمنكثيرةصفحاتلييصور

يكونانمنتوقياً،اللغويةدفاتريفيكانتالتيالنصوصمنونظيرتها

ثم،رجائيتحقيقإلىفيسرع،مقالتيفياثبتهاأنقبلوذلك،غلطفيها

،عضاننزيلالسامرائيإبراهيمالدكتورالأستاذبصديقيبأَخَرَةاتصلإنه

وكتب،بالعلاونةإعجابهمظهراًالسامرائيإليئكتبلقاؤهماتوالىفلما

بارعاًكتاباًألَفقدالعلاونةوكان.للسامرائيإجلالهمبدياًالعلاونةإليئ

كتبهفيوتحدث،ترجمتهفيهأثبتالجاسر،حمدالشيخالعلأمةفي

العربيةالجزيرةجغرافي،الجاسر)حمدباسموطبعهفواحداً،واحداً

يرىأندوناللهرحمةإلىتوفيالجاسرولكنّونسّابتها(،ومؤرخها

ويتحدَث،ترجمتهفيهيذكر،ئيلسامراافيكتاباًيؤلفانراىثم،الكتاب

وخرجأراد،مالهفكان،الجاسرفيكتابهفيفعلمانحوعلىكتبهفي

النفيس.الكتاببهذاعلينا

ام449سنةبدأتالسامرائيإبراهيمالدكتورللأستاذوصداقتي

انانقعدكنااياملأذكروإني،ببغدادالعاليةالمعلمينبدارندرسكئاحين

فنتفاوض46و45سنةبغدادفيالرشيدبشارعالبرازيليةمقهىفيوهو

اللغةفسادفيأثرلهاكانالتيالجرائدلغةفيونتحدَث،اللغةامورفي

ذكرالعلماءعلىعرَّجناورئما،ويصلحهامنهالفظةمثاكلفيختار،العربية

اللغةخدمةفيمساعيهمعلىفنثني،والسيوطيوالمبردكثعلبالقدماء

العلاَّمةكفةفترجّح،منهمكلعِلمونزناُستاذِيناونذكر،حسناًثناءًالعربية

الله.رحمهجوادمصطفىالدكتورالعلأَمةويليه،اللهرحمهالراويطه



بناتزرياو،حدَةتركبنااندونولكن،الرايفياختلفناربماوكنا

ليفيبدي،الصحففينشرهقبلشعريعليهعرضتُرثماوكنت،جَفوة

رغيفهعلىالبائترغيفيمؤثراًبها،اَخذلاولكني،حسنةملاحظات

فيدراستههوواتئمَ،وشزَقتُفغزَبَ،ضَرْبَهالدهرضربثمالحار،

منعَلَماًليكونثم،فاضلاًجامعياًأستاذاًليكونالعراقإلىوعاد،باريس

منالقاهكنتُانيعلى،ألقاهقلَماوكنت،والشعرواللغةالأدبأعلام

إنكلترة،إلىطرتإنيثم.الفائقالرائقعلمهمنينشرهممااقراماطريق

)مجمعمجلةفياللغويةلاتيمقاانشروكنتُ،فيهاالدائموَكْريواتخذتُ

فيالوسيطللمعجمتخطئتيفيهانشرتهمماوكان(،بدمشقالعربيةاللغة

العربيةاللغةلحالفيهارثيتأخرىمقالةوتَلَتْها)صؤَب(،معنىتفسيره

تواجه)العربيةكتابهفيذلكعلىالسامرائيفعلق،الحديثةعصورهافي

اللغة)مجمعمجلةفيأشياءعليهفانتفدتُ،ارْتَضِهلمبماالعصر(

الشائعة(الأخطاءمعجمانتقادعلى)تعليقاتعنوانها(بدمشقالعربية

اللغويةالمعاركمنذلكوكانام(.839السنة4ج58)المجلد

ثبم،بزاقذهبٍعلىسقطتراباًكانبينناجرىالذيأنَعلى،المهذّبة

وقزَبتنا،جِذَتناوأبلَتْ،مُبْرَمَناالأيامنقضتوقد،بريفهإلىفعادمسحناه

مُلح،وشوقٍ،صافِودعلىالاَنالمتبادلةرسائلناوتدذ،الثمانينمن

خَلَتْ.أيامٍإلىوحنين

كَثرتُه،والشعريواللغويالأدبيالسامرائيتراثفيماابرزإن

وأن،بهيحيطوانيقراهانلاستطاعتهالجميلبالثناءلجديرالعلاونةوإنَ

الذيالعالِمسيرةفيالبحثفيفريدٌنَمَطٌهذاوكتابه.فيهالكلاميُسلسل

لفاكهته،الفاكِهيئعَرْضَالسامرائيكُتُبَعَرَضوقد،كثيرةكتباَألَف

وقد،رفيقبنقدمنهاقسماًخمقذلكمعولكنهيشاء،ماشاءمنليختار

تحقيقفيعجلتهماالمخزوميوشريكهالسامرائيعلىينتقدأنفاته

معالعلاونةوكتاب.الكتاببحقأجحفتعجلةوهي)العين(،كتاب



كتاباَيؤلفانْيَرومُمنيساعدوهو،لهودليلللقارئادبيةمتعةذلك

لشيخوخةوسامهوثم،جامعيةعلميةدرجةعلىليحصلالسامرائيفي

مرضمنيخففوانالسرور،قلبهفييبعثانفعسى،السامرائي

المزمن.شيخوخته

فيعلماَالعلاونةاحمدالأستاذالمؤرخالأديبيصبحاناتوقعإني

يُرام،لاالذيبركنهاللهحفظه.الأدبيةالكتبتأليفهوفي،التراجمعلم

.تناملاالتيبعينهورعاه

هـ-1421الأضحىعيداياممنالثانيفي)إنكلترة(شفيلد

م6/31002/



صبحيالأستاذ()تقديمكُتب:العلاونةأحمدالكتابمؤلفقال

نعيئوصلفلما،اللهرحمهالسامرائيإبراهيمالدكتورحياةاثناءفيالبصام

أضيفهاأنإيايراجياَ،السطوربهذهإليئَبعثالبصامالأستاذإلىالسامرائي

:()تقديمهإلى

مكدراَ،لفلبيمُوجعاَالسامرائيإبراهيمالدكتورصديقينعيئ"كان

ومما،لشديدبهمصابيوإن،الخُلُقالطئبالعمرصديقكانفقد،لنفسي

:الزهاويأدهمإبراهيمالعراقيالشاعرقولعئييخففه

طَيْشِهِعَنْالذَمْعَصُونُوا:فَقُلْتُمِثْلِهِ؟عَلىتَبكيألاَقالُوا:

عَيشِهِمِنْأَفْضَلُالفَتىمَوتَبِهِوَجَدْنَادَهْرِلفيإئا

وألَف،وإخلاصجذفيخدمها،الأمينالعربيةاللغةخادمَكانلقد

وطنه،إلىالحنينيهزهعاشفان،جزيلنَفْعِذاتهيكثيرةكتباَفيها

وإن.ميتتيستكونفكذلكالغربةدارفيماتوإن،عيشتيهيفكذلك

بهلاحقٌفأنا،مجلّياَوبلغها،الفناءدارنحوواحدمضمارِفيمعاَجريناكنا

مصلّياَ.

وعوّض،ثوابهوكثّر،حسابهويسّر،السامرائيإبراهيمارحماللهمَّ

فَقْدَه،ويهوّن،مسدهيسدبما،فضلهوسابغعلمهجليلمنالعربيةاللغة

."مأمولوأعظم،مسؤولأكرمفانتَ

اهـ=422صفرمنعشرالسابعفي)إنكلترة(شفيلد

م01/51002/

البصامصبحي



+

-



!دِتص

فلسطينوديعبقلم

منخبرأصاربعدماالسامرائيإبراهيمعنأكتبانعليئَعزيزٌ

لخدمةمكرّسةقضاها،الحياةسكةفيرحلتهانتهتوبعدماالأخبار،

.الحياةوجدّة،لأخلاقواالعلم

عشريننحومنفوجئتُإذ،بيتيفيالسامرائيمعليلقاءاولكان

قُوامهوكان،سابقإشعابىدونبيتيبابيطرقالمجمعيينمنبرَهْطعاماً

نائبالخطيبعدنانوالدكتور،دمشقمجمعرئيسسبححسنيالدكتور

والشيخ،لأثريابهجةمحمدالشيخالعراقيوالعلأَمة،دمشقمجمعرئيس

،كنوناللّهعبدالمغربيوالعلاَّمة،لأردنافيالقضاةقاضيالفطانإبراهيم

علىأدلّهملكيقصدونيوقدجميعاً.اللهرحمهمالسامرائيوإبراهيم

الذيالحيفيجاريوهو،شاكرمحمدمحمودالعلأَمةأستاذنامنزل

العلأَمةبيتفيالشملالتامَوعندما.هناكإلىاصاحبهمولكي،فيهأقيم

،والأدبالعلمفيأحاديثخوضفيالعلماءهؤلاءتبارىشاكر،

للسامرائيوكانت،أياديّتقاصرعلىباعهموطولاطلاعهمبسعةبهرتني

تفكيرهعمقعلىنفتالتيالتلقائيةالأحاديثهذهفيذكيةمشاركة

رأيه.وسدادعلمهوواسع

فيفكانتالسامرائيإبراهيمفيهالقيتالتيالأخيرةالمرةواما
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الافتتاحية،الجلسةفيافتقدتهوكنت،القاهرةلمجمعالأخيرالمؤتمر

وفيخصيصاً،إليهسعيتُ،بيومينبعدهايلقانيطالباًانهاتفنيفلفا

فما،الافتتاحيةالكلمةففاتتهمتأخراًوصللأنهعاتبتهمعهالقصيرلقائي

تلقّينالقد؟نفعلوماذا:قائلاًمضريةعربيةغضبةفيانفجرانإلأمنهكان

مندخولٍتأشيرةَواستَصْدَرْنا،مؤتمرهلحضورالمجمعمنرسميةدعوة

هذاكلومع،المطارفييستقبلنامَنْالمجمعواوفد،المصريةالقنصلية

إجراءاتتوقفتفقد،عاتٍمجرئموكأنني-عراقِيَيَبسبب-عوملت

فيهمبماسبقونيمَنْلكلالمعاملاتوأنجزت،سفريجوازفحص

ليأُذِنالمُذِلّالمُملّالانتظارمنساعاتئلاثوبعد!الإسرائيليون

للحقيقة،مغايروصفهوأشقاءبأنهمالعربوصفإنّحفاً،بالدخول

منالغاضبةالمدويةالصرخةهذهوليتأشقياء!إنهميُقالانوالأصح

،الشأنذوياسماعتبلغالسامرائيإبراهيمالعرافيالمجمعيالعالم

.الأشقياءلاالأشقاءمعاملةفياساليبهممنيغيرونعساهم

رجاني)دكتور(وهوالشُوربونيبلقبهالسامرائيخاطبتُوعندما

بهويوقع،مؤلّفاتهأغلفةعلىيذكرهيعدلمإنهقائلاًاستخدامهمناعفيهان

)الدكاترة(أيديعلىاللقبهذااستخدامهزلبعدما،وبحوثهدراساته

المحدثين.

ملحمة)منعنوانهجديداًديواناًللنشرأعدائهالسامرائيوأخبرني

هي-بُلِّغْتَهاوقد-الثمانينإنَ:فقال؟التشاؤمهذاولِمَ:لهفقلت(الرحيل

تبديل.لهاليسالتيالحياةسئةهيوهذه،بالرحيلنذير

إليئينعيلكي،العلاونةأحمدالأستاذالعزيزالأخهاتفنيوعندما

عالمناأنأيقنت،والنشاطالصحةتمامفيكانأنهمع،السامرائيإبراهيم

12



السفروأزمع،الدنيامعحسابهصفىقد،الرحيلبقربتنئأوقدالجليل

.الأرواحعالمإلىالدهْرِئةالرحلةفي

وهوالسامرائيحياةفيالعلاونةكتابيصدراناتمئىكنتُوكم

عززمنفي،منصفكريمتقديرعلىفيهفيقع،وطنهعنالغربةمنيعاني

حياتهم.فيالعلماءتقديرفيه

أستاذناولكن،التقديسمنبشيءالمعاجماقزباندأبيمنكان

يجانفماعلىفيهافيقع،البصيرالئقَادةالعالمبروحيقربهاكانالسامرائي

على-فالمعجم.تعليقاوتقويمإلىيحتاجمابعضهافيويرى،الحفيقة

حقّومن،الضعافالبشرهَنَاتِمنتخلولا،بشريةصنعةهو-إعجازه

ولعفه.واغاليطاوهاممنفيهافعماإلىينئهاناطرافهمنالعلممَلَكَمَنْ

حصيلتهجماعفيه،اسمهيحملمعجماًلنفسهيصنعاناعجزهلماشاءلو

المعاجمصُئاعمنسبفوهمَنوليسعاماً،ستينمدىعلىاللغوية

القديمةواستخداماتهاومعانيهابالألفاظبصراًاكثراو،منهبأعلمَالأفذاذ

القابلةالشائعةالألفاظمنالخاصةمسكوكاتهعنفضلاً،والجديدة

الواسع.للتداول

المجتهدللأديبالكاشفالكتابهذامنيتبئنكماالسامرائيكان

وهو،الترجمةوصناعةالتاليفصناعة:الصناعتينرجلالعلاونةاحمد

فيفليس،الدارسينبعضمعهاختلفوإنحتى،اَمرةحُخةالميدانينفي

يب.التصواوبالنقدتناولهدونتحولمناعةللأديبولا،حصانةالأدب

السامرائيلحياةالمختلفةالجوانبمعالجةعنالعلاونةاغناناولئن

تواضعمنالفردالعالمهذااخلاقعنموصولاًالحديثفمازال،الأدبية

والقُبُلاتبالعناقيستفبلكصَدْر،ورَحَابَة،نفسوسَماحةلسانوعِفة
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بآياتالعامروقلبه،البشوشبوجههويلقاكَ،والمودَاتالصدقوبحرارة

)منعنوانلهااختارقصيدةأهدانيأنهوفضائلهأفضالهومن،الحب

الشاعرمنشئهاعهدفيالحلبية)الضاد(مجلةنشرتها(الرحيلملحمة

المروءاتولكنّها،بالإهداءالناسأحقكنتوما.حلاقيوركياللهعبد

.الفريدةالخريدةبهذهيخصّنيبأنإليهفأوحت،بهاتحفىالتيالروحية

منازعيستلهمإنمالأنه،وموجباتهدوافعهعنيُسأللاالفضلوصاحب

روحه.ودفقاتقلبه

سجّلتها،وصولاتجولاتالقاهرةمجمعفيللسامرائيوكانت

جلساته،بعضويرأس،المجمعمناقشاتجميعفييشاركفهو.مضابطه

يدركولكانه،عارِمشوقٍعلىجميعاًويلقاهم،بقصائدهالأعضاءويحعيّ

.واستقبالحفاوةلقاءلاوداعلقاءيكونقداللقاءهذاأن

عشّاقمن-بحقالعلاونةذلكإلىأشاركما-السامرائيكان

مجمعطوابقفيعنهالبحثاردتُوعندما،حلّاينمايغشاها،المكتبات

خُيّرلوولعفه،كانوقد،المكتبةفيستجده:ليقيل،المختلفةالقاهرة

أمينيكونانلاختارالوظائفمنوغيرهالجامعيالتدريسعملبين

القابعوهو،المخطوطاتبينأناملهوتجوس،الكتببينيتنفّس،مكتبة

وبينبها،العهدلتقادُمالصفراءبالكتبيسمّونهاالتيالكتببيندائماً

والجامعيينالمجمعيينمؤلفاتومن،الطباعةمستحدثاتمنالكتب

.والفقهاء

يهمهمولا،كثيراًبالسياسةيحفلونلاوالأدبالعلمرجالانومع

حالهم،فيالعلماءتتركلا-الوشايةودابها-السياسةفإن،امرهامنشيء

ملاذاًيجدونلاحتى،المستطيلورِيَبِها،الجائرةبقوانينهاتلاحقهمبل
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علىمغترباًالسامرائيعاشوهكذا،بلغتماالمرارةمنبالغةالغربةفيإلا

انتماءاستقراراستقرّحينفي،بلادهمجمعأنكرهبل،طوالسنواتٍمدى

بقيمأدرىالهنودفهل،الهنديالمجمعفيبلجميعاً،الضادمجامعفي

الاالمعاملةهذهماولكن؟العشيرةوأبناءالمواطنينمنلأصلاءواالعلماء

الحظ-لحسن-وهي،العلموأهلالأدبعلىالسياسةجنايةمنبعفق

لأصيلة،اأقدارهمللعلماءتعرفأنبُذَلاالتاليةالأجياللأن،موقوتةجناية

جلدتهابناءبانئيالسامراوبشر،المنازلأعلىتقديرنافيتُنْزِلَهمأنولابدَ

،الصوّانحجارةمنلاوالتقديرالحبّمنتماثيللهيقيمواانيلبثوالن

الذينمعالمطافنهايةفيتَشُوللافهي،اختقتمهماالموازينوإنّ

فضائللهمتحفظالتيوبحوئهمالمنشورةباَثارهمالدهرعلىشمخوا

.والبقاءالخلود

العلاونةاْحمدصنيععلىالثناءاَياتباعمقاثنيأنبيوخليق

لرجلالمحمودالوفاءاَياتمناَيةمنهذلكفكان،الكتابهذابوضعه

إلىسبيللاماالبيانغررمنالضادومَحضَاخذ،ممّاأكثربذل،معْطاء

بهبالمحتفىوأَكْرِم،وعلمهوأدبهبالسامرائياحتفىبمَنْفأَكرِمْ،نكْرانه

المنايا.نواميسعليهسرببعدما

فلسطينوديع

م1002أيارمنالعشرينفيالقاهرة
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!دّصمة

رسلهأفضلعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرفيلئهالحمد

وبعد:،الدينيومإلىبإحسانوتابعيهموصحابته،لمجحِمحمد

إبراهيمالدكتورالعلاّمةسيرةفيللحديثاخصصهكتابفهذا

وتحقيقاته.بمؤلفاتهوللتعريف-()1بهونفعاللهحفظه-السامزائي

فيالحديثوفصلت،واعمالهوتعلّمهونشأتهولادتهعنفتحدثت

وشاعراًوأديباًونحوياًلغوياًفيهوتحدثت،وتلامذتهواقرانهشيوخهبعض

وصفاته،للعلمحبهعنللحديثومضيتمحفقاً،عنهوابنت،وناقداً

واخلاقه.

ثملهما،تعرضاللذينوالنكرانالجحودعنالحديثوختمت

المعجم.حروفعلىنسّقتهاوقد،وتحقيقاًتاليفاًكتبهبأكثرعزفت

كراممناثنانكتبهما،تقديمانوزانَهالكتابوشّجوقدهذا

الجليلواستاذنا،البصامصبحيالثبَتالعلاّمةاللغوياستاذنا:العلماء

اللهحفظهمافلسطينوديعالأدبومؤرخ،العهدالصادق،الوفي

تواريخهما.بحسبرتّبتهماوقد،واكرمهما

.والرشادالخيرسبيلإلىوهدانا،خطانااللهسدد

أحإل!وصضاهـ421شوالمن28

م23/11002/

وفاته.فبلالكلامهذاكان(1)
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اةوهـلفصهلاا

له!مماصما"
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الفصهلالأوهـ

!يرمماصماشم

لنفسهرضي،المعاصرينالعربيةاعلاممنعَلَمٌالسامرائيإبراهيم

الجداهلإلايتعافاهلاماخوضعلىفحملها،الخشنالمركبيركبان

السلامةلهاتتهياأنابتغاء،المعطاءالسمحةلغتنالخدمةأنفسَهمالثاصبون

لعلمائناالنيّرالفكربهاجادالتيالنافعةنجالفوائدفأخذالمرجُوّة،

جماعمنلهفكانالجديد،العلممنيقبسهأنلهأُتيحِوبما،الأقدمين

وفى.اوعائدةٌ،أزكىوثمَرةٌ،أهدىنَهْجٌذلك

-بلادهعنمتغزباًوقسوتُهاالحياةظروفُبالسامرائيطَوَحَتْ

غيرِ،العربيةالأقطارمنكثيرفيمتنقّلاً-مغبونمجاهدأهلهعنوالغريب

يُعطولم،وخُلُقوفضلعلممنبهيتصفمامع،الاستقرارمنمتمكّن

أمثالهحالةفتلك،الأمرهذابدْعاًوليسيستحقها،التياللائقةالمكانة

نَكَبَاتمنيُلاقون،ومكانزمانكلَوفيالعصوراقدممنذالعلماءمن

السوءعمّومهما.النافعسَيْرِهملمواصلةقوةيزيدهمماوشدائدهالدهر

إلىتشير،ضيقةوحاشيةصغيرحيرللحقيبقىانبُدفلا،الباطلوساد

يخبو.لاالخيربَريقأن

"العلمُ:القائلبقولمتزيناً،الدنيازينةعنمُجزداًالعلمإلىانصرف

.!لصاحبهوتشريفٌزَينٌ
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وتعلمه:ونشأتهمولده

عامالعمارةمدينةفيولد.السامرائيالراشداْحمدبنإبراهيم

،والبصرةبغدادبينالعراقجنوبيحواضرمنحاضرةوهي،ام239

قدأهلهوكان،ويهودوكِلْدانوسريانوصابئةمسلمينمنمَزيجوسكانها

إليها.ينسبالتيسامراءمنإليهانزحوا

وتوفي،صغيروهواْمهتوفيتإذ،بائسة--كَكُهُولتهطفولتهوكانت

.م3491عامغريباَالبصرةفيذلكبعدأبوه

الأعظميةفيالابتدائيةالمعلميندارفيودرس،العَصارةفيتعلم

المعلميندارفيتخرجثم،الابتدائيةالمدارسفيودرَّس،بغدادشمالي

كليةفيودرّس(،التربيةكلية)وأصبحت4691-4291ببغدادالعالية

بباريسالسوربونجامعةإلىعلميةببعثةفازثم،-4648فيصلالملك

ومكتبة،الإسلاميالمعهدبينمتنقلاَدراستهسنيئَفأمضى،ام489عام

الوطنية،والمكتبة،اللوفرومعهد،الكاثوليكيوالمعهد،الشرقيةاللغات

فيالعراقفيالعلملأن،الساميةاللغاتدراسةعلىالأمرعزمقدفهو

عامبالدكتوراةفظفر،الدراساتمنالنوعهذاإلىمفتقراَكان،الوقتذلك

الدارسإلىيُطلَبوكان،المفارنوالنحواللغةفقهتخصصفيم5691

وكان،الثانويةوالرسالة،الرئيسةالكبرىالرسالة:رسالتينعملفيها

تحقيقالثانويةورسالته(الكريمالقرآنفي)الجموعالكبرىالرسالةعنوان

شَكْليوإشراف،كانتينوجانبإشراف،الأئيرلابنالسائر()المثلكتاب

لبلاشير.

أعماله:

والعلومالادابكليةفيمدرّساَفعمل،دراسيةكلهاأعمالهكانت

الادابكليةفيللتدريسوانتدب،السوربونفيتخرجهعقبببغداد
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ثمببغداد،الآدابكليةإلىبعدهاعاد،واحدةسنةفيهافامضىبتونس

والكويت،،والرباط،والجزائر،وبنغازي،وعفان،بيروتبينتنقل

،م7591-6591الأعوامفيذلكوكان،جامعاتهافيمدرساًوالسودان

،ام089عامالتقاعدعلىأحيلحتىبغدادجامعةآدابكليةإلىابثم

صنعاءفجامعة،ام879-8291الأردنيةالجامعةفيمدرساًفعمل

.عفانفيالمزْحالعصاوألقى،م8791-6991

ته:تذاسا

أكبروهو:م(4691-0918هـ-ا365-)7013الراويطه-ا

إلىوارتحل()رَاوَةفيولد.العراقوطنهفيواللغةوالنحوالأدبمشايخ

بالزفييتزئاوكان،علمائهاعلىالدينعلومفدرس،العلملطلببغداد

بالزفيتزئا،الملكيالحكموأقيم،العثمانيالحكمأُسقِطفلما،الديني

مديراًوعين،الجديدالحكمظلتحتالعملطالبيمنبغيرهأُسوةالغربي

منلكثيرصديقاًوأصبح،المعلمينبدارفمدرساً،ابتدائيةلمدرسة

فاستاذاً،المعارفلوزارةعاماًمديراًفعينوالوزراء،والأعيانالنواب

.(التربيةكليةباسمبغدادبجامعةبعدمن)أُلحقتالعاليةالمعلمينبدار

فيالقرآنوتفسيروالنحوالقديمالأدبدزسمَنْأجلأئهووَضَح

فيالشاعريدركهلمشيئاًفيهيدركأته،للشعرفهمهمنوبلغ،العراق

كيفيدريلاأسرارإلىفَتَهْديه،سليقتهتَحْكُمُهالشاعرأنذلك،الأصل

أتَتْه.

والأدبالعلمرجالحضره،مهيباًتشييعاًجثمانهشُيعتوفيولما

اذوكان،وامتلاءطولمنشيءلقامتهوكان.ببغدادودُفن،والسياسة

وِوقار،بالنفسبالاعتدادمقرونٍوتواضع،سريعةوبديهةنادر،ذكاءٍ

ضعُفَثم،شابوهوعينيهإحدىمنًالبصرفَفَدَ.بالمداعبةأحياناَيلطفه

وئيداًيمشيأنعادتهمنفاصبح،عُمُرهأواخرفيالأخرىعينهفيبصره
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فضله،عارفوفيهيؤمّه،جمعةيومكلّدارهفيمجلسلهوكان،حَذَروفي

الكبيرةالخاصّةالكتبخَزَائنمنوهي،كُتُبهخِزَانةفيفيستقبلهم

تلاميذهاحدواخبرني،بالتأليفالعنايةقليلوكان.العراقفيالمعدودة

واللغةالنحوتدريسحلقاتفيهاستوفى،بابهفيفريداَكتاباَ"ألف:قال

فيعندهرأيتهوقد،العثمانيةالدولةاَخرإلىالعباسيةالدولةأولمنابتداء

المطبوعةومؤلفاته."بخبرهليعلمولاانيقجميلبخطمخطوطاَداره

علومو)تاريخ(،السلاممدينةو)بغدادبغداد(،فيالمعريالعلاء)أبو

.(لأدبوااللغةفيو)نظرات،(العربيةاللغة

عالم:(م9691-5091هـ=9138-)1323جوادمصطفى-2

المُظْلِمة،والفترةالعباسيةالدولةبتاريخالمعرفةواسع،اللغةفيكبير

.والقاهرةودمشقببغدادالعلميةاللغويةالمجامعفيوعضووشاعر،

المعلمين،دارودخل،فيهاوتعلمببغدادولد،تُرْكُمانياصلمنوهو

الإصلاحإلىمَيْلهراىفلما،الراويطهالعلأمةفيهاالعربيةودرّسه

الحكومةأرسلتهئم،الابتداتيةبالمدارسمعلماَواشتغل،شجّعهاللغوي

،للدكتوراهتخزُجهِرسالةاتئمولماجامعتها،فيللدراسةباريسإلى

العالميةالحرببسببفيهامناقشتهعنمشغولاُستاذهانالجامعةزعمت

النعيمي،سليمكالدكتورغيرهلتلامذةالجامعةزعمتوكذلك،الثانية

مبدأوهو(،)النازِتةإلىبالميلاتهامهمهوذكرماعلىالحقيقيوالسبب

الدكتوراهوشهادة،العراقإلىفرجع،المانيةزعيمهتلررجالهاكبركان

وفاةبعدوعُدّ،ببغدادالعاليةالمعلمينبدارواللغةالأدبودرّس،معلّقة

فيوالأدباللغةفيالأعلىالمرجعم4691عامالراويطةالعلآمة

.العراق

ولا)قلمباحثهفيوذلك،اللغويالإصلاحعنهعُرفماواشِهر

القديم،الكتابعَرَف،كتابصاحبَكانفقد،ذلكفيغرْوَولاتقل(

محاسنهمنفيظهر،الكتابيَنْقُداناستطاعانْالمعرفةهذهمنلهوتهيا
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لتدريسفُرغِّثم.اللغويللنقدتصدّىمنأبرزمنجعلهممّا،وعُواره

لتدريسهوإكراما.العامةبالثقافةولتثقيفه،العربيةالثانيفيصلالملك

صالجبرياسة47سنةفاجتمع،ينصفهأنالوزراءمجلسارتأىالملك

وصنع،الدكتوراهومَنَحه،تخرّجهرسالةفيهأقزبياناَوأصدر،جبر

مجلتيفيمقالاتهينشروأخذ،حالهمثلفيكانلمننفسهالصنيع

والجرائد.المجلاتمنكثيرِوفي،ودمشقبغداد:المجمعين

لغويةمحاورةفي،العراقيالتلفازفيالمشاركةُدَأَبِهمنأصبحثم

الشعبقبلمنمحبوباَذلكفيتجويدهوجعله،تاريخيةاوادبيةاو

حاسدينمنيخلُلمأنهعلى،والعامةالخاصةذلكفيسواءَ،العراقي

ثم،قلبهفيبمرضِام649سنةواصيب.يكيدونهومُريبين،يشنؤونه

العراقخارجإلىوأُرسل،ام679سنةنحودارهالمرضالزمه

وتوفي،دارهلزمعادفلمّا،العلاجينفعهفلم،الحكومةبنفقةللمعالجة

فيمَنْالتشييعوحضر،مشهوداَيوماَجنازتهتشييعيوموكان.هذابمرضه

بالنجف.ودُفِن،البكرحسنأحمدالجمهوريةرئيسحضر

ولا،الحفطسريعوكان،القصرإلىميلمعالقامةمتوسطوكان

مَلْبُوسهفيوبالبَسَاطة،والهَشَاشةبالتواضعوعُرف،يحفظماينسى

يخطّئكانبحيث،اللغويالإصلاحفيتشدّدهعليهواُخذ،ومأ!له

نبّهربّماأنّهعليهاُخذوأيضاَ،وارتُضِيَتْالعباسيةالدولةزمنعُرفتتعابير

وتحقيقاتمؤلفاتوله.لهوكأنّهفيجعله،إليهمسبوقوهوغلطعلى

.كثيرة

(،العراقفياللغويةو)المباحثتقل(،ولا)قل:التأليففمن

التحقيق:ومن(،والرسمواللغةوالصرفالنحوفلسفةفيو)دراسات

مجمعو)تلخيص(،الصابونيلابنالأنسابفيالإكمالإكمال)تكملة

.(الفوطيلابنلألقابامعجمفيالآداب
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قريةوهي)دور(إلىنسبتهعراقيمؤرخ:اللأُوريالعزيزعبد-3

وتخرج،فيهاوتعقم،م9191هـ-ا336عامببغدادولد،بغدادقرب

فيمدزساًوعمل،ام429عامبالدكتوراهظفرومنها،لندنجامعةفي

بغدادبجامعةالاَدابلكليةفعميداً،48-43ببغدادالعاليةالمعلميندار

،-6368بغدادلجامعةرئيساًئم،58-84فيهالإسلامياللتاريخوأستاذأ

فيصلالملكجائزةنال.0791عاممنذالأردنيةالجامعةفيأستاذاًئم

اللغةبمجامععضوأوانتخب،8691عامالإسلاميةللدراساتالعالمية

والمجمع،العراقيالعلميوالمجمع،وعمانوالقاهرةبدمشقالعربية

عندالتاريخعلم)نشأةله.بعفانالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكي

الإسلامية(و)النُظُم(،العربيةللقوميةالتاريخيةو)الجذور(،العرب

.(المتاخرةالعباسيةالعصورفيو)دراسات،(الأولالعباسيو)العصر

عُني،فرنسيمستشرقام(:579-)9918كانتينوجان-4

بَدْوِهابينقضىحيث،الشامباديةلهجاتسيماولاالعربيةباللهجات

استاذاًوعين،باريسفيالعربيةودرس(،)إينبالفيولد.طويلاًزَمَنا

فياستاذاًثم،بالجزائرالاَدابكليةفيالساميةواللغاتالعاماللغاتلفقه

و)سرد(،والعربو)الأنباط)الأنباط(،:له.الشرقيةاللغاتمدرسة

،(العربيةالجزيرةجنوبيوالهجة،تدمر(عربوالهجة،تدمر(لكتابات

.(حورانعربوالغة

(ام739-0091اهـ-393-)1318بلاشيرريجنس-5

العربيةاللغةمجمعاعضاءمن،العربيةفيضَليغ،فرنسيمستشرق

الدارفيالثانويةدروسهوتلقى،باريسضواحيإحدىفيولد،بدمشق

وسُفي،ام229بالجزائرالاَدابكليةفيوتخزَج)بالمغرب(البيضاء

إلىوانتقل،35-42الرباطفيالعلياالمغربيةالدراساتمعهدفياستاذاً

العلميةالعليااللغاتلمدرسةفمديرا38ً،السوربونفيمحاضراًباريس
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والفرنسية.بالعربيةالباريسية()المعرفةمجلةعلىواشرف،24

مخلصاَوكان،العربيةإلىبعضهاترجمكثيرةكتباَبالفرنسيةوالف

الثانويةالمعاهدبعضفيتدريسهافَرْضإلىووفقلها،حُئهفي

من.والفلسطينيةالمغربيةالعربيةالفضاياخدمةفيوشارك،الفرنسية

العربيةو)قواعد،(العربيالأدبو)تاريخ،(الكريمالقرآن)ترجمة:كتبه

.(المتنبيالطيبو)ابو،(الفصحى

:.اقرالْه

(م....-2291هـ-....هـ-1134)البَضامصبحي-1

وبها،بغدادقرببعقوبافيولد.الشاعرالأديبالعلأمةاللغوياستاذنا

ببغدادالعاليةالمعلمينبداراختصاصدراسةالعربيةدرسثم،وتعلمنشا

جوادومصطفى،الراويطههمااساتذتهمنباثنينواعجب(14-45)

مصطفىالدكتورلزمثم،جليلةفوائدمنهماواستفاد،علأمةوكلاهما

بجامعةوالإنكليزيةالألمانيةودرسوصديفاَ،أستاذاَإياهجاعلاَجواد

.م0591سنةشيكاغو

علىاحيلأنإلىالمعارفوزارةفيوالتفتيشالتدريسفياشتغل

لخدمةنفسهيجرَّدانورأى،إنكلترةفياقامثم،م7591عامالتقاعد

مجمعمجلةفيمقالاتهينشرواخذ،القديمةالنصوصباستقراءالعربية

لاتهمقاولفتت،والبلقاء،الأردنيوالمجمع،العراقيوالمجمع،دمشق

إلىمستندوهوإلايخطّئلاوكان،قدماءعلماءفيهاخطألأنه،الأنظار

فييخضلملأنهابتكارذاتوهي،وتُقْنعِتُمْتِعُوهي،النصوصاستقراء

الطبفيعلموله.الشاملوالعلمالبالغةبالحجةفياتيالمردد،المُعاد

العلم.حسابعلىيجاملولا،الفديم

فوائتفيو)التبيينتقل(،ولاقلكتابعلى)الاستدراك:له
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الأصمعياتنمطعلى(و)البضاميات(،والعصرئينالقدماء

ابنجامعو)تجريد(،البصامصبحيشعرو)ديوان،والمفضليات

.(العاميةاللغةو)خصائص،(الكتابألفاظمنو)الفباب،البيطار(

(:م6991-9191هـ-ا174-)1338الطاهرجوادعلي-2

منالعربيةإجازةونال،فيهاوتعفم،الحِفةفيولد.عراقيوناقدأديب

السوربونجامعةمنالدكتوراهونال،ام459عامالعاليةالمعلميندار

بغداد،وجامعة،العاليةالمعلمينبدارالتدريسوتولىام،549

المستنصرية.والجامعة،الكوفةوجامعة،سعود()الملكوالرياض

العصرفيالعجموبلادالعراقفيالعربي)الشعر:مؤلفاتهمن

(،الأعيانوفياتعلىو)ملاحظات(،و)الطغرائي(،السلجوقي

(،المحفقينو)فوات(،السعودية-العربيةالمطبوعاتو)معجم

0(الأدبيالنقدفيو)مقدمة،الشعراء(طبقاتوكتابهسلامبنو)محمد

علأمةام(:999-9191اهـ=-941)1337ظاظا-حسن3

اجازةونال،فيهاوتعفمالقاهرةفيولد.الساميةواللغاتالعبريةباللغة

فيالماجستيرونال،القاهرةجامعةاَدابكليةمنالساميةواللغاتالعربية

جامعةمنالدكتوراهنالثم،بالقدسالعبريةالجامعةمنالعبريالأدب

وكانالقدماء(السامييناليهودعند)القسمأطروحتهعلىالسوربون

.بالسوربوندراستهفيللسامرائيمزاملاً

الخامس،ومحمد،شمسوعين،الإسكندريةبجامعةمدزساًعُئن

وزجل.شعروله.سعودلملكوا،وبغداد،والموصل،العربيةوبيروت

اللغوياتفيالعربو)كلام(،ولغاتهم)الساميون:مؤلفاتهمن

العامةو)الصهيونية(،اليهوديالفكرفيو)أبحاث(،والساميةالعامة

يهودبينالعبريالنحوفيسيبويهو)منهج،(بالاشتراكوإسرائيل

.(لأندلسا
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كاتب:(م....-4291هـ-....-)1342الزبيديعلي-4

والأدبالعربيةالادابفيالدكتوراهونالبغداد،فيولد.واديب

منها،مناصبعدّةوشغل،ام559عامالسوربونجامعةمنالمسرحي

و)من،(نواسابي)زهديات:مؤلفاتهمن.بغدادجامعةادابكليةعمادة

(والفنونو)الشعر(،العراقفيالعربيةو)المسرحية(،العباسيالأدب

.بالاشتراك

اديب:(م8691-5291هـ=ا604-)1343خالصصلاح-5

ونال)4691(العاليةالمعلميندارفيوتخرج،بالبصرةولد.باحث

ادابكليةفيمدزساًوعُئن،ام529السوربونجامعةمنالدكتوراه

بن)محمد:مؤلفاتهمن.(الجديدة)الثقافةمجلةوأصدر،بغدادجامعة

بنو)المعتمد،(الهجريالخامسالقرنفيو)إشبيلية(،الأندلسيعمار

(،والرجعيةالاستعمارضدالمعركةفيالأديب)ودور(،الإشبيليعَبَّاد

تحقيق.المرتضىللشريف(الخيالو)طيف

من(ام399-1791هـ-ا134-)1335المَخزُوميمهدي-6

جامعةاَداببكليةاستاذاًوعمل،بالنجفولد،والنحوباللغةالعلماء

الأدبيةالحياةفيمشاركاتولهفيها،العربيةاللغةقسموراسبغداد،

(،الكوفة)مدرسة:الّف.ومُنَاظَرةعِل!مَجْلِسَمَجْلِسُهوكانببغداد،

النحويو)الدرس،(العربيالنحوو)في،(الفراهيدياحمدبنو)الخليل

إبراهيمالدكتورمعبالاشتراك(للفراهيدي)العين:وحقّقببغداد(،

السامرائي.

عالمام(:099-1691اهـ=411-)1334سعيدجميل-7

وعمانوالقاهرةبدمشقالعربيةاللغةمجامعاعضاءمن،والأدبباللغة

المعلميندارفيوتخرج)عَانَة(،فيولد.العراقيالعلميوالمجمع

بدارمدرساًوعمل،القاهرةجامعةمنالدكتوراهونالببغداد،العالية
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قسمورئاسةعَمَادتهاوتولى،بغدادجامعةآدابوكلية،العاليةالمعلمين

الاَن(سعود)الملكالرياضبجامعةأستاذاًوعملفيها،العربيةاللغة

فيبارعاً،للشعرحافظاًوكان،المتحدةالعربيةبالإماراتالعينوجامعة

فيو)دروس(،العربيالشعرفيالخمريات)تطور:له.بهالاستشهاد

(،العراقفيالحديثةالأدبيةالتياراتفيو)نظراتوتطورها(،البلاغة

،سلومداودالدكتورمعبالاشتراكوالأمصار(القبائللغاتو)معجم

تحقيق(الأصفهانيللعمادالعراققسمالعصر/وجريدةالقصرو)خريدة

الملكعبدبنمحمدالوزيرو)ديوان،الأثريبهجةمحمدمعبالمشاركة

تحقيق.(الزيات

تلامذته:

يبأد:(م....-1591هـ-.0..-0371)خالصوليد-1

بكليةالعربيةاللغةقسمفيوتخرج،وتعلمفيهاونشاببغداد،ولد.بحاثة

وعمل،ام819منهاالدكتوراهواحرز،ام729بغدادجامعةاَداب

البناتجامعةوفي،المتحدةالعربيةبالإماراتالعينبجامعةمدرساً

الذينالعلماءخيرةمنوهو،عُمانفيقابوسالسلطانفجامعة،الأردنية

النقديةو)المباحث،ناقداً(المعريالعلاء)أبوألف.وخُلُقاًعلماًعرفتهم

)نقائضوحقق،(الأغانيكتابفيالأدبيو)النقد(،المرتضىأماليفي

علىوالتنبيهالعربو)فضل،بالاشتراك(عبيدةلأبيوالفرزدقجرير

.(البحرانياحمدبنمحمدو)ديوان،قتيبةلابنعلومها(

لغوي:م(8191-3191هـ-ا204-0135)الطعانهاشم-2

وعينبغداد،جامعةوفيفيهاودرس،بالموصلولد.شعرله.اديب

الشيوعيالمَدّمُجاراةإلىاضطروكان،الثانويةبالمدارسللعربيةمدزساً

بمدارسفدزس،ذلكجَزَاءمنوظيفتهمنفُصلثم،0691سنةنحو

المدارسفيالتدريسإلىرُذئم،كبيرةماليةمصاعبوعانى،ببغداداهلية
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فييدزساْنيؤملوكانبغداد،جامعةمنالدكتوراهونال،الحكومية

المدارسفيبقيأثهإلا،منهعلماَاقلوكانوا،بغيرهاُسْوَةَنفسهاالجامعة

له:.العربيةمنوتمكنباللغةعنايةلهوكان،لهالحكومةلكراهيةالثانوية

القبائللهجاتبينالعربيو)الأدب(،اليمنيةباللغاتالعربية)تأثير

و)شعر،شعرهديوانانحصد(و)غداً(قلقةوالحظات(،الموحدةواللغة

كسابقه.(حلزةبنالحارثو)شعر.تحقيقجمع(يكربمعدبنعمرو

:(م....-4391هـ=....-2136)الحَثاديضاريمحمد3-

العربيةاللغةقسمفيوتخزج،فيهاوتعلمبغداد،فيولد.باحثلغوي

منبالدكتوراهوفاز،م0791عامببغدادالمستنصريةالجامعةاَداببكلية

المجمعفيعضواَواختير،فيهامدرساًوعمل،م7891عامبغدادجامعة

فيوأثرهالنبوي)الحديث:مؤلفاتهمن.ام699عامالعرافيالعلمي

العصرفياللغويالتصحيجو)حركة(،والنحويةاللغويةالدراسات

.(الحديث

محقق:(م....-3891هـ-....-)1357الضامن-حاتم4

جامعتها،اَدابكليةفيوتخرج،فيهاوتعلم،ببغدادولد،التحقيقغزير

فيها،مدرساًوعين،بغدادجامعةمنالدكتوراهونال،بالتدريسواشتغل

ودراساتو)بحوث،(اللغة)فقه:الف.فيهاالعربيةاللغةلفسمرئيساَثم

)مشكلوحققمُقِلُون(،شعراء(،و)عشرةالنصوصوتحقيقاللغةفي

معانيفيو)الزاهرالقلائد(،و)فرائد(،القيسيلمكيالقراَنإعراب

للخطابي(المحدثينغلطو)إصلاح،للأنباريكلاهما(الناسكلمات

.(للقطربو)الأزمنة،(للزهريوالمنسوخو)الناسخ

-9491هـ-....-)1367التكريتيالرحمنعبدطالب-5

العربيةاللغةقسمفيوتخرج،وتعلمنشاوبهاببغداد،ولدم(:....

اندروز()سانتجامعةمن5بالدكتوراوفازبغدادجامعةاَداببكلية
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له:.صنعاءوجامعةالموصلجامعةفيبالتدريسوعمل،ب!سكتلندة

للمرادي(مالكابنألفيةو)شرح،(العربيةو)الكتابة،(حبيببن)يونس

ودراسة.تحقيق

والدكتور،العواديعدنانالدكتور:اْيضاَالعراقيينمنومنهم

كرموالدكتور،العدوانيالوهابعبدوالدكتور،الزياديمالكحاكم

المطلبي،غالبوالدكتور،الياسريعليوالدكتور،يوسفعثمان

.زهديمحمدزاهدوالدكتور،المعيبدجبارمحمدوالدكتور

العجلوني،وإبراهيم،عودةأبوعودةالدكتور:الأردنيينومن

والدكتور،قطاميسميروالدكتور،العباديالفلاحالحميدعبدوالدكتور

بكار،يوسفوالدكتورحُوَر،إبراهيممحمدوالدكتور،خليلإبراهيم

.المهديعبدالجليلعبدوالدكتور

لغويأ:السامرائي

منوانتقالهااللغةبتطوريؤمنومُعْجَمياَ،لغوياالسامرائياشتهر

وِقْفاتلهوكانت،وبحثدَرْسِمجالتزاللاوبأنها،حالإلىحال

مدقّقاَفكان،حديثهاعلىوتعرف،قديمهافدرس،المعجماتمعطويلة

جَفَةإسهاماتومُسهماَ،الفائدةتَمَامفيهاإضافاتومُضيفاَومصحّحاَ،

منها:كثيرةكتبالمضمارهذافيلهفكان،العربيةخدمةفيتصث

(،التاريخياللغويو)التطور(،لغويةو)مباحث(،اللغةفي)دراسات

(،المعجميةالصناعةو)في(،العراقفيالجغرافياللغويو)التوزيع

و)المعجم(،والتركيةوالعربيةالفارسيةفيو)الدخيلو)معجميات(،

فيودراسةو)معجمالفرائد(و)معجم،(الإعلاممصطلحاتفيالوجيز

حمدالشيخمعبالاشتراكالكبير(المعجمفيو)نظرات(المعاصرةالعربية

معبالاشتراكتحقيق.للفراهيديالمنسوب)العين(وكتاب،الجاسر

.لمجلاتافيمنشورةكثيرةلاتمقاإلىإضافة،المخزوميمهديالدكتور
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التكيفعلىوقدرتهاوحيويتهاالعربيةسعةإلىدراساتهفيواشار

انهوهيكتبهفيعليهاالحَطالماقضيةإلىأشاروقد،الجديدالمتطورمع

ألا،فصيحغيرهوماكلعنعصرنافيالعربيشمخانالعلممن"ليس

لغةاسموهمماالقرنهذامطلعفيفصيجغيردعيالذيهذاانترى

."معاصرةجديدةعربيةإلىتحولقدالشائعةالأغلاطاوجرائد

اللغةكتبقدمتهالذيالقديمالفصاحةمفهومانإلىينتهفكانه

تَنْسىلاجديدةفصاحةعنبديلوتفديم،نَظَرإعادةإلىمحتاجوالبلاغة

تقيمبل،اخرىجهةمنجدرانهبينحبيسةتبقىولا،جهةمنالأصل

المتدفق،السريعوإيقاعه،العصرهذابأغراضيفيمتماسكاًبناءًعليه

المتماسك.والصرحالمتينالبناءغايتهجديدكلشأنوهذا

انتهتقدالاحتجاجعصورأنيرونالأقدموناللغويونكانوإذا

فيسليمةبَقِيَت-السامرائينظرفي-العربيةف!نالأمويالعصربأوائل

وعلىالبلغاء،الفصحاءوسائروالخطباء،والكتابالشعراءاستعمال

هذاومن،الأمويالعصرتلتالتيبالعصورالاستشهادصحةرأىذلك

الألفاظمنالعربيةللمعاجم)التكملة:كتابهتاليفعلىعملالباب

مستحدثة،بألفاظوإثرائها،اللغةمتنتجديدإلىيدعوفهو(،العباسية

يوماًتجدالتيومخترعاتهوفنونه،وعلومهباَدابهالعصرحضارةعنتعتر

العربيةسَنَنعنتخرجلاالمستحدثةالألفاظهذهدامتما،يومبعد

وضوابطها.

العرباناوالمعاجمفيتذكرلماتهابحجةكلمةقيمةفيفالطعن

النمؤلهايرادحيثمنللغةوتجميدواسعتَحْجيرُ،فيهتستعملهالم

إذاموئَدةاخرىإلىعربيةلفظةتركناإًذا-نظرهفي-بأسولا،والثبات

.وأعذبواخفاسهلالأخيرةكانت
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إلىكلماتهممنكثيراًتركواحيناسوةانفسهمالعربفيولنا

اعجمية.اخرى

فيفريدةمعاجمتصنيفإلىعَمَد،بالمعاجمعنايتهبابومن

والعربيةالفارسيةفيو)الدخيلالفرائدإ،)معجم:وهيموضوعاتها

اللغةو)معجمإ،الإعلاممصطلحاتفيالوجيزو)المعجم(،والتركية

الكتابلكبارلغويةمعاجمصنعإلىعمدكماإ،المعاصرةالعربية

المقفع،وابن،والجاحظ،طالبابيبنكعليوالشعراءوالخطباء

التيالألفاظمنطائفةعلىالوقوف،اللغويالنهجبهذاواراد،والمتنبي

اتسعقديكونكأن،خاص4كاتباًاستعماامكانشاجمراًللأديبفيهاكان

وقدجديد،معنىًسيرورةإلىالخطأذلكفادىذلكفياخطااوفيها

إليهايُشِرْلماعجميةدخيلةانهاهو،الكلمةبهتتصفاَخرشيءيكون

وقد،خاصمقامالعربيةفيلهافكان،سامئةاصولمنانهااو،اللغويون

،المعجماتفيتردولمالشاعراوالكاتبولّدهاجديدةالكلمةتكون

فيالمعاصرةالعربيةفينفتقدهاولكنناعصرها،فيفصيحةتكونوقد

الدارجة.الألسنفيمعروفةانهاحين

السامياتمنبغيرهاللعربيةالمقارنةدراساتهإلىنشيرأنبدولا

والعبرية.خصوصاًالسريانية

نحْويأ:السامرائي

بتطورمتطورالسامرائيعندوالنحو،عَصْرهنُحاةكبارمنالسامرائي

بتطوروتتطورتتغيرالتيالحيةاللغةشأنذلكفيشأنُهنفسها،اللغة

امامطويلأالسامرائيوقففقد،يستجدمامجاراةعنيعجزولا،العصر

وضوابطها،اللغةمعاييرمنقرروهفيماالنظروانعم،الأوائلنحاتنااقوال

القضايامنكثيرفيالمُنْصفوالدارس،الجادالباحثموقفَموقفُهفكان

امدَتْهبمامستعيناً.الأَكارمنُحاتناراَهماغيراوجُهاًفيهاراىالتي،النحوية
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وصنوفها،العربيةاللغةعلىواسعواطلاع،جَمعلممنالمتنوعةثقافته

اللغةعلىيَشْكلمامنهينهلمعيناًلهكانتالتيالساميةاللغاتإلىإضافة

وإبوابه.بالنحومختصةمؤلفاتلهفكانت،نحويةقضايامن

وخهواالذينالأوائلنحاتناعلىمنهاعسروماالنحوقضاياوتناول

والتعليلالتقديرإلىملتجئين،تحتملماغيروحفلوهاالنصوص

والمعمولالعاملبمسالةتع!قهمشدةمنلهمتأتىذلكوكل،والتأويل

تفسيرالكرامنُحاتناعلىفرضتالتيالمسالةوهيبها،وتمشُكهم

وتراكيبنصوصإمامإنفسهموجدوالأنهم،جميعهاالعربيةنصوص

اللغةطبيعةعنيبعدهماشَابَهوإنالتفسيرمنلابدفكان،فصيحة

والاعتمادوإلغالْهاب!بطالهاالسامرائييطالبالتيالمسالةوهي،وحقيقتها

التحليل.فيوتكلُفٍتزيُدِإلىالحاجةدونوقضاياهااللغةوصفعلى

علىالمتخصصالشاملواطلاعهالسامرائيثقافةلاتساعوكان

تناولفيالسامرائيمنهجتكوينفيإثرومُوَئدهمَوْروثهالعربيالنحومواد

إحدهمامنهجينتَمَازجُعلىقامالمنهجوهذاوتحليلها،النحومواد

السامرائييتّبعهالذيالرلْيسالمنهجهوالوصفيفالمنهج،للآخرمكفل

علىالظاهرةوصفعلىيقومالذيالمنهجوهو،اللغويالتحليلفي

وجهٍعلىالظاهرةتخريجليستقيموتأويلتقديرإلىاللجوءدون،وافعها

0الوجوهمن

الذيوهو،المقارنالتاريخيالتطوريالمنهجهوالاَخروالمنهج

وعلاقة،وموطنهالبيئتهاتَبَعاً،وزمانئاَاَنياَاللغويةالظاهرةربطعلىيقوم

اللغوية.الظواهرمنبغيرهاالظاهرةهذه

الدارسينجَمْهَرةبهخَالَف،النحونشأةفيجديداَإثبتوالسامرائي

نشأالنحوإنورإى،اللَحْنبسببوفيالنحوإن:قالواالذينالنحوفي

العلوممنطائفةبالقرآنالعنايةولدتفكما،القراَنيالدرسمنبسببِ
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وانظر،العلومهذهمنالنحوعلمجاءكذلك،والإسلاميةالعربية

.(وأبنيتهزمانه)الفعلوكتاب،نالقرآأساليبمنبكتابهالتعريف

وشاعراً:اديباًالسامرائي

الأدباءأسلوبالعلميةكتاباتهفيفأسلوبه،كلهاكتبهفيادبهيتمثل

)حديثكتبهفيفيتمثلالخالصأدبهأما،صافيةقريحةبهتجود،المجيدين

حديث)من(وأشتاتالفيف(المتنبيالطيبأبيمجلس)في(السنين

.(الندىأبي

ذلك،عنهيعرفمنفقلعالياًفيهحفقالذيالمجالوهوالشعرأما

شاعر:وصفكماوهو،عصرهشعراءكباربينيوضعشعرهفيوهو

فيهوينحو،وعذوبةموسيقىله،جيدكثيروشعره.الشعراءوعالمالعلماء

التكقفمسلكسلكفقدشعراًنظمإذاالعالمأنشاعوقد.القدماءمنحى

منيوجدأنيمنعلاولكنه،أحوالهأكثرفيحقالكلاموهذا،والافتعال

كالسامرائي،ويطربيعجبنحوعلىالناحيتينفييبرزمنالموهوبين

.البصاموصبحي،شاكرمحمدومحمود،والأئري،والزركلي

لديوانهعرضيخلالفيهتحدثتفقدشعرهعنالحديثأطيلولن

:شعرهفيتناولهاالتيالموضوعاتأنإلىأشيرأنأحبذلكوقبل

وقسوةالأصدقاء،وهجر،الزملاءوانحراف،الزمانغدرمنالشكوى

العربيةبالبلادعصفتالتيوالأحداث،بالعربيةوالتغئي،الغربة

فيوالانتفاضةوبعدها،الخليجحربفيالعراقكمِحْنَةوالإسلامية

عنأبانوقد،السلامومؤتمر،والهرسكالبوسنةفيوالحرب،فلسطين

فيها:قالالتي485ص(...إلاأبت)قوافٍ:قصيدتهفيذلك

المطالعرفيفُفيهويُسعِدُهاالأسَىمُطارَحَةإلاأبتقوافٍ
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عنهخففواالذينإخوانهفيالشعريقولأنينسىلاذلكمعوهو

زعيتروكرم35،صاالجاسرحمدأمثالالعيشوضَنَك،الغربةقسوة

محمودوالدكتور33،اصخليفةالكريمعبدوالدكتور334،ص

الصماريومحمد72،اصخميسبناللهوعبد337،صإبراهيم

.603صخالصوصلاح،288صمدكوروإبراهيم،105ص

بديوانه.التعريففيكتبتهماوانظر

ناقدأ:السامرائي

مؤلّفيهاعُواروبيانالكتبنقدفيالمقالاتعشراتللسامراثي

يأخذمَنْشأنَ،المُوَاربةأوفيهاالتلميحإلىيلجالموهوومحققيها،

أئهيظنماإقرارفيالصراحةكلبالصراحةالتزمولكئه،لنفسهالحَيْطَة

الصحيج.

محاضرةفيأنّهوأذكر،المحاضراتأوالمجالسفيذلكمثلوقُلْ

المُثَقبللشاعرتطرّقالعربيالوطنفيوالأدباءاللغويينكبارلأحد

محاضرتهمنانتهائهوبعد،وفتحهاالقافبتشديداسمهولقظَ،العَبْدي

وكَسْرها،القافبتشديداسمهصخةمبيناالمحاضرةعلىالسامرائيع!ق

صفةوهذه،إليهوأساؤوا،عليهوحَقَدواخُصُومهكَثُرذلكأجلومن

السامرائيأنولو،بالنقدذَرْعاًيضيقونالذينوالمحققينالمؤلفينأغلب

محققه.أومؤلفهعلىوَقْعُهلَخَ!،رقيقبكلامنقدهكتب

المصادر)مع:كتبهفيالنقدفيلاتهمقامنشيعاًالسامرائيجمعوقد

.(المعجميةالصناعة)في(التاريخيالمعجمفي)رحلة(لأدبوااللغةفي

محققاَ:السامرائي

ك!رتُوقدكتاباً،ثلاثيننحوومشتركاًمنفرداَالسامرائيحقق

.اقسامأربعةعلىتحقيقاته
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)المقترح-ككتاباعلمفيما-مرةلأولحُققتتحقيقاب:الأول

عنالنقابو)كشف(،الفارسيعابدابنو)رحلة(،المصطلحفي

(القاموسو)فلك،منهاجزاء(العينو)كتابوالألفاب(،الأسماء

.(الإنسانو)خلق

منقديماًاوروبةفيطُبعماخاصة.قبلمنحُققتكتب:الثاني

اناو،التحقيقفيالجهديبذلوالممحقّقيهاانوراى،السنينعشرات

تحقيقات-كمعظمالمحققونإليهايرجعلممخطوطاتوجدالسامراني

كتابفيتراهكالذي،تحقيقهاإعادةإلىالسامرائيفعَمَد-المعاصرين

.(و)المرصع،(و)النخل،(و)الزهرة،(والجبالوالمياه)الأمكنة

كتحقيقهقبلهاالتيالطبعاتعنتُغنِولمحققهاكتب:الثالث

الحمداني.فراسابيلديوان

.الفارضابنكديوانمخطوطإلىالرجوعدونحققهكتاب:الرابع

انهالنصوصتحقيقميدانفيالسامرائيبهرُميمااسدِّمنكانولقد

بجَمْعيَعْبَألموأنه،اوروبةمطابعأخرجتهمفَا،عليهسابقةطبعاتاعاد

بجمعالإخلالاننعرفوإنا،حقوهذاينشرهالذيالكتابمخطوطات

الإخلالهذاولكن،النصوصتحقيقعلمفييُقبللاالكتابمخطوطات

المخطوطةالنسخوجمع،مَحْواًويَمْحُوَهالرجلتاريخيطمسانينبغيلا

فإنا،النصوصتحقيقوحدهليس-وضرورتهبأهميتهالإقرارمع-للكتاب

اْوستاً،للكتابنسخخمسيحشدمَنْالمحققينمنالأيامهذهفينرى

النسخهذهفروقمنوجلدقبماالكتابحواشيمنكبيراًحئزاًويشغل

الصوابمكانعليهويخفى،المواضعبعضفيالنمنُعليهيلتويثم

النسخ،رموزفييتخئطقارئهويترك،لهيفطنولاذلكيُحسفلا،منه

.()1غفلتهماوالمشاخجهلعنالناجمةوفروقها

الدين=محييمحمدالشيخفياللهرحمهالطناحيمحمودالدكتوركلاممنهذا)1(



التيبالحواشيالتطويلمنالتقليلالتحقيقفيالعامومنهجه

ولاقطعارضاَلاالذي،المُنْبَتبَيداواتفي،والقارئبالمحققتطوحقد

ابقى.ظهراَ

وعزفتحققهاالتيالكتبفيالتحقيقفيمنهجهعنتكلمتوقد

هذا.كتابيفيبها

بقدرلارتباطهاالّفهاالتيكتبهعلىملحوظاتاوردانهناويحسن

)تعابير:ففصلكتبهفيالفصولبعضتكراروهيالا،الفصلبهذاما

،(العربيةاللغة)تنمية:هيكتبستةفيذكر(الحديثةالعربيةفياوروبية

(،التاريخياللغويو)التطورو)معجميات(،العصر(،تواجهو)العربية

العربيةفيودراسةو)معجم(،الإعلاممصطلحاتفيالوجيزو)المعجم

.(المعاصرة

كتابهفيذكر(والاستعمالاتالصيغفيلغوي)تحقيق:وفصل

.وتطور(تاريخو)العربية،(التاريخياللغوي)التطور

فيذكر(الحديثالعربيوالمعجماللغةفي)الجديد:وفصل

وتطور(،تاريخو)العربية،(التاريخياللغوي)التطور:هيكتبخمسة

.(العربيةاللغةو)تنمية،(لغويةو)مباحث،العصر(تواجهو)العربية

بأناجابذلكعنسألتهوعندما،عليهمأخَذٌهذاانشكولا

ذلكفعلإنهقلناعذراَ،لهنلتمسأنجازوإن،ذلكاقتضتالمناسبة

ذويمنالمؤلفينانهنااذكرأنالمناسبمنولعل،للفائدةتعميماَ

كابن،دواعيهتحتَّمتْإنالتكرارهذامنيخلونلاالكثيرةالمصنفاب

و)اوضح(الذهبشذورو)شرح(الندىفطر)شرحكتبهفيهشام

.واختلافزيادةبعضهافيكانوإن،مالكابنالفيةإلىالمسالك

.17ص،العربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل:انظر.الحميدعبد
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كتابفيموجودهومافبعض،والسيوطيالفيموابنالغزاليوكذلك

.(الخلفاء)تاريخفيموجود(المحاضرة)حسنالسيوطي

الإسلامية()النهضةكتابهفيالبيوميرجبمحمدالدكتورويقول

منالمؤلفَيمنعالأخيرالعصرفيالمطبعةوظهور"هذا:5228-922/

مدعاةكانالمطبعةعصرقبلفيماولكنه،اللغومنضربأويراه،التكرار

نطاقفييجولالكتابانتشارلأن،أسبابذاتالمصنفيراهاضرورة

المؤلفلجافاذا،مخطوطأعليهالعثوريستطيعلامنالقراءوفيمحدود،

.معذور"فهوآخركتابفيالمعانيأوالفصولبعضتكرارإلى

:اللغويالتصحيحفيرايه

إلىنُهْرَعانلناوليس،عسيرةمسألةالتصحيحأنإلىفيهانتهى

شافي.وافاستقراءلنايكونأنقبلبالخطاالقول

تقله،لموماالعربقالتهبماالمرءيحيطأنالعسيرمنأنهذلك

المعاصرين-خاصة-أغراهمالتصحيجأهلمنهجأنالسامرائيوبين

بالضعيفوالتشئث،وتصوُرهالخطاتخيلإلىدَفَعَهمحتىفيهفمضوا

مفاالكثيرانهؤلاءوفات.كتبهمبهايُفنونمادةواتخاذه،القليلالنادر

،معاصرةعربيةأوجديدةلغةأنهعلىإليهيُنظرأنينبغيعليهالنكيريُشدد

خطا،إنهنقولولا،الدلالةبتطورالقولإلىنفرغأنوعليناخطا،وليس

مثلأ:ضربهاالتيالأمثلةومن.اللغاتمنلكثيريعرضشيءوهو

.(التراث،وممتازامتياز،التحفُظ،)المجاملة

وبِسَبب،الخِفَةتتحرىسَمْحَةلغةالعربيةأنإلىالسامرائيواشار

مدناشهرمن)ميّافارقين(إلىالنسبةفي()الفارقي:قالواذلكمن

في()القالي:وقالوا،الرجالمشاهيرمنواحدغيرنُسبوإليها،دياربكر

القاسمبنإسماعيلعليأبونُسبوإليها،دياربكرمن)قاليقلا(إلىالنسبة
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مدنمن)نصيبين(إلىالنسبةفي)النصيبي(:وقالوا()الأماليصاحب

مناجتزاوافقدواضحاً،الخِفةالتماسيبدوالنسبةهذهوفي.الجزيرة

وقالوا:.المفرطللطولاجتناباًمنهشيئاًوطرحوا،ببعضهالاسم

الدارقطنيعرفالنسبةوبهذه(القطن)دارإلىوالنسبة()الدارقطني

قرىمنكيفا()حصنإلىوالنسبة()الحَضكَفي:وقالوا.الشُننصاحب

دياربكر.فيحصن

مَنخيروهوجوادمصطفىالعلامةمثلاًالدكتورالسامرائيوضرب

تفل(ولا)قلبكتابتصحيحاتهأظهرالذي،اللغويالتصحيجفيكتب

الأستاذعليهاستدركفقد،التسزُعمنيسلملمأنهغير،جَفةبفوائدوأتى

تقل(ولا)قلكتابعلىالاستدراككتابهفيمفيدةمسائلالبصامصبحي

خطأ.انهجوادمصطفىإليهذهبماصوابإلىفيهأشار

للعلم:حبه

ومحققاً،،ومؤلفاً،وكاتباً،قارئاًالكتببينايامهالسامرائيقضى

هَفهِبكلإليهفانصرف،الكتابهوىاستغرقهومترجماً،ومدرساً،

وجواذب،العيشفُضُولمنالناسيشغلماكلعنبهفاكتفى،وعِشْقِه

منالثمانينفيالاَنانهومع،والأخيرالأولهواهالكتابفكان،النفس

يقرأالأردنيالعربيةاللغةمجمعكتبخزانةإلىيومياًيذهبانهإلاعمره

ترىألاّفعَجَبٌتعجبوإن،فيهاسواهاحداًتجدأنويندر،ويكتب

التردادكثيرفأنا،جامعاتهمكتبخزائنإلىيترددونالجامعات()دكاترة

منأحداًاجدولم،الأردنيةوالجامعةاليرموكجامعةكتبخزانةعلى

عنالصيحاتتواليأسبابمنوذلك،منهمنُدْرةسوىفيهاالمدزسين

المدرسي.قبلهومنالجامعيالتدريسمستوىتدئي

بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمععضواًانتخب،وفضلهلعلمهوتقديراً

بدمشق،العربيةاللغةومجمع،لأردنياالعربيةاللغةومجمع،م0991عام
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بالمجمععضواينتخبالافعجبتعجبوإن،الهنديالعلميوالمجمع

.!العراقيالعلمي

علىللإشراف،العلماءمننخبةضمناْيضاًاختيرلعلمهوتفديراً

الإعلاموزارةاضطلعتالذي،تحقيقهومراجعةالعروستاجكتابتحقيق

وجميل،السامرائيإبراهيم:وهمضافيةجديدةحُلَةفيبنشرهالكويتية

اللهوعبد،الفحاموشاكر،الأفغانيوسعيد،الجاسروحمد،سعيد

محمدومحمود،الشبيبيرضاومحمد،الأثريبهجةومحمد،العلايلي

الستارعبدالأستاذإلىالإشرافأُوكِلثم،الأسدالدينوناصر،شاكر

.فزَاجأحمد

وأخلاقه:صفاته

،لأخلاقادَمِثُوهو،نَحَافةمنشيءفيه،الطُولمتوسطالسامرائي

بَز،والجامعاتالعلوطلبةعلىمؤلفاتهتوزيعفيكريمٌ،مِضيافكريمٌ

إذاإلا،شفافلطيفصَدْر،ورَحيبغَيْظكظيموهو،وأصدقائهب!خوانه

منأكثرالمدىبهيبلغبلالمَوار،القاصفكالرعدفهوكرامتهمُست

أمرٌبغدادجامعةاَدابكليةفيبقاءهأنشعرام089عامففي،ذلك

ذلكالعميدكان،العلمأهلغيرفيهاتحكّمقدالكليةانذلكعسير،

بأعوانهنفسهأحاطوانّه،الحكمفيلمكانهوتجئروعلافيهااستطالالذي

باستقالته.تقدمانإلاالسامرائيمنكانفما،ورَجِلِهبخَيْلهفتقؤى

م-8287سنواتخمسالأردنيةالجامعةفيمدرساًأقامانوبعد

فيينظرونوأنّهم،التَمَّشُففيتحذَثواالجامعةفيالأمراوليانسمع

عنهمخففانإلامنهكانفما،الوافدينالمسئينمنالتخفُفإلىهذا

غيرهواَخرونجاءهقدالعربيةاللغةقسمرئيسانمع،منهيتخففواأنقبل

ولكنه،الوافدينبشأنالأمرأوليلدىكانفيمامقصوداًتكنلم:وقالوا

منشداً:جامعتهافيمدرساًصنعاءوقَصَد،الاستقالةامضى
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وَدَبِرْفيهاالعَوْدُتحنىوإنالسفرطالوإنصنعامنلابُذَ

عمانإلىصنعاءمنعودتهفبعدأبئها،النفسعفيفُوالسامرائي

الجامعةفيتلاميذهمنإلحاحوبعد،عملبلافيهاأفامم6991عام

قسممدرّسياحدأنّسمعإنهثم،العلياالدراساتطلبةدزس،الأردنية

التدريسفترك،العيشلقمةليقاسمناجاءالسامرائيإن:قالالعربيةاللغة

مطلعها:"العيشلقمة"فيقصيدةونظم

مُحْتَسِبالخَطْوِبطيءُعافِمُغْتَرِلبفأنتتنالَلنلا

عامكلفيإئه:مرةللسامرائيقالضيفشوقيالدكتورأنوأذكر

للتدرش!،بطلبإليهاتتقدملافلماذا،الأردنفيأهليةجامعةتفتتح

هذهأنشكولا.إليئفليأتوارغبواإن،أتقدملاأنا:السامرائيفقال

الدراهمعبيدنرىف!ننا؟الاَنهذامثليفعلمنفأينالكرامالعلماءصفات

دناءةفيوالمناصبالمالعلىتهافتوا،والدينالعلمإلىينتسبونممن

وغشق،الائتمانوسوءوالنفاقالكذبإليهاراكبين،كلبيتينوَوَضَاعة

العلم.وتدنيسالناس

خلقلسوءأجراَبعضهاعلىيأخذولا،كتبهينشرالسامرائيونجد

منوترك،سلفاَالنتيجةيعرفلأنهمعهممعركةيدخللاوهو،الناشرين

كابد،مضنِكدوسُرق،حقضاعوبذلك،بيروتفيوصورهاكتبهسرق

كابد.مافيه

الكتب،وخزائنالجامعاتإلىكتبهلبيعبطلبيتقدمأنيأبىوهو

وحَقَارة.دَنَاءةٌنظرهفيذلكلأن،المؤلفينبعضيفعلكما

به؟اللائقةالمكانةاعطيهل

واحتفىكرّمهقد-بلدهوهو-العراقفلا،لاسريعاَالجوابيأتيك
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أنهمعالعراقيالعلميالمجمعفيعضواًيُنتخبلمبل،منزلتهوأنزله،به

والمجمع،ودمشق،وعمان،القاهرةفيالعربيةاللغةمجامعفيعضو

.الهنديالعلمي

وأسرد،العراقفيعليهكانمماحالاًاسعدَيكنفلمالأردنفيأما

الأردنإلىقدومهفبعد،ماعاناهعلىدالةلتكون(بالعملالتصريج)حكاية

يطلبأنعليهكان،الثانيةإقامتهفيهليقيمم6991عامأواخراليمنمن

بالجامعةالادابكليةفيمحاضراتساعاتستأعطيوقد،الإقامة

الجامعةمنكتابعلىالحصولعليهاالقائمينمنفطلب،الأردنية

الشيءهذاعليهابَتْالجامعةولكن،الإقامةعلىللحصولبهيستظهر

مجمعإلىذهبثم،المحاضرمعبشيءتلتزملاالجامعةإن:لهوقيل

)عضوانهعلىفيهينصبكتابيُزؤَدأنوطلب،الأردنيالعربيةاللغة

الداخليةوزارةإلىهذابكتابهوذهب،هذالهفكانالمجمعفيمؤازر(

اعضاءاحدوكان-الإقامةحقمنحهعلىالوزيرفوافق،الإقامةحقليُمنح

يكتبانالمسؤولالموظفعلىواشار-الأردنيةبالجامعةالتاريخقسم

فيه:نوكا()الكتابالمسؤولهذاوحرّر،بهذاالأجانبشعبةإلى

عضوبمهنةلأنه،الأردنفيالإقامةوولدهوزوجههوفلان"يمنح

شعبةإلىفرحاًالكتاببهذاالسامرائيوذهب"العربيةاللغةمجمعفي

بالشميسانيلأمنامركزفيلأمناضابطاخبرهئم،شيءكلوتم،لأجانبا

نأالضابطاخبره،جاءفلما،الإقامةبطاقةليتسلميومينبعديأتيأن

عضو()مهنةعبارةالداخليةوزارةكتابفيراىالأمنفيالكبيرالمسؤول

فكان،مسعاهفأحُبط،العملوزارةيخصالمهنةامرإن:وقالفاعترض

يزوّدهانهندسيمكتبصاحبصديقمنفالتمسثانيةالعمليبداانعليه

بورقتهالسامرائيوذهب،هذاففعلمكتبهفييعملإنه:فيهايقول،بورقة

لهفحزرت،ديناراً()122وهو)المعلوم(ودفعالعملوزارةإلىهذه

سائريفعلكما(بالعمل)التصريجهيالشمسيةصورتهفيهاصغيرةبطاقة
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التصريج)معقصيدةفقال،كافةالمرافقفيوغيرهمالعفالمنيعملمن

ومطلعها:(بالعمل

عَمَلِ؟إلىتصريحاَنِلتَان:الأملِإشراقةَاتظئها

ومنها:

وَكِلِ؟غيرَمُبَغضِتبغيهعَمَلٌفهلبهاستعنتَهبْكَ

الحِيَلِ؟فيترميكالتيدفعَبه)تصِريحاَ(ترومحُرتَاو

الرجلِمروءةَيجزئمناًبهمنكودفعْتَوشَريْتَ

بدلِإلىيسعىويْلَهبلوطنِبلايشقىمنويليا

زللِمنكانماعلىنفسيمَرَنَتاسىًابديلاوصبرتُ

عجلِعلىتطغىانوابيتُمحملهاغيرنفسيوحَمَلتُ

العِلَلِخامدَيُخَئئجرحاًتضمدهاليومفيكمَزَإن

بمُقْتَبلِتُبصرُهاانتمابقاصمةيأتيالذيفلك

الجدلِفيينجيكالذيولككرامتهافينفسكوتوخ

الفَسِلِعنبهاغَنيتَسوَراًتقرؤهيديكبيندامما

عملِوفيجدفيولأنتمُت!عٌاللهكتابفيلك

ومُبْتَهَلِمُنْتَخَلٍكلمنفرائدهعلىوففتَفلقد

مُرتحلِتيهفيفلقيتنياخيفقدتانيساءنيقد

عنيداَ،صلباً،بجماعةمنتصراوفئةإلىمتحيزغيرحياتهعاش

الألقابفيوزاهداًالدنيا،فيزاهداَ،العالمبكرامةالإحساسشديد

منكانماوكان،صراحتهالناسيحتملولمصريحاً،،والمناصب

الجوائز.وبريقالأدبمحافلعنإقصائه

!"!

45



-

-



اخمه!لتاب

ترلم!جمؤفاشم



-

-



لتأبالفهئ!

!رلِىبئرفاءَ

لمؤلفاتامسرد

اللغوية.وآراؤهالكرمليماريأنستاسالأب-1

العين.كتابحكايةفيوالمحاكاةالإبداع-2

.(القلمبدارالطبع)قيدوالعربيةالإسلام3-

.والأدباللغةفي-اشتات4

العربية.الأعلام-5

.سامزاالىنسبفيماالورىإعلام-6

التاريخي.اللغويالتطور7-

العباسية.الألفاظمنالعربيةللمعاجمالتكملة8-

.العراقفيالجغرافياللغويالتوزيع-9

السنين.-حديث01

الضائع.الكلمإلى-حنين11

.(القلمبدارالطبع)قيدالتاويللغةعلى-حواشي21

والتركية.والعربيةالفارسيةفيالدخيل-13

.المعريالعلاءابيتراثفيدراسات-41

والعربية.السريانيةاللغتينفيدراسات-51

المحكية.العربيةتاريخفيدرس-16

94



التاريخي.المعجمفي-رحلة17

.(القلمبدارالطباعة)قيدمنهيجيءوماالحرفرسم-18

.الأربوبلوغالألوسيشكريمحمودالسيد-91

.وتطورتاريخ-العربية02

وابنيته.زمانهالفعل-12

.المقارناللغةفقه-22

العربية0الأمثالفي-23

العربية.شعابفي-42

المعجمية.الصناعة-في25

القديمة.العربيةاللهجات-في26

المتنبي.الطيبابيمجلسفي-27

الإسلامي.المصطلحفي-28

جيلين.بينالشعرلغة-92

.واشتاتلفيف-03

بدارالطبع)قيدالأثيرلابنالنهايةعلىالتعليقفيالسثيراللؤلؤ31-

.(القلم

اللفيف.المجموع-32

وواقع.اسطورةالنحويةالمدارس-33

.اللغويالمعريمع-34

.والأدباللغةفيالمصادرمع-35

البلاغة.نهجمع36-

الفرائد.معجم-37

05



38

93

42

43

46

47

48

94

.لإعلامامصطلحاتفيالوجيزالمعجم-

0المعاصرةالعربيةفيودراسةمعجم-

.القرآناساليبمن-

التنزيل.لغةبديعمن-

العربية.سعةمن-

للمزرباني.الشعراءمعجممنالضائع-من

الجاحظ.معجممن-

المقفع.بناللهعبدمعجم-من

المتنبي.معجم-من

الطبع.قيدوهوشعر()ديوانالرحيلملحمةمن-

العصر.مواجهةفيالعربي-النحو

.وبناءنقدالعربيالنحو-

:التحقيقات

.للزمخشريوالمياهوالجبالالأمكنة-1

0طاوسلابنالعثمانيةالرسالةنقضفيالفاطميةالمقالةبناء-2

.بالاشتراكالجواهريديوان3-

.الفارضابنديوان-4

الحمداني.فراسابي-5

.مطلوباحمدالدكتورمعلاشتراكباالقطاميديوان-6

.مطلوباحمدالدكتورمعبالاستراك،الخطيمبنقيسديوان7-

الحبشي.اللهعبدمعبالاشتراك،الفاسيعابدابنرحلة8-

51



.(1)والتاريخوالأدباللغوفيونصوص-رسائل9

الدكتورمعبالاشتراك،الأصبهانيداودبنلمحمدالزهرة-01

القيسي.نوري

.الأنصاريالأحوص-شعر11

.مطلوبأحمدالدكتورمعبالاشتراك،حزامبنعروة-شعر21

للكوكباني.القاموس-فلك13

المعربكتابعلىبريابن)حاشيةوالمعربالتعريبفي-14

.(الجواليقيلابن

،الفراهيديأحمدبنللخليلالمنسوبالعينكتاب-15

المخزومي.مهديالدكتورمعبالاشتراك

الدكتورمعبالاشتراكدرستويهلابنالكتّابكتاب-16

الفتلي.الحسينعبد

السجستاني.حاتملأبيالنخل-كتاب17

.الجوزيلابنوالألقابلأسماءاعنالنقاب-كشف18

الأئير.لابنوالبناتوالبنينوالأمهاتالاَباءفيالمرصع-91

.البقاللابنالطيرصيدفيالمصطلحفي-المقترح02

.للأنباريالأدباءطبقاتفيالألباءنزهة-12

معبالاشتراكالرازيللفخرالإعجازدرايةفيالإيجازنهاية-22

علي.أبوبركاتمحمدالدكتور

رصالة.عثرةثلاثوهي(1)

!ل!"جم

52



الكرمليماريانستاسالأب

اللغوية5اَراؤو

القاهرة-العربيةوالدراساتالبحوثمعهد

سم.42*17،ص237،م9691

فيالسامرائيتحدث،للكرمليمطولةترجمةالكتابهذافي

وسيرته،وثقافتهبها،عنيالتيوالموضوعات،وتعثمهونشاتهمولده

المجلةاسممعكلهالاتهمقاواورد،الكتابةفيوطريقته،لمقالاتهوعرض

ورتب،صدورهاومحلصاحبهاواسمالمجلةظهورسنةمع،الجريدةأو

والصحفالمجلاتعددفبلغ،المعجمحروفعلىوالجرائدالمجلات

باسمهمقالاتهلتواقيعوعرض،وجريدةمجلة)62(بهانشرالتي

غفلاًنشرتالتيومقالاته،مستعارةبتواقيعالمنشورةولمقالاته،الصريج

توقيعاًالناسأكثرأنهوأبانالمستعار،توقيعهمناوالصريجاسمهمن

حروفعلىرُتّبتتوقيعاً)93(تواقيعهبلغتحيثمستعار،باسم

بها.كتبالتيالجريدةاوالمجلةاسممعالمعجم

وأوسعهاالخاصةالعراقخزائناعظممنوهي،كتبهلخزانةوعرض

مننماذجوأورد،مطبوع06(0و)0مخطوطاً)1335(ضمتنطاقاً،

ورمى،نشرهامكانإلىالإشارةمع،الأبكتبهاالتيالمقالاتعناوين

بهتزؤدالذيالعلميالزادالواناختلافإلىالقارئتنبيهإلىبذلك

فيهماوقعفيهاوبئن،مجلاتهفيكتاباتهمنكثيرةنماذجوعرض،الأب

بعضفيالكرمليانوأبان-كثيروذلك-الهامشفيلغويةاخطاءمن
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حسبماعلىفيكتبيراسلهمراسلاًاو،يسالهسائلاًيتخيلكانكتاباته

.الخيالإليهيؤديه

للكرملي:بكتابينوعزف

واكتهالها.ونموهاالعربيةاللغةنشوء:الأول

الخطية،لمؤلفاتهعرضئم،الأقدميناللغويينآغلاط:والآخر

والمخطوطةالمطبوعةمؤلفاتهاجلوهو،)المساعد(بمعجمهوعزَف

هذهعنعدلئم،العربلسانبذيلاولاًوسمهقدوكان،شأناًواعظمها

المساعد.إلىالتسمية

إلىوردترسائلعلىاشتمل،والنصوصللوئائقفصلاًعَقَدئم

الأغاني!نلمجموعةطويلاًفصلاًوعقدالعلماء،منجَمْهَرَةمنالأب

وحديئها.قديمهاالعراقيةالعامية

!!!!ه
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العربيةالأعلام

الناساسماءفيبحث

،ص642،م0991بيروت-ثةلحداادار

.02ك!ا4

التفكيرالوانمنلوناًتعكسفهي،خافيةغيراجتماعيةقيمةللأعلام

منالسامرائيوكان.الأمةحضارةمعالممنشيئاًتظهروهي،الإنساني

علىواعتمادها،الحديثةوالعربيةالعراقيةالأعلامبدراسةعنيمنأوائل

مضيفاًالقديمالجهدذلكإلىالكتابهذافيويعود،القديمةالأصول

بالأعلاميردلموهو)الأعلامفيالمتصلدرسهفيادركهقدكانماإليه

ينصرفمماهؤلاءوغيرالمعرفةفيوالمبرزينالعلمأهلمنوالمشاهير

اعلاممنلطائفةيعرضأنأرادولكنه،الكلمةهذهسماععندالذهنإليه

ودلالتهالاسمإطلاقوطريقة)أسماءهم(،أيونساءًرجالاًالناس

.(وأبنيته

وأورد،ذلكودلالةالأعلامفيالتصغيرإلىالمقدمةفيعرض

ثم.المكبّراصلهاإِلىمنهاكثيرفيواشار،المصغرةالأعلاممنطائفة

وموادللأرضفعَرَضَ(الأعلامفيالقديمةالعربية)البيئةالمقدمةتلى

)جندل(!بالأرضصلةلهاأسماءوأورد،الأعلامفيالأخرىالبيئة

()بلال:مثلبالماءصلةلهااسماءوأوردو)صفوان(،و)صخر(

والنهاروالليلبالرياحصلةلهاوأسماء(،و)مزينة(و)ماويّةو)جعفر(

وكذلك،الأعلامفيومتاعهمباَلاتهميتصلوما،والأدواتوالنجم

هذاوختم،الأعلامفيوالحيوانالألوانلأئروعرض،السيرألفاظ

.الحيوانبكُنىالمبحث
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عرضوفيهوالشجر(،النباتوعالم)الأسماءمبحثتلاهثم

و)عرار()غيلان(:مثلوالشجرالنباتأسماءمنالمتخذةللأعلام

(الأعلامفي)درسمبحثئم،(و)خيزُرانو)جُلَنار((و)سفيان(و)طرفة

وفيه،اخرىجهاتفيغيرهامعالعراقفيالأعلامعلىوقفاتوهو

اللغويةبالذهنيةذلكوعلاقة،ودلالتهاالعراقفيالحديثةللأعلامعرض

واقتصر،التاريخيةالسلسلةفيهذهومكانة،الشعبيالاجتماعيوبالتفكير

،وتركمانوكردعربالعراقيينمنالمسلميناعلامعلىهذهدراستهفي

ذلكوتبع.خاصةدراسةوالصابئينواليهودالنصارىلأعلامأفردلأنه

بلادفيتغييرمنالعربيةللأعلامعَرَضَوفيه(الأعلامفي)العربيةعنوان

!)غينية(عربيةغيراْوأفريقيةشماليكدولكانتعربيةالعراقغير

و)منغولية((و)طاجكستانو)أذربيجان(أفريقيةفي(و)نيجيرية

وهو،الوسطىاَسيةفيوغيرها(و)الشيشانو)داغستان(و)أوزبكستان(

بجديد.فيهأتىمفيدممتعبحث

ناالفصلهذافيالسامرائيأبان(الفارسيةالأعلامفي)العربية

جاوروربما،إسلاميةعربيةأعلامهمفكانت،الفرسفياثرتالعربية

أبيهواسمعربياًاْحدهماسميكونكانالفارسيالاسمالعربيالاسم

فارسياَ.

والفنالجمالتهوىامةوهم،العربيةأحبواالفرسأنوأوضج

عربية.موادمنالأعلاممنلطائفةاختيارهمحسنولهذا،والأدب

بينهم.فشاعت،معانيهاوارتضوا،بهاواُعجبوا،بجمالهاأحسوا

أعلامالفصلهذافيتناول(.المسلمينلغيرالعراقية)الأعلام

عبريةاليهودأعلامأنإلىئيالسامراوخلص.والصابئةوالنصارىاليهود

منلطائفةوعرض،منهاكبيرةطائفةيطبعالدينيالطابعوأن،الغالبفي

أخذهمماوهي،العبرانيةغيراليهوديةالأعلامعلىوعزج،الأعلامتلك
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النصرانية،الأعلامعلىاتىئم،المعروفةالعربيةالأعلاممناليهود

عندهم،وعرفت،العراقنصارىأخذهاالتيالعبرانيةللأعلامفعرض

وعَرَضَ()ميخائيل،()شمعون،()أفرام:مثلاليهودفيهاوشاركوا

وللأعلام،وسريانيةاَراميةأصولإلىترجعالتيالمسيحيةللأعلام

العربية،الأعلاممنالعراقيونالمسيحيونأخذهماوهيالمستحدئة

لأوروبيةابالأعلامالفصلوختم،المسلمينوغيرالمسلمينفيهوشاركوا

(،)فيليب(،)أنطون:مئلالأوروبيينمنالنصارىاستعارهاالتيوهي

طائفةوهي،الصابئةأعلامعلىعَزَجئم)خوري(،(،)بطرس)قيصر(،

لوائيفيتسكن،العددقليلةطائفةوهيالعصورأقدممنذالعراققطنت

الاَرامية.اللغاتمنوهي()المندائيةولغتها،والناصريةالعمارة

ب!يجازالفصلهذافيعَرَضَ،(وفلسطينالأردنفيالأعلام)من

عربيةبلدانفيلأعلاماسائرشانفيهمالأعلاماهذهوشان،فيهماللأعلام

منالأرضفيوما،أرضمنعليهتشتملوما،العامةبالبيئةصلةذات

.هذاوغيروسحابوهواءونهروجبلتلمنيعمرهاوما،وترابرمل

هذافيالسامرائياستقرى(واللغةالأدبمصادرفي)الأعلام

علىالمرزوفي)شرحوهي،الأعلامعلىللوقوفكتبئلائةالفصل

مَنْمسيرة،الحماسةكتابهفيالشعراءأسماءفتتبع(،الحماسةكتاب

فيللأعلامعرضئم،الأسماءهذهمنالفرائدعلىمختارةوِقْفَاتيتوقف

عرضئم،المعجمحروفعلىورتبهاللمرزباني)الموشج(كتاب

أوسعمنالكتابوهذا،العسقلانيحجرلابن)الإصابة(فيللأعلام

الأعلاماستقراءفيمفيدةمادةوهو،الصحابةاعلامفيالمعجمات

القديمة.العربية

!!!
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سامرّاالىنسبفيماالورىاعلام

السامرائيابراهيمعليهوعلقلهوقدمجمعه

،مهـ=14154991لندن-الحكمةدار

سم.17*24،ص917

اللقبخلالمنسامرامدينةصورةالسامرائيذاكرةاسترجعت

بعدالسامرائيصاحبهعنليسألجواد،مصطفىالعلآمةاثارالذي

العباسيةالخلافةعاصمةعنليكتبيعودوهاهو،والتحصيلالدراسة

الموجز.اللطيفالمجموعهذاويقدم،قرننصفمنلأكثر

للخطيببغدادتاريخعلىعكوفهخلالمنالكتابمادةجمع

للدكتورسامراكتابعلىاطلعثم،الأخرىالمصادروبعضالبغدادي

وأضحى،الكتابهذاواخرجعملهإلىفعادالسامرائياحمديونس

يونس.الدكتوربداهالذيللعملمتمماَ

،الرواياتوفرائدوالشعرالأدبمنعليهأضفىبماممتعكتابوهو

.الأسماءمراجعوجمود.الأعلاممعاجممَلَلعنبهونأى

فيقيلوماوتمصيرهاوتخطيطهاسامراعلىبالكلامكتابهبدا

النسبةوهيسامرّا،إلىنسبة)والسامرّي:ويقول.الاسمهذادلالة

ممدودةسامراءأنهذاولعل،الممدودإلىنسبةعلىنقفولم،القديمة

()915وعددهمسامراإلىنسبواالذينالأعلامسردئم(شائعةتكنلم

يونس،الدكتوريذكرهملمكثيرونومنهم،المعجمترتيبمرتبينعلماَ
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وكذلكفيها،ودفنواسامرافيتوفواالذينالعباسيينللخلفاءوترجم

فيها.وماتواولدواوقد،بعدهمخلفواالذينالخلفاء

كانتانهافيهبتن(العلممراكزمن)سامراسماهفصلاَعقدئم

للشعراءوتطرق،والقاهرةوبغدادكدمشقالعلمحواضرمنحاضرة

.تماموأبيكالبحتريعدةأغراضفيذكروهاالذين

-لياقوتالبلدانمعجم)منالأول،ملحقينبالكتابوالحق

الفرنسيللمستشرقوسامراءبغدادفي)الجاحظوالاَخرسامراء(،

.بلا(شارل

عاصمةعنالتفاصيلوكشف،بالمعرفةوالغنيالشائقكتابهوختم

الجواهريمهديمحمدالكبيرللشاعربخريدةسامرا،العباسيةالخلافة

مطلعها:بيتاَوسبعونسبعةقوامها

نصولهحينولاتمنهونَصلتُرحيلهقبلصبايشرخودعتُ

كما-متفاوتةزمنيةفتراتفيكُتبأنهالكتابعلىوالملحوظ

شيءوفيه،الزمنيةالوحدةطابععليهفليس-المقدمةفيالمؤلفيقول

.الأعلامكتبلدارسيمهممرجعولكنه،الاضطرابمن

*!*!!
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والمياهوالجبالالأمكنة

الزمخشريعمربنمحمودالقاسمابوتأليف

السامرائيابراهيمالدكتورتحقيق

،م9991هـ=ا914عفان-عفاردار

سم.42ك!ا7،ص662

استقى،ومياهوجبالأمكنةمنالجغرافيةالمواضعفيالكتابهذا

الجاهلينمنالمتقدمينأشعارفيوجدهممامنهاكثيراًالزمخشري

كأبيالعباسيينشعرفيوجدهمماشيئاَوأفاد،الإسلاميينوالمخضرمين

مناكثرالكتابهذافيوردالمثالسبيلوعلى.هانئبنالحسننواس

هذاموادالزمخشريرتبوقد،مقبلابنشعرفيوردتموضعاًخمسين

المعجم.حروفعلىالكتاب

وتلميذهشيخهعننقلهماهوالكتابهذامصادرمنمصدروأهم

لهصنفوقدواُمرائها،وشرفائهامكةأهلمنوهو(،وهاسبن)علي

تحديدفيالمتقدمينعنأُئِرماأدقمنعنهنقلهفما()الكشافالزمخشري

الجاسر-يقول-كمامحققاَليسفالزمخشريذلكعداماأما،المواضع

فيوردمماايضاًالزمخشريوأفاد،أوهامكتابهففيلغوياَعالماًكانوإن

والتحديد.الدقةإلىمفتقراًغامضاَموادهمنالكثيرجاءولذلك،للغةاكتب

السامرائي:عمل

المخطوطة،المطبوعتينعلىزيادةمخطوطتينالسامرائياعتمد
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فياْخرىونسخة)2743(رقمهاالثالثاحمدمكتبةنسخة:الأولى

فيمخطوطتينعليهمازاد،هذهعماردارطبعةوفينفسها.المكتبة

التاريخكتبمنواستفاد،المنورةبالمدينةحكمتعارفكتبخزانة

.الكتابنقدفيالجاسرحمدالشيخكتبهومما،لأخرىالأدبوا

!!!!
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الفاطميةالمقالةبناء

العثمائيةالرسالةنقضفي

طاوسإبنموسىبنلأحمد

السامرائيإبراهيمالدكتورعليهوعلقلهوقدمحققه

ص،271،م891هعمان-الفكردار

سم.17*24

فمن،الجاحظعلىورداَ،للعثمانيةنَقْضاَالكتابهذاكانلفا

بنعثمانانصارهمالعثمانية:ونقولبالعثمانيةبالتعريفنفيدانالخير

مطاعنالدافعون،عنهالمناضلونلفضلهوالمحتجُون،عنهاللهرضيعفان

الفرقاشدَالعثمانيةوكانت،واضرابهموالزيديةالشيعةمنفيهالمخالفين

كما،عنهاللهرضيطالبابيبنعليعلىخلافاَالسياسيةالإسلامية

علىطعنهمفيالشيعةاتجاهوكان،عداوةلهمالناساسدالشيعةكانت

حملتهموتشتد،عنهمااللهرضيوعمربكرابيسَلَفَيهفييطعنواانعثمان

بكر،ابيشانمنتعليانإلىالعثمانيةافكارفاتجهتبكر،ابيعلى

لهم،وإفحاماًالشيعةعلىانتصاراًفيهترىماالمناقبمنلهوتلتمس

وتحامل()العثمانيةرسالتهفيالفريفينبينحَكَماَيكونانالجاحظواراد

الشيعة.على

العثمانيةفيالجاحظنصيوردانههذاكتابهفيطاوسابنومنهج

بهاينبزكثيرةبنعوتيصدرهالنصيوردحينولكنه،عليهيعقبئم
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وذكر:فيقولعليهوالتشنيعوتكذيبهرايهتسفيهإلىذهاباَ،الجاحظ

علىوالراد،المؤمنيناميرومبغض،الفتنةملقجوذكر..الناصب

ابنوجواب،القراَنفيوردلماوالمكذب،الصحابةوساب،اللهرسول

وردبمارايهتأييدإلىوعَمَد،الهجاءحدإلىيصلعنيفنقضهفيطاوس

يريدوكأنه،الشيعةكتبسيماولا،والأدبوالتاريخالحديثكتبفي

يتجاوزبلالعثمانيةفيإليهذهبماالجاحظعلىبالرديكتفيالأبذلك

اخرىومسائل،بالإمامةرايهمفيالسنةاهلعامةعلىالردإلىذلك

فياجتهدوربما،الثلاثةالراشدونالخلفاءمقدمتهموفيبالصحابةتتصل

.واجتهادهتفسيرهلهارادكمافرواهاالجاحظعبارةتفسير

:الكتابفيالسامرائيعمل

فيوعملهوالكتابالمؤلفعنفيهاتحدثمقدمةالسامرائيكتب

.للكتابشاملةفهارسوصنع،التحقيق

!!!!
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التاريخياللغويالتطور

،ام819اهـ=104-بيروتالأندلسدار

سم.24كلأا7،ص024

عالمنافياْخرىلغةلأييعرضكماللعربيةيعرضاللغويالتطور

عربيقطرايفيالعاميةفتكون،الدارجةللألسناْيضاَويعرض،المعاصر

فيفصولجملةالكتابوهذا،سَلَفتْعصورفيغيرهاهذاعصرنافي

القديممنالإفادةعلىقائمٌوهو،التاريخيةظروفهفياللغويالتطور

فيه،أثرتالتيوالعواملالتطورهذاأوجهبيانإلىهادفٌوالجديد،

حيةمادةوهياللغةأنكيفوبين،اللغةفيالتطورلعاملالمؤلففعرض

الإنسانيالنشاطألوانمنغيرهايخضعكماتخضع،اجتماعيةوظاهرة

ناواباناللغويةللمشكلةوعرض،وإيجاباَسلباَفتتاثرالزمانعواملإلى

هوالدارجفالعامي،العربيةمنبالفصيحيتكلمونلاهذايومنافيالعرب

مختلفةلهجاتفهناك،ايضاَالمشكلاتمشكلةالعاميوأمرُ،المستعمل

التعبيرفيوطرقلهجاتعلىمشتملالواحدالبلدإنثم،البلادباختلاف

منيفهمأنالعراقشماليفيالعربيعلىصَعُبوربماأيضاَ،مختلفة

.العراقجنوبيفيالأهوازسَكَنة

ذلكوعزا،لأوهامهمفيهوعرض،النحويينلأوهامفصلاَعقدئم

اللازمة،التاريخيةالفائدةوالقراءاتالقرآنلغةمنيفيدوالمانهمإلى

إلىذهبواوربَّماكافياَ،اعتماداَواعتمادهاالقراءاتبوجوهيُعنَواولم

بالضعيفمصنفاتهموامتلأت،القراءاتوجوهبعضبخطأالقول
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فيهعرض،للأضدادفصلاًوعقد،والشعريةالنثريةالشواهدمنالمصنوع

فيها،التضادحقيقةوعلىموادهاعلىفيهاأتى،العربيةالأضدادلمواد

اللغوية،التاريخيةالدراساتفيالأضدادمكانةوعلى،تطورتوكيف

والمُجيزين0المانعينأقوالوأورد

(والاستعمالاتالصيغفيلغوي)تحقيقهوممتعاَفصلاًوعقد

العربيةفيجدتْأخرىجوانبإلى،تاريخيةلغويةفوائدعلىاشتمل

إلىوالذهاب،الخطأزاويةعنلابتعاداالعرضهذافيوسبيله.وشاعت

التجاوزهذاتاريخإلىوالإشارة،التجاوزإلىأدتالتيالأسبابعرض

وظروفه.

للعاميةالتاريخية)الأصولالكتابفصولأطولهوبفصلوأتبعه

الألواناوالبغداديةالعاميةفيهاستقرى(وليلةليلةألففيالبغدادية

واضحالكتابفيالبغداديوالجانب،الكتابفيالواردةالعراقيةالعامية

طبقاتهفيالبغداديالمجتمعصورفيه،بغداديكتابفهو،الوضوحكل

البغداديينلغةفيهانلمجمادةالكتابيكونانبدفلا،المختلفةلاجتماعيةا

)الليالي(مادةتؤلفالتيالنصوصهذهواستقراء،التاريخيةأصولهافي

الدراسة،هذهفيبإظهارهاتعنىالتيالبغداديةالعاميةمنلونعلىيدل

)الليالي(صفحاتترتيببحسبمرتبةالعاميةالألفاظالسامرائيوأورد

المعجم.ترتيبلا

تتصلكثيرةأشياءعلىفوقف(التونسية)العربيةبفصلاردفهثم

قدالتونسيةالعربيةهذهانإلىوأشارسجلها،المعاصرةالتونسيينبلغة

،المشرقبلادفياستعمالهندرالذيالقديمالفصيحمنبشيءحفلت

لاستعمالااحالهاقدالفصيحةالعربيةالمادةأنهو،اَخرشيءبعضهاوفي

دارجة.عاميةمادةإلى

*!،
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العباسيةالألفاظمنالعربيةللمعاجمالتكملة

،ص1ه1،م8691عفان-الفرقاندار

صم.42ك!17

عليهاوقفوالاستعمالاتالكَلِمِمنضُروبٌالكتابهذافي

فيعاشوالمؤلفينوالتاريخوالأدباللغةكتبمنجُملةٍفيالسامرائي

على)المستدركسياقفييندرجمماوهو،العباسيةالدولةعصور

.(العربيةالمعجمات

انتهتقدالاحتجاجعصورانيرونالأقدموناللغويونكانف!ذا

الشعراءاستعمالفيسليمةبقيتالعربيةفإن،الأمويالعصربأوائل

فيالتطوربفعلجدّفقد،البلغاءالفصحاءوسالْروالخطباءوالكتاب

فحُملت،الدلالةتطورمنشيئاَتكونانلابُذَ،جديدةاستعمالاتالعربية

وافنيةمصطلحاتإلىأخرىوتحولت،القديمةدلالاتهاعلىالفاظ

وردماإن:الأقدمينبقولنقولأنلنافليس،المصطلحاتمنيقربما

هوالاحتجاجعصورتلتالتيالأحقابفيالعربيةفيالكلماستعمالمن

فصاحة.بهيعتدلامولّد

العباسية،الألفاظمنطائفةالسامرائيجمع،الكتابهذاوفي

واقتصر،بهاجتزأكثيرمنقليلوهي،المبحثهذامادةتكونانبهاقصد

)المستجادالتنوخيوكتب،للجاحظ)البخلاء(كتابمنمستقرىَ،عليه

و)مفاتيح(المحاضرةو)نشوار(الشدةبعدو)الفرجالأجواد(فعلاتمن

دارو)رسومو)الوزراء(،للشابشتيو)الديارات((للخوارزميالعلوم
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الحقائق(و)مضمارمنقذبنلأسامةلاعتبار(و)ا،للصابيكلاهما(الخلافة

و)الجامعالفوطيلابنالمنسوب(الجامعةو)الحوادثللأيوبي

الساعي.لابنالمختصر(

عصورفيعرفتموادتكونأنإما،منات)1(وهي.الألفاظوهذه

شيتاًاَخرتكونأنوإما،والأدباللغةمصادرفسخلتها،العباسيةالدولة

الدلالةهذهكانتوربما،الطويلةالدولةحقبةفيجديدةدلالةاكتسب

هذهحاجابمنشيءعلىليدلشاع،عليهمصطلحاَمعنىالجديدة

،قرونخمسةمنأكثرإلىامتدتالتيالدولةهذهمرافقمنأو،العصور

لهكتبتقد،الأحقابهذهفيجدالذيهذامنكثيرشيءيكونوقد

وزوالها.الدولةهذهعصوربعدطويلةسيرورة

**!ل!

.141-132ص،اللغويةالموادفهرسفيانظرها(1)
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العراقفيالجغرافياللغويالتوزيع

القاهرة-العربيةوالدراساتالبحوثمعهد

سم.*1724،ص261،ام689

الكريم()القرآنالأمةهذهكتابجعلانعلينااللهنِعَممنكان

أنيستطيعوالا،الزمانعلىتقوىأنالشريفةاللغةلهذهفقئض،بالعربية

منتسلملمولكتها،الساميةاللغاتمنأخواتهاعلىأتيكماعليهايؤتي

لغةمنوليس،ذلكيحصلأنالطبيعيومن،والمكانبالزمانالتاثر

،المكانوعاملالزمانبعاملمتأثرةكانتإلاالأرضهذهعلىوجدت

...وذاكهذامننتيجةإلاالبشريةوجدتأنمنذاللغاتتوزيعوما

فيالعراقفياللغويةالمشكلةلبحثالسامرائيتجردهذاوعلى

اللغويالتوزيعفيبحثهفكان،اللغويالعلمصميمفيأمروهو،عصرنا

إلىشمالهمنالعراقيونيباشرهاالتياللغاتوفي،العراقفيالجغرافي

المحليةاللهجاتمتناولاَ،اللغاتلهذهالتاريخيةالأصولوفي،جنوبه

الجغرافيةالحدودإلىذلكأمكنمامشيراَ،وحضريةوقرويةبدويةمن

تهديالتيبالخرائطاستطاعمامستعيناَ،اللغويةالألوانهذهمنلونلكل

فياللغويبالماضيالسامرائيإحاطةذلكوسبقيريد،ماإلىالقارئ

،الغابرةأزمنتهمفيالعراقيوناستعملهاالتياللغاتإلىمشيراَ،العراق

عصورهبدايةمنذالعراقفياللغويللنشاطسريععرضالكتابهذافكان

.هذايومناحتىالتاريخية

العربيةالنصوصمُسْتَقْرِياَ،العربيةفيالنصرانيةللألفاظعَرَضَ
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العربيباللفظيأتيقدأنهعلى،النصرانيةللثفافةعرضتالتيالقديمة

ضمنحشرهولكنه،بالعربيةالناطقينمنالنصارىغيراستعملهالذي

دينياًطائفياًاومعنىًفاكتسبالنصارىاستعملهلأنه،إليهاالمشارالألفاظ

عرضئم،لفظة)93(وعددهاالمعجمحروفعلىرتبهاوقدخاصاً،

عنالحديثوفضل،والبدويةوالقرويةالمدنيةالعراقفيالعربيةلألوان

البدوية.الألفاظمنطائفةواورد،البدولغة

بالقسموبدأ،العراقفيللعربيةالجغرافيالتقسيمفيشرعئم

وأورد(،الشمالية)العربيةواطرافهاالموصلالعراقمنالغربيالشمال

إلىوانتقل،المعجمحروفعلىمرتبةالمَوْصِليةالألفاظمنمجموعة

بغدادلهجةمنواتخذ(،البغدادية)اللهجةالوسطىالمنطقةفيالعربية

حَضَرئةلهجةوهي،الوسطىالمنطقةفيالعراقيةللهجاتنموذجاً

لهجةكونهامن،العشرينالقرنمنالأولالنصففيانتقلت،متطورة

العراقية،اللهجاتمنغيرهاعنيميزهامماوالفاظهااصولهالهاعامية

الفصيحة.العربيةمنالكثيرفيهاأخرىلهجةإلى

وعلاقتهاالعاميةعلىفتكلَم،البغداديةاللهجةلأصولوعرض

العامة،بيناستعمالهاشاعالتيالألفاظ:العامئةمنواراد،بالفصيح

فيوجدهمماالبغداديينالعامةالفاظمنواجتزا،العاميةاللغةمنفعُدت

الحديثة،البغداديةاللهجةإلىذلكمنليخلُص،وليلةليلةالفكتاب

يعرضالإبدالانوابانالبغداديةالعاميةفيالصوتيللعنصرفعرض

وعرض،اخرىصوتيةمادةإلىفتتحول،الأصواتهذهمنلشيء

والمجردوالفعل،والجموع،الموصولواسم،الإشارةواسماءللضمائر

الرباعيالفعلعنللحديثوانتقل،والمفعولالفاعلواسموالمزيد،

يبحثأنوراى،العاميةللألفاظنموذجاًلتكونالرباعيةالموادمنفذكر

العاميةفيالرباعيإلىذلكمنليخلص،العربيةفصيحفيالرباعي

المعجم0حروفعلىواوردها،البغدادية
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يستعملهاالتيالذَارِجَةالعربيةوهي(الجنوبية)العربيةفيبحثئم

والحلة،،والعمارة،والديوانية،الكوتالواءالعراقفيالجنوبأهل

للضمائر،وعرض،فيهاالصوتيةللعناصرفعرض،(والبصرة،والناصرية

النفي،وأسلوب،والجمع،والمثنى،والموصول،الإشارةوأسماء

منطائفةواختارالأهواز،سُكَانألفاطمنطائفةوأوردوالتصغير،

للغةب!يجازوعرض،اللهجةلهذهلغوياًنموذجاًلتكونالنباتاتأسماء

التركمانية.واللغةالكردية

!ط!!
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السنينحديث

ذاتيةسيرة

صم.42*17،ص214،عمان-عفارارد

منتسعاًفيهاقضىالتيالحواضراَخرصنعاءفيأئفهالكتابهذا

ببيانهحياتهفيهسخل،عفانفيالمفامبهينتهيأنقبل،العجافالسنين

علمية،وفوائد،اجتماعيةوصلاتووقائع،ذكرياتوضفنه،الجميل

شيخوختهإلىالبائسةطفولتهمنذكرياتهويحوي.شعريةوأقباس

علىالحوادثبذكريكتفيلاوهو،جذابشائقبأسلوبكتبه،الشقئة

اَخرشخصتخيلإلىذلكيتجاوزبل،النصفيالمتكلمالراويلسان

الراويبمقاطعة-اَخرإلىحينمن-الشخصهذاويقوم()صاحبيسماه

وأسؤالاًإليهليوخه،ذاكأوالمكانهذافيلهجرىماعلينايقصالذي

،مطروقغيرسبيلاًالنهجبهذاسالكاً،للإجابةالراويفيَنْبَرِي،عدَةأسئلة

شخصيةيتقفَصيكادالذيللقارئأتاجبأن،مسبوقغيروطريقاً

لقولالمؤلفيستدْرِجان،الكتابلمادةقراءتهاثناءفيالصاحب

.يقاللاما

،العمارةوهيالأسرةإليهانزحتالتيالداربذكركتابهويستهل

عرفهوما،فيهاتعلمالتيوالمدرسة(،)السوامرةفيهانشأالتيوالعشيرة

وسطمالرداًحثيثاًسيراَبالقارئويسير،الصبيانوالعابالبؤسنعيممن

منفيهيتبعكانوما،بالماضيالتعليمطبيعةفيالتاملاتمنمجموعة
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لبعضكانوما،ببغدادالعاليةالمعلميندارإلىينتقلأنقبل،أساليب

هومنالأرضأهلبيناليسالراويكطهنفسهفيطئبائرمنأساتذته

المقفىالموزونالقولمناللونهذاحبغرسوقد،بالشعر(منهأعلم

كبيرفضللهكانالذي،الدوريالعزيزعبدالدكتورمنوأفاد،تلميذهفي

،لوفاءافيشروداَمثلاَئيالسامراوقدَم،السوربونفيتخزُجهبعدتعيينهفي

،ذكرهإلاالتحصيلمراحلفيوعرفه،منهوأفاد،لهتتلمذمدرِّسمنفما

بحْرَانَفيهالناسسِمَةُأصبحتزمنفي،والإحسانبالجميللهواعترف

.والخِلأَنوالأصدقاءالمعارفونسيان،الفضل

إنما،فحسبللحوادثسَردٌالسيرةهذهانالقارىيحسبَنولا

باريسشوارعوبعضوالمقاهيوالرحلاتللأماكنشائقوَصْفٌيتخلَلها

لنافوصف،وجولاتصولاتفيهالهفكانت،المؤلفنزلهاالتي

ومقهى(،اللاتينيو)الحي(،فرانسدوو)الكولج)السوربون(،

(،الإسلاميو)المعهد(،الشرقيةاللغاتو)مدرسة(،)دوبونت

القديمالرسمكنوزمنوباحاتهأروقتهتضمومااللوفر(،و)متحف

المنحوتة.التماثيلعنفضلاَ،والحديث

وقوَةُالسامرائيصَلابةمنهيُستشَفالذيالممتعالحديثأما

مرحلةعنالمطردالحديثفهو،ثقافتهوعمق،اطِّلاعهوسَعةُ،شكيمته

بغدادوفي.تحدياتمنبهجُوبهوماوالمناقشةوالإشرافالدكتوراه

حيزمنتبقىوفيمابغداد،جامعةاَداببكليةالتدريسفيعملهيستأنف

إلىبغدادمنوجولاتهأسفارهعلىللكلامجهدهالمؤلفصرفالسيرةفي

فيها:أنشدالتيوصنعاءوالأردنمصروإلىالجزائرإلىتونس

...السفرطالَوإنْصنعامنلابُدَ

اليمنفيأقامانبعد،عمانإلىعودتهإلىسيرتهكتابةفيوينتهي

التمير.العَذْبكأنهالعذاببهالقي،سنواتتسع
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لايكتفيإنهحيثمن،الكتابهذالمحتوىعرضاَهذامنوحَسْبُنا

فيالمفيدةالتعليقاتمنشريطاَذلكعنفضلاَيضمّإنما،الحوادثبذكر

منالكثيرجانبإلى،ولغوية،واخلاقية،وسياسية،وادبية،علميةقضايا

المؤلفسيرةعلىيضفيمماالسياقفيعَرَضاَتَرِدُالتيوالطرائفالمِلَحِ

الكتابلهذاالبارزةوالشمَة.وجَدهالقولهزلبينوالمزجالفُكَاهةطابع

السامرائي.عبارةبهتميَّزتالذيالمتينوالنسج،الرصينلأسلوباهو

!!!
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الضائعالكلمالىحنين

شعر()ديوان

،م9991هـ-9141،عفان-عفاردار

سم.42ك!71،ص077

معرفةعلىالناسأقْدَرهم،الكباروالشعراء،العربيةبابالشعر

عنها،والذودِعليهاالحرصثم،دقائقهاعلىوالوقوف،العربيةأسرار

الحفظ،فجؤَدواوحفظوا،القراءةفأكثرواقرأوالأنهمإلاذلككانوما

الجامعةالمحيطةالقراءةمنضخمرصيدٌووراءهإلاكبيراًشاعراًتجدولن

زمانناأهليسميهفيماالرصيدهذاويظهر،المختلفةمجالاتهافيللغة

العربيةالثقافة)مستقبل.ودلالةوتراكيبوأبنيةحروفاً(الشعري)المعجم

.(15ص،الطناحيمحمودللدكتور

بعضه،الشعربقرضعلمهمجانبإلىالعلماءمنكثيراشتهرولقد

سيكونالفنيلاصطلاحافيالدقيقبمعناهوالشعر،جيدشعروبعضه،نظم

علىواطلاعاَوحفظاَقراءةالفصيحةاللغةمارسلمنمنالاَوأقربيسراَأكثر

جانبإلىالشعرفيبرعواالذينالعلماءومن.العصورعبرالشعرعيون

بالدراساتالعالمهدْااشتهروقد،السامرائيإبراهيمالأخرىالعلوم

فيوهو،الناسمنكئيرٌشعرَهيعرفولم،والنحويةوالأدبيةاللغوية

وشعر،حظوظاَللناسولكن،عصرهشعراءكبارمصافّفييوضعشعره

.القدماءمنحىفيهوينحووعذوبةموسيقىله.جيدكثيرالسامرائي
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لغويعالمامامنفسهيجد(الضائعالكلمإلى)حنينديوانوقارئ

وتقابله،وثيقةٍوصلةٍطويلةٍعِشرَةٍبعدلهودانتْ،اللغةاطاعتهعالم،شاعر

ومضمون،صحيحعروضلوزنيطؤعهااناستطاعيمنيةاسماءالديوانفي

استاذناويقول.وعروبتهاالأسماءهذهاصالةفيهاثبت،عميقفكري

الضائعالكلمإلىحنينبي"كان:الديوانفيالبصامصبحيالعلأمةاللغَوي

قراتفلما،المتهافتالرخيصالكَلِمُالحديثةعصورنافيمَحلَىحلَالذي

منعُقُودٌقصائدهأكثرإن.الضائعبذلكظفرتقدوجدتنيالديوان

الرصافيشعرمنأكثرديوانكشعر.اللآلياصناففيهاالذهب

.(م01/11/0002بتاريخالسامرائيإلىمنهرسالة)من.،واجمل

منالشاعرمكنقدوالمُعجميةاللغويةالثقافةمنالمحيطوالبحر

يُسربكلومشاعروافكارٍمعانٍمن،نفسهفِيخطرماكلعنالتعبير

كلوقالشيءكلقال،ونثراًشعراًإنتاجهغزَارةيف!رماوهذا،وسهولة

يثبتهاانيودمشاعراو،تفصيلهيريدموضوعٌقطعليهيَغسُرولم،يريدما

مواقفمنللشاعريعرضمالكليوميتسجيلالديوانهذاوفي.للقراء

يحسنُماكلويترجم،واللغةللكَلِمالطويلةصحبتهفيويتحدث،ومشاعر

الكثيرةالبلدانفيبهمرتخاطرةيتركلموالسامرائي،شعراًفيهويفكربه

السويد،،تونس،المغرب،فرنسة،)العراقزارهااوفيهاعملالتي

مَتَانةفيهتَلْمَح،انيقشعريبتعبيرسجلهاإلا(..مصر،الأردن،اليمن

الإنسانية.العاطفةوشفافية،اللغويالتركيب

الأخيرةقصائدهفيخاصة،للديوانالقارئيجدهاملاحظاتوئفَة

،الزمانغدرمنالشكوىهيتلكم،حياتهفيظاهرةوتشكل،كثيرةوهي

الظاهرةهذهوتكاد،الغربةوقسوة،الأصدقاءوهجر،الزملاءوانحراف

وظاهرة.وافعالهاقوالهفيجلئةواضحةفتظهر،كلهاالشاعرحياةتغلف

يبحث،مستقلةدراسةإلىتحتاجالديوانفيوالحزنوالأسفالشكوى
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الشاعرعلاقةانكماوشواهدها،ودواعيهاأسبابهاعنالدارسفيها

مستقلة.دراسةإلىتحتاجظاهرةفيهوأقواله،لهوصحبتهبالكتاب

ولاالعراقبلدهفيلا،فيهأقامبلدفيالراحةيجدلموالسامرائي

فيها:يقولالتيالأخرىالعربيةالبلادفي

العقيق()واديمنورويتَ()شقيقٍبلدٍفيكنتَفان

الشقيق()البلدفيوانتَتكونمَنْاضيعَفلأنتَ

كانبل،جاهذيإلىيتزلفولم،حاكماًيمدحلمشعرهفيوهو

.135صانظر.الجاسرحمدكالشيخأصدقائهخلّصعلىمقتصراًمدحه

يأتيهفكيفوغماًهماًحياتهملئتفمن،معدومشعرهفيوالغزل

وقصِراً،طُولاًتتفاوتقصيدة()275ضمديوانهإن:أقولانبقي؟الغزل

يضمالذي(الرحيلملحمة)منديوانهمنالاَخرالجزءبانتظارونحن

منكثيرمنوأقوىأجملوهي،منهاكثيرعلىاطلعتطويلةقويةقصائد

.عمانفيالطباعةقيدوهو،الديوانهذاقصائد

6،مم!!
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والتركيةوالعربيةالفارسيةفيالدخيل

(1)ودرإسةمعجم

،ص213،ام799بيروت-لبنانمكتبة

ك!324.ا7

منمرحلةفيأخرىلغةمنالعربيةاخذتهلفظكلهو:الدخيل

الخُلص.العربعصورعنمتأخرةحياتها

والتركية،والعربيةالفارسيةبينالألفاظتبادلَالمعجمُهذاتناول

وهذا،الحضارةوِعاءُاللغةَلأن،الشعوبهذهبينالحضاريالتواصلاي

ليستوهي،العربيةدخلتالتيللكلماتإحصاءًيقدمانيحاولالمعجمُ

اللغاتافادتهمامدىوهوالاَخر،وجههامنالقضيةإلىنظركما،منها

ولاريب،والتركيةالفارسية:همابدرْسِهلغتينويخصالعربيةمنالأخرى

يفتضيأنهكما،ملاحظةودِقةوتتئعاًصبراًيقتضيشاقعملهذاانفي

يعينمما،العصوربينألفاظهاوتنقُلِ،اللغاتتلكباصولواسعاًعلماً

قشمهوقد.الأخرىاللغةفيالدخيلاللفظةدخولمواضعتلَفُسعلى

:اقسامخمسةإلىمؤلفه

واحصى،-37اصالفارسيةاللغةفيالعربيةلألفاظا:لأولاالقسم

/273/الرأيصحيفةفيالكتابعنجيدةدراسةخالصوليدالدكتوركتب)1(

.الكتاببهذاالتعريففيمنهااستفدت،ام899
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خَراباب::ذلكمثال،المعجمحروفعلىرتبها،لفظة()9142منها

طَبْع:خَر،عمومي،عام،واضح،ظاهر:فاش،الدعارةبيت،خضارة

هل.جاأحمق

،61-93صوالدخيلالمعؤبمنفاتمافوات:الثانيالقسم

وغيرها،المعجماتمنالمُعَؤباتكتبفيتردلمالتيالألفاظوهي

لفظةٌتخلوولا،المعجمحروفعلىرتبهالفظاً)252(منهاوأحصى

كلمة:اصلانمثلمعناهايُجْلي،مفيدٍتعليقمنالقسمهذافيواحد!

باجي:،عصرنافيأبناءهمالعربسمّىوبهالهصور()الأشدتعنيتركية

عرفتالتيالأسرلدىالعراقفيمعروفةوهي،أختتعنيتركيةكلمة

وتادباً،احتراماًالكبيرةالأختبهاويخاطبون،العيسفيالتركيةالطريقة

سمىوقد،محفل(والطربالأنس)مجلستعنيفارسيةكلمة:بَزْم

مطلعفيالشامبلادأدباءأحدالبزممحمدمنهفكانالكلمةبهذهالعرب

سميوقدومحبوبولذيذحلوهومابمعنى:شيرين،العشرينالقرن

لاسم.ابهذاالشاموبلادومصرالعراقفيالإناث

الدَارجة،الألسُنفيالتركيةالألفاظمنبقيما:الثالثالقسم

منهاواحصى،العربيةالبلادبعضوعاميةَالعراقعاميةَالاسمبهذاويخصقُ

قديمهولماالإيطاليةمنمستعارةكلمة)"س!ا،ول"(انتيكامثلالفاظ(01)6

منهاالغربيةاللغاتبعضفيبقيتوقد،الأصليونانيةوهي،عتيقأو

النفيسة)السجادة(بالعراقيينعامئةفيوهي..والفرنسيةالإنكليزية

التحفمناَثريةقيمةذيقديمكلعلىفأطلقوهافيهاوتوشعوا،العتيقة

النفيسة.والأعْلاق

،الأقساماطولوهو،العربيةمنالأتراكأفادهما:الرابعالقسم

اللفظةالسامرائيفساق،المعجمترتيبمرتبةلفظة(4)476فيهأحصى

بمعنى)ط"اثا!(الفاظذلكمثال،منهافادتالذيالعربيالأصلثمالتركية

و)!!،س!أ(،بليغبمعنىء؟(و)!ظ،أساسياصليبمعنى)أ!3!(و،أخلاق
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علىالتعليقوهوسابقاً،ألفيناهالذينفسهالنهجوينهج،فتوىبمعنى

هذافياعتمدوقد،التعليقلهذاضرورةفيهايرىالتيالألفاظمنكثير

والمعجم،صفصافيمعجم:هماتركيينمعجمينعلىالشاملالإحصاء

العربي.التركي

فيالعربيةاستعارتهماعلىيشتململحقوهو:الخامسالقسم

وقد،والتركيةالفارسيةمنمصطلحاتهيألفاظمنالمتاخرةالعصور

وقفتهوطالت،مختلفةمصادرمنالسامرائيتلَقَطَها،لفظة)27(بلغت

فيهدخلتالذيوالأصل،الجديدةودِلالَتها،معناهامبئناً،لفظةكلعند

تلكأصحابفيهاوقعالتيالأوهامبعضعلىومنئهاً،العربيةإلى

.مفيدةبتعليقاتومعفقاً،المصادر

ثنايافيمبثوئةجاءتالتيالمعجمهذانتائجذِكْرَنُغْفِلولاهذا

منها:المعجم

حَفَلتْفقد،العالمهذافيعرفتالتياللغاتسيدةالعربيةان-1

بخُلاصة،الإسلامقبلماعصورفيالمعارفبعامةإليناوصلتجمن

ذهبت.أُمَملدىسادالذيالقديمالفكر

أسماءمنمُشاهدمحسوسهوماالفرسمنأخذواالعرب-أن2

ونحوها.والاَلاتالأدوات

منالعامةوالمعارفالفكرالفاظالعربيةمنافادواالفرسأن-3

.الإسلامعلومبعامةيتصلوماوفلسفةوفنأدب

طوالمنهاواستعاروا،الكثيرالشيءالعربيةمنالأتراكأفاد-4

المعجمصفحاتمناحتلحتىيتزايدالمستعارهذاوظل،عدةقرون

اللغاتمنالأتراكاستعارهماإلىبالقياسواسعةمساحةالقديمالتركي

الفارسية.اللغةومنهالأخرىا
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ملئتالتيالمعاصرةالفصيحةالعربيةفيمألوفاَصارالدخيلأن-5

سيماولا،الحديثةالغربيةاللغاتعليناأوإليناتحملهمما،منهبالكثير

منالمعجمهذاإليهاتوصلالتيالنتائجهذهأنولاشك،الإنكليزية

بماوتذكرُ،العربيةفيالحياةتَنْفُخنتائج،الدؤوبالاستقراءذلكخلال

اللغةلهذهالمستقبلتستشرفانهاكما،واضحةوَسَعَةِمجيدتاريخمنلها

الجديد.المتطؤرمعالتكئ!علىوقدرتها،حيوئتهاإبرازخلالمن

!!!
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المَعَزيّالعلاءأبيتراثفيدراسات

ص،388،م9991عمان-الضياءدار

صم.2ك!4ا7

هذا،منأكثركانأنهندركولممشهوراً،شاعراًالمعريعرفنا

العلاءلأبيمعرفتهمفيالقدرهذايتجاوزونلاالدارسينمنالكثيرومازال

مادةفيهتجاوزالذيالفهماهلمنالعلاءأبوكانفقد،كذلكالاْمروليس

أموراَفتناول،سَعَتهاعلىهذهتجاوزئم،العربيةعلوممنغيرهإلىالشعر

معارفسَعَةملأشيئاَولنبسط(،الفلسفي)الفكرندعوهماإلىافضَتْ

بكتاباعجبفقد،النحومنتضلعنحوياًكانلقد:فنقول،العلاءأبي

للمبتدئين،الأول:شرحانفيهلهوكان،كتابهبشرحوعنيسيبويه

سواهم.لِمَنوالاَخر

عروضياَفنجده،المعريعلمسعةعلىنفف(الغفران)رسالةوفي

عنأُثرماعلىفيهازادفواندإلىالعروضعلمفيوصلفقد،يُضارَعلا

فأجدهذا"وأتجاوز:السامرائيويقول)الخليل(العروضصاحب

هوماكلفيسَعَتهذلككلفيفأجد،رسائلهوأجد(والغايات)الفصول

العلماولواسماهاالتي(العامة)المعارففيمُنْدَرجهوومافلسفي

والشاحج()الصاهلكتابهفيهذاعلىمثلاًالسامرائيويضرب(")الأدب

العلاءأباانإلىويذهب،الحيوانيخمقمفالهكانمافيهحشرالذي

الأدبفيمعارفهالجاحظفيهأوعبالذيالحيوانإلىينظراويُومنكان

منالمعريإن":بقولهمقدمتهالسامرائيويختم،وغيرهاوالفرقوالنقد
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جارقدوجدتهأنيذلك،وشرخيرمنللناسمالهيكونوقد،الناس

.الوليد"عبثكتابهفيظُلمأيماالبُحتريفظلمالسنينعلى

فصلاَ:عشرأربعةالكتابهذاضم

نأإلىفيهخَلُص،47-اصااللزوميابفيالمعريمع:الأول

حدودَتتجاوزُبهذاوهي،المعارفمنلكثيروافِمصدزاللزوميّات

يَظْهَرأنالعلاءأبوبهاأرادمهمةوئيقةإنه،ودواوينهالشعرمجموعات

الفرائدفيهنجدللعربيةمصدروهي،كافّةالعلماهلمنعصرهرجالعلى

التصرففيفهملهوكان،العربيةكتبمنكتابفينجدهلامماوالنوادر

اللغوية.الثروةبهذه

فينظراتوهو،77-94صالغفرانرسالةفيقراءةمن:الثاني

التيالرسالةوفيالغفرانرسالةحققتالتيالشاطئبنتالدكتورةمقدمة

حققتها.

الغفرانرسالةأنأبان،121-97صالغفرانرسالةمع:الثالث

فرحلتخيلهاروايةوهي()الغفرانفيأُولاهماالمعريجعل،رسالتان

الناجينيسألهوفإذا،لهاللهغفروقدالقارحابنتصؤَرحيثالجنانإلى

ف!لى،العفاريتجنةإلىينتقلثم،لكمغُفربمَ:والأدباءالشَعراءمن

ابنعلىيثنيالعلاءوابولكم؟يُغفرلمبمَالهَالكينيسالحيثالجحيم

القارحابنورسالة،عليهمزيدلاإطراءَرسَالتهويُطْري،عظيماَثناءَالقارح

عندهماعلىويطلعهويعرفه،المعريمنيتقرَبانصاحبهامنهاأرادقد

رسالتهالعلاءابيمنفكان،يقولمامنهليسمعرسالتهفيأبداهوما

جاءماعلىالردإلىالمعريعَمَدالثانيةالرسالةوفي،بالغفرانالشهيرة

العصر،ابناءبهاأخذالتيللبدعومحلّلاَمفتداَ،القارحابنرسالةفي

منشيءفيذلككلاَخر،حيناَلهمعارضاَحيناَ،القارحابنموافقاَ

يخالفونهممنعصرهفيالفكررجاليغضبلئلا،والغموضالمداورة
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يذكرالذيالاستطراديبالأسلوبوتتميز،مذهبهيذهبونولا،الرأي

الجاحظ.بأسلوب

،1-13158صالبحتريشعرعلىالكلامفيالوليدعَبَثُ:الرابع

ضمالوليد،لعبثوتحقيقهاالدولةعليناديامقدمةفينظراتوهو

ملحوظة.ثمانين

،184-915صوالشاحجالصاهلفيالعلاءابيمع:الخامس

الكتابين،بينالعرضاختلفوإن،ودِمْنَةكليلةمِنوَالعلىالكتابانابان

فينظراتالفصلوهذا.رَحِموَشيجةمنالغفرانوبينبينهماإلىوأشار

الشاطئ.بنتالدكتورةمحققتهعمل

فيهاوقف،172-18هصوالشاحجالصاهلمنشيء:السادس

اللغويةالمعرفةسَعَةليدرك،والشاحجالصاهلكتابمنشيءعلىالقارئ

.العلاءابيتراثفي

هذافيعرض،226-921صوالغاياتالفصولمع:السابع

قولٌفيهللمتقدمينكانالذي(والغايات)الفصولالمعريلكتابالفصل

لابُذَفهذا،الكريمالقراَنفيهعارضالعلاءاباأنوهو،حقاَيكنلمسائر

،لإلحادوابالكفررموهالذينالعلاءابيعلىالحاقدينأحدبدأهقديكونأن

مماوجعلهالكتابعنالدرساهلعزوففيسبباَكانهذاولعل

0هذاعنيبعدماالكتابفيوراىالفولهذاالسامرائيفئد..يمَحَامَى

صنفهكتاب،النابحوزجر،152-272صالنابحزجرمع:الثامن

الناسينبحبالكلبوالإلحادالكفرإليهنسبواالذينأحدنعت،العلاءأبو

وإيراد،الكتابلهذاعرضالكتابهذاوفي.نُبَاحُهيُفيحفلمليؤذيهم

.الكتابلهذاالطرابلسيامجدالدكتورتحقيقفينظرات

ناأبان203،-253صالمعريالعلاءابيرسائلمع:التاسع
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وعرضفيها،واجتهادهمعارفهيَبْسُط،كتبهفيكمارسائلهفيالمعري

عباسإحسانالدكتورتحقيقفينظراتوالقى،العلاءابيرسائللبعض

الرسائل.لهذهخليفةالكريمعبدوالدكتور

الرسالةهذهضمت.172-503صالملائكةرسالةمع:العاشر

المعريقالوما،خاصةقديمةالفاظعلىتقوم،مسالةوعشرينواحداَ

عَرَض...ونكيرمنكر،عزرائيل،ملكمثلواشتقاقهااصولهافي

.الجنديسليممحمدبتحقيقهذاالمعريلكتاب

هذاوضم932.-931صالمعريمعارفمن:عشرالحادي

ناالسامرائيرأى،والتاريخوالنقدوالأدبوالنحواللغةفيفوائدالفصل

المعريمعارفمنذرءاَالقارئيديبينليَبْسُط،الكتابهذافييُوعِبَها

الواسعة.

منلكثيرفيهعرض366،-331صالمعريأدوات:عشرالثاني

ذلك،الوافيالجمعوليسالاختيارفيهالهوكان،للمعرياللغويةالمواد

فليست،بحاجتهيفيمماالفاظهأصنافمنقدراَيضعأنإلىعَمَدانه

سَعَةمنماكانفيهاثبتدليلولكنهمُعجمي،عملمنشيئاَصنعته

كتبفيبمواطنهاالكلمتفييدمننفسهاعفىوبهذاالعلاء،ابيمعارف

.المعري

عرض،367437-ص(إليهوماالعلاء)أبوكتابمع:عشرالثالث

الميمني.العزيزعبدالعلأمةصنفهالذيالنفيسالكتابلهذافيه

العلاءابيوذكرىالمعريالعلاءوأبوحسينطه:عشرالرابع

.العلاء(ابي)ذكرىحسينطهلكتابفيهعرض37385-هص

*ي!!
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والعربيةالسريانيةاللغتينفيدراسات

المحتسبومكتبة،بيروت-الجيلدار

،ص702،م8591هـ=5014،عقان

سم.24كر17

فيهاعَرَض،والعربيةالسريانيةباللغتينتتصللغويةمباحثوهو

فيتدخلالكتابهذاموادّوجُملة،اللغتينبهاتينتتصلتاريخيةلمواد

اللغويةالمباحثهذهمنوخلص(،المقارنةاللغوية)الأبحاثباب

عنتنتجوالسريانيةالعربيةاللغتينبينالتاريخيةالصلاتانإلىالتاريخية

واحد،اصلإلىترجعانانهمامنتتأتّىبينهماالقُربىوهذه،لغويةقرابة

اللغتينهاتينبينتكونماأوضحوالسريانيةالعربيةبينالقرابةانواوضح

ولعل،القديمةاللغاتهذهجملةمناخرىلغةوايةالعربيةبينمنها

عاصرتالعربيةلأنوذلك،السريانيةهيالعربيةإلىالساميةاللغاتاقرب

عليهاعفىقدالأخرىالساميةاللغاتسائرانحينفي،الساميةاللغةهذه

التاريخية.الشُخُوصإلامنهايبقَفلمالزمان

الآئارموضوعفيصُنّفلماالكتابهذافيالسامرالْيعرض

داودالدكتوركتابإلىوأشار،بالعراقالدارجةالعربيةفيالسريانية

علىفوقف(العاميةالموصللغةفيالآرامية)الآثارالموصليالجلبي

اللسانهذافيدخيلانهيظنمابموضوعتتصلبفوالْدعليهاوعلق،ألفاظه

تدخلتاريخيةوِقْفاتِعليهافوقف،الفصيحةالأصولإلىوعاد،الدارج

معجماًذلكمنفعمل،المقارنةالمعجمياتبعلميسمىمابابفي
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الجلبي،مادةفذكر،الهجائيالترتيبَفيهاتبع،لفظة()125ضمصغيراً

)يوسفمقالاتمعنفسهالشيءوفعل،مناسباًمفيداًرآهبماعليهاوعقب

.العربلغةمجلةفي(غنيمة

-901ص(والعربيةالسريانيةبين)فاعولمعجماًأوكتاباًعملثم

منفهو-العربيةفياستُعملوإنْ-)فاعول(بناءأنإلىفيهاشار،172

بأبنيةفالحقوه،أبنيتهمإلىفاضافوهالعرباستعملهاالتيالسريانيةالأبنية

)فاعول(علىجاءمفاطائفةوذكر،اخرىتارةالمبالغةوبأبنية،تارةالالة

الرجالوأعلام،القديمةوالمواضع،المدناسماءمنالمعجمترتيبمرتبة

قليلاًفابتعد(،)فاعولبناءمناستعمالهمفيوأخضعوهالعربعزَبَهمما

الموادلهذهالمُعْجَميالعملهذافيوعرض،الأجنبيأصلهعنكئيراًأو

العربية،فيإليهاهتدىمماتستحقهمامنهالكلالفوائدمنفأثبتكلها،

منالعربيةفيجدماإلىأشاركما،عرضتإنالموادسريانيةإلىوأشار

.النادرالبناءهذالهأُعطيمما،الألفاظهذه

ي!!!
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المحكيةالعربيةفيتاريخيدرس

م،0002،القاهرة-الكتبعالم

سم.*1724،ص261

)اللهجات(بعليهاصطلحمماالعربيةمنالمحكيةالألواندَزس

المحكيةالعربيةعلىفوقف،الدرسهذابدأقدالسامرائيوكان،مهمأمر

.العراقفيخاصةالعربيةالبلدانفيواحدبلدغيرفي

التاريخيالدرسإلىتذهبالتيالعاميةفيفصولٍذوالكتابوهذا

فيالمؤلفكلاموليس.عامبوجهالعربيةتاريخرسمعلىيُعينالذي

وجوهمنوجهوليستبها،والاهتماملهاالتعصبمنضرباًالعامية

فيهايبحثولكنههذا،عصرنافيبهانمتحنالتيالمعانيعنالإعراب

:9صويقول،خاصةوِقْفةعليهانقفأنلابدلغويةظاهرةأنهاعلى

فصيحتناعلىالضيْمتحمللأنهاإليها،نعودأنإلىحاجةفيناإن.."

شيئاًلهانعيدوأن،الجديدةالحضارةولغةالعصرلغةتكونأننجتهدالتي

لغةكانتلقد.مَضَتعصورٍطُوالَوالشَعَةوالقوةالمكانةمنلهاكانمما

."مسلمغيرامكانمسلماًوغيرهالعربيلغة،المتحضرةالدنيا

العاميةالفاظو)من(العراقفيالعامية)حولبمبحثالكتاببدئ

فيوجدهمماالعراقيةالعاميةمعجممنلشيءفعرضوتاريخها(العراقية

ثم،المعجمحروفعلىمنسوقةلفظة)25(فأورد،(بطوطةابن)رحلة

الفارسيالكلمفذكر(،العراقيةالعاميةفيالدخيل)الكَلِمبذلكأتبع

المعجم.ترتيبمرتباً،العاميةبهتحفلالذيالعثمانيوالتركي

(،العربيةوفصيجالعاميةاللغاتبين)السريانيةمبحثأعقبهثم
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وعقق،العراقفيالدارجةالعربيةفيسريانيةلفظة(013)لنحوفعرض

،الدارجاللسانهذافيدخيلأنهيُظنمابموضوعتتصلبفوائدعليها

بابفيتدخلتاريخيةوِقْفاتعليهاووقفالفصيحةالأصولإلىوعاد

.(المقارنةالمعجميات)علميسمىما

العاميةالثقافةأنإلىوخلص(التاريخفيالعامية)الثقافةباتبعهثم

التاريخي.اللغويالبحثلمعرفةمصدرخير

الكلمةفذكر،بطوطةابنرحلةفيالدخيلةللألفاظفصلاَعقدثم

وأهلها،سياقهاوذكربالعربيةمعناهابيانوذكر،العاميةأوالعربيةغير

منالأردنيينالباحثينأحدجمعهماإلىوتاريخيةلغويةإضافاتوأضاف

.(ألفاظمنرحلتهفيبطوطةابنفسّره)مابطوطةابنرحلة

كَلِمِمنذخيرةفيهأوردالمهجور(والفصيح)العاميةذلكتلاثم

الجاهليالأدبفينجدهفصيحوهو،الدارجةالألسنفيشاععامي

وظنها،الذخيرةهذهمنخلتقدالمعاصرةالعربيةأنغيروالإسلامي

.المعاصرةعربيتنافيتكونأنيمكنلا،عاميةأنهاعصرنافيالمعربون

فيغناهاعلىالمعاصرةالفصيحةإن...":22هصالسامرائيويقول

معجماتنافيهومماالكثيرتسعأنعنضاقت،وغيرهمصطلحمنالجديد

."القديمة

عرضوهوومعجمها(المعاصرةالعربية)فيبالكتابختمثم

المأثورخالف،فروايدجدعلىاشتملتيدةجدكلمةوأربعينلثلاثموجز

الخطأعنبعيداَالدرسهذافىومضى،العربيةفصيحمنالمعروف

بهجرتالقرنهذامطلعفيخطآعُدّالذيهذاأنذلك،والصواب

أُصولاَللدارسينبداماضاعحتى،الكتابعليهوجرى،الألسنة

فصيحة.

!!!ة!بعم
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الجواهريديوان

الدكتورطبعهعلىوأشرفوحققهجمعه

مهديوالدكتور،السامرائيإبراهيم

الطاهر،جوادعليوالدكتور،المخزومي

سم،2ك!174،أجزاء7،بكتاشورشيد

.م0891-7391،والإعلامالثقافةوزارة

عمودبالتزامالكثيرةقصائدهتميزت،عصرهشاعرالجواهري

كما،النسيجفيوجزالة،الديباجةفيجَمالعلى،التفليديالشعر

ضخمديوانلهوالسياسيةالاجتماعيةالأوضاعبعضعلىبالثورةتميزت

.لاتلمطوباحافل

فيمنشورهومافهناك،كلهشِعرَهتنتظملمتعدُدِهاعلىودواوينه

عاتقهاعلىالعراقيةالإعلاموزارةوأخذت،منشورغيرهووما،جريدة

بهاوناطت،اللجنةهذهلذلكالوزارةاختارتوقدكاملاَ،شعرهنشر

لتقضيزمنياًترتيباًالقصائدترتّبأناللجنةورات،العملبهذاالقيام

دراسته،سبيلللباحثينوتيسّر،الدواوينفيالشائعةالفوضىعلىبذلك

تراجعوأنكلها،السابقةالدواوينتجمعانذلكإلىللوصولورات

تحقيقلهاليتسنّى،وجامعيهالشعربرواةتتصلوان،والمجلاتالجرائد

منالقصائدهذهاصابماعلىولِتقفلنفسها،وضعتهاالتيالخطَة

التيالمناسبةبذكراللجنةعُنيتقد،نقصاناوزيادةمنلحقهاوما،تغيير

الهوامشتُثْقِلأنتردولم،النشراْماكنوتحديدالقصائد،فيهاقيلت

98



وضبْطهتفسيرهمنبُدَلامابتفسيرواكتفت،الزائدةوالشروحبالتعليقات

قصيدةكلصَدْرفيتثبتأناللجنةوالتزمتكاملاً،يكونيكادضنطاً

وتواريخنظمها،وتاريخمناسبتها،منعليهتحصلأناستطاعتما

تحتفظأناللجنةورأت،والدواوينوالمجلاتالجرائدفينشرها

الأجزاء،علىموزَعةالطبعةهذهفيوتنشرهاالسابقةالطبعاتبمقدمات

الحافلةالشاعرلحياةالعريضةالخطوطبرسمالطبعةهذهتصدروأن

.بالأحداث

!!!
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الفطَاميديوان

والدكتورالسامرائيإبراهيمالدكتورتحقي!

،بيروت-الثقافةدار،مطلوبأحمد

.432*17،ص0691،691

غزلشاعر،بالقطاميالملقبالتغلبيشُيَيمبنعمير:القطامي

الطبقةفيسلاّمابنجعله،وأسلمالعراقفيتغلبنصارىمنكان،فحل

:المشهورالبيتشعرهمنهـ.ا03عامنحوئوفي.لإسلاميينامنالثانية

الزللالمستعجلمعيكونوقدحاجتهبعضالمتأنييدركقد

.588/:الأعلام

:الكتابفيومطلوبالسامرائيعمل

نسخةوهي(الشنقيطيمحمودبن)محمدالشيخنسخةعلىاعتمدا

)برن(المستشرقنشرةوعلى،المصريةدارالكتبلمخطوطةالأصلطبق

وسعهماماشكلبأدقالديوانإخراجوحاولا،ليدنفيطبعتالتي

المتخصصين.وغيرللمتخصصينقدماهلأنهما،الشرحمنوأكثرا،ذلك

!!!
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الفارسيعابدابنرحلة

حضرموتالىالمغربمن

المغربيالفاسيالحسنيعابدبنيوسفللشريف

إبراهيمعليهاوعلق،لهاوقدم،نصهاحقق

دار،الحبشيمحمداللهوعبد،السامرائي

،م3991،بيروت-الإسلاميالغرب

،01-1المقدمة.سم42كرا7،ص521

.15ا-141الفهارس،014-11النص

اجتماعية:فوائدمنعليهتشتملفيماتشتملالرحلاتكتبإن

القرنأواخرفيبدأتالرحلةوهذه،العصوربتاريختتصلتاريخيةفوائد

مَعيناًتكونانبُدَفلا،سنةعشرينمنأكثرواستمرت،الهجريالعاشر

الحِقْبَة.هذهفيالتاريخيللدرس

هـ(ا840-)659الفاسيعابدابنصاحبهابهاقامالرحلةوهذه

طلبهوبهاالقياممنالأولالسببوكان،حضرموتإلىالمغربمن

فريضةأداءالتطوافإلىحفزهمالذينالمغربأهلمنلكثيرخلافاًالعلم

الحج.

شيوخهعلىالكلاميبدأأنقبل،سيرتهبترجمةالرحلةصاحببدأ

ومصروتونسالجزائرفيلقيهمالذيوالشيوخ،فاسفيمنهمأفادالذين

والعلومالعربيةعلومفيأدواتهاكتملت،العلمأهلمنوهو،والحجاز

ساكَنَهمممّنوالعبادالبلادبشؤونيتصللمارحلتهفيوعَرَض.الدينية

ظَهْرَانيهم.بينوعاش



التاريخيالمعجمفيرحلة

هـ=9141،القاهرة-الكتبعالم

سم.24كر17،صصلا8،م9991

نشروقد،اليمنحاضرةصنعاءفيالسامرائيصئفهاالرحلةهذه

هامةممتعةعلميةفصولاَالكتابهذاوحوى،علميةمجلاتفيبعضها

منها:

وخصائصالجغرافيالتوزيعبحسبوأقسامهاالساميةاللغات-1

الصفاتبأغلباحتفظتالعربيةأنإلىالسامرائيخَلُص،اللغاتتلك

سامية0أصولمنإليهاوصلتالتي

فيتَجْوالهخلالعليهاوقفنوادرويضم:الحسانالفرائدمن-2

الفديم.المعجمرِحاب

:(القديمالكلممنطائفةفي)الجمعالتاريخيالمعجمموادمن3-

التاريخية.سيرتهاعنمتحدثاَالقديمالكلمفيالجموعلبعضفيهعرض

الجمع،الفاظمنلجملةفيهعرض:والتوَّهُمالأصالةبين-4

الالىضعمالفيتاريخهافيلهاعرضوما،الأصولعلىالكلامفيهاوشَقق

إليه.انتهتماإلىانتهتحتى،لاتساعامنضُروبِمن

الأستاذمحاضرةعلىتعليقوهو:والتعريبالعربيالمعجم-5

والتعريب(العربي)المعجمالأردنيالعربيةاللغةمجمعفيالكرميحسن
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ومعاجمهمالقدماءالعلماءعلىتهكُممن،محاضرتهفيجاءلماونَقْض!

معارفه.سَعَةإلىواطمئنانه،بنفسهالمحاضروزهو

بشيءلهمهد:العربيةالمعجماتفياليمانيةاللغةفينقدية6-نظرة

يَعْرِضوالمالدرسأهلأنوأبان،اللغةفيوالانتحالبالوضعيتصل

الأبنيةمنكبيرةطائفةأنوأبان،اللغويةالموادمنالمرتجلللموضوع

منكبيرةطائفةأنذلك،واضحمعنىإلىتشيرلاوالخماسيةالرباعية

إلىالسامرائيفمال،واضحمعنىإلىتشيرلااليمنيةاللغةفيالموادهذه

الألفاظإلىغادرهاثممنها،طائفةوأوردمصنوعموضوعيذلكأن

.الصدقتحتمللاالتياليمنية

نأإلىفيهانتهى:فيهاالفعلسعةاليمنيةالعربيةآصولمن-7

توسعاَمنهكانوما،الفعلفيهااتضحقدالتياللغاتمناليمنيةالعربية

وأعلاملأحياءواالمواضعأسماءفيالفعلفيجاءماواستقرى،واستعارة

وكلاهما،العربجزيرةوصفة،الإكليل:كتابَيفيوالنساءالرجال

لظاهرةفيهعرض(لغويةبقايافياليمن)معبفصلاتبعهثم،للهمداني

اليمنية.اللغةفيالإبدال

نأإلىفيهخلص:التصحيفوحدوث)الإملاء(الحرفرسم-8

آخرشيءوكان.يبينممافيهافكان،النصوصاعْترَتقدالتصحيفآفة

عجيب،هومامنهفجاءالمعنىإلىاساءلأنهخطباَ،فصاراُستغلققد

وقفالمبحثهذاوفي،الحرفرسمإليهأدىمماذلكأنوراى

)قواعدالإملاء(هارونالسلامعبدكتابعلىطويلةوِقْفاتالسامرائي

.(وتعليمهالإملاء)تعلّممعروفنايفالدكتوروكتاب

ومؤلف.الحرفبرسميتصلمماوفيه:التنبيهاتكتابمن-9

فأتى،الميمنيالعزيزعبدالعلأمةحققه،البصريحمزةبنعليالكتاب

إيجادإلىاندفاعهالمؤلفعلىالسامرائيوأخذ،النادرةبالفوائدالميمني
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التنكيتحُعثيغريهوقد،المؤاخذةفيشديداًفيكون،يتوهمهوقد،الخطأ

طفيفةتنبيهاتوله،غيرهعنهينهىبماويأتيمُنكَر،غيرهوماإنكارإلى

لهايضاًاغلاطاًعليهواخذ،والتنديدالتهويلاووالتقييدبالحفظتليقلا

.التنبيهاتكتابفيالحرفبرسميتصللماالسامرائيوعرض،كثيرة

ابنشرحهاالتيللموادفيهعرض:رحلتهفيبطوطةابنمع-01

منمركبهووبما،الدارجةوالألسُنالعربيةبفصيجصلةلهممابطوطة

علىرتبهاتاريخيةبفوائدودَئجها،اللغاتمنوغيرهاالعربيةمنالكلم

المعجم.حروف

التاريخيةالمصادرفيالمصطلحاتمنالعربيةمسيرةفي-11

مقتضياتفيالأعجميالكَلِمإلىهُرُوعَناالسامرائينعىوفيه:والأدبية

المصطلحاتتوليدفيالصنعةاهلتجاربمنإفادتناعدمإلىالعصر

سياسة)مختصركتابفيالكلممنطائفةعلىووقف،العصورطوال

تتصلمصطلحاتإلىصرفتقد،المامونصاحبللهرثمي(الحرب

خليلبنلمحمدوالاعتبار(التيسيركتابإلى)تحولثم،بالحروب

شرحفيوتركيةفارسيةاصولهامصطلحاتمنفيهجاءماواوردالأسدي

وغيرها،العسكريةوالألقاب،والرتب،والوظائف،الدواويناسماء

المعجم.حروفعلىرتبهاالعربيةمنهاافادت

الأعلاممنطائفةفيهتعقب:اليمنيةالجغرافيةالأعلامفي-12

تاريخيةلغويةملاحظاتفيهالهكانطائفةمنهاواختار،اليمنفيالبُلْدانية

المعجم.حروفعلىادرجها

ذاتطائفةمنهااختار:العراقفيالجغرافيةالأعلاممنطائفة-13

فيفعرفتدَرْسُهاكَثُرالتيالأعلاممنهااستبعدوقد،تاريخيةلغويةفائدة

المعجم.حروفعلىرتبهاوقد،بغدادمثلالتاريخيةالموسوعات

"**
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ونصوصرسائل

والتاريخوالأدباللغةفي

مكتبة.السامرائيإبراهيملهارقدمحققها

،م8891هـ=ا804،الزرقاء-المنار

سم420ك!ا7،ص234

والأدباللغةفيالرسائلمنمجموعةعلىالكتابهذايشتمل

وصولكانولما.العلميةالمجلاتفيمُنجَّمةَالسامرائينشرهاوالتاريخ

ايديبينلتكونالكتابهذافيجمعهاعسيراَ،إليهاالعلمطلاب

وهي:.منهايفيدونالدارسين

هذهوفي،64-9ص(للزجاجالإنسان)خلق:الأولىالرسالة

منسُمعماعلى،وصفاتهالأعضاءاسماءخَلْقالزجاجيذكرالرسالة

ثلاثعلىالسامرائيواعتمد،وصفتهبالساقوختمبالراسفبدا،العرب

ونسخةافدمها.وهي،الوهابعبدحسنيحسننسخة:خطيةنسخ

النسخمناياَيتخذولم.البريطانيالمتحفونسخة.المصريةالكتبدار

لتكونجميعهافيالنصيتبعأنجَهَدبل،غيرهدوناعتمدهاصلاَالثلاث

واسلم.اتثم

(واللباسالإنسانمنيُؤَتثومايُذَكَر)ما:الثانيةالرسالة

السامرائيواعتمد،72-6هصالحامضمحمدبنسليمانموسىلأبي

العراقي.المتحفمخطوطةعلى

السجستانيحاتملأبي(والتأنيثالتذكير)في:الثالثةالرسالة

المخطوطاتمعهدمخطوطةعلىالسامرائيواعتمد،601-39ص
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.29-73صوالتانيثالتذكيرفيببحثللرسالةوقدم،العربية

-901ص(للمرزوقيوالعمومالشمول)الفاظ:الرابعةالرسالة

ونسخةالمصريةدارالكتبنسخةعلىتحقيقهافيالسامرائياعتمد،141

العرافي.المتحف

.1-43157صدُرَيْد(لابنوالفجام)السَرْج:الخامسةالرسالة

،202-951ص(فارسلابنالكلامفصيح)تمام:السادسةالرسالة

كتابعلىتعليفاًاصحابهاكتبهاالتيالكثيرةالرسائلإحدىالرسالةوهذه

فمنهم،ثعلببفصيحكثيراًاللغويونعُنيفقد،لثعلب(الكلام)فصيج

فأتىعليهاستدركمنومنهم،ونَقْصَهخطاهفأظهربالنقد،إليهتوجهمن

التيالمصنفاتتلكإحدىهوالكتابوهذا،ثعلبلهيعرضلمبشيء

تحقيقهفيالسامرائيواعتمد،ثعلبفصيحعلىاصحابهافيهااستدرك

وعلى،دبلنفي)بجستربتي(المحفوظةالحمويياقوتنسخةعلى

مسكوني.ويوسف،جوادمصطفىالدكتوربتحقيقالمطبوعة

302ص(للبطليوسيلأجوبةواالمسائلكتاب)من:السابعةالرسالة

النحوفيمسائليتضمن،مسالةمئةعلىينيفمايتناولوالكتاب،425-

هانَشَرمسائلئيمراالسامنهاختار،لأصولوا،لتفسيروا،لأدبوا،للغةوا

.جُهدُهإليهيصلبماعليهاوعلّق،الوهابعبدحسنيحسنمخطوطةعن

كيسانلابنحركاتهاوتلفيب،القوافي)تلقيب:الثامنةالرسالة

.العروضفيوهي.285-52صه(النحوي

-287ص(النبطيوحشيةلابنالنخل)كتاب:التاسعةالرسالة

ويقول،بخطهكتبهاوقد،الألوسيشكريمحمودنسخةعننشرها،992

)الفلاحةالمشهوركتابهمنجزءالرسالةهذهانالظن"اغلب:السامرائي

.("النبطية
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وهو،3-10368الجزار(صلابنالموائد)فوائد:العاشرةالرسالة

خاطركإلىأتقربأن"اردت:فاتحتهفيالجزارابنفيهقالصغيركتاب

مننوادرواودعتهعليها،والكلامالماَكلفيمختصربتصنيفالكريم

فوائديبرز،ومفيدطريفكتابوهو،أبوابعشرةوفيهالبخلاء"أخبار

فيالسامرائياعتمد.اصطلاحيمدلولذاتألفاظمنيخلوولا،جَمَة

الثانية:،البويطانيالمتحفنسخة:الأولى،مخطوطاتثلاثعلىنشره

بباريس.الوطنيةالمكتبةنسخة:الثالثة،الفاتيكانخزانةنسخة

مقتطفاتالسامرائيأورد(الخياري)رحلة:عشرةالحاديةالرسالة

.376-936ص،منها

(،للسيوطيالتأليفباَداب)التعريف:عشرةالثانيةالرسالة

937-386.ص

،937204-ص(التاريخعلمفي)الشماريخ:عشرةالثالثةالرسالة

-لمجحِالنبيزمنمنذالمسلموناهتدىوكيف،بالتاريخالرسالةمادةوتتعلق

مبداَ-لمجبحهجرتهأنعلىاستقرّواوكيفبها،أزَخواالتيالطريقةإلى

تاريخيرادحينالعددبكتابةتتصللغويةمادةوفيها،المسلمينلتاريخ

.الأحداثمنحدثتعيينأو،ولادةأو،وفاة

أغلاطفياللقيطالدربمخطوطة)التعريف:عشرةالرابعةالرسالة

304صالتوكي(زادهبداودالشهيرمصطفىبنلمحمدالمحيطالقاموس

الجوهريإلىالفيروزآباديعزاهاالتيالغلطاتمؤلفهافيهاجمع.23-4

.بتعليقاتعليهاوعفق.()الصحاحصاحب

"*"
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هرَةلزا

الإصب!انيداودبنمحمدبكرلأبي

))1(الثاني)النصفهـ)-792)255

إبراهيمالدكتورعليهوعلقلهوقدمحققه

وزارة،القيسينوريوالدكتورالسامرائي

.جزآن،7591بغداد-والإعلامالثقافة

كتابوهو":فقالهذاكتابهفيسلكهاالتيطريقتهالمؤلفاوضح

فياذكر،بيتمئةبابكلضفنت،بابمئةواستودعته()الزهرةسفَيته

فيوأذكر،وأحوالهوتصاريفه،واحكامهالهوىجهاتمنهاباباَخمسين

كثير،منقليلعلىذلكفيواقتصر،الباقيةالشعرافانينالثانيةالخمسين

واكتابيتضمّنهأنمناكثرنفصدهماكانإذ،باليسيرفنكلمنواقنع

.217/ج،"خطابحقيقتهعنيعبر

علىتوزعتالتيالأولىالخمسينالأبوابعرضفيطريقتهاما

بماالأبوابمنبابكلعلىالتعقيبفيتتلخّصفكانت،الأولالجزء

الخمسينفيويبدا،الأخبارمنالقليلعلىويقتصر،الأشعارمنيشاكله

كَثرُتْمن:فمثلاَوالأشعارالأخباريذكرثم،مَلاوحكمةبذكرالأولى

لفظَة،منجُنيَتْحربرب:الحكماءبعضقال،حَسَراتهدامتلحظاتُه

يحيىبنأحمدالعباسابووأنشدني...لحظةمنغُرسعشقورب

:الأعرابمنلامراةالنحوي

إبراهيمالشاعربمساعدة،البوهيمينيكللوي!الدكتورالأولالنصفنشر)1(

.م3291هـ=ا135بيروت.اليسوعيينالاَباءمطبعة0طوقانالفتاحعبد
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الدهرسالفعلىوقدكانوا،أحتواالألىيُفنِهولملايفنىالحمثأرى

ني:الثالجزءا

مثل:السجععناوينهاعلىويغلب،الأخرىباباَالخمسينويضم

والإخوانالأهلنوح،والرئاساتالفضانلواهلوالسادابالملوكمراثي

ومن،اوليائهتعزيةإلىفاحتاججزعمنذكر،الشجعانمنفقدوهمنعلى

،السائرةوالأمثالالظاهرةالمعانيذكر،عزائهبحسنفاستغنىالصبررزق

.كثيرةوأشعاراًقصيرةاخباراَيحويالجزءوهذا

البيتينبينابياتهاتتراوحالتيالمُقطعاتطابعالكتابعلىويغلب

التيالقطعاما،الكتابفيكميةأكبرالمجموعةهذهوتشكل،والأربعة

بيناختياراتهتوزعتوقد،قليلةفهيالأبياتمنالعددهذاعلىتزيد

العباسي-الأموي-الإسلامي-)الجاهليالمعروفةالأدبيةالعصور

.(الأول

كانولكنه،فيهارأيإبداءدونتمرالنصوصيتركلاوالأصبهاني

الشاعربراعةويظهر،الفنيةالنصقيمةيبرز،قصيرةوِقْفاتبعضهاعنديقف

له،محالفغيرالحطكانإنوإخفاقه،موففاَكانإنالتوفيقعلىوقدرته

فائدته،إلىواشاروا،فيهفتحدثواالكتابهذاقيمةالقدامىادركوقد

.اختيارهحسنعلىواثنوا

:الكتابفيوالقيسيالسامرائيعمل

المعتمدةوالنسخ،والمؤلفالكتابفيفيهاتحدثاطويلةمقدمةكتبا

)تورينو(ومخطوطة،العرافيالمتحفمخطوطةوهي،التحفيقفي

علىملاحظاتواوجزا،المصريةالكتبدارومخطوطة،الإيطالية

هي:الكتاب

ويكرر،عَزْوٍبلافيذكرها،الأبياتمنكثيرنسبةالمؤلفيغفل-1
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هذهبعضنسبةحاولاوقد،آخروقال:هيآلكتابفيمألوفةعبارة

الهامش.فيإليهااشارا،المنسوبةغيرالقطعمنكثيراَونسبا،الأبياب

هذهبعضتكونوتكاد،اختلافالنصوصمنكثيرنسبةفي-2

وجداإننسبتهاتصحيححاولاوقد،اللبسواضحة،الوَهْمجَليهالنسبة

النسبة.هذهيثبتما

فيمثبتهوماوبينبينهاكبيراختلافالنصوصعلىيبدو-3

والتاريخالأدبكتبوبينوبينها،دواوينلهمكانتإنالشعراءدواوين

الاختلافهذاإبقاءحاولاوقد،المراجعهذهفيمثبتةكانتإنواللغة

)وفيأو(اختلافالأبياترواية)وفيبعبارةإجماليبشكلإليهمشيرين

منخوفاَكبيراَ،بينهماالاختلافكانإنكبير(اختلافالأبياترواية

إليهاالرجوعارادفمن.الكبيرةالاختلافاتهذهبمثلالهوامشإثفال

إليها.اشاراالتيالتخريجبمراجعفعليه

الطويلة،المُقطَعاتخاصة،اختلافالأبياتبعضتسلسلفي-4

عليه.محافظةالنصفيهوكماتسلسلهااُبقيوقد

بعضإلىمنسوبةاومنسوبةغيروجداهاالتيالأبياتمنقسم-5

المصادر،منلديهماتوفرفيماذكراَاونسبةلهايجداولم،العصرهذااهل

نفسه.المؤلفنظممنانهارخحا

بكر:ابوالظاهريخلفبنعليبنداودبنمحمدفهوالمؤلفاما

العالم"أذكياءمن.الإمامابنالإمام":الصفديقال.شاعرمناظراديب

مقتولاًفيهاوتوفيفيهاهـوعاش255عامببغدادولد،إصبهانمنأصله

ابنوهو.لونهوصُفرةلنحافتهالشوكبعصفوريلقبوكانهـ،792عام

.6021/الأعلام.الظاهريالمذهبإليهينسبالذيالظاهريداودلإماما

!لا!!
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الألوسيشكريمحمودالسيد

الأربوبلوغ

والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة

،م2991هـ=2141بيروت-لتوزيعوا

سم.42*71،ص251

(ام249-1857اهـ-342-)1273الألوسيشكريمحمود

للتدريستصدَر،الإصلاحإلىالدعاةمن،والدينبالأدبوعالممؤرخ

فعاداه،الإسلامفيالبدعاهلعلىوحمل،المساجدبعضوفيدارهفي

احتلولفا.البلدانشتَىمنالدارسونوقصده،صِيتُهفذاع،كثيرون

مخالطتهم.عنانفباضاًفيهفزهد،هاقضاءعليهعرضوا،بغدادالبريطانيون

.7172/الأعلام.مؤلفاَخمسينمناكثروله،ببغدادوتوفي

(الأرب)بلوغولكتابهلسيرتهالسامرائيافردهالذيالكتابوهذا

ومصادر،وشهرتهالخاصةوبيئته،الألوسياسرةإلىمقدمتهفيعرض

فصولاطولوهومُطوَلاَفصلاَعقدثم،لمصنفاتهفصلاَعقدثم،دراسته

فيالأرب)بلوغبكتابللتعريف،الكتابنهايةحتى35صالكتاب

يسعىانه،الكتابهذافيالعلميالألوسيمنهجانفأبان،(العربأحوال

تأييدفيإليهيحتاجمامنهافيثبت،والأدبالتاريخكتبفيوردماإلى

والكتابالأدباءمنالمتقدمونمنهادوّنهبما،معرفةكلوتقوية،رايكل

بماالقدماءاحدقولفيالقديمةالمعرفةبَسْطوهو،والمؤرخينوالشعراء

كبيرةطائفةنجدهناومن،عنهواخذخَلَفَهُممناو،لهمعاصرمنيؤئدها
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وهوبالاسمفيعينه،إليهيشرلمومفا،إليهأشارمماالمعرفةمصادرمن

فصوله.أوائلفيأقزهماإئباتإلىفيهينتهي،مصدرهإلىيشيرحين

العربواحوال،العرباحوالمعرفةإلىترميالكتابومادة

واللغوية،الأدبيةالمادةعنبعيدةغيرالتاريخيةالمادةوهذه،القدامى

مساربهافيالقديمةالعربيةبالحضارةالاتصالأشدمتصلةكذلكوهي

الاجتماعية،بالحالةعصرنافيندعوهماعلىتشتملالتي،الواسعة

وعاداتهمالعربمعارفعلىالئفيسالعِلْقهذافييفففالقارئ

يكرمأنارادالألوسيانإلىالظنبالقارئيذهبوقد.وممارساتهم

تاريخهممنالفشرقةالصحفللقارئيبرزفهو،لهموينتصرالعرب

الألوسيأنيدرك،كافياًاستقراءًمادتهاستقراءيباشرإنْماولكنه،المجيد

العربمفاخرإلىفأشار،والمساوئالمحاسنعلىوقف،أمينمؤرخ

التاريخمصادرفيأثبتمفَا،ممارساتهممنيليقلاماإلىأشاركما

من،التاريخيةالمعرفةلطالبمصدراَالأرببلوغكانهناومن.والأدب

.لاجتماعافيوعالم،ولغوي،واديب،مؤرخ

وقفمَنْإلاالسَّنِئةوفوائدهقيمتهيدركلمالنفيسالكتابوهذا

ذخائرهومعرفة،التراثتقويمأمريهقهالذيالمستفيد،وقوفعليه

السفرهذادَرْسيطللممَنْالعلممنالألوسيمكانةيعرفولن،ونفائسه

يعطيهماالقارئتعطيلاكَثرتها،علىالأخرىتصانيفهأنذلك،الغني

النفيس.العِلْقهذا

كلا6أ8ءير
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وتطورتارلئالعربية

اهـ=413،بيروت-المعارفمكتبة

سم.اك!724،ص693،ام399

لسنواتالصديقمصاحبةالقديمالعربيالمعجمالسامرائيئصَحِب

فبدا،وعراقتهاسَعَتِهاإلىيشيرماالعربيةخصائصمنفيهاأدرك،طويلة

اشتملبابينفيجعلهوقد،الكتابهذافكانوِقْفَاتهمنطالْفةيجمعانله

.فصولعدةعلىبابكل

:فصولستةوضم:الأولالباب

المعجمظلالفيالعربيةرحابفيمسيرة:منهاوالثانيالأول

وأشار،المعجمفيعليهاوقفالتيالموادمنطائفةفيهماجمع.القديم

كتابهعلىمستدركاًهذاعملهفكان،إليهآلتوماالتاريخيموضعهاإلى

لغويعرضعلىيشتملانوالفصلان.بهالتعريفانظر،الفرائد()معجم

المعجم،حروفعلىرتبت،لفظة()425عددهاكثيرةلألفاظتاريخي

التاريخيالمعجمفيتتوفرأنيجبالتيالنقديةاللغويةالفوائدمنوفيهما

...ثول،بور،أجن،أبط،لثاْ:نحو.581-9ص

-186ص،الحضاريللمصطلحالقديمالأصل:الثالثالفصل

حضاريةموادإلىتحؤلهاثم،الالمولىالبَدَاوةلموادفيهعَرَضَ،802

عايَشَت،الحضارةألفاظمننماذجفيهواورد،المتخصصالعالمخدمت

المراحل،تجاوزتقدالعريقةاللغةهذهانيعنيوهذا،البداوةمظاهر

الجديد.عنللإعرابصالحةأداةفكانت،الحضاراتوعاصرت

401



هذهويشتمل.234-902ص،العربيةابنيةمن:الرابعالفصل

بناءهذهومن،دلاليةفوائدإلىالعربيةفيصُرفتمشتقةابنيةعلىالفصل

غيروهوللمذبوح)ذِبح(نحوالمصدرعنبعيداَمعنىَافادالذي)فِعْل(

اغفلهاكبيرةمادةوهذه،العربيةبهاحَفَلتاخرىوابنية()ذَبْحالمصدر

الجديد.المصطلحبتوفيرالمعنيونالدارسون

)وهووالاستعمالاتالصِّيَغفيلغويتحقيق:الخامسالفصل

.(التاريخياللغويالتطوركتابفيمكرر

خَلُص277-552ص،الشعرولغةالشاعرسطوة:السادسالفصل

خاصةعربيةفكانت،الكبارالشعراءصَنَعَهاالشعرلغةانإلىالفصلهذافي

دَرْسهم،فيوالنحاةاللغويونإليهاهتدىوما،العربيةحدودتجاوزت

العربيةتطورفيهذاكلوتأثير،شعريةضرورةدُعيمامشكلةإلىوعَرَض

الطويل.تاريخهافي

:فصولخمسةوضم:الثانيالباب

103-281ص،الفَهجاتدراسةفيمقدمة:الأولالفصل

اللغوئةالتقاياعلىالكلامفي-المعاصرونعليهدرجماعلى-واللهجات

تعترضالتيللمشكلاتعَرَضالفصلهذاوفي،القبائلبلغاتتتّصلالتي

اللغويةالشذَراتإنإذ،القديمةاللهجاتموادمعرفةفيالدارسين

أقاليمها،فيالقبائللغاتمعرفةلناتي!رلاايدينابينالتيالتاريخية

الفصيحةالعربيةمعالمعاصرةالدارجةاللهجاتأنإلىوخَلُص

العلمي.الدرسإلىفيهاننتهيالتيهي،المعاصرة

هذافيعرض.352-203ص،الفصيحالعامي:الثانيالفصل

ألفاظاَكانتوقدعصرنا،فيعاميةألفاظمادتهصغيرلمعجمالفصل

بخت،:نحو.المعجمحروفعلىمرتبةلفظة)133(وهيفصيحة
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...سيب،وبر،عسد،خنن،خبص،جلب

353صوواقعُهاتاريخُها:العراقفيالعامئةقصة:الثاكالفصل

دَرْسها،وضرورة،بالفصيحةالعاميةلصلةعَرَضالفصلهذاوفي363-

خاصّة،وِقفةعليهانقفانلابُدَّلغويةظاهرةانهاعلىولكن،لهالاتعصّباً

.العصورطوالواستمرارهالدرسهذافيلأولىاللمحاولاتفيهاوعرض

فينته372-364ص،المعاصرالعربيالشعرلغة:الرابعالفصل

انالشعرهذااصحاباستطاعةوعدم،اللغةهذهقصورعلىالفصلهذا

المعاصرالحديثالفنعنالإعرابمنإليهيشيرونماشعرهمفييدركوا

الحديث.الفكرمنقوتهيكتسبالذي

الحديث،العربيوالمعجماللغةفيالجديد:الخامسالفصل

حاجاتلتؤدّيَالعصرهذافيجَذَتْكثيرةلألفاظفيهعرض37386-4ص

جاءحينفي،الصناعيالمصدرعلىمنهاطَرَفٌيقوم،اصطلاحيةفنية

ناينبغيالجديدةالموادانإلىنتهوقد،المصدرهذاغيرعلىآخر!شي

الإمبريالية،:مثل،الحديثالعربيالمعجمفيموضعلهايكون

.العملاء،الرجعية،البرجوازية،الإنتهازية

!!"
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ابنيتهوزمانهالفعل

اهـ=386،بغداد-العانيمطبعة

سم.17*24،ام669

هذافيالمؤلفتناول.اللغويالتطورتحتيندرجالكتابهذا

وللأهمية،العربكلامفيالفعللأهمية،العربيةفيالفعلمادةالكتاب

العلممنجوانبفيهوجَلَى،القديمالنحويالتفكيرفيالمادةلهذهاللغوية

منتأخذ،نحويةحقائقإلىليخلُصالقولفيهوفضل،القديمالنحوي

هذاتأليفمنغرضهعنابانوقدجديد،شيءعليهافيبنىمادةالقديم

:3صفيقولمقدمتهفيالكتاب

إلىاوفقانأرجوالفصولهذهالعربيةفيللباحثيناقدمإذ"وانا

نحوعلىالتاريخيالنحوندرسالاناننا:هيعلميةحقيقةإلىإقناعهم

الدراساتمنانهعلىبشيءنمشهاندون،الأقدمونالنحاةلناتركهما

."القديمةالعلوممنالكثيرندرسكماالتاريخية

تركهلماالعرضبعد،وابنيتهزمانه:العربيالفعلدرسوقد

الناحية.هذهفيالأقدمون

مصطلحانإلىفيهانتهى،الناقصةالأفعالفيبالحديثواسترسل

تدذكما،اعتباطيةتسميةهيإنما،صحيحغيرالأفعاللهذه)الناقصة(

التسمية،هذهإلىللوصولالأقدمونبهاقالالتيالمختلفةالاراءذلكعلى

عناصرمنشيءفيالأخرىالعربيةافعالعنتختلفلاالأفعالهذهوان
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الاستعمالوحقيقة،مابزمنِالمقترنالحدثعلىالدلالةوهو،الفعلية

"والذي:57صويقول.الأفعالهذهفيالصفةهذهوجودتؤيدلا

صارتحتىالاستعمالفيتطؤرتأنهاالأفعالهذهفينقولهأنيجب

فيهايتضجالتيالتامة(ب)كانأسموهفيماالحالهيكمابفاعلهاتكتفيلا

الصورةهذهمنفانتقلتالاستعمالفيتطورت:اقول..الحدوث

المكملالمنصوبإلىيفتقراَخر،شيءإلىبفاعلهاالمكتفيةالقاصرة

ناأرادواالافتقارهذامنوبسببِ،الجديدالمعنىيقتضيهالذيللمعنى

التسمية.هذهفاخترعواالعربيةأفعاللمجموعمخالفةًيجعلوها

بينساوىالفصلهذاوفي(الأفعالمنبالمجهوليسمىما)صيغة

)زيدامانحيثمنزيد()قاممثلزيد(ف)ضُرِبَ،والفاعلالفاعلنائب

الفاعلأنهبالضرورةيعنيلابالفعلوالقيام،إليهمسندالجملتينكلتافي

به،ويتصفالفعلإليهيسندالذيالمرفوعإلىيشيرذلكإنبل،الحقيقي

وبناء،الأفعالمنخاصقسم،للمجهولالمبنيالفعلأنإلىفيهوخلص

للمجهولالمبنيمصطلحإلغاءورأى،العربيالفعلأبنيةمنبذاتهقائم

الفاعل.ونائب

يبقَلمللمجهولالمبنيأنإلىنشيرانالمفيد"من:79صويقول

سفيماإلىهذاعنعُدلوقد،الدارجةالعربيةلهجاتنافيشيءمنه

يقالولا)انكسر(ويقال،()هُزِميقالولا()انهزمفيقال،بالمُطاوع

."...)كُسِر(

ابنأنفيهذكر،الكتابفصولأطولوهو(الرباعي)بناءفصلوفي

قدوالأسماءالأفعالفيعامةالرباعيبناءمنكثيراًأنالىذهبفارس

.فيها(قياسلاخاصةبطريقةتركيب)والنحت.بالنحتحصل

ابنقولليتبين(اللغة)مقاييسفارسابنمعجمالسامرائيوتتئع

.البناءطريقةفيفارس

801



الموادمنالغرائبانّفيأشكلاوانا":941صالسامرائيويقول

موضوعة،مصنوعةالمشهورالاستعمالإلىتخرجلمالتيالعربيةفي

،اللسانبهينطلقالذيالعاميالرباعيمنكثيراًنفسّراننستطيعهذاوعلى

."الشيوعلهيكتبثم

العربيةفيإنالقوليؤيدمماهذاكانف!ذا،"وبعد:51صاوفي

بنافحقيقوكذباً،واصطناعاًافتعالاًاللغةمعجماتاثبتتهاكماالفصيحة

فيالافتعالانغير.وافتعالاصطناعمنتخلولااليومعاميةإنّ:نقولان

،الأقدموناللغويونتعفدهالذيكالافتعاليكنلمالحاضرةعاميتنا

بهيجريمماهذاإنَبل،بالمعرفةوادعاءًللعلمإظهاراًإليهوقصدوا

."وبداهةَعفواًاللسان

مبوباًالموادالعراقيةالعاميةفيالرباعيةللأفعالالسامرائيوعرض

موضحاًالطرق،الأبنيةهذهتقتكيفشارحاً،المعجمحروفعلى

الرباعي.بناءفيالعاميةعليهاجرتالتيالعامة

الكتابوختم،للفاعلالفعلوتأنيث،الفعليةللجملةعرضثم

.(والجملالألفاظفي)الإعراببفصل

يفتقرلمإيجازهولكن()الفعلفيموجزعرضالكتابفهذا،وبعد

الثابتةالأصولعلىالمبنيالرايإلىوالرجوعوالاستقصاءالتثبيتإلى

الواسعة.المادةهذهفي

!*!
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المقارناللغةفقه

،م8791بيروت-للملابينالعلمدار

سم.*1724،ص316

بالعربية،بعضهايختص،اللغةفقهفيدراساتالكتابهذايشمل

وهي،الأخرىالساميةاللغاتفيمقارنةموضوعاتبعضهاويشمل

وتصحيح،الموضوعهذافيالدارسيناتجاهاتلعرضرصينةمحاولة

منهجياً.نقداًنقدهابعدالاَراءمنكثير

والمشكلة،اللغويةالمشكلةتاريخفيجيدةدراسةالكتابوفي

غيرهي،المكتوبةالفصيحةالعربيةلأنوذلك،عصرنافيقائمةاللغوية

ترقَلمالتيالدارجةاللهجاتوغير،التخاطبفيالمستعملةالعربية

قياموليس،متدهورةمتأخرةنماذجمادتهافيوهي،المثقّفينلغةإلى

عصورمنعصريسلمفلم،الحلبمستحيلالوجههذاعلىالمشكلة

اللغة.فيازدواجمناللغويالتاريخ

طراوماالعربيةوثنائيةاللغويةالمشكلةتاريخفيدراسةالكتابوفي

وأُسلوبعلمينفَسفيهذاكل.إمالةاوقلباوزيادةمنجذورهاعلى

لذلك،مناقشةمعالجاهليوالشعرالقرآنمنالدراسةوشواهد،طَليبئن

بينالصرفأوجهفيمقابلةوفيه،التاويلوفروعالأخذاصولوتبيان

0لإعراباوعوامللاشتقاقواالبناءحيثمنوالاراميةوالعبريةالعربية

ودراسة،(ومقارنة)بحثالعربيةفيوالجمعللتثنيةدراسةوفيه
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فيللتصغيرطريقةفهناك،متلازمانمتشابهانوهما،والنونالميملحرفَي

الأعلامفيشائعةالطريقةوهذه،والنحوالصرفكتبتذكرهالاالأسماء

..جقون،عبدون،خلدونفيكماالمغربية

بالميمتُختمولكنها،التصغيرهذاتصغرالأسماءمنطائفةونجد

والنونالميمبينالعلاقةوتبدو،خيشوم،حلقوممثلالنونعنعوضاً

كماالخطابكافتلحقالتيالجماعةفميم.الحديثةالعربيةاللهجاتفي

والسورية.اللبنانيةاللهجةفينوناًتصبجكتابكمفي

اَخرفيصوتيةأداةأنهإلىفيهخَلُص،للتنوينالسامرائيوعرض

في()الفصارتمكانهافقدتثم،والإشارةالتنبيهبهاقصدوربما،الكلمة

والمصطلحوالجديدالموئَدعنللحديثانتقلثم،للتعريفالكلماتاول

ثم،والتوليدوالتطورالجمودبينوالعربية،اللغةفيالجديدومكانةالفني

وشيوعالعاميةلدخولوعرض،العربيةعلومفيالتضمينلحقيقةانتقل

لأعلامافيوبحث،الإسلاميالعصرأوائلفيكانذلكانفأبان،اللحن

وقيمة،التاريخيةالسلسلةفيهذهومكانةودلالتها،العراقفيالحديئة

فياوروبيةبتعابيرالكتابوختم.اللغويةالناحيةمنالأعلامهذه

إمبريالية.،برجوازية:مثلالحديثةالعربية

!*!
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القاموسفلك

)الكوكباني)إلحسينيالقادرلعبد

الجيل-دار.السامرائيإبراهيمتحقيق

ص،08،ام499هـ=ا144،بيروت

سم.*1724

واستدراك،للفيروزاَباديالمحيطللقاموسمدخلالكتابهذا

فيفالمقدمة،لهاوخاتمةومقصدينمقدمةعلىمؤلفهرتبهوقد،عليه

إلىتغئرهاوسبب،لعربيةابتداءوا،مؤلفهوترجمة،المحيطلقاموساسَنَد

العربيةتغئرسببثم،تغترهابعدبالعربيةتكلممناولذِكْرئم،السريانية

منوابتداء،فيهاصتفمنوابتداء-عنهماللهرضي-الصحابةزمنفي

.فأولاولاًفيهاالمصئفينوذِكْر،الحديثغريبفيصتف

كتبفيالبخاريكصحيجاللغةكتبفيالجوهريصحاحوإن

.()الصحاحمنالفيروزآبادياهملهمابهيُعرفالنموذجوذِكر،الحديث

إلىيَحتَجْلمالناظراتقنهاإذاقواعد،بيانففي:الأولالقصداما

يُشْكِل.لموماأَشْكَلَماشَكْل

وذىالقاموسفيوقعتعيوبذكرففي:الثانيالمقصدواما

جواباتها.

التيالقاموسمنلأخيرةاالنسخةبهتعرفماذكرفيهي:والخاتمة

يحتاجماذكروفي،تُهذبلمالتيالأولىالنسخةمناليمنفيهذبها
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عصرناأهليتوهمهماعنهايُغنيلاالتيالمعتبرةالكتبمناللغةطالب

اللغة.فيكافياَ

السامرائي:صنيع

نسخأربعأصلمن،خطيتيننسختينعلىالكتابالسامرائينشر

واشتمل،بصنعاءالشرقيةجامعونسخة،الغربيةجامعنسخةهماخطية

صاحبها،وضعهاكماصحيحةنسخةإخراجعلىالتحقيقفيعمله

وإثبات،المخطوطتينالنسختينمقابلةثمالمفيد،بالشكلوضبْطها

النصتَوْشِيَةثم،الصفحاتحواشيفيخلافهوإثبات،لأصلاأنهلهبداما

،الكتابفيالواردةبالأعلامالموجزكالتعريف،المفيدةبالإضافات

النص.فيوردتالتيالكتبإلىوالإشارة

*!!
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العربيةالأمثالفي

العربي-التراثفيدراساتضمنصدر

الكويت،فيالإعلاموزارةتصدرهاسلسلة

،اص53،ت.دالكويتحكومةمطبعة

سم.17*24

،المجتمعاتعنالكشففيالأدبيةالألواناصدقمنالأمثاللعلَ

بتلكالإنسانوعلاقةالطبيعيةالبيئةتصورانهاذلك،منهاالبَدائيةولاسيما

أحوالتكشفوهي،الباحثونيستجْليهاجَفَةفوائدالأمثالوفي،البيئة

يشها.ومعاتهااوعادتفكيرهائقوطرا،لقديمةالمجتمعاتا

لجاهلييناتصويرعلىادذيكونقدلعربيالمثلاأنئيمراالساويرى

الناحية.تلكعلىالشعردلالةمن

تجتمعلااربعةالمثلفييجتمع":المعتزلةإمامالنظامإبراهيميقول

التشبيه،وحسنُ،المعنىوإصابةُ،اللفظإيجازُ:الكلاممنغيرهفي

الأدبفيكبيرةأهميةوللأمثال.(")1البلاغةنهايةُفهو.الكنايةوجودةُ

العصرعلىمنهايُشْرِفأنالباحثباستطاعةلأنوذلك،وتاريخهالعربي

بعضُأنكرفإذا،الشكمنغِشاوةٌبحثَهتَغْشَىاْندونفيهقيلتالذي

الذيالأدبمنضَرْبٌالأمثالفإن،الجاهليالأدبصحةالباحثين

.الأمئالمجمععننقلاَ،91ص،العربيةالأمثالفي(1)
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انبثقالتيالشعبيةالبيئةترسلهاقصيرةعباراتلأنها،الشكإليهيرقىلا

المتعاقبة.والسنونالأيامتُشَؤههااندون،المثلعنها

وتاريخياًلغوياًواهميتهاالأمثالعنبمقدمةكتابهالسامرائيقدم

ثم،والحجازيةمنهاالعراقيةالجاهليةللأمثالعرضثمواجتماعياً،

البدوية،فالأمثالالإسلاميةالأمثالإلىمضىئم،اليَمانيةئمالنجدية

المثلعنللحديثانتقلئموالحَضَر،الباديةفيهااشتركتالتيفالأمثال

مناشام:مثلفيهافْعَلواستعمالالمثلعنفالحديث،الكريمالقراَنفي

العربانوراى،الجوعقابمنامنع،وائلبنكليبمناعز،داحس

بسطئمالمتاخرة،عصورهمفيالمثلمنالضربهذااستعملوا

فيالناسيصنعهااجتماعيةمادةاللغةانوأكد،واللغةالمثلعنالحديث

الحاجة.إليهتدعواوماوظروفهممجتمعاتهم

يوحيالذياللفظمنكبيربقَدْرٍ-الأمثالخلالمنيطفر-والباحث

وتفاليدهم،واخلاقهمالقومبعاداتيتصلمفا،خاصةإيحاءات

وانتقل،الأمثالفيوالطبيعةوالحيوانالإنسانفيالحديثواستطرد

الأقوالمنللماثوريكونمااكثرأنوراى،الموئدةالأمثالفيللحديث

بطائفةواتبعه،وأضْرَابُهموالحكمةالراياهلبهيقذفمفا،المستحسنة

.الأمثالبلاغةعنالحديثوختم،المُولدينامثالمن

!بم!"
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والمعزَبالتعريبفي

المعروفوهو

الجواليقي(لابنالمعرًبكتابعلىبريابن)حاشيةب

عليهوالتعليقلهوالتقديمبإخراجهعُني

مؤسسة.السامرائيإبراهيمالدكتور

،م8591هـ=5041،بيروت-الرسالة

سم.42ك!17،ص018

للجواليقي،)المعزب(لكتاببَريابنفيهعرضمُصَن!وهو

دَرَجوقد،المعجمحروفعلىمَنْسُوقةعليهاحواشيهفاورداقوالهفتعقب

بكلامهالتعقيبثم،الجواليقيابنقولإيرادعلىالحواشيهذهفي

فيها،قيلومااصلهافيجاءوما،الكلمةاشتقاقفيتارةمصححاً،هو

تصحيحاً.ليستفوالْداخرىتارةومضيفاً

،العربعندالتعريبطرائقفيبنُبْذَةالحواشيلهذهقدملقد

فيتتجلىالحواشيهذهقيمةولعل،الأعجميالكَلِمفيتصزفواوكيف

فيالبابهذافيكتاباشهروهو،للجواليقيالمعزببكتابتتصلاْنها

قيمةادركبريابنوكأن،المُعَزَباتفيصنفمااوائلومن،العربية

ناقداًيتناولهانفاراد،الدارسينلدىبهاحَظِيالتيوالحُظْوةالمعرب

ومستدركاً.ومصححاً

السامرائي:عمل

يقتضيممالغويةوغيرلغويةتعليقاتالهوامشفيالسامرائيعقق
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فهومعقوفتينبينحصرهوما،المشهورةغيربالأعلامكالتعريفالأمر"

والمراجع.المصادرفيوجدهممامنهزيادة

!ء"
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المُعْجَمِيةالصناعةفي

،م8991هـ=9141،عفان-الفكردار

سم.42*17،ص807

وحديثاً،قديماًأُئفتمعاجمتصحيحفيفُصولاًالكتابهذايحوي

المؤلفةالكتبأما.المحققةالكتبفيللمحققوبعضهاللمؤلفبعضها

للمؤلف.كلهافالتصحيحاتحديئاً

فيه،مابعضفصحح،فارسلابن(اللغة)مجملكتابأولاًتناول

فيتقصيرهإلىواشار،تعجُلُهإليهادفع،فجّةئمرةبأنهعملهووصف

حموديحسنهاديلدكتوراتحقيقولوتنا،صُنْعَتهفيواضطرابه،منهجه

زهيروتحقيق257،-9صملحوظة)1242(عليهكتبو،للكتاب

وأبان204-062ص،ملحوظة()963عليهوكتب،سلطانالمحسنعبد

زهيرصنعةإن:السامرائيويقول0التحقيقفييُوفقالمالمُحققَيْنبأن

تناولهاالتيالكتببقيةأما0حمود!هاد!الدكتوربهقاممافاقَتسلطان

والتصحيج:بالنقد

المختارمحمدتحقيقسلأمبنالقاسمعبيدلأبي(المصنف)الغريب

.التوابعبدرمضانالدكتوروتحقيق.4-60467ص،لعبيد!ا

اللغويةوالشذراتالضديةالألفاظفيالعربية)الموسوعة)1(

هذهمستفيداًاليازجيإبراهيمالشيخبالموسوعةجاءمنأاول:السامرائيقال)1(

وكان(،العلوم)موضوعاتكتابهفيزادهطإشكبرياستعملهمماالتسمية

=فهارسفيشيةحاوقرات.(موسوعات)رتفصا()موضوعاتصخفليازجيا
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.-48948صا(،اليمانيالسماويمحمدبنلمحمد

المُنَاويالرؤوفعبدلمحمد(التعاريفمهماتعلى)التوقيف

الداية.رضوانمحمدالدكتورتحقيق

العليعبدالدكتورتحقيق(للرامهرمزيالحديث)أمثال

والمحقق.المؤلفقولعلىوِقْفة)93(كتب،الأعظمي

لمحمدومصطلحاتها(العربيةاللغةعلومفيمعجم،)الشامل

وقفة.()17عليهوكتب.جنيديوبلالإسبرسعيد

)91(فيهسجل،الأسمرعيسىلجرجس(الإعراب)قاموس

منيردفلم،شواهدهمنالتنزيللغةاستبعدالمؤلفأنّوأبان،ملحوظة

بعضوهذا،قراَنأنهاعلىفيهاينصولم،مواضععشرةمنأقلإلاذلك

المعلوفولويسشيخولويسمثلالمسلمينغيرالمؤلفونعليهدأبما

وحافظكشوقيالمعاصرينبشعراستشهدالمؤلفأنمعوغيرهما،

وغيرهم.والمهجريين

فيقبشكأحمدالمعاصرينبعضعليهدأبمابعضوهذا:وأقولُ

.(لإعرابواوالصرفالنحوفي)الكاملكتابه

إميلالدكتورتأليف(والأدبيةاللغويةالمصطلحات)قاموس

وقفاتهمنالسامرائيأورد.شيخانيوميبركةبساموالدكتور،يعقوب

وقد...):فيهاجاءا0صالطناحيمحمودللدكتورالنحوفيالأصولكتاب

إبراهيمالكلمةهذهاستعملمنأولانالأفغانيسعيدالكبيرالأصتاذحدثني

بالضاد()موضوعةاستعملهالكنه،ام609هـ=ا432سنةالمتوفىاليازجي

.(وشاعتفتركتالمهملةبالسين()موسوعةالمطبعةعمالفجمعها،المعجمة

الدكتورلهاووضع)المَعْلَمة(،اسمالكرمليأنستاسالأبلهاوضع:فلت

شاكرمحمدمحمودالعلأمةلهاووضع(المعارف)دائرةجوادمصطفى

.)الجَنهرة(
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غيرها.كثيرِعنبهااجتزا،وِقْفةخمسينعليه

سوىيوردولم،واغضىاوجزالنور(عبدلجبورالأدبي)المعجم

وِقْفة.(14)

منهاالقديم؟العربيةالاصطلاحيةوالعباراتالتراكيب)معجم

تأصيليلهجيمعجم-الشعبيةوالتعابيرالمصطلحاتو)قاموسوالموئد(

موادهمافيووقف،لهماعَرَض.سعدابيلأحمدكلاهما(فولكلوري

طويلاً.فيهايخضلموِقْفات

والفارابي،،الكندي،العربيةالعلميةالمصطلحات)معجم

الداية.ئزفاللدكتور(لغزاليوا،سيناوابن،والخوارزمي

،يعقوببديعإميلللدكتور(والإعرابوالصرفالنحو)موسوعة

شديداً.نقداًعَمَلهالسامرائيونقد

السامرائيفيهوقف.العدنانيلمحمد(الشائعةالأخطاء)معجم

وقفة.()43بلغتخاصةوقفات

تأليفومتعلميها(بالعربيةللناطقينالأساسيالعربي)المعجم

للتربيةلعربيةاالمنظمةمنبتكليف،العرباللغويينكبارمنجماعةوإعداد

فيوردلمافيهاعَرَض،المعجمبهذاموجزةإلمامةكَتَب،والعلوموالثقافة

والتاءوالباءالهمزة:ثةالثلالأحرفاعلىبوِقْفاتواتبعها،الطويلةالمقدمة

برأسه.كتافيذلكمنلهلكانالمسيرةواصلولو،وقفة(111)بلغت

()1(العربلأسماءقابوسالسلطان-موسوعةالعرباسماء)معجم

كان.العربيةالبلادمنالعاملينمنمئةنحوالعملهذاعلىاجتمع

مجموعهافيتمثلأسماء)90185(تضممدخلا499َ()0علىيشتملوهو()1

...شيوعهابدرجةبيانمعالعربيالعالمفيشيوعاَالناسأسماءأكثر
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لماخرىوفوائد،وتصحيحاتتعليقاتهيوِقْفَاتفيهللسامرائي

منلمجلدنظيراَيكونانيكادكتبلهلكانجمعهاولوكلها،يجمعها

المعجم.مجلدات

حمدالشيخالعلأمةبالنقدالمعجملهذاتعرضوممن:قلت

فيالمستطيلالعِلمصاحبوهو،العملهذاعناُبعدالذيالجاسر

.(المدينةفيومالكيفتى)وهلوالأنسابالأعلام

!!!
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القديمةالعربيةاللهجاتفي

،ص4991،491بيروت-ثةالحدادار

سم.42*71

،والشهرةالسعةفيهاتوشم،خاصةلغاتلجملةفيهعرضكتاب

.وهوازنوهذيلاليمنولغات،وتميم،الحجازوهي

البقاياهيالكلامفيالمعاصرونعليهدرجماعلىواللهجات

)اللهجة(مصطلحالمعاصرونآثرفقد.القبائلبلغاتتتصلالتياللغوية

الأقدمينفقول،(الغةالقدامىمناللغةاهلاسماهماعلى(و)اللهجات

لغويةمواديتناول،ذلكونحوالأزد،لغةأو،عَقيلاو،هُذَيللغةعلى

اختلاففيوقولهم،لغةوثلاثونست()هيهاتفيجاء:كقولهمبعينها

النحوكتبفيمبسوطوهذا...)امس(فيتميمبنيعنالحجازاهل

القديمة.

وانتقلوغيرها،تميمللغةمعارضتهافيالحجازاهلللغةعرض

منالعربيةاللغةمصادرلناحفِظَتهمابهاواراد،اليمنلغاتفيللحديث

دعاهماوهذا،خاصةسماتلهاكانتالتي()العربيةتلكاليمن)عربية(

وختمه431-74صفيهاالحديثفيوافاض(ب)اللهجاتالمعاصرون

)النِهايةكتابمعتمداَالشريفالنبويالحديثفياليمنلغةمنوردبما

هُذيل،لغةعنحديثهتابعثم.الأثيرلابنوالأثر(الحديثغريبفي

للغةبايجازعرضثم(العربالسانكتابفيلغتهامنجاءماواورد

.هوازن
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عصرنافيندعوهامماباللغاتيتصلالذيالتراثانإلىوخلص

ولنا،بعينهاقبيلةإلىونعزُوهنُصئفهانبيُسرنستطيعلاعلم()اللهجاتب

بدوياًوتراثاً،بالحواضريتصلحَضَرياًلغوياًتراثاًذلكفيإن:نقولان

خالص،تميميهذاإن:نقولانلناوليس،البدويةبالتجمعاتيتصل

لناوليس،نفسهالوقتفيواسدلقيسيكون،تميمإلىينسبممافكثير

ذلك،الحضارةمنقطعحضريإنه:فنقولالحجازإلىيُعْزَىمانحملان

بدوياً.يكونقدحجازيهومماشيئاًان

!لأ*!
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المتنبيالطيبابيمجلسفي

،م3991هـ-ا314،بيروت-الجيلدار

سم.ك!24ا7،اص68

فقد،آخِرَهموليسالمتنبيبشعراُعجبمناؤَلَليسالسامرائي

أشعارَهيرذدونوعَصْرئينقُدماءمنجداًكثيرونبهواعجب،شعْرَهحفظ

اُدرج،مأثورقيلمنفيهاوردبمامستشهدين،لهاويطربونبهامعجبين

ومقنعاصَرَهممضنغيرهعلىوقدَموه،والحكمةوالرايالفكربابفي

بعدهم.جاءاوسبَقَهم

تقيمحاجةفيهيتفقّدباحثاًالمتنبيشعرإلىعودةللسامرائيوكان

،بالإنسانالإنسانصلةولكنها،عداوةولاصداقةليست،جديدةصلة

يسألقائمةهذهوجعل،الإنسانمادتهارَحْمٍوشيجةُبينهمافتنعقديعاشره

وكانت،فيهالجوابفيلتَمِس،شعرهفيقالهمامستحضراًالطيبابافيها

مجلساً،عشرخمسةوعددها،الندىابويحضرهامجالسفيالصلةهذه

الحِوار،فينعقدالطيباباويسأليسمعوالسامرائي،المتنبيشعريتلو

إلىويعرضه،يراهمااحدهمفيبديحِوار،غيرفيالأمريكونوقد

السامرائيرآهماعلىالطيبابويوافقانفإفا،الطيبابييديبينصاحبه

.خاصموقفمنهيكونانوإما،وأبوالندى

ويقول،ويحاورهيخاطبهالسامرائياصطفاهمحدثالندىوأبو

تصديقاًاويكونأنعساهماقولهمنو!يحْبِتُ،يقولهانيريدمالسانهعلى

.يفوللمارداً

قارئه.يَمَلُهلاممتعطريفالكتابوهذا

!مم!
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الإسلاميالمصطلحفي

،ص132،م0991بيروت-ثةلحدااارد

سم.02ك!41

الإسلامي:المصطلحفيابحاثعدةالكتابهذايضم

المصطلحاتفيبحثوهو،الكريمالقراَنالفاظمن:الأول

اللغويالمعنىبيانعلىالسامرائيئوحَرَص،الكريمالقراَنفيالإسلامية

يم.لكراالقراَنمناستخرجهمصطلحلكلالاصطلاحيوالمعنى،لأصليا

هذاوفي،الكتابعنوانوهوالإسلاميالمصطلحفي:الثاني

رتبها،المصادرمنطائفةفيالإسلاميةالمصطلحابفيحديثالبحث

منهامصدركلفيالواردةالمصطلحاتوذكرهجائياَ،ترتيباَالمؤلف

وهي:،زمنياَترتيباَالمصادرمرتباَ،الأخرىالمصادرفيوردعمامستقلأَ

فيو)الزينة،سليمانبنلمقاتل(الكريمالقراَنفيوالنظائر)الأشباه

الله(اسماءو)اشتقاق،الرازيحاتملأبي(العربيةالإسلاميةالكلمات

الأصفهاني،اللراغبالقراَنغريبفيو)المفردات.للزجاجي

للفيروزالتمييز(ذويو)بصائر،الجرجاني(للشريفو)التعريفات

.للتهانَوي(الفنوناصطلاحاتو)كشاف،للسيوطيو)المزهر(،اَبادي

تسعيننحوفيهجمع،الشريفالحديثمصطلجمن:الثالث

المصطلحاتمُغفِلاَالهجاء،حروفعلىرتبها،الحديثفيمصطلحاَ

الصحيج.،المتواتر:مثلجداَالمشهورةالحديثة
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الإسلاميةالفرقحَفَلت،الإسلاميةالفِرَقلدىالمصطلح:الرابع

وجمع،الفرقتلكمصادرإلىالمؤلفورجع،الخاصبمصطلحها

المعجم.حروفعلىورتبهامنهالهتوفرما

المصطلحاتمنلطائفةعَرَض،النحويالمصطلحمن:الخامس

المعجم.ترتيبرتبهاالنحوية

لكتابعرضوفيه،العلومفيالقديمالمصطلحمن:السادس

للخُوَارزمي.العلوممفتاح

!!!
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العينكتاب

الفراهيديأحمدبنللخليل

إلمخزوميمهديالدكتورتحقيق

السامرإئيابراهيموإلدكتور

-0891بغداد-والإعلامالثقافةوزارة

الأول،سم42كرا7،أجزاء8،م4891

لثالثا،ص368نيلثاا،ص382

الخاسى،ص734بعلراا،ص044

بعالسا،ص623لسادسا،ص464

.ص864الثامن،ص694

اللغةجمعمناولوهو،وضعهالخليلإنقيلالذيالمعجمهذا

بحسبالألفاظفيهرُتّبتوقدالعلماء،جُلباتفاقمعجمفيجمعهاأو

العينبابفي)عقد(فكلمة،الأصولأوائلمراعاةمع،الحروفمخارج

الترتيببحسبكتابهأبوابالمؤلفيرتبولم،الخاءبابفيوخلف

فبدأ،الحروفمخارجترتيببحسببل..تبأالمعروفالهجائي

إلخ....فالشفتينفالأسنانفاللسانالحلقبحروف

علىالكتابترتيبجعلإلىأدىمماالعِلَةبحروفكتابهوختم

-ز--س-ص-ض-ش-ج-ك-قغ-هـ-خ-ح)ع:التاليالشكل

اتبعأنهكما.(-يو-ا--م-بف-ن-ل-ر-ث-ذ-ظ-ت-د-ط

بابفيعقلفلفظ،حِدَةعلىبابكلمفرداتترتيبفينَفْسَهاالطريقة
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عكرقبلالأخيرةوهذه،عقبقبلاللفظةوهذه،عقفقبلالعين

الحلقحروفاقصىمنلأنه،العينبحرفالخليلبدأوقد..وهكذا

المعجممنالأولالجزءهوالذيالعينبابوباسم،اقصاهايكنلموإن

كلُى.الكتابُسمّي

المعجمفكرةصاحبلاإيكنلمالخليلاْنالعربيةعلماءبعضويرى

احد،المظفربنالليثعملفمنالفكرةتنفيذاما،ترتيبهطريقةومبتدع

الفكرةصاحبالخليليكونأنالمستبعدمنوليس.الخليلأصحاب

متمّمسواهأوالليثيكونوأن،الكتابمنالأولالجزءوواضعوالتصميم

كتابفيرأواوالقاليجئيكابن،الثقاتالعلماءمنكثيراَفإن،الكتاب

الخليل.مثلعنمثلَهصدوريعفللاماوالتخليطالفسادمنالعين

التحقيق:فيمنهجهما

لأنهاأصلاَفجعلاهاالصدرحسنالسيدنسخةالمحققاناعتمد-ا

النسختانأمااهـ،540عاموكتبتإلينا،وصلتالتيالنسخاقدم

فيواعتمدا،طهرانونسخة،العراقيالمتحفنسخةفهما،الأخريان

اللغة،كتبعلىالثلاثالنسخبينوالمقابلةالتحقيقبعدالنصضبط

العين،عنالاَخذةالصعجصاتولاسيما،المطبوعةالمحققةوالمعجمات

)تهذيبمقدمتهاوفي،وعباراتهبألفاظهالمحتفظة،لنصوصهالمقْتبسة

.سِيدَهلابن(و)المُحْكَم،للازهري(اللغة

الحواشي.منالتقليلحاولا-2

روايةإلىبالإشارةواكتفيا،الشعرمنالشواهدمعظمخزجا-3

المحققة.القديمةالمصادرمنواحدمصدرأو،الديوان

وخزجا،سورهاإلىوأشارا،بالشكلالكريمةالاَياتضَبَطا-4

.المعتمدةاللغةكتبومن،الصحاحكتبمنالأحاديث
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عنوخروجاًاضطراباًأبوابهاداخلالمفرداتترتيبفيرأيا-5

علىنَهَجواالذين،الدارسونفيهواحتذاه،الخليلوضعهالذيالنظام

المعجماتهذهتلتزمأنالبتةالمقبولمنوليس،معجماتهمفينَهْجه

إلىفأرجعاها،الخليلكتاب)العين(بهيلتزمولا،الدقيقالخليلبنظام

الخليلاختطهمامعمفرداتهترتيبفيالكتابلينسجم،الأصيلالترتيب

يكونفحين،وغيرهم،سيدهوابن،والأزهري،القاليعليهساروما

لهايترجمالتيالأولىالكلمةتكونوالباءوالضادالعينباب:مثلاًالباب

الأولىالكلمةتكنلمف!ذا،وهكذامقلوبها،يليهاثم)عضب(كلمةهي

بتصدُرأحقمقلوباتهامنيليهاماف!نمستعملةالبابعليهاانعقدالتي

.الباب

شاعوقدهذا،غيرالغالبفيالنسخفيالذي"ولكن:ويقولان

منذلكونظن،الواحدةالمجموعةمفرداتترتيبفيالاضطرابفيها

للزبيديالعينمختصرعليهقامالذيالترتيبمنولنا،الن!اخعبث

نأقبلالعينكتابعليهكانالذيالأصيلالترتيبأنهظناًنظنبل،قدوة

."باختصارهالزبيدييَمْسَخه

رأياوماأ،:معقوفتينبينزيادتهالسياقاقتضىماوضعا-6

منه،استبدلاالذيالأصلإلىالهامشفي،وأشارا،:زاويتينبينتقويمه

.يسيرةمواضعفيبلكثيراًهذايكنولم

المقدمةفيللدارسفرسما،الكتابإلىالرجوعتيسيرإلىقصدا7-

المترجمللكلماتفهرسبوضعذلكوعززا،كلماتهإلىالوصولطريق

-أ،المعجمةالحروفترتيبعلىاوائلهابحسبمرتبة،جزءكلفيلها

كلمةكلبإزاءووُضع،بهالدارسينوعلم،لشَياعِه...ث--تب

فيها.هيالتيالصفحةرقم

!!!
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ذزسْتَوَيْهلابنالكتابكتاب

السامرائيابراهيمالدكتورتحقيق

الفتليالحسينعبدوالدكتور

،م2991هـ=2141عفان-عفاردار

سم.42*17،ص671

الكتّاب(دبو)1،قتيبةلابن(الكاتب)ادبمِنْوالعلالكتابهذا

وهي:بالرسمتتصلمسائلعلىواشتمل،للضُولي

رسمه.وطريقةالهمزباب-1

واحواله.المد2-باب

واحواله.القصرباب3-

الذيالكلممنيوصللمايَعرِضوهو،والوصلالفصلباب-4

)ما(بمنهايوصلوماينفرد،لالأنه،بعدهبماواحدحرفعلى

ونحوعنها،يفصلوماب)ها(الحرفمنيوصلوماعنها،يفصلوما

فصلاَ.عشراحديؤلفمماهذا

اتباعاَالخطمنالمدغمكحذففصولعشرةوهو،الحذف-باب5

.اَخرهإلىالأشباهلاجتماعالمدغمغيروحذف،للفظ

الزيادةشروطفيويبحث،فصولأربعةوهو،الزيادةباب-6

.والواووالهاءالألفزيادةومنها،وعِلَلِها
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البدلشروطفيويبحث،فصولخمسةوفيه،البدلباب-7

.والياءوالواووالألفالهاءبدلومنه،وعِلَلِه

وعِلته.النَّقْطشروطفيويبحثفصولستةوهو،النقط-باب8

الشكلشروطفيويبحث،فصولئلاثةوفيه،الشكلباب-9

بها.يُؤتَىللفروقزيادةوماهو،والسكونللحركاتصُوروماهو،وعِلَته

كتابشرطفيويبحث،فصولخمسةوفيه،القوافيباب-01

غيروالمطلق،المنصوبوالمطْلَقوالمقيَّد،،والفواصل،القوافي

0المنصوب

ويبحث،فصلاًعشرخمسةوفيه،الكتبخطوطرسوم-باب11

ومعرفةوالفاظها،صورهاواختلاف،وهيئتهاالحروفعددجملةفي

رسومها.

فصلاً،وعشرونستةوهو،منهوليسبالهجاءالحقما-باب12

الكُتُب،بهتُفْتَحُوما،الكتابهذافصولضمنمماالغرضفيويبحث

تتصلفوائديتضمنوهو،وكتابتهالتاريخومعنى،تُردفوماتُصدروما

،وتذكيرهوتأنيثهبالعددتتصلوفوائد،التاريخكتابةفيالفصحاءبطرائق

وفوائدوقَطّهوسنّهالقلملبرِيويعرض،والشهورالأياماسماءوتفسير

.والمِدَادبالذَواةتتصل

"ل!8!ر!
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النخلىكتاب

السِّجِسْتَانيحاتملأبي

السامرائيابراهيمالدكتورلهوقدمعليهوعلقحققه

الرسالة-مؤسسة،الرياض-اللواءدار

،اص61،ام859اهـ=504بيروت

31صالنص،ص03المقدمة.سم2ك!4ا7

بهاومايتصلالنخلبالفاظ،معجم701-

.241-901صالكتابفيوردمما

وحَفلِها،واحوالِهاوصفتِها)النخلة(بيتصلالكتابهذا

،الزرعهذاشأنمنيكونماثم،والخُلالوالبَلَحوالتمرللرُطَبيكونوما

ادبيةطرالْفعلىويشتمل،لغةكتابوهو،الفِلاحةمنالضزبوهذا

والشعراءالجاهليةشعراءقالهمفاالشعريةوالشواهدبالزَجَزتتصل

فوائدُ،الأدبيةالشواهدبهذهيتصلمماوفيه،وغيرهمالمخضرمون

مماطرالْفَمنالأدبيةُالفوائدُهذهتخلوولا،ادبيةقيمةذاتُتاريخية

الأدبمنالنماذجوهذه(الشعبي)الأدببعصرنافيندعوهبمايتصل

منشيءوإنها،النخلةإلىونظرتهم،الجاهليينعاداتفيتظهرالشعبي

مَنْيَنْفُسُهاقدالوفيرالحملذاتفالنخلة،المالوسالْركالناقةلوازمهم

بالعين.فتُصابيراها

بالنجومموقوتوالغرسالإلقاحوميقاتوحملها،والنخلة
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الفلكبعلميتصلمما،ممارساتهممنذلكونحوالشغرَىكطلوع

والعملية.اليوميةالحياةفيوتطبيقاته

نعرفهالابالنخلتتصلكثيرةألفاظعلىنقفالكتابهذاوفي

نوادرمنالكتابفيلأنوذلك،المُطَؤلةالمعجماتفينجدهاولا

يفيدوقد.المعجماتعلىبهيُستدرككلهوهذا،الكثيرالشيءالأعراب

التجاربمنفيهلأنعصرنا،فيالنخلفسيلبغرسالمختصونمنه

التيبالاَفاتيتصلوما،الأرضوتهيئةوالسقيالزرعطريقةفيالعملية

للنخلة.تعرض

الاقتصاديةالحياةفيالنخلةمكانةفيهتجدأنكالكتابفوائدومن

منيفيدونهماثم،الغذاءمصادرمنالنخلةلأنوذلك،القُدامىللعرب

وفي.وجُفَارهاوجذوعهاوليفهاوجَريدهاوسَعْفِهاخُوصِهامنالنخلة

فليس،عيشهمفيولمكانتها،المباركةالشجرةهذهلقيمةبيانكلهذلك

فياللهعظمهاالتيالشجرةلهذهوإعظامتمجيدالأثرفييأتيأنعجيبا

كتابه.

أدبهوقديمأدبعلىالكتابمادةجملةفييقفوالقارىء

وتمراَ،ورُطَباَوخُلالأبَلَحاًوحملهاالنخلةصفاتمنفيهتعرف،النخل

ذخيرةذلكمنوتُذَخرالكثير،الشيءوأصنافهالتمربألوانيتصلوما

يتصلمماجغرافيةفوائدالكتابفيأنننسىولا،نافعةطريفةلغويةأدبية

إفادةفيالبلادتلكوخصائصالنخلفيهاوجدالتيوالمواضعبالبلدان

.الزرعهذا

السامرائي:عمل

علىببغدادالأوقافخزانةمننسخهاالتينسختهالسامرائيراجع

فيهوقعماإلىوأشاروقومها،،إيطاليةفيبصقليةالمخطوطالأصل
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كلمثبتاً،اوهاممنالصقليةالمطبوعةناشرفيهوقعوما،سهومنالناسخ

بقدروالأرجازوالأشعاروالأحاديثالاَياتوخرّج،الحواشيفيذلك

وبالشعراء،السنداصحابمنبالرجالعرّفئم،إليهيهتدياناستطاعما

التيالتعليقاتوجملة.مثلاَكالأعرابالمؤلفمنهمافادممنوغيرهم

فَهْمِه.علىوتعين،النصتضيءالحواشيفياضافها

فائدةذلكوفي،النخلبألفاظصغيراَمعجماَالكتاببهذاوالحَق

مطولاتإليهافتقرتمماالألفاظهذهمعانيمنطائفةلأن،فائدةاقي

عنفيهاتحدثمفدمةكلهذلكوسبق،لفظة)992(وعددها،المعاجم

وتحقيقه.الكتابمعوقصتهالكتابوقيمة،المؤلفسيرة

!!!
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النًقابكشف

والألقابالأسماءعن

الجَوْزيابنالحافظللاهـمام

السامرائيابراهيموتعليقوتحقيقتقديم

،م4991هـ=ا414بيروت-الجيلدار

صم.42*17،ص412

الدارسين،منجَمْهَرَةوألقابهموالنساءالرجاللأسماءعرضلقد

انصرفثم،الأسماءأصولفيبحثواالذيناللغويونهؤلاءأوائلمنوكان

التاريخيةالأسماءفيكتباَفصنفوا،والمحدثونالمؤزخونهؤلاءبعد

اللغويوناولئكصنعهماجملةمنلناكانوقد،وألقابهموكُناهم

.وافإرثٌوغيرهموالمحدثونوالمؤرخون

)المُؤتَلفاسموهماإلىفَطِنواانالبابهذافيعنايتهممنوكان

أئفتوقد،الرجالأسماءمن)المُشْتبَه(هوآخرشيءإلى(والمختلف

هناومن،المسلمينعلومفيالتاريخيالدرسفيابواباَالموادهذهجملة

،والنحاة،واللغويين،والمحدثينللقزاء،الطبفاتكتبكانت

وغيرهم.والشعراء

لهذاعَرَضتالتيالخاصةالمصنفاتهذهجملةمنالكتابوهذا

فيصئفواالذينالمتقدمينمنالجوزيابنوكان،الرجالعلممنالفن

ومنهم،المتاخرينمصادرمنكانهذاوكتابه(والألقاب)الأسماء
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.البابهذافيالعظيمالجهدلهكانالذيحَجَرابنالحافظ

فهو،المعجمحروفوَققعلىالجوزيابنجعلهقدالكتابوهذا

اللقبصاحباسمفيثبت،الهمزةبابفيهمزةاولهالذياللقبيَذرُج

الباءبباباعقبهالهمزةبابمنانتهىإذاحتى،موجزةاخرىوفوائد

.الأبوابسائرفيعملهكانوهكذا

-الوحيدةالكتابمخطوطةعلىتحقيقهفيالسامرائياعتمدوقد

.بهولندةلَيْدنخزانةمخطوطاتمنوهي-ذكركما

!!!
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جيلينبينالشعرلغة

والنشر-للدراساتالعربيةالمؤسسة

سم.02*41،ص0891،842بيروت

وهذا،ومعانٍاصواثهنامنوهي،وجوهرهالشعرمادةاللغة

منهماكلينفرد،صِنْوَينيكوناانقبلواحدةمادةواللفظالدلالةانيعني

الاَخر.عن

مادةالشعرالمؤلففيهاتخذاللغويالبحثمننمطالكتابوهذا

إلىالسامرائيوعَمَد،النثرلغةعنتبتعدبهخاصةلغةللشعرانذلك،له

والقدر،منهمكُللغةليتبيّن،العصرهذافيعاشوالشعراءنماذفيدرس

المؤلفيرجونماذجوهي،الشعرلأغراضاللغةتلكفيهاستجابتالذي

الحديث.الشعرمنوالجديدللقديمجامعةتكونان

المعاصرينالعراقيينالشعراءشعرفياللغةإلىالمؤلفوعرض

رضاومحمد،الزهاويصدفيوجميل،الكاظميالمحسنعبدوهم

بهجةومحمد،النجفيالصافيواحمد،الرصافيومعروف،الشبيبي

،الحيدريوبلند،الجواهريمهديومحمد،الشرفيوعلي،الأئري

قصدعناختيارهمتمالذين،السيابشاكروبدر،الملائكةونازك

العرافيللشعرالاستيفاءمنشيءدرْسهمفييكونانوحاول،ودرس

ومناهجه.نوازعهمختلففيالحديث

"!!
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وأشتاتلفيف

والتارلئوالفنواللغةالأدبفي!حاديث

،ام899صنعاء-للكتابالعامةالهيئة

سم.17*24،ص215

لفيفاَ،وتكونتأتَلِفَأنالسامرائيلهاأرادأشتاتٌالأحاديثهذه

ويحاورهيخاطبه،الئدىأبوهواصطفاهمحذثلسانعلىجعلهاوقد

يكونأنعساهماالقولهذامنوأثبت،يقولهأنيريدمالسانهعلىويقول

عَرَضتوحواراتاحاديثذلكمنوكان،يقوللمارداَأوتصديقاَ

وأقريبمنبهايتصلوما،والتاريخوالأدباللغةفيمختلفةلشؤون

.(الندىأبو)حذَث:قولهفيالندىأبيحديثمنبعيد

نحوعلى،المُسامراتمَساقمَسوقةدانيةأدبيةقُطوفالكتابفهذا

القاضيمنكانماأو(،والمؤانسة)الإمتاعفيحيانابيمنكانما

ويسطرها،صافيةقريحةبهاتجود(والمسايرات)المجالسفيالنعمان

زاهرروضفيفيهاوينتقلنَضيد،نَسْقفيرَهْوَاَبهاويمضي،صَناعقلم

العالي.السامرائيبيانعلىنموذجخيرالكتابوهذا،وجديدفديمبين

وحاضرها،الأمةماضيبينجسوراَيقيمالحواريالأسلوبوهذا

وأساليب،تراجعتثمذروتهاإلىوصلتمشرقةعربيةاساليبوبين

مماثلة.ذروةإلىالوصولتحاول

الاغترابمرارةعنبليغاَممتعاَحديثاَفيهيجدالكتابوقارئ

لغيرتمنحالتيالجوائزوعن،الخُطوبومواجهةالوطنإلىوالحنين

أنفاسمنلناكانماوبينبينناقطعالذيالحديثالشعروعن،مستحقيها
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وليس،قلبظَهرعنبهيَشْمَخونالذيقائلوهيحفظهولم،عاطرةإنسانية

بسخيفيتقوىأنيحاولمريضشعروهوشيئاً،منهيستطهرواأنلهم

المعاني.وغامض،التعابيروغريب،الألفاظ

يحملالذيالتافهالغناءعنوحديث،لغويةتصحيحاتوفيه

المالح،الماءكشاربهوف!ذا،اللحنمنتافهلونيعقلهئم،الشَاَملسامعه

لقبفيوكأنالعلميةالألقابعنحديثوفيهظمأ،إلاشارَبهيزيدلا

فكيف،ذلكيكنلمفإن،العربيةألقابنافينجدهلاسحرأ)الدكتور(

لقبإلىوهروعهم،أوالعالمالشيخلقبعنالأزهرمشايخعدولنفسر

.!الدكتور؟

*ك!!لأ
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اللفيفالمجموع

الحضاريةالتاريخيةاللغويةالموادفيمعجم

،م8791هـ=7041عفان-عفاردار

سم42*71،ص802

مناستقاها،والتاريخوالأدباللغةفيطُرَثالكتابهذافي

و)نشوار،الشذَة(بعد)الفَرَجككتابالكتببعضفيلهجولات

و)الاعتبار(،للشابشتي(و)الديارات،للتنوخيكلاهما(المحاضرة

(المنصوريو)التاريخ،للغياث(الغياثيو)التاريخمنقذ،بنلأسامة

الحَمَوي.عليبنلمحمد

وفي،العربيةموادمنكثيرفيالدلالةبتطؤريتصلمماأشياءوفيه

يفيدهافائدةذلكوفي،الدارجةالعاميةمنأنماطاوردهاالتيالمواد

التاريخية0اللغةفيالدارسون

تعرِضالتيالكتبطريقةغيرعلىانههيبسمةالكتابهذاويتسم

طريقةغيروعلىوفصولأ،ابوابأمؤلفهفيهفيعرضواحد،لموضوع

وقد،والتصنيفالتأليففيلنظامتخضعأنفيهاينبغيالتيالمعجمات

المعجم0ترتيبمرئبةغيرمادة)615(الكتابحوى

!!!!
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النَّحْوِنةالمدارس

إقعووأسطورة

،ص8791،851عفان-الفكردار

سم.42*17

قدمذهباًبهافذهبوا)المدرسة(كلمةعصرنافيللدارسينحلا

عصورفيالمسلموناستعملهاتاريخيةكلمةوالمدرسة،العلميرضيلا

المُسْتنصِرتةوالمدرسة،التظاميةالمدرسةذلكمنفكان،حضارتهم

وهذه،الإسلاميةالبلادوسائر،ومصرامالشهبلادومدارس،ببغداد

العلومفيدرسون،العلمطلابإليهاينتسب،حقيقيةمدارسالمدارس

عندماإلىيتطفعونالعربفصار،الحديثالعصرجاءثم،المختلفة

استعمالفيتجاوزواالغربيينأنوجدواوقد،ومعارفعلوممنالغربيين

فيالكلاسيكيةمثلاًالمدرسةلديهمفكانت،المعروفالمالوفالمدرسة

.هذاوغيرالرمزيةوالمدرسةالرومانتيكيةوالمدرسة،والفنالأدب

فيغَلَواقدالمعاصرينراىلأنه،السامرائيوضعهكتابوهذا

البصريينبينالاختلافعلىالكلامفي)المدرسة(مصطلحإطلاق

الذي،القديمالنحويالخلافمنالمسألةهذهعلىووقفه،والكوفيين

وبدا(النحوية)المدارسفيهنقولأن-رايهفي-يخؤلناكبيراًشيئاًيكنلم

،وبصريبصريبينلاختلافكاوالكوفيينالبصريينبينالاختلافأنله

البصريينمنجماعةوافقفلقد،الأحيانبعضفيوكوفيكوفيوبين
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البصريينالكوفيينمناحدوغيرُوافقكما،مسائلهمبعضفيالكوفيين

النحويالدرسمنبالفروعتتصلالاختلافموادإنثم.إليهذهبوافيما

تتصللافيهاختلفوامماكثيرةموادوإن،الكتابهذافيذلكبسطكما

وباستعمالوبالاشتقاق،اللغةبأصولتتصللغويةفوائدهيبلبالنحو

ما.أسلوبٍفيالكلمة

النحوفيالخلافمسائلعلىيطلقوالمالقدماءأنالسامرائيوأبان

البصرية()المدرسةمصطلجعنهميؤثرولم)مدرسة(،كلمةالقديم

مذهب:قولهممننقراكناولكننا(،الكوفية)المدرسةمصطلحولا

الأخفش،مذهب:قولهمفيوردوربما،الكوفيينومذهبالبصريين

)المدرسة(لفظةاستحسنواالمعاصرينأنغير،ذلكوغيرالفزَاءومذهب

ادبيةمسائلفياستعاروهاكماالنحويالخلافمادةفيفاستعاروها

الغربيين.مناستعاروهاوكأنهم

النحاةجَمْهَرةيجدلا،النحويالتراثفيالباحثينظروحين

ينطلقولم،العلمهذاأصولفياختلفواقد،وغيرهموكوفيينبصريين

بالتعليلتتصلفرعيّةمسائلفياختلفواولكنهم،متعارضةأفكارمنهؤلاء

العكس،وكذلك،الكوفيينوافققدبصرياًتجدأنتعْدمُولا،والتأويل

نحوية.مدارسهناكتكونأنينكرالسامرائيأنوالخلاصة

!!كل!!
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لفرَصّعا

والأذواتوالأذواءوالبناتوالبنينوالأمَّهاتالاَباءفي

لأثيرابابنالمعروتمحمدبنالمباركالدينمجدتأليف

هـ606سنةالمتوفى

الجيلدار0السامرائيإبراهيمالدكتورتحقيق

هـ=ا114،عفان-عمَاردار،بيروت-

المقدمة،سم42*71،ص367،م1991

المراجع313،-92صالنص،ص28

.3-91367صالفهارس،3-41318ص

مادةعلىيشتمل،المعجميالتأليفمنطريفٌنَمَطٌالكتابهذا

خاصمعجموهو،عصورهاأقدممنذالعربيةبتاريختتصل،وأدبيةلغوية

بينخاصإنهثم)المعاني(،علىأصحابهاعَقَدهاالتيالمعجماتمن

و)ابن((ب)أبصُدرتالتيالأسماءيتناولفهو.الخاصةالمعجماتهذه

)المرصع(،بالمؤلفسمّاهذلكأجلومنو)ذات(،و)ذو(و)بنت(

يتصلالذيالعلممناللونهذافيشاركواالذينأحدالأثيرابنوكان

مشتملاًالأعلاملخصوصياتالممتعسِفْرهفيعرضكما،الرجالبعلم

...بالاباءعنهاعئرالتيالكُنىعلى

أجلومن،وتبجيلتكريممادةزالتماالعربيةتاريخفيوالكنى

إذاحتى،اطفالوهمفصاحبتهم،الولادةبعدأولادهمبهاخضواذلك

بها.عُرفواوأسئواوكبروادرجوا
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الغرضفيالمؤلففيهاتكفم،مقدمةعلىالكتاباشتملوقد

ثلاثةعلىالكتابق!مثم،الموضوعهذافيتصنيفهمنإليهقصدالذي

فيهاتناول،عدةفصولوفيه،المقدماتفيمنهاالأولكان،ابواب

لغوية.فوائدعلىتشتملالفصولوهذه،والكُنيةوالشهرةالاسم

حروفعلىمرتبوهوالكتابمقصودوهوالثانيالبابيأتيثم

الاَباء:بذكريبداالحرفيذكرعندماوهو،288-47صالمعجم

أصبلابن:فالأبناء،...الأبردام:فالأمهات.0الأبردابو،الأبدابو

.وهكذاأبوابذات:فالذواتالإبلبنات:فالبنات...

منواحدمسفىعلىالمترادفةالأسماءفيفهوالثالثالباباما

المختلفةهيالمترادفةوالأسماء.الثانيالبابفيالمذكورةالمسميات

فإن،والعقاروالراحكالخمر،واحدةحقيقةتحتيندرجمعنىعلىالدالة

مرتبوهو.العنبمنالمُعْتَصرالمسكرالمائعهوالأساميبهذهالمسمى

المعجم.ترتيب

المعانيمعجماتمنمعجمانهعلىتقوملاالكتابهذاقيمةإن

منكئيرفينجدهالالغويةمادةعنفتكشف،ذلكتتجاوزبل،الخاصة

فيالأقدمينالعربطريقةلناتظهراللغويةالمادةهذهإنثم،اللغةكتب

البدويةالطبيعةاعيانإلىنظرتهمعنتكشفكما،والشهرةا!عَلَمإطلاق

.وزمانومكانونباتحيوانمن

المعنيالقارئتخصلا-السامرائييقولكما-المرصعومادة

فيالإنسانيبالفكرالمعنيينمنكبيرةجَمْهَرةإلىذلكتتجاوزبل،باللغة

المختلفة.مراحله

التحقيق:فيالسامرائيمنهج

النسخةوعلىخطيةنسخئلاثعلىالكتابتحقيقفياعتمد
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،م6918سنة)سيبولد(الألمانيبعنايةطبعتالتيالأوروبيةالمطبوعة

مكتبةونسخة،ببغدادالعامةالأوقافمكتبةنسخةهيالمخطوطةوالنسخ

قابلوقد،ب!ستانبول(الله)فيضمكتبةونسخة،بطهران(قدس)أستان

فيالصحةجَانَبَماإلىوأشار،الصحيجواثبتالأصولهذهبين

النصزادثم،النسخهذهمننسخةكلفيوردماإلىمشيراَ،الحواشي

الشعريةالشواهدوحقّق،الأخرىوالأدبيةاللغويةالفوائدمنبشيء

فقد،أصلاَبغدادأوقافنسخةمناتخذوقدسبيلاَ،ذلكإلىاستطاعما

التاريخصاحبالأثيربابنالمعروفالدينعزوهوالمؤلفاخوقرأها

سقطوقد،والتصحيفلأخطاءافكئيرةلأوروبيةاالمطبوعةأما،()الكامل

والمؤلفبالكتابفيهاعزفمقدمةوكتب،مختلفةمواضعفيورقاتمنها

كاشفة.فهارسلهوصنع،ومصنفاته

*!لأ!
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والأدباللغةفيالمصادرمع

.أجزاءثلائة،والأدباللغةلمراجعنقد

لأولاالجزء،عفان-والتوزيعللنشر

سم.42*71ص335،م8391هـ=3041

مصادرنامنكثيرةطائفةإلىلاشتباهواوالتصحيفالتحريفعَرَض

عنالمزالةالنصوصإصلاحغداحتى،عدةعصورمنذوالأدبيةاللغوية

،المطلعونالعارفونإلالهيتصدىلاعسيراً،مَطْلَباًوحقيقتهاجهتها

هذافيالكتابةإلىاللغةعلماءمنواحدغيرانبرىذلكمنوبسًبب

والأدباللغةفيمصادرناهي،كثيرةكتبنُشرتانوكان،البَاب

يَفُواانالتحقيقاهلمنلكثيريتهياولم،العربيةعلوموسائروالتاريخ

فيحفظوا،وال!دَادالصوابعلىقائماَإحكاماَالنصفيُخكِموا،بالغَرَض

والوهم.الخطأفيالوقوعالدارسينويجئبوا،العلم

المصادرلأصولاهذهمنلجملةالسامرائيئُعَرَضالكتابهذاوفي

لموادهاعرضكما،الصوابعنفابتعدتالخطأ،لهاعَرَضالتي

ناشكغيرومن.والتاريخيةالأدبيةالفوائدمنبهذايتصلوما،اللغوية

الكريمة.الأمةهذهتراثعلىالحفاظفيمشاركةالكتابهذامادة

:الأولالجزءفيالسامرائينقدهاالتيوالكتب

درويش،اللهعبدالدكتورتحقيق،للفراهيديالعينكتاب-1

.-1343ص

الضَيرفي،كاملحسنتحقيق،العَبْديالمُثَقبديوان-2

47-62.ص
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،الدهانساميالدكتورتحقيق،للخالديمنوالهداياالتحف-3

.81-65ص

.809-5ص،الصيرفيكاملحسنتحقيق،قميئةبنعمرديوان-4

الطيب،ابيلديوانجنيبنعثمانالفتجأبيشرحالفسر،-5

الثاني،الجزءونقد،155-39ص،خلوصيصفاءالدكتورتحقيق

.-915917ص

قراعة،محمودهدىتحقيق،للزخاجينصرفلاوماينصرفما-6

.-182186ص

الأبتحقيق،خرداذبةلابنوالملاهياللهوكتابمنمختار-7

.02-8817ص،اليسوعيخليفةعبدهأغناطيوس

-121ص،الفاسيمحمدتحقيق،ثابتابيبنلثابت-الفرق2248

للرقيقوالخمورالأنبذةأوصاففيالسرورقطبمنالمختار-9

الحفيظعبدتحقيق،المسعوديالديننورعلياختيار)1(،القيرواني

.227-246صمنصور،

الدشراويفرحانتحفيق،النعمانللقاضيالدعوةافتتاح-01

.924-261ص

كوركيستحقيق،الكرمليانستاسللأبالمساعدالمعجم-11

.-562288ص،العلوجيالحميدوعبدعواد

وقد،الكتابمنالأخيرالجزءهوالسرور()قطبمنالجنديأحمدنثرهما)1(

صبحيالعلأمةاللغويأستاذناعالياَنقداَنثرتهنقدوفد،كلهالكتابأنهظن

.48،عالأردنيالعربيةاللغةمجمعمجلةفيونثر،الصام
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الفضلابيمحمدتحقيق،للقِفْطيالنحاةانباهعلىالرواةإنباه-21

.103-192ص،إبراهيم

عوادكوركيستحقيق،وتيمورالكرمليبينالمتبادلةالرسائل-13

.3432-0صه،العطيةوجليلعوادوميخائيل

الصيرفي،كاملحسنتحقيق.الفمبيالمتلفسشعرديوان-41

.327-334ص

!!"
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والأدباللغةفيالمصادرمع

لثانيالجزءا

،م8191بغداد-والإعلامالئفافةوزارة

صم.17*24،ص276

فيهعَرَضَ،الفصولمنطائفةضمنهالكتابمنالثانيالجزءهذا

وِقْفَاتعليهافوقف،والأدباللغةمصادرمنصالحةلجملةمؤلفه

عليها،الضيمحملممالهاعرضوما،اللغويةالمادةفيهاتناول،طويلة

طائفةذلكجملةوفي،العربيةسَنَنعلىجابىمنهاصحيحهوماوصخح

يفطنلمممابهألئملماوعرضقومه،ونثرهشعرهالقديمالأدبأخبارمن

تاريخياًعَرْضاتؤلفوالأدبيةاللغويةالموادهذهوجماع.المحققونله

وحاضرها.ماَضيهافيالعربيةلحال

فهي:السامرائينقدهاالتيالكتبأما

حمودالدكتورتحقيق(الأول)الجزءوالنوادرالتعليقاتا-

.الحماديالأميرعبد

الجوهريالعلامةصحاحتجديد-والعلوماللغةفيالصحاح-2

لنديم،العربيةوالجامعاتللمجامعوالفنيةالعلميةوالمصطلحات

.934-هص،العلايلياللهعبدالشيختقديم،المرعشليوأسامةالمرعشلي

خليلالدكتورتحقيق.للبَنْدَنيجيالتثفِيَةوكتابالقوافيفي-3

.-4753ص،العطية
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شيتلمحمودالكريمالقراَننيالعسكريةالمصطلحات-4

.-568صه،خطاب

أحمدالدكتورتحقيق،الأولالجزء:للفارابيالأدبديوان-5

الثالثوالجزآن،29-83ص،الئانيوالجزء،82-96ص،عمرمختار

.501-39صوالرابع

-701ص،الزَضيللشريف،التنزيلمتشابهفيالتاويل-حقائق6

411.

.413-11صه،العدنانيلمحمدالشائعةالأخطاءمعجم-7

تحقيق(،الثاني)الجزءالكرمليأنستاسللأبالمساعد-8

.941-31صه،العلوجيالحميدوعبدعوادكوركيس

الشالجي،عئودتحقيق،التوحيديحيانلأبيالبغداديةالرسالة-9

.551-151ص

-571ص،الشالجيعبودتحقيق،للتنوخيالشدَةبعدالفَرَج-01

174.

17هص،الشالجيعبودتحفيق،للتنوخيالمحاضرةنُشوار-11

:فصولخمسةأتبعهثم،5-02

،اللغويالتصحيجويخص،باريهاغيرالقوسأخذلو:الأول

.-702218ص

أنستاسالأبكتبهمالبعضنقدوفيه()مجلةالعربلغة:الثاني

.023-912ص،مجلتهفيالكرملي

الصحافة،أساليبمنلطائفةفيهعرض،الصحافةلغة:الثالث

.231-246ص
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المحيطالقاموسأغلاطفياللقيطالدربمخطوطةالتعريف:الرابع

.026-472ص،التركيزادهبداودالشهيرمصطفىبنلمحمد

272،-261ص،سيبويهوكتابالسيرافيسعيدأبو:الخامس

سيبويه.لكتابالسًيرَافيلشرحسريععرضوفيه

ي!ي!ي!
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والأدباللغةفيالمصادرمع

الثالث،الجزء،والأدباللغةلمراجعنقد

عفان-الفكردار،سم2*174،ص334

.اماهـ=304839

المرصعبكتاببالتعريفوبُدئ،الكتابهذامنالثاكالجزءوهذا

االسامرائينقدذلكتلىئم،27-هصالأئيرلابنوالأمهاتالاَباءفي

-92صالميمنيالعزيزعبدتحقيق،للفراءوالممدودالمنقوصلكتاب

كردمحمدتحقيق،للتنوخيالأجوادفَعَلاتمنالمستجادفكتاب،47

للأسودالسيرافيابنعلىالردفيالأديبفرحةفكتاب،-9496صعلي

فكتاب77،-7اصسلطانيعليمحمدالدكتورتحقيق،الغُنْدَجَاني

الحافظسؤالاتوكتاب،84-97صالحليالدينلصفيالحاليالعاطل

فكتاب،401-19صالطرابيشيمطاعتحقيق،الحوزيلخميسالسلفي

)مصادربمبحثاعقبه،901-01صهالمعريالعلاءلأبيالغفرانرسالة

.221-011ص(الغفرانفكرة

-123صحئتيفيليبتحقيقمنقذ،بنلأسامةالاعتباركتابئم

محمدتحقيق،جعفربنلفدامةالكتابوصناعةالخراجفكتاب،138

عنوانفيالمختصرالجامعكتابئم،152-913صالزبيديحسين

-153صجوادمصطفىتحقيق،الساعاتيلابنالسيروعيونالتواريخ

الجامعةالحوادثاو،المتاخرةالعصورفيالعربيةمنفكتاب،165

مصطفى-تحقيق،الفوطيلابنالسابعةالمئةفيالنافعةوالتجارب
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لصاحب،الخلائقوسرالحقائقمضمارفكتاب،791-167صجواد

حسنالدكتورتحقيقالأيوبيشاهنشاهبنالدينتقيبنمحمدحماة

الستارعبدتحقيق،للصابيالوزراءفكتاب802،-991صحبشي

تحقيق،للصابيالخلافةداررسومفكتاب،234-902صفراجاحمد

تحفيقللصابيالنادرةالهفواتفكتاب،255-23هصعوادميخائيل

.-572273صالأشترصالحالدكتور

وحققنشرمماأشتات:الأولمباحثبثلائةالكتابوختم

وتيسيرالتعليميةالوسائلفيالنحوكتبمع:الثاني-276،28ص

المترجمةالكتبمنقطوف:الثالث311،-287صالعربيةتعليم

313-332.ص

!!!
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اللغويالمعريمع

هـ=4014بيروت-الرسالةمؤسسة

سم.ك!1724،ص923،م8491

اقتصرحتىهذهشهرتهوشاعت،شاعراًالمعريالعلاءابوعُرف

،لرجالاومعرفةلتاريخيالدرسباشُغفَتقليلةفئةلاإالمتادبينعامةعليها

متفلسفشاعرانهإليناواُوحي،شعرهإلاالمعريمننعرفلادهراًوغَبَزنا

ألمعي.ذكياعمى،متشائمجامد

بعضخلالمنالمعريلغويةعلىيدللالكتابهذافيوالسامرائي

منكثيرعلىفيهافوقفبهاالتعريفانظر.الغفرانبرسالةفبدا،كتبه

النماذجمنكثيروعلى،وغيرهموالنحاةوالشعراءواللغويينالرواةاخبار

انصرفثمفيها،للنقَّادكانوماالتأويلمنوجوهفيهاكانالتيالشعرية

الكتابوهذا،والمواعظاللهتمجيدفي(والغايات)الفصولكتابإلىعنها

والفقهوالحديثوالتاريخاللغويةالعلوممنكبيرةجملةعلىاشتمل

طلابها،علىالأشتاتهذهمنالفقرةيمليكانوكأنه،وغيرهاوالفلك

فيكالقافيةفيجعلهاالمسألةتلكفيالقولاخروكأنها،بالغايةيختمهاثم

اللغةمن)الغريب(يشرح)الغاية(بانتهائهبعدالفقرةيتبعثم،البيت

كتاباًلهاجعلففد،الرسائلعداماكتبهمنكثيرفيطريقتهوهيفيها،

.(لرسائلا)خادماْسماهلرسانلاهذهشرحمادةعلىيشتملمعيناًاَخر

علىالكلامفيوهوالوليد()عَبَثكتابهفيالحديثإلىانتقلثم

التحامل،منيخلوولاالئبزمنيخلولاالاسموهذا،البحتريشعر

علىمعتمدوهو،فيُصْلِحُهالغلطعلىالوقوفيتحزىالمعريوكان
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الناسخ،صنعمنالنسخةفيالغلطهذاكانوربماإليها،اشارنسخة

السامرائيوعرض،أخرىنسخفيموجودغيرالمزعومالغلطهذاولعل

تحامُلانهاوأبان،وردهاالبحتريفيهاالمعريخطاموضعاً)25(د

منيتخذوهو،اللغةفيكثيرةمسائلعلىالوليدعبثاشتملوقد،نَقدلا

)والكتاب،القولفيهيبسطأنإلىلهحافزاًالبحتريشعرفييَرِدُشيءاي

.(لوجوهامنوجهبأيالعبثمنضَرْباًيكونانيمكنلا،فوائدهكثرةعلى

،تطولاوتَفصُروقفاتعليهاووقف(الملائكةد)رسالةعرضثم

وليس،النحوفيورأينظرذوونَخوِخ،ضليعلغويالمعريانليبيق

وصرفلغةمنالكتابفيماانإلىوخَلُص،السابقينمنلغيرهتابعاً

عزجثم،اللغويبالتاريختتصلجقةوفوائد،وشعرودَلالات،واشتقاق

انتقلثم،فيهاواغراضهولغتهمنهجهعلىووقف،العلاءابيرسائلعلى

لسانعلىالمعريفيها)يتكلموالشاحجالصاهلرسالةفيللحديث

إلىكثيرعلمعَيْبةالرسالةهذهانإلىوخَلُص،بهاوعزف(وبغلفرس

المؤرخونعليهايقفأنلابدالتي،والاجتماعيةالتاريخيةالفوائدجانب

ووقف(النابح)زجرعلىواتى،الحِقْبةهذهعلىالكلامعندعصرنافي

منه.مقتطفاتعلى

عددُهاوِقْفاتجملةواورد(الحماسةديوان)شرحعلىعزجثم

القدرالدارسامامليضع،المخطوطمناستفراها،وِقفةوثلاثونواحد

للحماسة.شرحهفيالمعريبهشغلالذياللغوي

شيئاًيصنعأنمرامُهوكان(،الغفران)رسالةمنبكلماتختمهثم

ولغةالمتنبيلغةفيهذامنعَمِلَهكانماغِرارعلى(المعري)معجممن

منطائفةعلىالوقوفاللغويالعملمنالنهجبهذاواُريد،الجاحظ

كأنْ،خاصكاتباًاستعمالامكانشاعراًللأديبفيهاكانالتي،الألفاظ

معنىسيرورةإلىالخطأفأدى،ذلكفياخطااوفيهااتسعقديكون

فيتردولمالشاعراوالكاتبوتدهاجديدةالكلمةتكونوقدجديد،
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،المعريالفاظفيهذامنشيئاَيصنعانيريدوكان...المعجمات

وابنوالجاحظالمتنبيمعواتَبعهلنفسهرسمهالذيالمنهجانوجدولكنه

فحمّلهانفسهعلىقساالمعريلأنوذلك،المعريفييتحققلا،المقفع

شَطَطاَ.

العلم،إلىوانصرف،الناسواعتزلالحياةفيفزهِدنفسهعلىقسا

علىوقسا،يلزملامابلزومفاشتُهر،وادبهشعرهفينفسهعلىوقسا

منقالبفيسَلَكَهاوالشواردبالأوابدالعامربالغريبفجاء،نثرهفينفسه

فجعله،المسجوعالنثرهذافينفسهعلىسقوربما،مسجوعةالفواصل

نثرهفيالمعرياثبتهاالتي()المصنوعةفاللغة،يلزملامالزومطريقةعلى

لمكما،معاصريهلغةيستعمللمانهإلىيميلجعلته،شعرهمنوطائفة

والغرائب،بالشَوَاردحافلةخاصةلغةهيبل،المالوفالمعروفيستعمل

العسير)المعجز(بللإتيانتوخياَالاصطناعاوالصنعةهذهإلىقصدوكأئه

والثصَب.والجدبالكدقليلةفئةإلايدركهلابل،غيرهإليهيصللاالذي

اشتاتعلىاهتمامهوقَصُر،المعجمصنععنعَدَلذلكاجلمن

عنمعترةنماذجوجعلها(،الغفران)رسالةمناستقاهاغرائبهمنقليلة

كلمة،وخمسونئلاثعددها،غيرليس()الغريبعنالبحثفيمنهجه

المعجم.حروفعلىرتبها

ضَبْطفيالميمنيالعزيزعبدالعلأمةبهقاممابذلكألحقئم

العلاءابو):كتابهمناقتطفهااخرىوفوائد،فيهاقيلوماالمعريمصنفات

.(إليهوماالمعري

الطبقةمنلغويالمعريانإلىفيهاخلُص،وخاتمةفخلاصة

عاردثبأُصولها،مُلِم،اللغويةالعلومهذهلأشتاتحامل،الرفيعة

بها.انفردلأشياءمُدرذوذاكهذافوقهوثم،بأسرارها

*!
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البلاغةنهجمع

ومعجأدراسة

،ص938،م8791عضان-الفكردار

سم0ا4*17

المؤمنيناميرخطبمنالزَضِيئُالشريفجمعهماهوالبلاغةنَهْجُ

مما،أدبهوسائر،ووصاياه،ورسائله،عنهاللهرضيطالبابيبنعلي

نسبةفيخلافوللناس(البلاغة)نهجبوسمهكتابفيفجمعه،لهتتوافر

وغيرهاالخُطَبعدالذي،خلكانابننسبتهفيشككفمفن،إليهالكتاب

الضفَديالدينصلاحذهبهذامثلوإلى،نفسهالرضيللشريف

يكونانوانكروا،المذهبهذافذهبواالمعاصرونجاءثم،واَخرون

ومن،عنهاللهرضيطالبابيبنعليصنعمنالنهجفيوردماجمغ

علي.كردومحمدالزئاتحسناحمدهؤلاء

وهي:المنكريناَراءيجازبإالسامرائياوردوقد

يعهدلممقا،الصنْعَةواَثار،اللفظيوالتنْميقالسجعصناعة-1

العباسية.العصورفيإلاعُرِفولا،عليعلى

ومعاوية،،والزبير،وطلحة،كعمر؟بالصحابةالتعريض-2

كعلي.فاضلرجلعنيصدرلاوهذا،واشياعهم

الألفاظواستعمال،المدنيةالساميةوالأفكارالوصفدقة-3

المسائلشرحفيالعدديةوالطريقة،والكيفكالأينالاصطلاحية

والصبر،معانسبعةعلىالاستغفار:كقولهوالرذائلالفضائلوتقسيمات
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.نليوناواالفُرْسكتبتعريببعدلاإيُعرفلمذلكوكل،شعباربععلى

علي.مفاممثلهعنيُجَلامروهذا،الغيبعلمإدعاء-4

:26صويقوللعلينسبتهصحةإلىيميلالسامرائيانغير

باللفظ،عِنايةعلىيشتملواحداسلوبينتظمهبجملته"والكتاب

المجازاستعمالمنفنيةبطريقةالمرادإلىتصل،فصيحةابنيةٍفيمَسُون

علىينبغيوكان،سمحةمقدرةبهوتسمحالعربيةعليهتعينمما،وغيره

المعجمبهايرفدونمادةالإماماستعمالاتمنيتخذواانالعربيةاهل

منيتخذالقديمالمعجمموادمنشيئاًنجدلاانناالعجبومن.التاريخي

.ومقوماً"مُصَؤباًالنهجلغة

البلاغةلنهجدراسة:التاليالنحوعلىكتابهالسامرائيقسموقد

المعجم،61-44صوالوصاياوالكتبالخطبمننماذج،صفحة43

ببغداد،الأندلسطبعةمعتمداً،مادة)784(وضم037،-63ص

.371-937الفهارس

!*!
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الفرائدمعجم

ص،002،م8491بيروت-لبنانمكتبة

سم.17*24

مذهباًمؤئفُهفيهذهب،المعجميالتاليفمننَمَطالمعجمهذا

يذالواسعالقديمالعربيالمعجممنانتقاها،الكَلِممنلطالْفةتاريخياً

غيرُهيوِقْفةكل،مفيدةوِقْفَاتالفرائدهذهعلىفوقف،الجفَةالفوائد

وألاشتقاقفيعرض،لغويةمادةأصلفيبعيداَيذهبأنهذلكأُختها،

وأتاريخيةمسالةتستوقفهقدأنهحينفي،وذاكهذامنشيءأوتوسُع

الدارِسيجعلالفوائدهذهوجِماع.مَثلأوحكايةأوبخبرتتصلاجتماعية

.واشباهنظائرلهايكونأنقللغةالعربيةأنيوقن

لِقِدَمها،القديمةالموادهذهأخترلمأني"على:السامرائيويقول

عربيتنافيلامعاَأوباهتاَشيئاًمنهانلمح،تاريخيةفرائدمنتقدَملمابل

العصربحاجاتتفيأنتستطيعالمعاصرةلغتناأناظنوما،المعاصرة

هذهأمثالمنأكثر،القديمالمعينذلكمنوافِقدرلهايكونأنغيرمن

.الفرائد"

المعجم.حروفعلىمرتبة،فريدة)697(المعجمهذاضم

.138ص،عدس:مثال

عَدسَة.واحدتهالحبمن(و)العَدَس

وما،العينأجزاءمنجزءعلى)العدسة(لفظأُطلقلقد:تعليق

المصطلجهذافياعتمدواقدعصرنافيالعيونطبفيالدارسينأنأظن
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منإليناوصلفيماالطبدرسوالأنهموذلك،العربيةفيقديمعلمعلى

ترجمواانهمالاعتقادإلىالظنبييبلغفقدذلكاجلومن،الغربيينعلم

11(!!إ()حإالفرنسيينعند)العدسة(هيهذهكانتوإذا،الأجنبيةالكلمة

العينمنالجزءهذاسقواقدالغربيينهؤلاءفإن،الإنكليزيةفيونظيرها

فكانت،الغربيونفيهاجتهدمااخذناوهكذا،تشبيهاَ()العدسحبةباسم

علمياَ.مصطلحاَالعدسةلنا

لعربافيهشاركالذيالقديمبالعلمالمعاصرونيتاثرلملِمَيقالوقد

الصلةمقطوعةالحديثةالعلومانهذاعنوالجواب؟الطبيةالموادهذهفي

علىوهي،المتقدمونالعربالعلماءانجزهعمّاالعربالدارسينلدى

نإثم،الحديثةالعلومهذهفيالغربيالإنجازعلىتعتمدذلكمنالعكس

استعمالعلىفيهجرينامماشيالزجاجمنضربعلى()العدسةإطلاق

الغربيين.

:913ص،اَخرمئال

:عرس

)الصحاح(:وفي.والمراةالرجلفيهيستوينعتو)العَروس(

إعراسِهِما.فيماداما

وا)عريس(المُعرِسللرجلالمعاصرينوقول:اقول-تعليق

العربية.تعرفهلاجديدفموثد()عِزيس

*!لأ!
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الاعلاممصطلحاتفيالوجيزالمعجم

-انكليزيفرنسي-عربي

،9991بيروب-ناشرونلبنانمكتبة

،09-1ودراصةمقدمةك!1724ص214

،1-1948الإعلاممصطلحاتفيالوجيز

تغريبفيملحق،155-152الخاتمة

منالكئيرعلىيشتمل،المعاصرةالعربية

فهرس،017-156الإعلاممصطلح

-188فرنسيفهرس،187-171عربي

.412-202إنكليزيفهرس،102

فيوالمهمّةالضروريةالمعاجممناللغةالثلاثيالمعجمهذا

لندرةمؤلفهوضَعَهوقد،والمعلوماتيةالإعلامعصرفيلأننا،مجاله

العربية.فيالإعلاممعاجم

الصحافةلغةخاصة،الإعلاملغةتناولتمُسهَبةهامةبمفدمةاستهفه

والوافدالأصيلبينبرشاقةرابطاً،العربيةاللغةاصابتالتيوالتحولات

الضيمالأحيانمنكثيرفيأدخلتالتيالترجمةعلىومركزاً،الطارئ

علىأصحابهايكنلمالتيالترجمةخاصة،العربيةاللغةعلىوالزطانة

إليها.والمترجمعنهاالمترجمباللغتينعالٍمستوى

الباحثينومن،الترجمةولغةالإعلاملغةمنأمثلتهالسامرائياستقى

يجعلمما،والتلفازوالإذاعةالصحافةفيلإعلامييناأخطاءيتعقبونالذين
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غير،وتبدُلونموحركةمنفيهابما،الحياةللغةعاكسةمرآةمعجمهمن

فأحاط،العربيالعالمأقاليممنواحدإقليمعلىذلككلفيمقتصر

الخاصة.الجزئياتإهمالدونمنالعامةبالقواعد

معبالعربيةالمشروحةوبمصطلحاتهالشاملةبدراستهالمعجموهذا

وتعليق،المعجمحروفعلىالمرتبةوالإنكليزيةالفرنسيةمقابلاتها

يُعَدّ،التعليقلهذاضرورةفيهايرىالتيالمصطلحاتمنكثيرعلىمؤلفه

هذافيوالباحثينوللأساتذةفيهوللعاملينالإعلاملطلابمهقاًمرجعاً

والتلفازوالإذاعةالصحافةفيالعاملينللمترجمينوعوناً،المجال

،اللغويالتصحيحومعاجمكتبسلسلةفيهامةوحلقة،والمعلوماتية

وأصفى.انقىعربيةسبيلفي

غيرالعربمنالمصطلجأصحابأنالخاتمةفيالسامرائيوبئن

الفصيجعنوالبعدوالتجاوزالخطأمنهميكونفقد،لصنعتهممدركين

أنهمع)استبيان(الاجتماعيةالعلوممصطلحاتفيكقولهم،المليح

نأوالصواب)اسْتبَيَنَ(وهوالعربيةفيلهلاوجودواحدلفعلمصدر

.()الاستبانةومصدره()استبانالفعل

وأوضج((و)العولمة)الخصخصةأمرمنونقرأهنسمعهماهذاومن

مصطلجمنالمشارقةلأصحابهمعمايبتعدونإفريقيةشمالياهلأن

في)كمبيوتر(هولما()الحاسوبقالوافالمشارقة،الواحدللشيءخاص

.()الرتّابةالمغاربةقالحين

علىويشتمل(المعاصرةالعربيةتغريبفيب)ملحقكتابهوختم

منهاتستفدلمالتيالأساليبفيهاستوفى.الإعلاممصطلحمنالكثير

ذلكومردّ،العربيةفيوحشرتترجمتفقد،لغويةوثروةغنىالعربية

يتيسرفلمفيها،القولوفنون،العربيةبأصولللترجمةتصدىمنجهل

،العرببلاغةهؤلاءعرفولو،عربيبأسلوبالغربيةالأفكارنقللهم
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تعدلابحيثعنهاغريبةاساليبالعربيةفياندستلمااسرارهاوعرفوا

هو:كقولهملدينايتوافرانفينجتهدالذيالفنيالمصطلحطائفةمن

توترت،عثرةحجر،العيونفيالرمادذز،العامةالمصلحةعلىيسهر

الواحد.بالحرفاجاب،بالناريلعبهو،العلاقات

*بمهـ!
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المعاصرةالعربيةفيودراسةمعجم

،0002بيروت-ناشرونلبنانمكتبة

المقدمة.عداسم2ك!4ا7ص891

فياو،الجديدةالعربيةفيمعجمادقبتعبيراو،جديدمعجمهذا

جوانببعضعلىتاريخيةوِقْفاتالسامرائنفيهوقف،)1(العربيةجديد

فيهووقف،العربيةهذهأصابالذياللغويالتطورعلىالجديدالمعجم

هذاعربيةفيودلالتهااللغويةالثروةهذهألفاطعلىمتتئعةتاريخيةوِقفات

المقالةومن،الإعلامووسائلوالمجلاتالصحفمنتلقَفَهاالتيالعصر

الحديثة.العلوممنالمتأئيالجديدالمصطلجومن.والروايةوالقصة

إلىوفدتالتي،خصوصاًوالتعابيرعموماًالأسلوبعلىوعزج

سفحَةلغةالعربيةفإن،العربيةعنغريبةانهاومع،الترجماتعَبْرالعربية

وراضَهاالاستعمالقَبِلهابل،الأساليبلهذهتتنكرلم،طئعةلينةسهلة

.الئجارعربيةأنهاالقارئتوهمحتى

جديدةلغةعصرناعربيةأننُقِزَانلنابد"لا:المقدمةفيالسامرائيويقول)1(

ذاتلغةكونهامنفيهأناماعلىلأستظهر!اني(المعاصرة)العربيةادعوها

الذيالجديدالمعنىالعربيةهذهفينجدأنناالدوامعلىيشعجديدمعجم

مجازإلىذهبنااننافنرىهذاونتجاوز.الأعجميةباللغاتتاثرنامنافدناه

)عربيتنافيلناكانوقد..0اللغاتتلك-مننشعرلمأم-شعرنانقلناهجديد

أذهبولست.جديدةدلالةإلىفصرففاها،دلالتهافيأخطأنامواذ(المعاصرة

نجدأنلنايكونوقد0وعفتشاعتأنهاذلك،شائعخطأإنها:القولإلى

.تقئله(علىحُمًلناولكننا.العربيةنحوعنيبتعدالجديدةالعربيةهذهفيشيئاَ
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روافدإلىينضم،الضرورةاقتضتهرافدالجديدةالعبارات5هذإن

والتومثعوالكنايةوالاستعارةالمجازإلىأي،الحديثةالقديمةالعربيةإثراء

.مفهومبأشملالدلالي

موقفاًالحديثةوالأساليبالجديدةالمعزَباتمنالسامرائيوقف

منتؤصيفياً،أووصفياًتسجيلاًاللغويةالظواهريسجلمحايداً،علمياً

سبيلفيالمؤرّخالعالمصنيع،إيجابيةاوسلبيةتقويميةأحكامإبداءدون

.المجزَدةالعلميةالمعرفة

يرىالخطا(تجاوزتالتيالمعاصرةالعربية)منفصلوفي

يعدّكانماإلىنظراًاَخرننظرأنإلىدفعناقدالاستعمالأنالسامرائي

ويقول.نريدماعلىيعينماالعربيةسعةفينلمجأنيكونوقدخطأً.

إذاخطاأعدّهاأناستطيعكثيرةأشياءعلىهنالأقف"!اني:2صه

فيه،مخرجاًانسربلنفسيأجدقدولكني،السلفيينأصحابناسايرت

أمنيّةإجراءات،الاستبيان:بسطهالذيذلكومنقليلاً"،فأفارقهم

ومصادفة.،صادف،اسْتَهْتَر،الأصولية،مشدَدة

فيهعرض(المعاصرةالعربيةفيالجديدةالأبنية)منفصلوفي

العربية.أبنيةخالفت(المعاصرة)العربية5هذفيشاعمماكبيرةلطائفة

نأإلىوخلص،غريباًالكثيرالشائعهذاإزاءفصيجهوماغداحتىوشاع

فيمسطورهوعمايختلفجديداً،معجماًتؤلفالمعاصرةالعربية

فيتحولالذيالفعلهذا)أكّد(،:الأبنيةتلكومن.القديمةمعجماتنا

على،أكدكفولهم)تعرّف(وكذلك،لازمفعلإلىالمعاصرةالعربية

و)تمشى((و)شكك،دلالتهغيرإلىصُرفالذي،و)ركّز(،علىوتعرف

إلىالمعاصرةالعربيةفيعنهوعُدل)مشى(:مثلالعربيةفيفصيحوهو

الأكثريةذوقمعالأمرهذا"تمشىعامغالبهولماموافقاًسار:معنى

...(و)مَكْيَجَ(و)تلفن(و)انتدب(و)حلل"الساحقة
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عالج(والمحدثينالقدماءبينوالمعربالتعريب)معفصلوفي

هذافيواورد،والمحدثينالقدماءاللغويينشغلتالتيالتعريبقضية

ترجع،العربيةالمجتمعاتفيحالياَالمستعملةالكلماتمنعدداَالفصل

سَعَةعلىتدلّشواهدجعلهاوقد،العربيةغيراخرىلغةإلىاصولهافي

تلكاستقىوقد،التاريخيةفوائدهاإلىإضافة،الأجنبيالكلممنالإفادة

0(لأعجميةالكلمةاتعريب)تحقيقباشاكمالابنكتابمنلشواهدا

ناعلىفيهاالسامرائيحرصفصلاَ،عشرئمانيةالكتابحوى

وصنع،ويكفلهبهويتعلّقالاَخرإلىينظراحدهاوكأن،وشائجهايحترم

.الكتابفيالواردةوالتعابيرللألفاظمفيدةفهارس

!"!
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المُصْطَلَحفيالمُقْتَرح

الطيرصيدفي

البقالبابنالمعروفودعةبناسماعيلبنلمحمد

مركز.السامرائيإبراهيملهوقدمحققه

بدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعة

سم.17*24،ص49،هـ=14187991

عصرنافيعليهنصطلحمااوالجد،منشيءالكتابهذامادة

تبتعدالتيالممارساتضروبكسائربهالمعنيئيؤدّيه،المحمودبالنشاط

ومن.الإسلاميالتاريخفي()الفتوةممارسةفيالكتابوهذا،اللهوعن

منالنشاطهذافييكونلماعَرَضالمؤلفأنّالكتابفيالجدامارات

الممارسةهذهفييكونمامُحاكاةفيكثيراًاجتهدوانه،وأحكامرسوم

شرعي،حكممنفيهيترتبوما،والمراةالرجلبسلوكالخاصةبالأحوال

به.يتصفأنللراميينبغيمااحكامالقارئفيهويجد

بالبندقيتصلمعجمعلىالقارئيقفالكتابمادةجملةوفي

يدعىالذيالمرميوالطيربها(يرمىالتيالحجارةوهيبندقة)واحدة

الضرْع.

الهجريالسادسالقرنفيالفوميجدالكتابهذافيوالقارئ

والطيربالراميالرميمصطلحمنجَمْهَرةفوئدوا،بالعربيةتسقحواكيف

وغيرهم،ورماةحكاممنالممارسةهذهفيبالنظروالقائمينالمصروع
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شؤونمنالإسلاميالشرعيقتضيهماعلىالجادةالرياضةهذهيجدإنهثم

الجد.

الكتببدارالموجودةالنسخةعلىالكتابهذاالسامرائيحقق

منلهليسوناسخها،()9463رقممجموعضمنوهوببارش!،الوطنية

)المصطلحفيبفهرسالكتابذيلوقد،والضبطالفهمعلىيعينهماالعربية

،والبندقالرميممارستهمفيالصنعةاهلعليهااضطلعموادوهي،(الفني

كتابمناستقراه،الخاصالجديدهذاليفيداللغويةدلالتهاعنعُدل

مصطلحاَ.31()عددهاالمعجمحروفعلىرتبهاوقد،المقترح

!!!
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القراَنأساليبمن

-الفرقاندار،بيروت-الرسالةمؤسسة

،اص44،ام839هـ=ا304عمان

سم.*1724

افتتحالعبارةبهذه،جلالهجلاللهكلامَتناولماالكلاماحسنُ

الشريفة،اللغةهذهعلىجديدةوِقْفَاتيقفانلهبداوقد،كتابهالسامرائي

ومنلأوائلاالدارسينمنتنللم،العربيةاساليبمنشيءعلىمنهاويطلع

القليل.غيرعصرنااهلمنخلفهم

وِقفاتعليهاووقف،القراناساليبمنموادجملةإلىواشار

ذلكمنلهوكان،النافعةالفوائدهذهامرمنلهبدامافيهاعَرَض،خاصة

عليهاوقفالتيالأشتاتوهذه،الأوائلالنحاةإليهذهبمايخالفشيء

لتسجيلالعربيةهذهإلىالعَؤدإلىحافزاَيكونانمايمكن،الموجزهذافي

هذهمنوطائفة،النافعبالعلماتصالاَاكثرنحوعلىوفوائدهافرائدها

النحويةالمباحثعلىاقتصرناإنفهمهافيمقصريننكونقدالأساليب

قدالمسائلمنطائفةفيالنحويالعلمعلىالاقتصارووجد،القديمة

كالدعاءكثيرةمسائلانذلك،القراناساليبمنجُملةعلىالضيمحمل

وإن،معوزةوالتفضيل،والذموالمدح،والتعجب،والتوكيد،والقسم

إلىذلكمنوخَلُص،النحاةيذكرهلمبمافتأتي،فيهالَيَنْفَسِح،القولمجال

فهمها.علىمعينغيرالنحاةقالهماان

النحوفيالدارسينجمهرةبهخالفجديداَاثبتالكتابمقدمةوفي

دربسببوضعقدالعربيالنحوإن:القائلةالمقولةتردادإلىذهبواالذين
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ذلكمنفكان،الحدهذاوتجاوزت،للألسنةعرضتالتياللحنغائلة

المقولةهذهتردادعلىالقومواستمر،اللهكلامفيللقزاءيعرضلحن

الدرسمنبسَبَبنشاالنحوانإلىوخَلُص...اجزائهافيواختلفوا

علومتدعىالعلومَالتيًمنطائفةبالقراَنالعنايةولّدتفكما،القراَني

هذهعدةمنشيئاًالنحوعلمجاءكذلكلأخرىالإسلاميةاوالعلوم،العربية

لمعروفة.االعلوم

:فصولتسعةالكتابضم

.(العربيةفيالدعاءاساليب)من:لأولا

.(التنزيللغةفيالنداء)أسلوب:الثاني

.(التنزيلولغةالشعرفيالقسم)اسلوب:الثالث

.(التنزيللغةفيالتفضيل)اسلوب:الرابع

.(التنزيللغةفيالتعجب)اسلوب:الخامس

.(التنزيللغةفيالتفضيل)أسلوب:السادس

.(التنزيللغةفيوالذمالمدح)أسلوب:السابع

وأفعال،المقاربةافعال-الأفعالمنطائفةفي)الدلالة:الثامن

.(الشروعوافعال،الرجاء

واللغويونالنحاةقالهلماعرض(لأفعالاأسماءيسمى)ما:التاسع

وبماالعربيةأساليبفيالنظرمنلهبدابماالفريفينأقوالعلىوعفق،فيها

القراَني.الدرسعليهأعانه

!!!ه
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التنزيللغةبديعمن

-الفرقاندار،بيروت-الرسالةمؤسسة

،ص004،ام849هـ=ا404عقان

سم.*1724

اللغةبينتتؤزع،العربيةاللغةفَيْضمنفوائدالكتابهذاتضمن

إلىكئيرةإشاراتوآشار،بديعةآفانينَعلىمشتملة،والأدبوالنحو

دقائقوإصابة،الأداءوإحكام،اللفظتخيّر:منها،التنزيللغةخصائص

الئظْم،إحسانمعيتفقالذي،الاياتفواصلفيوالتناسبالمعاني

.الإعجازسرذلكمنوكان،والأغراضالمعانيوإحكام

فبدأ،والاَياتالسورترتيبوَفْقَالبديعلذلكالسامرائيعرض

وِقْفَة،)615(عليهوقفمماوكان...عمرانفاَل،فالبقرة،بالفاتحة

:اقول:بقولهالوقفةيختمماكثيراَوكان

لاستعمالابينالربطذلكومن،بالفوائديمورالكتابهذاانوالحق

لاستعمالوا،152ص(14)9الفقرةفيكماالمعاصرلاستعمالواالقراَني

والكلم،426و422الفقرةفيكمانستعملهولانعرفهلاالذيالقراَني

تعالى:لقولهعَرَضحينالمعاصرةالعربيةفيالافتقابكلنفتقدهالذى

بغيريتعرضالذيفالمعتر)353(،فقرةؤَالمُعْتَزَ"اَنقَاخً"وَأُطْعِمُؤا

المسابقةبمعنىوالمعاجزة،المتعففأوالسائلالقانع:وقيل،سؤال

الاياتبعضلاستعمالالمعاصرينإساءةوِعن،228ص)357(فقرة

منبتسميتهااللهانزلمااي"سُفطَقمِنبِهَاآدتَهُأَنزلَ"مَاَ:تعالىقولهمثل

مواطنفيواقتباسهاالايةهذهاستعمالفأساؤواالمعاصروناما.حجة
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منبهااللهأنزلماأخبارهذه:مثلأفيقولونمطلقاامتناعااقتباسهايَفتَنِع

منحالبأيلايمكنوالباطلوالكذب،وباطلكذبمحضأي،سلطان

.671ص(2)70فقرة.اللهمنحجةبهاينزلأنالأحوال

العلمضوءعلى:مثلالكُتابلدىاللغويةللأخطاءوعرض

فيوأخفقخاببمعنىوفشل،1هص)3(فقرةضوءفي:والصحيج

ومئل.94ص(1)13فقرة.وضَعُفجَبُن:الصحيحومعناها،مسعاه

وَبَئنَهبَئعَبهُغتَكُنلَغكَانلَيَقُولَنَاَدئَهِمِنَفَضلأَطبَكغُوَلَبنْ"(الئناستعمال

شاعماأما،للقسميكونأنينبغيالجملةهذهمثلفيفالجواب"مَوَذَة

خلافعلىجرىالذيالأسلوبوهووالشعراءالكتاببعضالسنةعلى

جرواالمعربينأنذلك،التنزيللغةعليهودئَت،فَصاحتهاشْتُهرتما

للشرطجوابفيهالجوابوأن،الشرطأسلوبهوالأسلوبانعلى

)47(فقرة.ضروريهومايفتنافلمذلكمنشيءفاتناولئن:فيقال

.56-95ص

بيضاءفَعْلاء:علىأحمر،أبيض:افعلجمعوصفذلكومن

جمع)فُعْل(ببل)فعلاء(بيصجولايكونلاللجمعفالوصف،حمراء

.26هص،(465)فقرة.فعلاءأفعل

وَمَن":تعالىلقولهعرضعندماذلكومنلغويةفوائدلكتاباوفي

إذاأنهبينهماوالفرقوفتحها،الشينبضمقرئ"اَلرخَمنِتجرِعَنيَغشُ

قيل:بهاَفةولاالعشينظرنظروإذا،عَشيقيلبصرهفيالاَفةحصلت

غيرمنالعرجانمِشيةمشىلمنوعَرَج،الاَفةبهلمنعَرِجونظيرهعَشَا،

.عرج

عرضحينالخطأإلىعنهاعُدلالتيالصحيحةالتعابيرذلكومن

وهذا،بالنصرتقؤوهاي"وَتُعَزِرُوُهوَرَسُولإِءبِأدلًهِئِتُؤْمِنُوأ":تعالىلقوله

عرضوحين،282ص)516(،فقرة.المعاصرةالعربيةفينعرفهلاما
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فتيز"مِنالَذِينَك!تَكَمَاكبُتؤُالَرَشُولَه"أدئَهَيُحَاَذُوقَالَذِينَان":تعالىلقوله

فصنعوا،النفسعلمأصحابعنهعَدَل.وأُهْلِكواأُخزُوا:كبتوافمعنى

الأفكارمنويخفييكظمالإنسانأن:بمعنى،()الكَبْتهومصطلحاًمنه

ويرى،مَشينتصزفأوخاصسلوكإلىيدفعهماوالهموموالمعضلات

والكظم.ا!خفاءتعينالتي()الزئمُهيأخرىكلمةإلىيُلجأأنالسامرائي

.192ص(5)46فقرة

عرضحين،مباشرسفرإلىقاصدسفرعنعُدُولهمأيضاًذلكومن

المعاصرينانفلولَأتنعُوكَ"قَاصَحداعَيَضاقَرِئاوَسَفَزا؟نَلَؤ":تعالىلقوله

وما،اللغويةحاجاتهميسذمافيهالراوا،اللهكلماتفيالنظرأطالوا

،مباشرةطريقة،مباشرسفرقالواإنهم.حديثمصطلحمنفيهيضطربون

ذلك،النحوهذاعلىالمباشرةفهمواكيفأدريولا:السامرائيويقول

وصفحملنستطيعلاانناعلى،بنفسكالأمرتليأنالمباشرةفصيحبأن

إنها:نقولولكنناالخطا،علىالمعاصرةعربيتنافي)المباشر(بالشيء

لجميعيعرضشيءوهذا،الدلالةفيالتطورإليهااذىموتدةجديدةلغة

(1)52فقرة.قديمويختفي،جديدفيظهر،المعانيتتغيرفقد،اللغات

1310ص

التنزيل،لغةفيكثيرةوهيالأصواتفيللمشاكلةايضاًوعرض

()128فقرة.والتلاوةالأداءحسنإلىيرميصوتياًغرضاًتؤديوهي

10-16117ص

ولغويةنحويةمشكلاتفيهاالتيالكريمةالاَياتبعضإلىوعرض

اَلخوَىوَأَسَوُرأو"،12هص،"لمَشَزَنِهَدقِإِقْ":تعالىقولهفيكما

.482ص،!"شقَعِرنَخْلىاَغحَازُكَاَنَهُتمو"،812ص،ظَمُواْ"تَذِينَاَ

*جمم!
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العربيةسَعَةمن

،م4991هـ=ا414بيروت-الجيلدار

سم.42بم!ا7،ص472

الموضوعاتمنلموضوعالمؤلففيهعرضموجزبحثوهو

علىتشتملالسعةهذه،(العربية)سعةأسماهالعربيالنحوفيالتاريخية

التيالتاريخيةالأصولفيالنظريطيلوافلم،النحويونبهايُعنَلممواد

منمُرامُهوكان،الشريفالنبويوالحديث،الكريمالقرانبلغةتتصل

تنظمهاأنيمكنلا،واسعةالعربيةانيُظهِرأنكتبهاالتيالفصولهذه

لهايعرضلمموادعلىفيهيقفالكتابهذافيوالدارس.مقررةقواعد

.اللغويونلهايعرضلمأخرىوعلى،النحويون

*ئنلأ*
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للمَززُبَانيالشعراءمعجممنالضائعمن

هـ=4014بيروت-الرسالةمؤسسة

سم.*1724،ص166،م8491

أعلامفيهرُتبتْمعجمط384-)792للمرزبانيالشعراءمعجم

النظروصَرْف،الأسماءاوائلمُراعاةمعالهجائيةالحروفعلىالشعراء

نوعهمنالأولالمعجمهذافيالمرزبانيحاولوقد،والكُنَىالألقابعن

مشهورهم،قاطبةالشعراءذكريستقصيانالشعر،تراجمكتببين

اسماَلافخمسةعنيقللاماضمّنهحتى،ومُقِفهممُكْثِرهموَمْغمورهم

لمالقيّمالمعجمهذاان،عليهيؤسفالذيولكن،النديمابنيذكركما

يتضمنالذيالأخيرقسمهعلىإلاالباحثونيعثرلمإذ،بتمامهإلينايصل

الهجائية،الحروفآخر-حتىعمرومادة-العينحرفمنالشعراءاسماء

عنللبحثإليهنرجعسجلأوفىلكان،بتمامهإليناوصلالكتابانولو

الثالث،الهجريالقرننهايةحتىالعصورأقدممنذالعربيةشعراءاسماء

سنةبالقاهرةفراجاحمدالستارعبدبتحقيقإليناوصلمانشروقد

ترجمة.الفمناكثروضم،م0691

شعراءجملةمنشاعراَ)258(جمعالكتابهذافيوالسامرائي

التراجموتختلف،المعجمحروفعلىرتبهمللمرزبانيالشعراءمعجم

فوائدعلىمشتملةوإما،الإيجازكلموجزةإمافهي،المجموعهذافي

وتهذيبحجر،لابنالإصابة:كتبمناستقاهاوالشعرالترجمةفي

الوفياتوفوات،لياقوتلأدباءاومعجم،بدرانالقادرلعبددمشقتاريخ

،للزبيديالعروسوتاج،حجرلابنالميزانولسان،الكتبيشاكرلابن

.خلكانلابنالأعيانووفيات،للبغداديالأدبوخزانة

!!
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الجاحظمعجممن

.م8291بغداد-والإعلامالئقافةوزارة

تحويالتيالمعجماتبعضصنعفيفريداًمنهجاًالسامرائيسَلَك

بهذااراد.المقفعوابنكالجاحظ،والشعراءالكتابلكباروفوائدفرائد

فيهاكانالتيالألفاظمنطائفةعلىالوقوفاللغويالعملمنالنهج

اخطااوفيهااتّسعقديكونكأنْ،خاصكاتباًاستعمالشاعراًامللأديب

آخرشيءيكونؤقدجديد،معنىسيرورةإلىالخطافأدى،ذلكفي

انهااو،اللغويونإليهايشرلماعجميةدخيلةانهاهو،الكلمةبهتتصف

الكلمةتكونوقد،خاصمقامالعربيةفيلهافكانسامئةاصولمن

فصيحةتكونوقد،المعجماتفيتردولماوالشاعرالكاتبوئدهاجديدة

معروفةانهاحينفي،المعاصرةالعربيةفينفتقدهاولكننا،عصرهافي

.(541صاللغويالمعري)مع.الدارجةالألسنفي

ناالسامرائيويرى،العقلتعفمالجاحظكتبانالعلماءتناقل

الأقدمين،علىخَفِيَتأشياءعلىيدلكفالجاحظ،موجزةالعبارةهذه

كتبوقارئهذا،عصرنافيإلاالعلميُدْرِكْهالمصفحاتويكشف

الحديث.اللغةعلمفوائدمنصالحةجُملةيرى،ورسائلهالجاحظ

علممنفيهتجدلكنك،ومتعةوأدبظرفكتاب)البخلاء(فكتاب

الجديد.والعلمالنئرالفكرمنالكئيرلاجتماعا

رتبهوقد،الجاحظلكتبقراءتهمنهذامعجمهالسامرائياستقى

وشمل:،الهجاءحروفعلى
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فيالزمانعليهوعفى،الجاحظذكرهالذيالفديماللفظ-ا

.إحياءهأحسثاأثالومفيدوهو،عصرنا

أداةكانأو،العلميالمصطلحمادةمنكانالذيالقديماللفظ-2

عصرنا.فيمنهانفيدأنبنايحسن

يعزبوه،لممماأوالعربعزبهمفا،الدخيلالأعجمياللفظ-3

عنتكشِفالمعزباتهذهنوعأنذلك،تاريخيةحضاريةفائدةذلكوفي

.بالحضارةتتصلفوائد

ما.لغرضٍالجاحظاستخدمهالذيالعاميئاللفظ-4

فيوأبقيناه،المعاصرةالعربيةفيافتقدناهالذيالفصيحاللفظ-5

الدارجة.اللغة

بصَوْغهينفردكأنْ،جاحظيةخصوصيةعنيكشفالذياللفظ-6

جمعاً.أواسماًأوفعلاًإن،وبنائه

اللغوية0المظانفينجدهولم،الجاحظبهتفردالذياللفظ7-

لهنجدأنيمكنلامفا،عصرهفيالعواموتدهالذياللفظ-8

عصرنا.فيمنهبقيشيئاًولا،قديماًاصلاً

ورسائله.كتبهعليهاشتملتمماالتعبيرفيالعاميئالأسلوب-9

!!،
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المُقفَّحبناللّهعبدمعجممن

هـ=ا404بيروت-الرسالةمؤسسة

المقدمة،سم42*17،ص482،م8491

الفهارس-11،226المعجم،01-ا

231-2480

الإسلامفيعُنيمنوأول،الكتابأئمةمنالمقفعبناللهعبد

العليّةالمنرْلةفيالمقفعابننُحلانعليناويجب.المنطقكتببترجمة

علماَ.ونصرناحقاَأقمناقدنكونوبذلك،الأدبفي

صنعمن،كتبهأشهرودِمْنه(وهو)كليلةكتابأنالسامرائيويرى

علىجعلهوقد.شائعهوكماالفارسيةعنيترجمهولم،نفسهالمقفعابن

يوتجهأنيمكنعماليبتعدالهنود،بقدماءوألصقه،والطيرالبهائمألسنة

القولبأنرايهوقؤى،عصرهفيللحاكمينمباشراَنقداَجعلهانهلوإليه

شيءالمزعومالهنديوالأصل()المقدمةفيعنهأخذقدالهنديبالأصل

المسالة.بهذهالمعنيينمناحدإليهأشارولا،عليهنقفلم

عربية،الكتابمادةأنإلىنهتديالكتابلهذهالداخليالنقدومن

الأفكار،عنالتعبيروطرالْقوخيالهاتصؤرهافيعربيةمادةفيهالأدبوان

منالمستعارالاسمهذاولولا،وحضريةبدويةعربيةبيئةفيهونلمح

وقد،مثلاَالكبير()الأدبكتابهمنشيئاَنقرأهماأنلحسبناوالطيرالبهائم

جرياَ،للكتاب(الهندي)الأصل:مقولةيردّدونالمستشرقوناندفع
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العربووصفهم،إبداعأهلكونهممنالعربتجريدفيطريقتهمعلى

مُبْدِعة.لامتبعةأمةبانهم

واستقراهمؤلفهاصطفاه،مُختاركَلِمعلىوِقفاتجملةالمعجموهذا

المعجمحروفعلىمرتبةكلمة()275وهوورساثلهالمقفعابنكتبمن

معنىإيرادفيتكونالخصوصيةوهذه،خاصةفوائدمنفيهوجدلما

بتاريخهايتصللشيءإيماءةالكلمةفيأنأوجديد،بناءأوجديد

،المعاصرةالعربيةفيخلّفتهوما،الألفاظهذهبتطورنوّهثم،وتطورها

الألسُنفيشاخصةفوجدناها،الجديدةالعربيةهذهمنهاخلتوربما

لغوية.تاريخيةفائدةكلهذلكوفي،الدارجة

*بحئن،كلئن
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المتنبيمعجممن

تاريخيةلغويةدرإسة

،م7791هـ=7913بغداد-الحريةدار

سم420*17،ص582

استقراءالمتنبيلشعرالسامرائياشتِقْراءخلاصةهوالمعجمهذا

منبعناصريتّصل،معجميلغويجَهدوهو،المعجمهذالهفتهتا،وافيأ

واتصالهاواستعمالهاوتطورهاواصلهاللكلمةفيهعرض،المتنبيلغة

منهاألفاظٍعلىقائماللغويالجهدوهذا،والاجتماعيةالطبيعيةبالظروف

طريقةمنبسَبَب،شعرهفيخاصمكافيذاتَفكانت،المتنبياستعملهاما

موادمنالمتنئياستعملهماسائرمنكغيرهاتكنلموانها،الاستعمال

واستعملهاشعرهفيوردتماومنها،الشعراءمنغيرهفيهاشاركه،لغوية

ذاتإنهاحيثمن،بالبحثجديرةذاتهافيولكنها،غيرهاستعملهاكما

وحيوئتها.وأصالتهاالعربيةقوةعنتكشفحياةذاتفهي،طويلةمسيرة

السامرائيآئر،خاصةموادالمعجمهذايضمّهاالتيفالموادهناومن

كما،لهافهمهوطريقة،منهاطائفةفيالشاعرمكانفيعرض،يدرسهاأن

تتصللتيالتاريخيةالموادامننتفكا،شعرهفيوردتاخرىلموادعرض

التعبيرفيفائقةقدرةعنتنبئكما،تارةبداوةعنفتكشف،العربيةبالبيئة

تاريخمنشيءمعرفةفيمشاركةاللغويالعملوهذا.الحضارةموادعن

0عدةعصورخلالالعربية

فيهاكانالتيالألفاظمنلطائفةلغوياًعملاًإلاالمعجمهذايكنولم
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بالمشكلاُريدمانحوعلىبالمشكلمؤلفهيردولم،المُشْكَلمنضَزبٌ

خاصنٌ،بُنيتهفيخاصناللفظانبهارادولكنه،الأقدميناللغويينلدى

البحثفيجديدهومفافيهيقالانيستحقلمامَعوز،استعمالهفي

التاريخية.الناحيةمناللغوي

"!!
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العربيالنحو

وبناءنقد

عفان-عقاردار،بيروت-البيارقدار

سم42ك!17،ص242،م7991هـ=1841

منالمورودوِرْدَهينقّيدارساَ،باحثاَالنحوعلىالسامرائيعَكَفَ

الأصيل،العربينَهْجهإلىبهليعود،العصورمدىعلىفيهتراكمتشوائب

وتاهت،وتعقيداتتفريعاتفيالدارسينعلىالنهجهذاغئمأنبعد

سقيمةوافتراضات،ضَلّةزادتهوتأويلات،عِفةزادتهتعليلاتفيمعالمه

أمرالكلامتعقيدأنيعرفونلاالنحاةكأن.افتراضاتهافيأوغلتعقيمة

البلاغة.فييقدح

فيهماليبئنالقديمالعربيللنحوفيهاعَرَضمباحثالكتابوهذا

القديمالنحونقدعلىمباحثهفيوجرى،اللغويةالمادةعنغريبهومما

يمكنماعلىالقارئوليقف،منهليستوأساليبموادمنفيهماليظهر

وليبضره،الصحيجوغيرالصحيجبينليميزالنحويالعلمِمنيعرفهأن

مباشرتهمفيالعملعنيبتعدواأنعلىالأقدمينحَفزَتالتيبالأسباب

،اللغويالعلملهذاجديدلبناءخطوطاَورسم،اللغةحقائقمنالكثير

يعينجديداَنحواَيكتبواأنعلىالدارسينحَمْلإلىذلكمنوخَلُص

لغتنالتعليمضرورةأمسىفالتيسير،الكريمةاللغةهذهفهمعلىالناشئة

ونحواَ.لغةالعربيةفهممصاعبمنفيههمممايعانونالذيناحداثناإلى

*!!
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دباءالأطبقاتفيالألناءنزهة

للأنباري

،ام859اهـ=504الزرقاء-المنارمكتبة

،اص6المقدمة.سم2*174،ص031

013-303الفهارس،203-71صالنص

وأحوالَهمومعارِفَهمالأدباءأعيانَمؤلفهضفنهالكتابهذا

فيبمفدمةيبدأوهو،والإتقانالفضلفيقاربَهممَنْذِكْرمع،وأزمانَهم

والأدباءاللغويينتراجمفيهتتوالىثم،الأولالقرنفيالنحوعلمنشأة

وعددهمأصحابهاوفاةسَنيئبحسبعاماً،زمنياًترتيباًمرتبةوالنحاة

هـوختمه09سنةتوفيالذي(عاصمبن)نصربفبدأأديباً،)917(

هـ.245سنةتوفيالذي(الشجريابنالسعاداتب)أبي

المتقدمينبينجمعولكنه،الحجمصغيرالكتابوهذا

خزانةجمعيريدلأستاذأو،لطالبوتركيزاختصاروكأئه،والمتاخرين

الإدراكوسرعة،الأخباروتحقيق،الأسلوبصفاءمعكتابفيكتب

.الممئزةالرجالبخصائص

لأن،والأدبوالنحواللغةموضوعاتفيالبحثمراجعمنويعدُ

أجلومن،والعملوالجدللعلمانقطعفقد،المجؤدينالثقاتمنمؤلفه

بها.موثوقاًصحيحةاخبارهجاءتهذا

المتاخرين،منلهمترجممَنْتاريخفيمهفاًمصدراَأيضاًويعدُ
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.الشَجَريوابنالجَواليقيكابن؟عاصرهموممّن

إلىورجع-السامرائييقول-كماسقيمتينطبعتينالكتابطبع

بينوقابل،تاريخ)5291(،رقمالمصريةالكتبدارمخطوطة

مخطوطاصلعلىكانتالمطبوعةبأنوقطع،والمطبوعةالمخطوطة

إلىفعَمَد،والتزيدوالتصحيفالخطامنالمخطوطةتسلمولم،آخر

المطبوعةللنسخةورمز،التراجمفيللتثبتاخرىمظانإلىالرجوع

.)د(بالكتبدارولمخطوطة()قهـب4921عامالقاهرةفيالحجرية

جمغ"!
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الخَا!ة

أهلُفقَدَم25/41002/هـ-ا422صفر2الأربعاءيومظهرفي

اللهرحمه(السامرائي)إبراهيمفرسانهممنواحداَوالشعروالأدباللغةِ

إلايشيعهولم،فيهاودُفن،عقانفيلجوارهاللهاصطفاهالذي،لهوغفر

قِفة.

وإنّ.الموتمننفسهعلىأشقوالأردناليمنفياغترابهوكان

.الاحتمالمواصلةمنمكَنَتْهالتيهيوحدهاكِبْرياءه

العالمبجراةيقول،غايتهمنهالاستزادةوطلب،رائدهالعلمكان

أجلهمنيصارعفيروح،منصبيجتذبهولم،ماليُغْرهلم،بعلمهالواثق

سبيله.وفي

وخذله،الإقليميةدعاةوخذله،الأمةخذلته،رجلفيأمةكان

والعقوقبالوحدةالإحساسوظلالنقد،كارهووخذله،الحاسدون

والتجاهل.والتشزدبالغربةالمثقلةحياتهمنلحظةآخرحتىيخامره

علىوتقضيالعلماء،منبالاستفادةالعربيةالأمةتفكرفمتى

المتحدةالولاياتعليهاقضتكما،والبلديةوالإقليميةالقُطرية

ولن.ومجتمعهاوحضارتهاحياتهاوطؤَرت،بهؤلاءفتقذَمت،الأمريكية

فالولايات،والمخترعينالنابغينبرعايةإلاالأمموتسموالحضارةتزدهر

كلها،الأمممنالنوابغلجلبجَهْدهاقصارىبذلتالأمريكيةالمتحدة

سبيلفيالغاليوبذلت،والأدياناللغاتواختلافالأصولتباينمع

وسيطربربوعها،فيوالاَدابالعلومفازدهرت،بهمحضارتهادعم
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خيرتضيّعالعربيةواُمتنا.العالمعلماءحَوَتعندماكلّهالعالمعلى

.واهتماماكتراثدونعامكلّفيالعلماء

فيلهتكريماًليكون،حياتهفيالكتابهذايصدرانْاَملكنتُ

ميّت.وهولهتكريماًيكونأن-لقضانهرادّولا-اللهوشاء،تهحيا

ولغتها.مّتكلا2قدمتماكِفاءوأثابك،عليأبايااللهرحمك
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