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االفتاحتية

احلمد هلل والصالة والسالم عىل  رسول اهلل وعىل آله النجباء
وبعد... 	

انتقلوا	اإىل	رمحة	هللا	ورضوانه،	فقد	شاءت	 اللغة	والأدب	العريب		من	اذلين	 ب�أساطني	 كد�أهبا	امحلمي	يف	الاحتفاء	  
آن	والتارخي	والرتامج	 الاقدار	ان	حتتفي	جمةل	»سرياء«	بعَل	من	�أعالم	العربية	وقامة	من	قاماهتا	الباسقة	وامل�ستطيةل	يف	علوم	القر�
اجللية	 البصامت	 املودل،		صاحب	 �أسسيوطي	 نصار	 الربوفي�ور	ح�ني	محمد	 العالمة	 نه	 اإ والرتمجة،	 والتحقيق	 واللغة	 الأدب	 و	
والاسستاذية	اجلليةل	عىل	جمةل	)دواة(	احملّكة	منذ	�أن	اختطت	طريقها	الناحج	يف	مضامر	خدمة	لغة	الضاد،	فقد	اكن	رمحه	هللا	عضوا	
فاعال	للهي�أة	الاستشارية	فهيا،	واليت	�أسسبغ	علهيا	من	فيوض	علومه	منذ	عددها	التجرييب	ما	جعلها	تقف	يف	صدارة	اجملالت	احملّكة	

اليت	تعىن	هبذا	اجملال	وهل	الأسستاذية	الأبوية	يف	ذكل.
الكتابة	عن	العاّلمة	ح�ني	نّصار	يه	�أكرث	صعوبة	و�أشّد	رهبة،	بل	تاكد	تكون	َمهمة	م�ستحيةل،	كيف	ال،	وهو	العاِلم	املوسوعي	
الثقافة	واملعرفة،	مؤلّفًا،	ومؤرخًا،	و�أديبًا،	ومعجميًا،	وحمقّقًا،	 العلوم	والفنون،	و�أجاد	يف	شسىت	صنوف	 اذلي	تبّحر	يف	خمتلف	

ومرتجامً...	فاكن	حبق:	شسيخ	احملققني،	و�أسستاذ	املعجميني،	وقدوة	املرتمجني،	ومعدة	الأدابء	واللغويني.
ن	العالمة	نصار	)1925-		 اإ اليه	ابلقول		 فالجمال	لالقتضاب		يف	تناول	هذه	الشخصية	املوسوعية،	ولكن	نشري	 	
2017(	حصَل	خالل	م�ريته	العلمية	احلافةل	عىل	العديد	من	الألقاب	املهمة،	مهنا	شسيخ	احملققني	العرب،	واملرتمجني،	وشسيخ	
املعجميني،	ورئيس	مجمع	اللغة	العربية،	كام	توىّل	رئاسة	اللجنة	العلمية	ملركز	حتقيق	الرتاث	بدار	الكتب	املرصية،		وتقّل	العديد	من	
املواقع	العلمية	مهنا:	رئاسة	امجلعية	الأدبية	املرصية،	اإىل	جانب	عضويته	يف	عرشات	اللجان	الأدبية	والعلمية	يف	مرص	والعامل	العريب	
نتاجه	ابلتعّدد	والتنوع	بني	 آاثًرا	متنوعة	تمّن	عىل	ثقافٍة	موسوعيٍة،	فل	يقترص	عطاؤه	العلمي	عىل	العربية	وعلوهما	واتصف	اإ وترك	لنا	�

)44(	كتااًب	مؤلفًا،	و)24(	كتااًب	حمققًا،	و)9(	كتب	مرتمجة،	وما	يقرب	من	)300(	حبث	ومقال.	
ننا	ويف	هذه	العجاةل	سسنفي	حق	�أسستاذان	نصار	اذلي	امتّد	معره	اإىل	مايربو	عىل	 ن	زمعنا	اإ ونعدو	الانصاف	والصواب	اإ 	
آن	الكرمي	ولغة	الضاد	فاكن	حبق	امتدادا	لل�سيوطي	)ت	911	هـ(	يف	 )92(	عاما	اكنت	حافةل	ابلعطاء	ادلؤوب	وخدمة	القر�

موسوعيته	ومشوليته	العلمية.
	تغّمد	هللا	اسستاذان	العالمة	الربوفي�ور	ح�ني	نصار		بوافر	رمحته	وجزاه	عن	لغة	التزنيل	اجمليد	خري	اجلزاء. 	

 هي�أة	التحرير
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	25( نصار	 ح�ني	 ادلكتور	 العالمُة	 حصَل	  
العلمية	 م�ريته	 خالل	 	)2017 29نومفرب	 �أكتوبر1925-	
احلافةل	عىل	العديد	من	الألقاب	مهنا	شسيخ	احملققني	العرب،	
واملرتمجني،	وشسيخ	املعجميني،	ورئيس	مجمع	اللغة	العربية،	كام	
توىل	رئاسة	اللجنة	العلمية	ملركز	حتقيق	الرتاث	بدار	الكتب	
ق�م	 من	 الآداب	 لي�انس	 عىل	 حصل	 قد	 وهو	 املرصية،	
اللغة	العربية	يف	لكية	الآداب	جامعة	القاهرة	1947،	وحصل	
الأدب	 يف	 الفنية	 الكتابة	 نش�أة	 املاج�ستري	1949عن	 عىل	
العريب،	وتقّل	العديد	من	املواقع	العلمية	مهنا:	رئاسة	امجلعية	
اللجان	 عرشات	 يف	 عضويته	 جانب	 اإىل	 املرصية،	 الأدبية	
ابالإذاعة	 كام	معل	 العريب.	 والعامل	 والعلمية	يف	مرص	 الأدبية	
املرصية	)1948-1950(	مذيعًا	يف	برامج	خمتلفة،	والتحق	
مديرًا	 مث	 	،1961 اليوم	 �أخبار	 مبؤس�ة	 املعلومات	 بق�م	
ملعهد	اخملطوطات	العربية،	من	1975	اإىل	1976،	وتوىل	

رئاسة	�أاكدميية	الفنون	املرصية،	يف	1980	اإىل	1982.
كتااًب	 	44 بني	 والتنوّع	 ابلتعّدد	 انتاجه	 واتصف	 	
مؤلفًا،	و24	كتااًب	حمققًا،	و9	كتب	مرتمجة،	وما	يقرب	من	
300	حبث	ومقال،	و�أجنز	خالل	تكل	امل�رية		الكثري	من	
التحقيقات	للكتب	واحلصول	عىل	الن�خ	اخملطوطة	والالزمة	
النرث	حقّق	عددًا	من	النصوص	 التحقيق،	ففي	جمال	 لعملية	
حيل	 يف	 الزاهرة	 النجوم	 مهنا:	 والرحالت	 الأدبية	 التارخيية	
ووالة	 املغريب،	 سعيد	 بن	 موىس	 بن	 لعيل	 القاهرة	 حرضة	

واهمّت	 جبريـ	 ابن	 رحةل	 الكندي،	 يوسف	 بن	 حملمد	 مرص	
آفاق	جديدة	 برتمجة	مؤلفات	لكبار	امل�ترشقني	من	�أجل	فتح	�
للبحث	يف	مواطن	ادلراسة	العربية	ترمجته	لـ	املغازي	الأوىل	
يوسف	هوروفتس،	ومصادر	املوسسيقى	العربية	لهرني	جورج	
فارمر،	ودراسات	عن	املؤرخني	العرب	د.	س.	موجرليوث،	
لويس،	 برانرد	 ال�حرة	 و�أرض	 الأبرص،	 بن	 عبيد	 وديوان	
لـ	روفون	جت.	ويف	هذا	لكه	 الرويم:	حياته	وشعره	 وابن	
مضيفًا	 يرتمج	 ما	 عىل	 يعلّق	 منا	 واإ الرتمجة،	 مبجرد	 يكتفي	 ال	
نف�ه.	 النص	 يف	 تدّخل	 دون	 من	 ابلهامش	 مصّححًا	 �أو	
احملرر	 املرجعي	 والتوثيق	 العلمي	 ابلت�أصيل	 �أعامهل	 ومتزّيت	
املصادر	 يبحث	يف	شلك	معيق	يف	 يُكتب،	فاكن	 ما	 للك	
الأصلية	ملوضوع	دراسسته،	ما	جعهل	واحدًا	من	كبار	احملققني	
لعيون	الرتاث	العريب،	واكن	اهامتمه	مبباحث	االإجعاز	البياين	
آن	الكرمي	تعبريًا	عن	اهامتمه	املتواصل	بفقه	اللكمة	العربية	 للقر�
املتخّصصة	 مباحثه	 ومن	 والرتكيبية.	 اللغوية	 ومبانهيا	 واترخيها	
يف	االإجعاز	كتابه	الفواصل	اذلي	نرش	عام	1999.	كام	حاز	
الآداب	 التقديرية	يف	 مهنا:	جائزة	ادلوةل	 اجلوائز	 العديد	من	
الآداب	2004،	 يف	 العاملية	 فيصل	 املكل	 جائزة	 	،1968

جائزة	مبارك	يف	الآداب	2006.
الرتاث	 يف	 ور�أيه	 الفكري	 مذهبه	 يكون	 وياكد	 	
الرتاث	 ب�أن	 الادعاء	 بقوهل:))ان	 عنه	 عرّب	 ما	 هو	 العريب	
العلمي	العريب	اذلي	نؤمن	مجيعًا	ب�أن	التطور	جتاوزه،	ووجود	

املعجمُ العربيُّ نشأته وتطوره
عرض وحتليل 

د.خالد حممد عبدالغين/ مصر



7

ناّم	هو	دعوة	فهيا	 الكثريين	مّمن	يؤيدون	نبذه	وراء	ظهوران،	اإ
حّق	كثري	ولكهنا	ال	ختلو	من	الباطل.	

يف	 بغداد	 سقوط	 بعد	 العصور	 نصُف	 فنحن	 	
واملقريزي	 ابن	خلون	 منحتنا	 اليت	 ابلتخلّف	ويه	 656هـ	
وال�سيوطي	والقلقشسندي	والعمري	وغريمه.	مفا	اذلي	خلّص	
هؤالء	من	عوامل	الت�أخر	يف	عصورمه؟	اإن	ذكل	حيتاج	اإىل	
التارخي،	والتارخي	حيتاج	اإىل	واثئق	يقمي	علهيا	ادلرس،	ويدمع	
ليه	من	نتاجئ،	والواثئق	مناذج	من	الرتاث.	ولكن	 هبا	ما	يصل	اإ
للتارخي	وحده	بل	هو	رضوري	ملنافع	 الرتاث	ليس	رضوراًي	
ن	املايض	هل	جامهل	اخلاص	عند	البرش،	وللرتاث	فتنته	 �أخر.	اإ
عند	املبدعني	واملتلقني،	ولكن	للرتاث	خطره	فاذلي	يضعف	
بداعه	 �أمامه	ويتعّبد	هل،	يتجّمد	فكره	وجتّف	مواهبه	ويذوي	اإ
ن�ااًن	فردًا	�أو	جممتعًا	اكماًل،	وسواء	�أاكن	مفكرًا	�أم	 سواء	اكن	اإ
ذن	�أن	حنيط	ابلرتاث	ال	لنكون	�أندادًا	هل،	 فنااًن.	فالواجب	اإ

ن	كنا	من	�أحصاب	�أدوات	التفوق. بل	لنتفوق	عليه	اإ
								ويعّد	كتابه	»املعجم	العريب	نش�أته	وتطوره«	-	اذلي	
صدر	للمرة	الأوىل	عام	1956	واكن	يف	الأصل	رسالته	لنيل	
درجة	ادلكتوراه	عام	1953	من	لكية	الآداب	جامعة	القاهرة	
ـ	�أمشل	دراسة	للمعامج	العربية،	ويتكّون	الكتاب	من	جزءين	

ويقع	يف	682	صفحة.	
ويقول	املؤلف	حول	مهنجه	يف	الكتاب:«ر�أيت	�أن	 	
�أختطّ	يف	البحث	مهنجا	يقوم	عىل	دراسة	املدارس.	فقّ�مت	
املعجامت	العربية	الكبرية	اإىل	مدارس	حب�ب	مهنج	لك	مهنا	
املدارس	 هذه	 بني	 الربط	 وحاولت	 و�أبوابه،	 تق�ساميته	 يف	
آاثر	الأوىل	مهنا	يف	الأخرية.	وتتبعت	لك	مدرسة	 ابسستخراج	�
تتبّعا	اترخييا،	فعاجلت	املعجم	الأول	مهنا	يف	الظهور،	فالثاين،	
�أسستجيل	 �أن	 لأسستطيع	 ظهورا،	 مهنا	 الأخري	 اإىل	 فالثالث..	
معامل	تطّورها	والرابطة	املشرتكة	بيهنا	مجيعا	واخلصائص	اليت	
آةل	�أو	التلّون	بلون	جديد	 تطورت	ابالإحماء	�أو	ابلربوز،	�أو	الض�

�أفراد	 �أحد	 تلقفها	 اليت	 الآاثر	 �أتبنّي	 �أن	 كذكل	 حاولت	 بل	
ن	اكن	ت�أخر	 مدرسة	متقدمة	من	�آخر	يف	مدرسة	مت�أخرة،	اإ
عنه	يف	الزمن	وت�أثر	به،	لأن	هذه	املدارس	مل	ختتف	لك	مهنا	
بظهور	اتليهتا،	بل	عاشت	معا	زمنا	طويال،	وعنيت	يف	لك	
الهدف	 اإىل	هذا	 الوصول	 �أبنّي	هدفه	ومهنجه	يف	 �أن	 معجم	
ووصفه	والظواهر	اليت	غلبت	عليه	وتمّن	عن	ميول	مؤلفه	وما	
�أخذ	عليه	وما	قام	حوهل	من	دراسات	تكهّل	�أو	ت�ستدرك	عليه	
�أو	تنقده	�أو	ختترصه	�أو	ترشحه	�أو	تعىن	بناحية	خاصة	به.

»ومن	 فيقول:	 مهنجه	 رشح	 املؤلف	 وي�ستكل	 	
الطبيعي	�أنين	مل	�أطّبق	هذا	املهنج	اذلي	وضعته	تطبيقا	�أمعى	
�أن	مهنا	معجامت	لها	طبيعهتا	اخلاصة	اليت	 ذ	 اإ يف	لك	معجم	
معجم	 يف	 فعلت	ذكل	 وقد	 يالمئها	 خاص	 اإىل	حبث	 حتتاج	

العني،	واملقاييس.	
اين	 	»: يقول	 كام	 املهنج	 هذا	 من	 الهدف	 واكن	 	
ليه	من	تصوير	نش�أة	املعجم	 حاولت	�أن	اصل	اإىل	ما	�أهدف	اإ

العريب	وتطّوره	تصويرا	واحضا	شامال.
عىل	 ندري	 ال	 :«�أننا	 يؤكد	 املعجم	 لكمة	 وحول	 	
املتداول	 املعىن	 هبذا	 اللكمة	 هذه	 �أطلقت	 مىت	 اليقني	 وجه	
ت�مية	 مع	 جاءت	 �أهنا	 والأغلب	 اللغة«	 »مجع	 وهو	 حاليا	
معجم	الفريوز	اابدي	ابلقاموس	احمليط،	ومعناه	البحر	احمليط	
�أيدي	 يف	 املعجم	 هذا	 تداول	 كرث	 فلاّم	 الشامل	 الواسع	 �أي	
ابلقاموس،	 بت�ميته	 اكتفوا	 عليه	 وقرصوا	هجدمه	 املت�أخرين	
مث	اشسهتر	هذا	الاسستخدام	حىت	�أصبح	مرادفا	للكمة	معجم	
املتقدمة	 الأخرى	 اللغوية	 املعامج	 مجيع	 عىل	 و�أطلق	 لغوي،	

واملت�أخرة.
وقد	عّرف	ابن	خلون	اللغة	ب�أهنا	ملكة	يف	الل�ان	 	
�أمة	حب�ب	اصطالحاهتم.	 املعاين	ويه	يف	لك	 للعبارة	عن	
يعرّب	 »�أصوات	 ب�أهنا	 احمليط	 القاموس	 يف	 الشريازي	 وعّرفها	
�أو	 اللكامت	 من	 نظام	 ويه	 �أغراضهم«.	 عن	 قوم	 لك	 هبا	
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مجموعة	 بني	 لالتصال	 كطريقة	 سواًي	 تدمج	 والقواعد	 الرموز	
من	الأفراد.	وتعّرف	اللغة	�أيضا	ب�أهنا	نظام	من	الرموز	يت�م	
قواعد	 وجود	 مع	 ابلقواعد	 والمتّ�ك	 والانتظام	 ابلتحّك	
اسستخداما	 كوهنا	 من	 �أكرث	 اللغة	 وتعّد	 الرموز.	 هذه	 لتجميع	
الثقافية	 وبيئته	 املتلكم	 تعكس	خشصية	 آة	 مر� فه�ي	 لللكامت،	
ويظهر	هذا	يف	الاختالفات	اليت	ميكن	�أن	تالحظ	عىل	لغة	
العامة	واملثقفني.	كام	تعرف	اللغة	ب�أهنا	نظام	حمّدد	مرتّب	من	
والاسسامتع	 الالكم	 يف	 الأفراد	 ويدركها	 يفهمها	 اليت	 القواعد	
والكتابة،	واللغة	يه	صياغة	املعلومات	واملشاعر	بشلك	رموز	
منطوقة	�أو	�أصوات	تكون	عىل	شلك	مقاطع.	وتعّرف	�أيضًا	
ب�أهنا	طريقة	يف	التواصل	م�تندة	اإىل	قاعدة،	وتتضّمن	الفهم	
اللغة	 وتعّد	 الأفاكر.	 لعرض	 والرموز	 االإشارات	 واسستعامل	
عبارة	عن	همارة	يمنو	وجودها	دلى	الفرد	عن	طريق	احملاوةل	

واخلط�أ	ويمّت	تدعميها	عن	طريق	املاكف�أة.
ومناقشة	 تعريف	 عىل	 الكتاب	 هذا	 وحيتوى	 	
غرائب	 مثل	 اللغة	 غرائب	 حول	 كتب	 ملا	 وحتليل	 وعرض	
واحليوان	 اهلمز	 وكتب	 الفقه	 ومعامج	 واحلديث	 آن	 القر�
النوادر	والبلان	 االإن�ان	وكتب	 واحلرشات	واخليل	وخلق	
فعال	 واملواضع	والأفراد	والتثنية	واملصادر	والصيغ	اخلاصة	للأ

والأسامء	والأبنية	العامة	وكتب	الصفات.
والبارع	 العني	 كتاب	 تناول	 فقد	 املعامج	 ومن	 	
والهتذيب	واحمليط	واحملك	وكتاب	امجلهرة	واملقاييس	واجململ	
احمليط	 والقاموس	 العرب	 ول�ان	 والعباب	 الصحاح	 وكتاب	
ومعامج	 البالغة	 و�أساس	 املعيار	 وكتاب	 العروس	 واتج	
املعجم	 مثل	 اللغوي	 اجملمع	 وخطط	 ومشاريع	 الي�وعيني	
عيوب	 وانقش	 املؤلف	 وعرض	 الوسسيط،	 واملعجم	 الكبري	
حنتاج	 اليت	 املعامج	 خلصائص	 تصورا	 ووضع	 القدمية	 املعامج	
لهيا	يف	حياتنا	املعارصة	وما	مّساه	ابملعجم	العام	الشامل	مجليع	 اإ
ما	حتتوي	عليه	العربية،	فر�أى	�أنه	جيب	�أن	يبد�أ	جبمع	ما	بقي	

عندان	من	املعامج	القدمية	والرسائل	اللغوية،	واسستخالص	ما	
بقي	عندان	من	 ما	 تتضّمنه	من	صيغ	ومعان.	ييل	ذكل	مجع	
الرتاث	العريب	لكه	دون	اسستثناء،	يف	لك	عل	وفن	ومنحى.	
مث	تصنيف	الرتاث	-	ح�ب	ما	يشسمتل	عليه	من	موضوعات-	
تصنيفا	دقيقا	وفقا	لأنواع	النشاط	الفكري	البرشي.	وتق�سمي	
لك	صنف	مهنا	تبعا	للقطر	اذلي	�أصدره،	همام	اكن	موقعه	من	
العامل.	مث	ترتيب	هذه	الأصناف	ترتيبا	اترخييا	من	الأقدم	اإىل	
من	 نمتكّن	 ليك	 الرتاث	 هبذا	 احلاسوب	 تغذية	 الأحدث.وتمّت	
الأقطار،	 عىل	 مصنفة	 لكها،	 اسستخداماهتا	 اللكمة	يف	 معرفة	
هذه	 يف	 معانهيا	 تتبّع	 من	 فنمتكّن	 ال�سنوات.	 عىل	 ومرتبة	
ن	 اإ بيهنا	 تبنّي	الاختالف	 ومن	 تعّددت،	 ن	 اإ الاسستعامالت	
متايزت،	واسستنباط	�أسسباب	التباين	فميكننا	�أن	نؤّرخ	لللكمة.	
للغتنا	 �أّرخنا	 اللغة	نكون	 وحني	نؤّرخ	للك	لكمة	من	لكامت	
وللفكر	العريب.	وقد	وضع	تصّوره	يف	�أن	حتتشد	لهذا	العمل	
هل	 ترصد	 متضافرة،	 و�أقطار	 و�أجيال	 هيئات	 هجود	 الكبري	
املال،	وتقّ�م	العمل	املتاكمل،	وهتئي	هل	الوسائل	املعينة	عليه.
وقّدم	مثاال	ذلكل	مبعجم	�أك�فورد	الكبري	يف	اللغة	 	
سسبعني	 عىل	 يزيد	 ما	 فيه	 العمل	 اسستغرق	 اذلي	 الاجنلزيية	
معاانهتم	 فاكنت	 وحده،	 البرشي	 اجلهد	 عىل	 واعمتد	 عاما،	
نعانيه	الإجناز	معجم	مثهل	يف	 �أن	 �أعظم	ّمام	علينا	 خراجه	 اإ يف	
العربية.	وّمام	ذكره	كأمثةل	نعرض	بعضا	مّما	كتبه	ونبد�أ	مبا	ذكره	
حول	كتاب	»العني«	للخليل	بن	�أمحد	الفراهيدي	فقد	حاول	
ويه	 ببغداد،	 منه	 ن�خة	 �أقدم	 عىل	 الضوء	 يلقي	 �أن	 فيه	
وبد�أ	 الصدر،	 ال�سيد	ح�ن	 االإسالم	 مبكتبة	جحة	 املوجودة	
وقد	 الكتاب	عن	طريقه.	 اذلي	وصل	 ال�سند	 من	 ابلتحقق	
كتب	يف	م�سهتّل	الن�خة	�أنه	مل	يتعّد	راويًة	واحدا	�أخذ	عن	
عدة	 يعمتد	عىل	 الكتاب	وجده	 مبارشة.	وعند	حفص	 الليث	
ن�خ	سابقة	عليه،	اختار	الاكتب	مهنا	واحدة	الزتهما	وجعلها	
الن�خة	الأم،	وحني	خرج	علهيا	نّبه	اإىل	ذكل.	ونقل	من	هذه	
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الن�خ	�أحياان	تصحيحا	لبعض	الألفاظ	الواردة	يف	تف�ري	املواد	
اليت	يعاجلها.		وتوّصل	اإىل	�أن	الاكتب	اكنت	بني	يديه	ست	
ن�خ	-	عىل	الأقل	-	يرّدد	نظره	فهيا	وينقل	عهنا.	و�أكرث	ما	
يشري	مهنا	اإىل	ن�خة	احلامتي	ومن	حفصه	للمنت	قّرر	�أنه	من	
العهد	 الن�خة	من	كتاب	العني	قريبة	 �أن	تكون	هذه	 احملال	
ابلليث	بن	املظفر،	و�أن	الراوية	املذكور	يف	م�سهتلها	ليس	�آخر	
رواهتا،	و�أكد	�أن	اكتهبا	اكن	يعيش	يف	�أواخر	القرن	اخلامس	

�أو	ما	بعده.	
القدمية	 العربية	 للمعامج	 شامةل	 كام	عرض	صورة	 	
موحضا	خصائصها،	وطرائق	ترتيهبا.	فبد�أ	مبعجم	العني	موحّضا	
الأسس	اليت	بين	علهيا،	والنقائص	والصعوابت	اليت	واهجها.	
فذكر	ترتيب	مواده	وفقا	للمخارج	الصوتية،	مث	الزتامه	نظايم	
الأبنية	والتقاليب.	واتبع	املعامج	التالية	هل	موحضا	مدى	الزتاهما	
املعامج	 اخلليل	يف	معجمه،	ومبينا	 علهيا	 اليت	سار	 ابلأسس	
مث	 العدول،	 هذا	 وسبب	 الأسس،	 هذه	 عن	 عدلت	 اليت	
املهنج	اذلي	سارت	عليه	حىت	ختلّص	من	مصاعب	ترتيب	
الألفاظ	يف	املعجم.	مث	عقد	مقارنة	بني	املعامج	القدمية	واحلديثة	
يف	جانبني،	الأول:	ترتيب	الصيغ	واملعاين	داخل	املادة	اللغوية	
الواحدة،	والثاين:	عدم	ادلقة	-	عند	اخلليل	خاصة	-	يف	ضبط	
املواد	والصيغ	ابلشلك	ّمام	جعلها	عرضة	للتحريف	واخلط�أ.

هذين	 تفادت	 احلديثة	 املعامج	 �أن	 اإىل	 و�أشار	 	
يضعها	يف	موضع	 ترتيبا	خاصا	بلك	صيغة	 فالزتمت	 الأمرين	
جانب	 اإىل	 معىن،	 للك	 واحدا	 موضعا	 الزتمت	 كام	 حمدد،	
ابلأدابء،	 اخلاصة	 املعامج	 اإىل	 وانتقل	 التام.	 ابلضبط	 الزتاهما	
يف	 سواء	 التعبري،	 يف	 اخلاص	 هنجه	 �أديب	 للك	 �أن	 فذكر	
ترتاكب	 اليت	 الطريقة	 �أو	يف	 ي�ستخدهما	 اليت	 اللكامت	 معاين	
هبا	الألفاظ	عنده.	ومل	يوحض	ذكل	سوى	معجم	خاص	هبذا	
ومركّبة.	 مفردة	 �ألفاظ	 من	 اسستعمهل	 ما	 لك	 يضم	 الأديب،	
و�أشار	اإىل	معجم	شك�سبري	يف	الاجنلزيية،	مث	انتقل	اإىل	رمس	

صورة	للمعجم	الاشستقايق،	اذلي	يقّ�م	اللكامت	اليت	يعاجلها	
العربية	 بني	 واملشرتك	 الأصيل،	 العريب	 �أنواع:	 ثالثة	 اإىل	
واللغات	ال�امية	الأخرى،	وادلخيل	اذلي	�أخذته	العربية	من	

غري	ال�اميات.
ويف	كتب	االإبل	ذكر	�أن	العرب	تنهّبوا	اإىل	معاجلة	 	
االإبل	يف	النصف	الثاين	من	القرن	الثاين،	مث	توالت	الكتابة	
لينا	من	الكتب	اخلاصة	هبا	غري	كتاب	 عن	االإبل.	ومل	يصل	اإ
الأمصعي،	اذلي	اكن	ذا	�أثر	كبري	يف	بقية	الكتب	اللغوية	اليت	
تعّرضت	لهذا	املوضوع	بعده،	فقد	صار	هذا	الكتاب	القدوة	
اليت	حيتذى	هبا،	يف	املادة	ويف	النوايح	اليت	جيب	تناولها	ويف	

الرتتيب.
العرب	 عند	 اللغوي	 اجلغرايف	 الرتاث	 وتناول	 	
�أدبية،	 لغوية	 معاجلة	 الأماكن	 �أسامء	 عاجلوا	 اذلين	 فاختّص	
�أكرث	 ابالمس	 هتمت	 اكنت	 مجيعا	 �أهنا	 اإىل	 و�أشار	 كتهبم	 ف�أورد	
تعاجلها.	 اللغوية	اليت	 املادة	 من	امل�مى،	ابعتبار	الامس	من	
واعمتدت	عىل	الشعر	والأخبار	العربية	يف	اسستخالص	هذه	
الأماكن	وحتديد	مواقعها،	كام	يعمتد	عليه	اللغويون	يف	تف�ري	
الألفاظ.	و�أقامت	حتديدها	للمواقع	عىل	ذكر	الأماكن	اجملاورة	
و�أبعادها	عهنا	ابملراحل	والأايم	والأميال.	واكن	�أدقَّهم	ايقوت	
اذلي	اعمتد	عىل	معلوماته	اجلغرافية،	حىت	اكن	حيّدد	املواضع	

خبطوط	الطول	والعرض.											
واكنت	اجلزيرة	العربية	وما	اتمخها	من	�أقطار	عربية	 	
يه	موضع	دراسة	املؤلفني	الأولني.	ومل	يشّذ	عهنم	غري	اجلاحظ	
اذلي	تناول	بالدا	غري	عربية.	وبقي	الأمر	كذكل	حىت	القرن	
مث	 الأخرى،	 االإسالمية	 املدن	 املؤلفون	 فتناول	 ال�ادس،	
توّسع	العمراين	وايقوت	اإىل	بقية	�أحناء	العامل	القدمي.	واختلفوا	
يف	ترتيب	الكتب،	اإىل	�أن	بلغ	الرتتيب	كامهل	عند	ايقوت	اذلي	

راعى	حروف	اللكمة	لكها	�أصلية	اكنت	�أو	مزيدة.
و�أشار	اإىل	معامج	املعاين	حني	درس	كتب	الفروق	 	
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اللغوية	ويه	الكتب	اليت	تعاجل	الألفاظ	اليت	تطلق	عىل	�أعضاء	
لفظا	خاصا.	 �أنواع	احليوان،	وت�أخذ	يف	لك	نوع	 تشرتك	فهيا	
فبد�أ	بكتاب	قطرب،	وذكر	�أنه	تناول	الفروق	يف	ثالثة	�أمور	
و�أصواته.	 وجامعاته،	 و�أوالده،	 احليوان	 �أسامء	 يه	 حف�ب،	
و�أفرد	لك	حيوان	من	شاء	الوحش،	وذوات	الربثن،	وذوات	
به.وذكر	 الزتم	 معّينا	 ترتيبا	 لها	 التعّرض	 يف	 وراعى	 اجلناح.	
�أسامء	العلامء	اذلين	�ألّفوا	يف	الفروق	موحضا	�أن	كتهبم	ضاعت	
اّل	واحدا.	وانتقل	اإىل	كتاب	الأمصعي	فعقد	مقارنة	بني	 لكها	اإ
	�أن	الأمصعي	 املوضوعات	اليت	تناولها	الأمصعي	وقطرب،	وبنيَّ
�أي	 يراع	 ومل	 متعاقبة،	 املتقاربة	 الأمور	 بعض	 بوضع	 اكتفى	

ترتيب.	
نصار	 ادلكتور	ح�ني	 يقول	 الكتاب	 خامتة	 ويف	 	
:))عشت	مع	هذه	الرساةل	سسنني	�أمعل	فهيا	د�أاب	وها	يه	الآن	
صارت	خلقا	سواي،	وقد	وضعت	امام	لغويي	العرب	الأهداف	

اليت	 واملناجه	 معامجهم	 من	 الغرب	 مولفو	 لهيا	 اإ يرىم	 اليت	
اختذوها	يف	سبيل	حتقيقها	وعنيت	ب�أحدث	معامجهم	و�أكرثها	
تطورا	حىت	يّبني	الفرق	بيننا	وبيهنم	وخنتار	ما	يالمئنا	مهنا،	كام	
تبنّي	من	البحث	�أيضا	�أن	مجيع	�أحصاب	املعامج	العرب	اكنوا	
ينظرون	اإىل	اللغة	نظرة	انقدة	فهم	يرمون	اإىل	مجع	الصحيح	
خاصة	 الرابع	 القرن	 يف	 الهدف	 هذا	 علهيم	 وغلب	 الفصيح	
حىت	تّوج	ابلصحاح«.		وهبذا	فقد	اهمّت	ادلكتور	ح�ني	نصار	
مبكّرا	جدا	واجته	يف	شسبابه	الغّض	اإىل	دراسة	ميدان	لغوي	
بكر،	هو	جمال	ادلراسات	املعجمية.	واكنت	رسالته	للكتوراه	
�أول	حبث	من	نوعه	يتصّدى	لت�أرخي	املعجم	العريب	يف	نش�أته	
	 ت�أرخيا	شامال	مفصال،	عىل	مهنج	علمي	دقيق.تبنيَّ وتطّوره	
االإن�انية	يف	 اللغات	 �أغىن	 من	 العربية	 اللغة	 �أن	 من	خالهل	
ثروهتا	اللفظية،	اليت	ت�ستوعب	احلاجات	احل�سية	واملعنوية.	
كام	جتىّل	�أن	اللغة	العربية	من	�أقدم	اللغات	حرصا	عىل	ت�أليف	
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املعامج	اللغوية	اخملتلفة.
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والعلمُ  العطاءُ  نصار  حسني  الدكتورُ  أستاذي 
واإلنسانية

د. يسري عبد الغين

- باحث وخبري بالرتاث الثقايف
- مؤسس ورئيس املنتدى الثقايف لألصالة واملعارصة

- نائب رئيس مركز الدراسات القرآنية واللغويةـ 
بريوت / لبنان

رمحه	هللا	 شاكر	 محمود	 العالمة	 ببيت	 جملٍس	 يف	  
سسنة	1988م	قال	هل	تلميذه	العالمة	ادلكتور	محمود	الطنايح	
	هللا	يف	 رمحه	هللا:	»يف	اترخينا	الرتايث	اذلين	اشستغلوا	ابللغة	�أمدَّ
�أعامرمه،	�أبو	عيل	الفاريس	قطع	الت�عني،	وابن	الشجري	قطع	
الت�عني«.	وحضك	وقال:	"و�أان	اإن	شاء	هللا	س�أقطع	الت�عني،	

و�أنت	اإن	شاء	هللا	سستقطع	الت�عني".
مل	يكن	لصاحب	هذه	املقوةل	من	نبوءته	نصيب،	 		
�أن	قارب	شسيخه	محمود	شاكر	الت�عني	ب�ستة	 فقد	مات	بعد	
�أشهر	فقط،	واكن	معره	هو	64	عاما،	ولكن	نبوءته	صدقت	
عىل	�أحد	شسيوخه	من	حضور	هذا	اجمللس	�أيًضا،	وهو	شسيخه	
نومفرب/ 	29 الأربعاء	 يوم	 تويف	 اذلي	 نصار	 ح�ني	 ادلكتور	
ترشين	الثاين	2017،	بعد	�أن	قطع	الت�عني	كام	تنبّ�أ	تلميذه.	
�أسسيوط،	وختّرج	يف	 مبحافظة	 سسنة	1925	 ودل	 	
ق�م	اللغة	العربية	بلكية	الآداب	سسنة	1947،	مث	حصل	عىل	
املاج�ستري	سسنة	1949	عن	رسالته	»نش�أة	الكتابة	الفنية	يف	
ادلكتوراه	سسنة	1953	عن	 العريب«،	وحصل	عىل	 الأدب	

رسالته	الرائدة	"	املعجم	العريب	نش�أته	وتطوره".
علام	 ادلنيا	 ملأ	 عامل	 هللا	 رمحه	 ح�ني	 وادلكتور	 	
	24 بلغت	 اليت	 وحتقيقاته	 كتااًب،	 	44 بلغت	 اليت	 مبؤلفاته	

كتااًب،	وترجامته	اليت	بلغت	9	كتب،	وملأ	ادلنيا	علًما	�أسستاًذا	
جامعًيا،	ومذيًعا	ابالإذاعة	املرصية،	ورئيً�ا	لق�م	اللغة	العربية،	
ولق�م	اللغة	الفرن�سية،	ولق�م	اللغات	الرشقية	بلكية	الآداب،	
ومعيًدا	للكية	الآداب	وغريها	من	املعاهد	العلمية،	ومديًرا	ملعهد	
والاحتادات	 اجملالس	 مبختلف	 وعضًوا	 العربية	 اخملطوطات	

واللجان	الثقافية	يف	مرص.
ول�ت	بصدد	التعريف	ابدلكتور	ح�ني	نصار	رمحه	 	
هللا،	فقد	تكفّل	هبذا	كثريون،	�أذكر	مهنم،	ادلكتور	عادل	سلامين	
التذاكري	»مثرات	الامتنان	 الكتاب	 جامل	اذلي	�أرشف	عىل	
العالمة	 ادلكتور	 الأسستاذ	 اإىل	 همداة	 ولغوية	 �أدبية	 دراسات	
ح�ني	نصار	مبناسسبة	بلوغه	اخلام�ة	وال�سبعني«،	وادلكتور	/	
ح�ام	عبد	الظاهر	يف	كتابه	»العطاء	العلمي	والثقايف	للأسستاذ	
اذلي	 )الأسستاذ(	 كتاب	 هنا	 ونذكر	 نصار«،	 ادلكتور	ح�ني	
هياب	املالح،	وصدر	 �أعّده	لك	من	الأسستاذين	/	�أمحد	عامر	واإ
التلفازية	 القنوات	 بعض	 �أذاعت	 كام	 اجلليل،	 عاملنا	 وفاة	 بعد	
حلقات	م�جةل	يف	بيت	ادلكتور	ح�ني	نصار	روى	فهيا	سريته	

اذلاتية	بربانمج	�أوراق	العمر.
	ببعض	ما	�أوقفين	يف	سريته	 ولكن	�أحّب	�أن	�أبرّصِ 	
العلمية	الطويةل،	وقبل	ذكل	�أحب	�أن	�أقّدم	قامئة	ببليوغرافية		
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نصار	 ادلكتور/	ح�ني	 �أسستاذان	 اإجنازات	 بعدد	 حمقّقة	مدقّقة	
العلمية	يف	جمال	الت�أليف	والتحقيق	والرتمجة		:	

ـ	مؤلفاته	يف	اإجعاز	القر�آن،	14	كتااب	
ـ	مؤلفاته	يف	الأدب،	9	كتب	
ـ	مؤلفاته	يف	اللغة،	5	كتب	
ـ	مؤلفاته	يف	التارخي،	3	كتب
ـ	مؤلفاته	يف	الرتامج،	3	كتب	

ـ	حتقيقاته	لكتب	الرتاث،	24	كتااًب
ـ	ترجامته	للغة	العربية،	9	كتب.

الصحف،	 يف	 كثرية	 مقاالت	 اإىل	 ابالإضافة	 هذا	 	
وحبوث	مبجالت	علمية	وكتب	ذات	ت�أليف	مشرتك	ومقدمات	
رشافه	عىل	ما	يزيد	عىل	مائة	 للعديد	من	الكتب	وحتقيقات،	واإ
آداب	اللغة	العربية	 رساةل	جامعية	يف	موضوعات	خمتلفة	يف	�

هناية	وبداية	:
اكن	االإمام	ابن	عطاء	هللا	ال�كندري	يقول:	»من	مل	تكن	هل	
بداية	حمرقة	مل	تكن	هل	هناية	مرشقة«،	واملطلع	عىل	سري	العلامء	
آن	 جيد	�أن	بدايهتم	يف	العل	اكنت	تبد�أ	من	طفولهتم،	حيفظون	القر�
الكرمي	دون	العارشة،	و	يطالعون	الكتب	واملتون،	ويلزمون	
�أهل	العل،	�أو	يكون	هلم	دليل	من	�أقارهبم	يدلّهم	عىل	طريق	

العل.
لكن	نش�أة	�أسستاذان	ادلكتور	/	ح�ني	نصار	مل	تكن	 	
�أي	 فهيا	 يكن	 مل	 تقليدية	جدا،	 نش�أة	 بل	اكنت	 نش�أة	حمرقة،	
برشى	بنبوغ	يف	الأدب	�أو	اللغة،	فقد	نش�أ	يف	عائةل	تشستغل	
ابلتجارة،	ومل	هتمت	بنش�أته	العلمية	قبل	التحاقه	ابملدرسة،	بل	
حلاقه	ابلكتاب،	وهو	ال	يذكر	�أنه	واظب	عىل	حضور	 مل	هتمّت	ابإ
آن	الكرمي	حني	 الكتاب	وهو	صغري،	بل	اإن	حمفوظه	من	القر�
فقط	 مع	 تلفزيوين	اكن	جزء	 برانمج	 احملاورين	يف	 �أحد	 س�أهل	

ليصيل	به،	فهو	مل	حيفظ	القر�آن	حىت	وفاته.
ويف	املرحةل	الثانوية	التحق	ابلق�م	العلمي،	واكن	 	

من	املقّرر	�أن	يلتحق	بلكية	الطب	ابالإسكندرية،	ولكن	حال	
دون	ذكل	سوء	الأحوال	يف	االإسكندرية	ب�بب	احلرب	العاملية	

الثانية.
كيف	�أصبح	الأسستاذ	�أسستاًذا	:

اكن	�أسستاذان	ادلكتور	/ح�ني	نصار	يكرث	من	الثناء	عىل	التعلمي	
يف	عرصه	يف	لك	مراحهل	الابتدائية	والثانوية	واجلامعة.

ففي	الابتدائية	اكن	مدرس	اللغة	العربية	ادلرمعي	 	
من	 ي�رًيا	 جزًءا	 شهر	 لك	 مهنم	 ي�أخذ	 العلوم(	 دار	 )خرجي	
ويطلب	 يقرؤوهنا،	 كتًبا	 هلم	 ليشرتي	 الشخيص	 مرصوفهم	
مهنم	�أن	يبكِّروا	يف	احلضور	ساعة	عن	موعد	ادلراسة	ليناقش	

موضوعات	االإنشاء	اليت	يكتبوهنا	)مادة	التعبري	الآن(
وحني	�أراد	الالتحاق	بلكية	الآداب	قّدم	للم�ابقة	 	
اجملانية،	واكنت	امتحاان	يف	عدة	كتب	تقّرر	عىل	املتقدمني	لهذه	
امل�ابقة،	واكن	د.	زيك	مبارك	يتعّرض	لهذه	الكتب	ابلتحليل	

والنقد	يف	جمةل	البالغ!
ويف	اجلامعة	تتلمذ	عىل	كبار	العلامء	والأدابء	مثل:	 	
شسيخ	الأمناء	الشسيخ/	�أمني	اخلويل،	وادلكتور/	�أمحد	الشايب،	
و	الأسستاذ	العالمة/	مصطفى	ال�قا،		وادلكتور/	�أمحد	�أمني	

وغريمه	من	العلامء.
نصار	 ادلكتور/	ح�ني	 �أن	 هنا	 �أذكر	 �أن	 و�أحّب	 	
مقااًل	 عنه	 وكتب	 ال�قا،	 مصطفى	 �أسستاذه	 يد	 عىل	 تتلمذ	
)اخملتار	 لكتاب	 مقدمته	 املقال	جزء	من	 بقلمه،	وهذا	 اإضافيًا	
من	املوحشات،	من	اختيار	الأسستاذ	/	ال�قا(،	واذلي	حققّه	
	2008 الثقافة،	 لقصور	 العامة	 الهي�أة	 عن	 وصدر	 �أسستاذان،	

ابلقاهرة.
واكن	يذهب	وهو	طالب	اإىل	دار	الكتب	املرصية	للمطالعة،	
يريد	 اذلي	 الق�م	 اختار	هو	 الآداب	 وعندما	ختّرج	يف	لكية	
�أن	يعنّي	فيه،	واختار	بنف�ه	املرشف	عىل	رساليت	املاج�ستري	

وادلكتوراه.
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يروي	رمحه	هللا	قصة	عن	صديقه	ادلكتور/	شكري	 	
عياد	)رمحه	هللا(،	يقارن	فهيا	بني	تعلميهم	وتعلمينا،	يروي	�أن	
ادلكتور	/	عياد،	عرض	عىل	حفيدته	�أن	ي�اعدها	يف	دروس	
اللغة	العربية	بدال	من	�أن	ت�أخذ	فهيا	درًسا	خصوصيًّا،	فلام	بد�أ	
ادلرس	قالت	هل:	�أنت	تعلمين	اللغة	العربية،	و�أان	�أريد	�أن	�أتعل	ما	

سسي�أيت	يف	الامتحان	ال	اللغة	العربية	!!!.
وحني	ختّرج	يف	لكية	الآداب	اختذ	�أسستاذه	العاّلمة	 	
/	مصطفى	ال�قا	)رمحه	هللا(	شسيخا	هل	فالزمه	مالزمة	الابن	
ال�قا	 الأسستاذ/	 واكن	 �أعامهل،	 من	 كثري	 يف	 وشاركه	 لأبيه،	
يذكر	ذكل	يف	مقدمات	كتبه	شاكرا	لتلميذه	مشاركته.	و�أفاده	
الأسستاذ	ال�قا	يف	دراسسته،	و�أرشف	عىل	رساليت	املاج�ستري	
وادلكتوراه،	و�أعانه	عىل	نرش	كتبه	وعّرفه	بعالقاته	عىل	�أحصاب	
دور	النرش،	و�أوىص	�أبناءه	�أن	مكتبته	تؤول	للكتور/	ح�ني		
نصار	بعد	وفاته	ي�أخذ	مهنا	ويدع	ما	يشاء،		واجلدير	ابذلكر	�أن	
شسيخنا		/	مصطفى	ال�قا	تزوج	يف	1925/3/1،	من	ابنة	
البايب	احلليب	)النارش	والطابع	 نعميه	مصطفى	 خالته	ال�سيدة/	
الرتايث	املشهور(،	عىل	لك	حال	اكن	للأسستاذ	ال�قا	�أكرب	الأثر	

يف	التكوين	النفيس	للكتور	ح�ني.
العطاء	:	

القاهرة،	 جامعة	 العلوم،	 دار	 العل	يف	لكية	 نتلقّى	 كنا	 عندما	
حرصنا	عىل	اقتناء	�أفضل	طبعات	دواوين	الشعراء	اجلاهليني،	
فوقع	يف	�أيدينا	ديوان	عبيد	بن	الأبرص	صاحب	املعلقة	العارشة	
احلليب	 مصطفى	 طبعة	 اكنت	 ملحوُب«،	 �أههل	 من	 »�أقفر	
1957م،	بتحقيق	الأسستاذ	العالمة/	ح�ني	نصار	رمحه	هللا،	
واكن	امس	ادلكتور/	ح�ني	نصار	مقرتاًن	يف	�أذهاننا	ب�أسامء	كبار	
�أبو	 هارون	ومحمد	 ال�الم	 وعبد	 مثل:	محمود	شاكر	 احملققني،	
براهمي	وغريمه	من	�أعالم	هذا	اجملال،	و�أعتقد	�أن	هذا	 الفضل	اإ
ادليوان	اكن	هو	البداية	احلقيقية	لأن	نطلع	عىل	�أعامل	�أسستاذان،	

ونتابع	لك	كتاابته	وندواته	ومنتدايته	وحمارضاته.	

ادلكتور/	 ب�أسستاذي	 �ألتقي	 �أن	 الرشف	 يل	 اكن	 	
العديد	من	 ح�ني	نصار	بدار	الكتب	املرصية	حيث	تر�أّس	
الرتاث	 كتب	 روائع	 من	 العديد	 بتحقيق	 قامت	 اليت	 اللجان	
بدار	الكتب	وابلتحديد	يف	مركز	حتقيق	الرتاث	حيث	كنت	
�أجلس	 �أسارع	لأن	 �أراه	 �أن	 �أمعل	بدار	الكتب،	كنت	مبجرد	
يف	حرضته،	لأهنل	من	علمه	ومعارفه	القيّمة	املتجّددة	املتعّددة،	
اللجان،	فقد	اكن	 �أو	مشاراًك	يف	هذه	 �أكن	عضًوا	 لو	مل	 حىت	
فادة	ما	بعدها	 الاسسامتع	اإىل	هذا	العل	الفّذ	متعة	ما	بعدها	واإ
تعلمنا	 مفنه	 والأدب،	 للعل	 حقيقي	 وعاشق	 للك	حمّب	 فادة	 اإ
والتدقيق	 الرتايث،	 التحقيق	 وطرائق	 و�أسس	 وقواعد	 �أصول	

والمتحيص	للأدب	وفنونه	واترخيه.
وكنت	�أحرص	عىل	لقائه	يف	لكية	الآداب/	جامعة	 	
مشاراًك	 �أو	 علمية،	 مبهمة	 ملكًّفا	 هناك	 �أذهب	 عندما	 القاهرة	
يف	�أحد	املؤمترات،	�أو	اإحدى	الندوات،	�أو	مطلًعا	عىل	كنوز	

الكتب	مبكتبة	اللكية.
كام	�أنين	رّشفت	ب�أن	�أحرض	هل	�أكرث	من	ندوة	يف	 	
�أكرث	من	حمفل	�أديب،	و�أذكر	�أنين	رّشفت	حبضور	ندوة	�أقامهتا	
لكية	دار	العلوم،	لكييت	اليت	تعلّمت	فهيا،	واكن	ذكل	يف	�أبريل	
2010م،	مبناسسبة	مئوية	الشاعر/	محمود	ح�ن	اإسامعيل	اكن	
كعادته	 �أمتعنا	 حيث	 فهيا،	 احملارضين	 من	 ح�ني	 ادلكتور/	
و�أفادان	بعلمه	الغزير،	�أضف	اإىل	ذكل	تواضعه	اجلّم	وريّق	خلقه،	

ن�انية	تعامهل.	 ونبل	مشاعره،	ومسّو	تعامهل،	واإ
ويف	سرية	�أسستاذان	العالمة	اجلليل/	ح�ني	نصار	 	
الكتب	 دار	 نرشت	 وقد	 الت�أّمل،	 اإىل	 يدعو	 ما	 )رمحه	هللا(	
املرصية	سريته	اذلاتية	اليت	عنواهنا	)التحدث	بنعمة	هللا(،	اليت	
كتهبا	بنف�ه،	ويه	ابلفعل	حافةل	ابجلديد	عن	اترخي	عرصه،	
وعن	حياته	العلمية،	رمح	هللا	�أسستاذان	ادلكتور/	ح�ني	نصار	

و�أسكنه	ف�سيح	جناته.



15



16

عاملٌ من طراز فريد.. 
د. حسني نصار

حممود قنديل / مصر

عشَت	 املوت	 وحلظات	 امليالد	 وميِض	 بنَي	  
بقاع	 	- خبطاك	 	- فََفرِحْت	 عاًما،	 وت�عني	 اثنني	 سسيدى	 اي	
آاثر	 � بني	 تتجّول	 ال�امء،	 رحابة	 برؤيتك	 الأرض،	وسعدت	
"�أسسيوط	"،	ذكل	االإقلمي	اذلي	يعود	امسه	)سوت(	اإىل	عرص	
"دير	 وتتفقد	 "اخناتون"،	 مدنية	 لوحات	 تشّدك	 الفراعنة،	
احملرق"،	وتشاهد	امل�اجد	والكنائس	القدمية،	ويدعوك	"هنر	
النيل"	اإىل	ال�ري	مبحاذاته	يف	اإرشاقة	الصباح،	وهد�أة	الليل.	
مك	كنت	تفخر	�أسستاذان	ب�أسسيوط	مكحافظة	�أجنبت	 	
ح�سنني	 محمد	 	- ال�سيوطي	 ادلين	 )جالل	 مثكل	 عظامء	
خملوف-	مصطفى	لطفي	املنفلوطي	-	جمدي	يعقوب(	وغريمه.
ما	 عىل	 عاكًفا	 التعلميي	 معرك	 سسنوات	 ومتيض	 	
	املعارف،	وحني	 تيّس	كل	من	كتب	يف	اكفة	العلوم	وشسىتًّ
�أيدى	علامء	 تتلمذَت	عىل	 التحقت	ابجلامعة	)لكية	الآداب(	
	- الشايب	 �أمحد	 	- اخلويل	 )�أمني	 هبم	 اشدَت	 طاملا	 �أكفاء	

مصطفى	ال�قا	-	�أمحد	�أمني(.
وتنبّ�أ	 نبوغك،	 ملس	 ال�قا	 د.مصطفى	 ولأن	 	
ومعيق	 نفس	 وصفاء	 قلب	 طيبة	 فيك	 ور�أى	 مب�ستقبكل،	
ب�أهمات	 العامرة	 مكتبته	 ليك	 اإ هُتدى	 ب�أن	 �أوىص	 فقد	 رؤى،	

الكتب	بعد	رحيهل.
العربية(	 اللغة	 )ق�م	 الآداب	 لكية	 يف	 وتتخّرج	 	
جامعة	القاهرة	عام	1947،	لتعّد	نف�ك	ملا	هو	�أعىل	فتتقّدم	
لنيل	 	" العريب	 الأدب	 يف	 الفنية	 الكتابة	 نش�أة	 	" مبوضوع	

درجة	املاج�ستري	عام	1949،	ويظّل	اهامتمك	منصبًّا	عىل	
جبرسها	 هبرتك	 طاملا	 اليت	 اللغة	 تكل	 آداهبا،	 و� العربية	 لغتنا	
وبالغهتا	وعذوبهتا،	لتتقّدم	برسالتك	الأخرى	للحصول	ـ	هذه	
املرة	ـ	عىل	ادلكتوراه	عام	1953،	واليت	اكنت	حتمل	عبق	
معجمنا	وعبري	تطّوره	وعطر	جذوره	)املعجم	العريب..	نش�أته	

وتطوره(.
عديدة	 مناصب	 تتبّو�أ	 �أن	 غريًبا	 يكن	 مل	 ذلكل	 	
الأدبية	 "امجلعية	 و	 املرصية"	 اللغوية	 "امجلعية	 لـ	 كرئيس	
املرصية"	و	عضًوا	بلجنة	"ادلراسات	الأدبية	واللغوية	ابجمللس	

الأعىل	للثقافة".
ثراء	 املناصب	 هذه	 لك	 يف	 لوجودك	 اكن	 لقد	 	
يقلّل	من	ش�أهنا،	 �أو	 	 �أن	ينكرها	 واسهامات	ال	ميكن	لأحد	
�أوفياء	 ء،	وتالميذ	 �أجالَّ �أساتذة	 ـ	 ـ	يف	ذكل	 وقد	شهد	كل	

آمنوا	بك	ف�اروا	عىل	هنجك	وطريقتك. �
ولأنك	تؤمن	برضورة	الرتمجة	اكإطالةل	همّمة	عىل	 		
�أكرث	من	مثانية	 ثقافة	الآخر	وحماوةل	فهمه،	فقد	مقت	برتمجة	
-ابن	 لفارمر	 العربية	 املوسسيقى	 مصادر	 مهنا:	 نذكر	 كتب،	
الرويم..	حياته	وشعره	لرفون	ج�ت-	�أرض	ال�حرة	لربانرد	

لويس.
تناول	 اإىل	 التارخي	هتدف	 دراسة	 �أن	 تعل	 و�أنك	 	
املايض	لفهم	احلارض	واسترشاف	امل�ستقبل،	فقد	كتبت	عن	
التدوين	 "الثورات	الشعبية	يف	مرص	االإسالمية"	و	"نش�أة	
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التارخيي	عند	العرب"	و	"	صفحات	يف	القضاء	االإساليم	".
وحقَّت	اي	سسيدي	�أكرث	من	عرشين	ديوااًن	لأعالم	 	
عرب	 املمزية	 بصامهتا	 لها	 واكنت	 الثقافية،	 حياتنا	 �أثّرت	 تراثية	
الأبرص	 بن	 )عبيد	 العربية	 جامعاتنا	 يف	 الأاكدميي	 ادلرس	
بثينة-	 -ومجيل	 الصويف	 وابن	 ذرحي-	 بن	 -وقيس	 الأسدي	

وظافر	احلداد(.
وجوالتك	 صوالتك	 كل	 اكنت	 الأدب	 ويف	 	
املشهودة	فاكنت	مؤلفاتك	)الشعر	الشعيب	العريب-القافية	يف	
العروض	والأدب-	يف	الشعر	العريب	-	دراسات	حول	طه	

ح�ني(.
اكن	 والثقافية	 العلمية	 حياتك	 �أطوار	 لك	 ويف	 	
آن	ككتاب	ساموي	خامت	ومعجز	شهد	هل	الكثري	 يشغكل	القر�
وما	 وبالغته،	 وقصصه	 جعازه	 واإ جيازه	 ابإ به	 املؤمنني	 غري	 من	
حيفل	به	من	�آايت	كونية	اعرتفت	هبا	العلوم	احلديثة	واحلداثية،	
فواحت	سور	 املتشابه،	 آن،	 القر� جعاز	 )اإ العميقة	 كتبك	 فاكنت	
آن	 آن	الكرمي،	االإهبام	يف	القر� آن،	الناخس	واملن�وخ	يف	القر� القر�

واالإجعاز	العددي(.
	اكنت	كل	اسهاماتك	املرشقة،	 	�أيًضاـ	 ويف	الأدبـ	 	
وبصامتك	املت�ألّقة،	وعبريك	اخملتلف	و�أنت	تتناول	شاعر	الزهر	
وامخلر	)ابن	وكيع	التنييس(،	وت�لّط	الأضواء	عىل	"	ظافر	
فتّحدثت	عن	سريته	 الفاطمي	 العرص	 احلداد"	كأحد	شعراء	
وعالقته	بنظام	عرصه	مبوضوعية	شهد	لها	�أساتذتك	وتالميذك	
ومريدوك	وحمبوك،	كام	تلكمت	عن	قصائده	مبا	فهيا،	وما	لها،	
وما	علهيا	فكنت	اي	سسيدي	طيب	الأثر،	معيق	التناول،	قوي	

احلجة.
وال	ننىس	كل	كتابك	املهم	عن	 	

جيدة	 معايري	 وضعت	 ففيه	 والأدب"	 العروض	 يف	 "القافية	
يف	 املوسسيقى	 يقاعات	 واإ للقافية	 يتعّرض	 حني	 الأديب	 للنقد	

الشعر	والنرث.

النرث	 كتابني	هممني	)يف	 العربية	 مكتبتنا	 اإىل	 و�أضفت	 	 	 	 	 	
العريب،	يف	الشعر	العريب(.

النرث	 جامليات	 بني	 جامًعا	 	- بذكل	 	- فكنَت	 	
وموسقة	الشعر	يف	لغتنا	العربية	امجليةل	بروعة	بياهنا،	وعظمة	

يقاعها. بالغهتا،	ورقة	اإ
كل	 تنىس	 لن	 نصار..	 ح�ني	 ادلكتور	 سسيدي	 	
ثراءك	لها		بتعددية	عطائك	يف	اللغة	والأدب	 ثقافتنا	العربية	اإ

والتحقيق	والرتامج	والرتمجة.
ما	 واالإسالمية	 العربية	 اذلاكرة	 كل	 تنىس	 ولن	 	
وبالغة	 جعاز	 واإ لكغة	 ابلقر�آن	 احتفت	 مؤلفات	 من	 قدمته	

وتف�ري.
مرصاًي	 العام،	 اهلّم	 	- دوًما	 	- يشغكل	 اكن	 ومك	 	
"لن	 وحمذرة:	 منذرة	 الآفاق	 تعانق	 لكامتك	 يه	 فها	 وعربًيا،	
ملواهجة	 التن�سيق	 دون	 وم�ستقبل	 اترخي	 للعرب	 يكون	
�أوضاعنا	 ليه	 اإ آلت	 � مبا	 تتنبّ�أ	 سسيدي	 اي	 وكأنك	 التفتت"،	

الراهنة.
فتقول:"دلّي	 الصيحة،	 تلو	 الصيحة	 وتطلق	 	
اإح�اس	ب�أننا	ننحدر	ثقافيًا،	ويعود	هذا	اإىل	غياب	الطموح".
ت�كن	 حديثة	 قدمية/	 آفة	 � عن	 اللثام	 ومتيط	 	
ف�اد	 املرصيني،	فتقول:	"املرصيون	�أشطر	شعوب	العامل	يف	اإ
حاكهمم"،	وكأنك	-بذكل	-	تشجب	وتدين	الأسسباب	احلقيقية	
وراء	تفّش	ادليكتاتورية	عرب	قرون	طويةل	يف	حياة	املرصيني،	
بفعل	المتلّق	الشعيب	للحامك	ونفاقه	ورفعه	اإىل	مصاف	اذلين	ال	

خيطؤون،	وكأنه	املُلْهَم	�أو	النيب	املعصوم.
يه	 فتقول:"مرص	 الشعب،	 هذا	 فطرة	 ومتتدح	 	
التوحيد	وح�اب	 �أدرك	شعهبا	 اليت	 الوحيدة	 املدنية	 ادلوةل	

الآخرة.
وها	�أنت	اي	سسيدي	تشّخص	مواضع	املرض	علنا	 	
جند	�أمصال	العالج،	فتقول:	�أوضاعنا	احلالية	يه	نتاج	رؤية	
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املثقف،	وقرار	ال�سيايس،	وهمينة	رجال	ادلين.
معّطال	 الرتاث	 ترى	 �أاّل	 سسيدي	 اي	 امجليل	 ومن	 	
لهنضة	ما	�أو	انطالقة،	فالرتاث	كام	قلَت	مل	مينع	سعد	زغلول	
من	�أن	يطالب	ابالسستقالل	�أو	مينع	عرايب	من	املطالبة	حبقوق	
املرصيني،	ومل	مينع	الرتاث	�أحًدا	من	�أن	يفكر	ويعمل	عقهل،	

ال	الضعفاء. ذن	الرتاث	ال	مينع	اإ اإ
االإعالميني	سؤااًل	عن	 �أحد	 ليك	 اإ ه	 يَُوِجّ وعندما	 	
املهم	 	" الشايف،	 جبوابك	 تباغته	 الرتاث،	 مع	 تعاملنا	 كيفية	
�أن	يكون	االإن�ان	واجملمتع	ابن	يومه	وليس	ابن	الأمس	عند	
اذلي	 اليوم	 اإىل	 لكه	 الفكر	 يتجه	 �أي	 الرتاث،	 مع	 التعامل	
يعيشه	اجملمتع،	وماذا	تريد	�أن	تكون	غدا،	وماذا	يعّطل	الغد	

ليه.	 ونبتعد	عنه،	وماذا	ينطلق	بنا	اإىل	الغد	ونتجه	اإ
آمنًا	لبناء	الفكر	 وترى	اي	شسيخنا	يف	احلرية	مالًذا	� 	
واحلفاظ	عىل	الهوية	احرتاًما	للآخرين	وحفًظا	حلقوقهم،	وتعلن	
عىل	امللأ	عن	مدى	ت�أثري	الثقافة	عىل	الهوية،	وتدين	بشدة	
ترى	يف	 لأنك	 	" "ال�لفية	 �أنف�هم	 يطلقون	عىل	 من	 مجود	

االإسالم	مرونة	ويًسا.
ال	حتزن	اي	سسيدي	حني	حاَل	البعض	بينك	وبني	 	
منحك	عضوية	مجمع	اللغة	العربية	و�أنت	اللغوي	الشامخ	اذلي	
والمتلّق	 واملنافع	 املصاحل	 زمن	 يف	 فنحن	 غبار،	 هل	 يشّق	 ال	

والت�لّق	عىل	�أعناق	الآخرين.
وال	جتزع	من	عبث	الصغار	امللحقني	كخفافيش	 	
يف	سامء	ثقافتنا،	فقد	كّرمتك	ادلوةل	مبنحك	جائزهتا	التقديرية	
يف	الآداب	عام	1968،	ونلت	جائزة	املكل	فيصل	العاملية	يف	

الآداب	-�أيًضا-	سسنة	2004.
يف	 جائزته	 )مبارك(	 الأسسبق	 الرئيس	 ومنحك	 	

الآداب	عام	2006.
ويكفيك	خفًرا	اي	سسيدي	�أن	ثقافتنا	العربية	احتفت	 	
والربوفي�ور،	 والعاّلمة،	 )العامل،	 شسىت	 �ألقااًب	 مفنحتك	 بك	

وشسيخ	احملققني	العرب(.
ج�دك	 من	 لينال	 اللعني	 املرض	 ويدامهك	 	
النحيل،	فتقيض	شهوًرا	طويةل	بني	بيتك	واملشفى	يف	رحةل	
�أمل	وعذاب،	مل	تي�أس	حلظة	�أو	تقنط،	فثقتك	ابهلل	ال	حدود	
ميانك	اببتالئه	ميثّل	عندك	طهرا	وطهارة	وهتيئة	دلخول	 لها،	واإ

جنات	النعمي.
وكام	اكن	يف	فصل	اخلريف	)25	�أكتوبر	1925(	 	
	يف	نفس	اخلريف	)29	نومفرب	2017(	 	�أيضاـ	 ميالدك،	اكنـ	
يف	 والنضارة	 اليابس،	 �أوان	 يف	 اخلضار	 وكأنك	 رحيكل،	

سسنوات	القحط.
بيننا،	 وجودك	 معر	 يه	 عاًما	 وت�عون	 اثنان	 	
قدمت	خاللها	عطاء	خسًيا	للثقافة	العربية	وجامعاهتا،	وختّرج	
ِعْل	ال	ينكرون	فضكل،	ورخست	 من	حتت	يديك	طالب	

ملبادئ	ومعارف	و�أخالق.
وحني	دامهنا	نب�أ	رحيكل،	اعترصان	احلزن	العميق،	 	
آقينا	ابدلموع،	وُرْحنا	نتبتل	اإىل	هللا،	وندعو	كل. وامتلأت	م�
					ولأن	ادلوةل	تعرف	قدرك	وقمية	ماكنتك،	فقد	نعتك	وزارة	
الثقافة	املرصية	كرئيس	للجنة	العلمية	ملركز	حتقيق	الرتاث	بدار	

الكتب.
للمحققني	 كشسيخ	 املرصية	 الكتب	 دار	 ونعتك	 	

العرب.
ونعاك	د.	جابر	عصفور	)وزير	الثقافة	الأسسبق(	 	
ذاكًرا	 اجلليل،	 وشسيخه	 ومعلّمه	 �أسستاذه	 ب�أنك	 ايك	 اإ واصًفا	

عالقتك	الطيبة	الطويةل	به	كأحد	جريانك.
واليوم	اي	سسيدي	ترحل	جب�دك	عن	دنيا	زائةل،	 	
وعلمك	 ففكرك	 الأرض،	 وكنوز	 املال	 من	 �أغىل	 مريااًث	 اتراًك	
وتراثك	سسيظل	نرباًسا	لأجيال	قادمة،	وانموًسا	لعشاق	اللغة	

والأدب	والتحقيق.
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منهجُ الدكتورحسني نصّار 
يف كتابه فواتح سور القرآن

قراءة نقدية
د. حاكم حبيب الكريطي

هللا(	 )رمحه	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 كتُب	 	 تُعدُّ 	
عىل	 يقَف	 �أْن	 يُريُد	 ملن	 املهّمِة	 املراجعِ	 من	 آِن	 القر� جعاِز	 اإ يف	
تطّوِر	دراساِت	االإجعاِز	يف	املوضوعاِت	اليت	كتب	فهيا	كتَبُه	
و)الق�م(	 و)الفواصل(	 و)الرِصفة(	 ابلغيب(	 نباء	 )االإ مثل	
و)الفواحت(.	وهذه	املوضوعاُت	كام	يظهُر	من	عناوين	الكتِب	
	لكّياٍت	معرفية	يف	 آنّيٍة	تشلّكُ متثُّل	التفاتًة	دقيقًة	جلزئّياٍت	قر�
يف	 القر�آين	 االإجعاِز	 وجوِه	 بعَض	 يُبرَص	 �أْن	 يريُد	 ملن	 �أبواهبا	

لهيا. الأبواب	املشاِر	اإ
)رمحه	 ادلكتوُر	 بذهل	 اذلي	 اجلهَد	 	 �أنَّ 	 شكَّ وال	 	
	م��أةٍل	وبد�أ	يف	قراءِة	ما	 ،	لأنّه	�أخَذ	لكَّ هللا(	هجد	كبري	حبّقٍ
آهل	وسل	وتدّرَج	مع	 قيل	فهيا	من	زمن	النيب	صىل	هللا	عليه	و�
جياٍز	 وابإ ورويٍّة،	 ب�أانٍة	 احلديِث	 العرِص	 اإىل	 التارخيي	 تطّورها	
،	وهذا	ي�ستدعي	الاّطالَع	التاّم	عىل	 شديٍد،	ولكنّه	غرُي	خمّلٍ
آِن	الكرمِي،	وهنا	لنا	�أْن	نتصّوَر	مقداَر	 مجيعِ	ما	ُكتب	يف	القر�
آِن. جعاِز	القر� جناِز	هذه	ال�ل�ةِل	من	كتب	اإ اجلهِد	املبذوِل	يف	اإ
	هذه	ادلراساِت	هتمتُّ	ابلتطّوِر	 وعىل	الرمِغ	من	�أنَّ 	
غالبًا	 ادلكتور	 	 نَّ فاإ االإجعاز،	 قضااي	 من	 قضيٍة	 	 للّكِ التارخيي	
مرًة،	 ر�أاًي	 يرّجُح	 وقد	 الآراِء،	 بني	 املوازنِة	 اإىل	 مييل	 اكن	 ما	
اإىل	 �أقرب	 كتُبُه	 �أخرى،	ومن	هنا	صارْت	 ويُغفُل	ذكل	مرًة	
آِن	كام	�أشار	هو	اإىل	 جعاِز	القر� البيلوغرافيا	التارخييِة	دلراساِت	اإ
ملا	 ادلكتوِر	 قراءِة	 دلقِّة	 عظمٌي	 معٌل	 وهو	 املقّدمِة،	 يف	 ذكل	

ُكتَب	يف	ذكل.	ومع	هذا	لكّه	فقد	اكن	)رمحه	هللا(	معنّيًا	اإىل	
	من	 آرائِه	فامي	يكتُب.	ومن	هنا	سننظرُّ 	معقوٍل	يف	ب�طِ	� حّدٍ
خالِل	هذه	الأوراِق	يف	مهنجِه،	ونقترُص	فيه	عىل	كتابه	)فواحت	
جياٍز	فرضُه	االإجياُز	 سور	القر�آن(،	ونكتفي	بقضيتني	فقط،	وابإ

املوىّص	به	من	احملتفني	الأفاضل	ابدلكتور	)رمحه	هللا(.
املفّسين	 آنية	 القر� ور(	 ال�ُّ )فواحُت	 شغلْت	 	
آن	كثريًا،	وذكل	لتعّذِر	القطعِ	بدالالهتا،	 والباحثني	يف	علوم	القر�
	عىل	ما	تؤّديِه	من	 فه�ي	حروٌف	مقّطعٌة	ال	ميكُن	�أن	يُ�ستدلَّ
ال	ابلتخمني	والرتجيِح	اذلي	يُبقي	الباَب	ُمرشعًا	لتلّمس	 معاٍن	اإ
كتاُب	 وجاء	 وعهنا،	 فهيا	 الالكُم	 كرث	 هنا	 ومن	 �أخر.	 معان	
آنية(	لُيعطينا	صورًة	 ادلكتور	)رمحه	هللا(	)فواحت	ال�ور	القر�
ملا	قيل	يف	هذه	القضيِة	اإىل	زماِن	ت�أليف	الكتاِب.	وقد	متّ�ك	
	رصنٍي	هل	سامتُه	املعرفيُّة،	وفامي	ي�أيت	قراءٌة	للقضيتنِي	 مبهنٍج	علمّيٍ

لهيام	: اللتني	�أرشان	اإ
املوازنة	بني	الآراء:

الآراِء	 بني	 املوازنِة	 مهنِج	 عىل	 ادلكتوُر	 اعمتَد	 	
ب�طَ	 �أاتَح	هل	 املهنُج	 وهذا	 الّ�واِء،	 واحملدثني	عىل	 للقدماِء	
ر�أيُه	فامي	ينقُل	من	تكل	الآراء،	مؤيّدًا	مرًة	ومعارضًا	�أخرى،	
ومكتفيًا	ابلنقِل	مرًة	اثلثة.	ومن	ذكل	موازنته	بني	قوٍل	للخليفِة	
ماِم	عيل	بِن	�أيب	طالب	عليه	ال�الم)1(عن	 �أيب	بكر	وقوٍل	لالإ
دالةِل	احلروِف	املقّطعِة	يف	�أوائِل	ال�وِر،	ف�أورد	ما	قاهُل	�أبو	
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آِن	�أوائُل	 	هللِا	يف	القر� ،	ورسُّ 	كتاٍب	رسٌّ بكٍر	وهو	:))يف	لّكِ
	كتاٍب	 	للّكِ نَّ ماُم	عليه	ال�الم	وهو:))اإ ال�وِر)2(،	وما	قاهُل	االإ
صفوًة،	وصفوُة	هذا	الكتاِب	حروُف	الهتّجي(()3(،	وعلّق	عليِه	
ْن	اكنْت	لكمُتُه	 بقوهِل:	))و�أنّه	�أراَد	بذكل	ما	�أرادُه	�أبو	بكر،	واإ

تويح	اإىل	جانِب	ذكل	ابالمتياِز	والنقاِء(()4(.	
ليه	هنا،	�أّن	ادلكتور	 	�أّوَل	ما	ينبغي	�أْن	نشرَي	اإ نَّ اإ 	
ماُم	عليه	ال�الم	هو	ما	�أراده	 	ما	�أرادُه	االإ )رمحه	هللا(	قّرَر	�أنَّ
ْن	 ّن	مثَة	فرقًا	دقيقًا	بني	القولني	واإ �أبو	بكر	بعينِه،	وهنا	نقول	:	اإ
الأسستاُذ،	 يرى	 كام	 العاِم	 املعىن	 بعضهام	يف	 من	 يقرتابِن	 اكان	
	والصفوِة	اللتني	 والفرُق	هنا	يمتثُّل	يف	الفرِق	بني	لفظيت	الّسِ
	يف	اللغِة	يعين:	ما	�أخفيَت)5(،	 تُشالّكن	بؤرًة	لل�سياِق،	فالسُّ
وِر	مّما	�أخفى	هللُا	تعاىل	معناُه	عن	 	�أوائَل	ال�ُّ وهذا	يعين	�أنَّ
عبادِه	عىل	وفِق	قوِل	�أيب	بكِر.	�أّما	الصفوُة	فتعين:	اخلالص	من	
	يشء)6(،	حفروف	الهتّجي	يه	اليت	اصطفاها	هللا	سسبحانه	 لّكِ
وفِق	 عىل	 ش�أنُُه	 	 جلَّ عنده	 لأمٍر	 الكرمِي	 آن	 القر� من	 وتعاىل	
	قوَل	�أيب	 	عليه	ال�الم.	هذا	فضاًل	عن	�أنَّ ماِم	عيّلٍ قوِل	االإ
ها	وليس	فيه	ما	يقيُّد	داللته	عىل	 وِر	لكِّ بكر	يشمُل	�أوائَل	ال�ُّ

ْن	اكنْت	داخةًل	فيه. احلروِف	املقّطعِة.	واإ
	احلروَف	 ماِم	عليه	ال�الم	فهو	خيصُّ �أّما	قوُل	االإ 	
وِر	اليت	بد�أْت	هبا،	وهذا	فرٌق	واحٌض	�أيضًا	بني	 املقّطعَة	يف	ال�ُّ
	ادلكتور	)رمحه	هللا(	اسستوقفه	هذا	الفرُق	 القولني.ويبدو	�أنَّ
بني	القولني،	ف�أضاَف	وصفًا	اإىل	قوِل	االإمام	عليه	ال�الم	يف	
	يويح	ابالمتياِز	 	قوهَلُ �أنَّ هنايِة	قوهل	ال�ابِق	حيامن	�أشاَر	اإىل	
	والنَّقاَء	 	المتزّيَ ْن	شاء	هللا،	�أنَّ 	الصواُب	اإ والنقاِء،	وظيّن،	ولعهّلُ
ْذ	 ليه،	اإ لهيا	ميكُن	�أن	يُفّسا	عىل	النحِو	اذلي	ذهبنا	اإ املشاَر	اإ
آخَر	ميكُن	�أن	يطر�أ	عىل	اذلهِن	غري	ما	 ال	سبيَل	اإىل	توجيٍه	�

. �أثبتناُه	فامي	نظنُّ
نُشرَي	 �أْن	 املناسِب	 من	 	 لعلَّ �أخرى	 مضميٌة	 ومثَة	 	
جامعِ	العلامِء	عىل	 شارُة	ادلكتوِر	)رمحه	هللا(	اإىل	اإ لهيا،	ويه	اإ اإ

ليه	كام	ورد	يف	قوهل:	 ماِم	عليه	ال�الم		اإ حّصِة	ن�سبِة	قوِل	االإ
يف	 اختالفهم	 اإىل	 ملح	 قال()7(،	يف	حني	 علّيًا	 	 �أنَّ ))واتّفقوا	
�أورَد	 :	))وقد	 قوهل	 ليه،	كام	ورد	يف	 اإ بكر	 �أيب	 قوِل	 ن�سبِة	
�أخرى	 �أحيااًن	 ومعناُه	 �أحيااًن	 القوِل	 هذا	 	 نصَّ وغرُيُه	 	 ربيُّ الطَّ
بني	 املوازنِة	 من	 وهذا	رضٌب	 صاحبه(()8(،	 اإىل	 عزٍو	 دون	
حّصِة	 اإىل	 )رمحه	هللا(	 ادلكتور	 يطمنْئ	 مل	 ْذ	 اإ القولنِي.	 حّصِة	
ما	 �أمام	 وقف	 ولعهّل	 	، خفّيٍ من	طرٍف	 لهيا	 اإ املشاِر	 الن�سبِة	
ف�أجاب	 ور،	 ال�ُّ فواحِت	 عن	 س�أهل	 رجاًل	 الّشعيب	 به	 �أجاب	
ابلقوِل	املن�وِب	اإىل	�أيب	بكر،	ون�سبُه	اإىل	نف�ِه	من	خالِل	

صيغِة	اجلواِب)9(.
ماِم	عليه	 ويُوازُن	ادلكتوُر	)رمحه	هللا(	بني	قوِل	االإ 	
))ولعلهم	 فيه:	 جاء	 للبيضاوي)10(،	 قوٍل	 وبني	 هذا	 ال�الم	
يقصد	 مل	 ورموز	 ورسوهل	 تعاىل	 بني	هللا	 �أرسار	 �أهنا	 �أرادوا	
	البيضاوي	اكن	مت�أثّرًا	مبا	 �أنَّ فهام	غريه(()11(.	ويرى	هنا	 اإ هبا	
آِن	 ماِم	عليه	ال�الم	�أنّه	اكن	عىل	عٍل	ب�أرساِر	القر� تواتَر	عن	االإ
ّن	�أبناءه	من	�أمئِّة	�أهِل	 من	احلروِف	املقّطعِة	ب�أوائِل	ال�وِر،	واإ

البيِت	علهيم	ال�الم		اكن	عندمه	عل	ذكل	)12(.
�أورد	 )رمحه	هللا(	 ادلكتوَر	 	 �أنَّ من	 الرمِغ	 وعىل	 	
املوطِن	من	 �أشار	يف	هذا	 نّه	 فاإ املعىن،	 للطربيس	هبذا	 قواًل	
	يف	موازنتِه	 موازنته	اإىل	ر�أي	�أحد	املعارصين	اذلي	�أدخَل	قوهَلُ

هذه	فقال	ما	قال)13(.	
آراِء	العلامِء	 ويُوازُن	ادلكتوُر	يف	موطٍن	�آخر	بني	� 	
عِة،	وبعد	النظِر	 آن	للعرِب	ابحلروِف	املقطَّ يف	قضيِة	حتّدي	القر�

ادلقيِق	يف	ذكل،	يرّجُح	ر�أَي	الزخمرشي،	فيقوُل:	
	من	 	به	اإىل	الغايِة	اليت	امتلكْت	لكَّ ))...ووصل	الزخمرشيُّ
املورَد	 الكُمُه	 وصاَر	 	، قبهَلُ اكن	 من	 و�أن�سهْتم	 بعَده،	 جاَء	

العذَب()14(.	
لر�أي	 الشديِد	 الصياغِة	حامسه	 هذه	 من	 ويظهُر	 	
ْذ	صاَر	موردًا	عذاًب	للقدماِء	واحملدثني	 الزخمرشي	وتبنّيه	هل،	اإ
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	ادلكتوَر	)رمحه	 نَّ يف	هذه	القضيِة.	وهبذا	خنلُص	اإىل	القوِل:	اإ
هللا(	جعل	املوازنَة	بني	الآراء	مهنجًا	هل	وهو	يبحُث	يف	الآراء	

التف�رييِّة	لفواحِت	سور	القر�آن.	
خصّية: الآراء	الشَّ

	ادلكتوَر	)رمحه	هللا(	اكن	معنّيًا	 عىل	الرمِغ	من	�أنَّ 	
آن	دراسًة	اترخيّيًة	عىل	 آراِء	العلامِء	يف	فواحت	سوِر	القر� بدراسِة	�
نّنا	ال	نعدُم	بعَض	الآراِء	 وفِق	ما	قّرره	هو	يف	مقدمِة	كتابه،	فاإ
ما	 فهيا	 ر�أى	 ذا	 اإ �أحيااًن،	 العلامِء	 آراء	 � منه	يف	 املعهودِة	 املتينِة	

يتعارُض	مع	ما	يعتقُد	به.	
ومن	ذكل	ما	قاهُل	يف	رّدِه	عىل	امل�ترشِق	)بوير(،	 	
	فاحتٍة	من	فواحِت	ال�وِر	رابطًا	مبا	يُذكُّر	 اذلي	ر�أى	�أّن	يف	لّكِ
يف	سورهتا....مفثاًل	}مح{	تُشرُي	اإىل	هجمّن،	ولعلّها	تبتدُئ	حبرِف	
اجلمِي	اذلي	يُشسبُه	احلاَء	فاختلط	ذكل	عىل	العرِب	فنطقُه	حاًء،	

وهو	يف	احلقيقِة	جمي)15(.
متينًا	 رّدًا	 �أورد	 ادلكتور	 	 �أنَّ من	 الرمِغ	 وعىل	 	
�أنّه	مل	 اّل	 اإ للكتور	محمد	غاّلب	عىل	مقاةِل	امل�ترشِق	هذه،	
	عىل	امل�ترشق	�أيضًا	حبامٍس	 ناّم	�أسهم	ابلرّدِ يكتِف	بذكل،	واإ
	 	ردَّ دراٍك	معيٍق	للمعىن	القر�آين،	بعد	�أْن	ر�أى	�أنَّ يكشُف	عن	اإ
ادلكتور	محمد	غاّلب	غري	اكٍف	عىل	الرمِغ	من	خسريّته	من	قول	
	الردَّ	اذلي	ميحُق	قوَل	 نَّ إ

امل�ترشِق،	فقال:	))ويف	اعتقادي	ا
آن	قدميًا	وحديثًا	هو	 	الأصَل	يف	تلقّي	القر� بوير	يف	}مح{،	�أنَّ
الأخُذ	مشافهًة،	والتالوُة	الصوتّيُة،	ال	التدوين	الكتايب	اذلي	

ميكُن	فيه	وقوُع									التحريِف(()16(.
اليت	 هللا(	 )رمحه	 ادلكتور	 شّدَة	 	 �أنَّ هنا	 وظيّن	 	
النّقَض	 تعين:	 اليت	 )ميحق(	 للفظِة	 اسستعامهِل	 يف	 ظهرْت	
واحملو	واالإبطال)17(،	جاءْت	رّدًا	عىل	قوِل	امل�ترِشِق	بوقوعِ	
آِن،	وما	قاهُل	ادلكتور	)رمحه	هللا(	قوٌل	متنٌي	 التحريِف	يف	القر�
مل	 اليت	 الكتابِة	 يف	 يظهُر	 واحلاِء	 اجلمِي	 بني	 فالتشابُه	 متاما،	

ذا	 	بعُد	يف	عرِص	التدويِن	الأّوِل،	ويقُع	االإشاكُل	غالبًا	اإ تُشلّكُ
تقارب	املعىن	اليت	تؤّديه	اللفظُة	ابحلرفنِي،	ويف	}مح{	ال	توجد	
لفظٌة،	ولكّن	امل�ترشَق	قاَل	ما	قاَل	ليحقَّق	�أمرين	معًا،	القول	
ابلتحريِف	من	هجٍة،	وربط	اجلمِي	جبهمّن	اثنيًا،	لُيطّبَق	الفكرَة	

. اليت	جاء	هبا،	وهذا	م�تبعٌد	حبّقٍ
تلقّي	 اإىل	 هللا(	 )رمحه	 ادلكتوِر	 شارُة	 اإ ت�أيت	 مثَّ	 	
ر�أي	 منه	 ليلَج	 مفتوًح	 ابٌب	 يبقى	 ال	 وهنا	 مشافهًة،	 آن	 القر�
امل�ترشِق،	فال	تشابه	يف	صويت	احلاء	واجلمي،	وال	تقارَب	
بني	خمرجهيام،	فال	ميكُن	واحلاُل	هذه	�أْن	يقَع	التحريُف	املزعوُم.
شارُة	ادلكتور	اإىل	التالوِة	الصوتية	بوصفها	 وتبقى	اإ 	
�أّسًا	 العصوِر،	 القر�آين	عرب	 	 النّصِ انتقال	 وسسيةًل	من	وسائِل	
مكينًا	من	�أسِس	َمْحِق	ما	قاهل	امل�ترشُق،	لأّن	التالوَة	هتمتُّ	
تعاىل	 هللُا	 �أمر	 وقد	 خمارهجا،	 من	 خراهجا	 ابإ احلروِف	 بقراءِة	
آَن	تَْرِتياًل{ ِِّل	الُْقْر� آِن	يف	قوهل	تعاىل	}َوَرت امل�لمني	برتتيل	القر�
يف	 والتَّمكنَي	 والتبينَي	 التَّحقيَق	 يعين:	 والرتتيُل	 املزمل4،	
يف	 الأصواِت	 الشتباِه	 فرٍض	 	 �أيَّ يُ�قطُ	 وهذا	 القراءة)18(،	
ليه	 آِن	متلّوًا	عرب	العصوِر.	وهذا	يُعّضُد	ما	ذهب	اإ انتقاِل	القر�

ادلكتور	)رمحه	هللا(.
ليه	 	ما	ذهب	اإ آخُر	مينّتُ وفوَق	ما	قّدمنا،	فمثّة	�أمٌر	� 	
	امل�لمني	مل	يكونوا	يكتفون	 ادلكتور	يف	هذا	املوطِن،	وهو	�أنَّ
اليت	 الصحِف	 مكتواًب	يف	 اكن	 مبا	 وتدوينِه	 آِن	 القر� مجعِ	 عند	
حافظنِي	يف	 اإىل	شاهديِن	 ناّم	حيتاجوَن	 واإ آن،	 القر� فهيا	 ُدّوَن	

	يكتبونه. 	نّصٍ 	تقديٍر	للّكِ �أقّلِ
صىل	 النيب	 	 �أنَّ اإىل	 ابالإشارِة	 الفقرَة	 هذه	 وخنمُت	 	
آهل	وسل	نطَق	هبذِه	احلروِف،	ومن	هنا	فه�ي	من	 هللا	عليه	و�
الويح	اذلي	جاء	عن	هللِا	سسبحانه	وتعاىل.	وهذا	يُْبِطُل	ما	
ليه	 �أرادُه	امل�ترشُق	)بوير(	يف	ر�أيِه	ال�ابِق،	وهذا	ما	التفت	اإ

ادلكتور	�أيضًا	يف	موضعٍ	�آخر	من	الكتاب)19(.
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	من	هذه	الصفحاِت	عىل	الرمِغ	 لقد	تبنّي	لنا	يف	مرَّ 	
جيازه	دقُة	الآراء	اليت	ب�طها	ادلكتور	ح�ني	نّصار	يف	 من	اإ
	امل�ألوُف	فامي	كتب	يف	كتبِه	لكّها. كتابه،	وهو	املهنُج	العلميُّ
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براهمي	اإطفيش،	دار	الكتب	املرصية	1964م. الربدوين،	اإ

آن،	ادلكتور	ح�ني	نّصار، 6.	فواحت	سور	القر�
7.	ل�ان	العرب،	ابن	منظور،	دار	صادر،	بريوت،	لبنان.
للمطبوعات،	 الأعلمي	 مؤس�ة	 الطربيس،	 البيان،	 مجمع	 	.8

ط1،	1415هـ.
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عبقريٌّ   من   أسيوط
أ.د. رحيم جرب احلسناوي

ح�ني		 ادلكتور	 الأسستاذ	 احملقق	 العالمُة	 عاَش	 	
نصار،	رمحه	هللا	ونفع	الأجيال	بعلمه،	بني	ربيعني.	ربيع	والدته	
موافقه	 و	 هـ(،	 	1344( سسنة	 الآخر	 ربيع	 من	 ال�ابع	 يف	
للميالد(.	 	1925( سسنة	 اكتوبر	 من	 والعرشين	 اخلامس	
وربيع	وفاته	يف	احلادي	عرش	من	ربيع	الأول	)1439	هـ(	و	
موافقه	التاسع	والعرشين	من	نومفرب	سسنة	)2017	للميالد(.	
وبني	الربيع	الأول	والربيع	الثاين	ربيٌع	دامٌئ	من	العطاء	العلمي	
ادلافق.	وهو	انبغة	�أسسيوط	وعبقرهّيا	اذلي	اختذ	سبيل	مثهل	
للهجرة(؛	 	911( املتوىف	 الكبري	 ال�سيوطي	 االإمام	 الأعىل	
آاثًرا	متنّوعة	تمّن	عىل	ثقافٍة	موسوعيٍة،	فل	 نه	ترك	لنا	� ذلكل	فاإ
منا	�ألّف	يف	علوم	 يقترص	عطاؤه	العلمي	عىل	العربية	وعلوهما،	واإ
آن	والتارخي	والرتامج	و	الأدب	واللغة	والتحقيق	والرتمجة. القر�
اختار	يف	مراحل	دراسسته	الأوىل	الق�م	العلمي،	 	
ومع	ذكل	اشرتك	يف	م�ابقة	طه	ح�ني	خمتارًا	اللغة	العربية	
ميدااًن	لالختبار	عىل	تكل	اجلائزة.	واسستطاع	احلصول	علهيا	
متفّوقًا	عىل	طلبة	الق�م	الأديب.كيف	ال	واكن	من	بني	�أساتذته	
براهمي	اذلي	صار	من	كّبار	علامء	 يف	الثانوية	محمد	�أبو	الفضل	اإ
نّصار	 عبقرية	ح�ني	 تكوين	 يف	 �أثّر	 قد	 و	 وحمققهيا	 العربية	
الطب	 دلراسة	 جامعة	الاسكندرية	 يف	 ُقِبَل	 حيامن	 ذلكل	 ؛	
وحالت	رغبة	�أرسته	وخوفهم	عىل	ودلمه	الوحيد	دون	التحاقه	
�أحداث	 ب�بب	 الاسكندرية	 جامعة	 يف	 الطب	 بدراسة	
احلرب	العاملية	الثانية،	مل	جيد	صعوبًة	وهو	يويّل	وهجه	صوب	
الآداب،	بل	القت	هذه	 العربية	يف	لكية	 ليدرس	 ؛	 القاهرة	

يف	 �أسستاذه	 فهيا	 غرسه	 ما	 نتيجة	 نف�ه	 يف	 هوًى	 املصادفة	
براهمي	رمحه	هللا،	 اإ الفضل	 �أبو	 العالمة	محمد	 �أسسيوط	 اثنوية	
حفصل	عىل	شهادة	اللي�انس	مبرتبة	الرشف	عام	1947	م،	
م	 سسنة	1949	 نف�ه	 الق�م	 من	 املاج�ستري	 عىل	 وحصل	
واكن	موضوع	رسالته	:	نش�أة	الكتابة	الفنية	يف	الأدب	العريب.
آداب	القاهرة	 وحصل	عىل	شهادة	ادلكتوراه	من	� 	
كذكل	عام	1953م	عن	رسالته	املوسومة	بـ)املعجم	العريب	
يف	 املهم	 موضعهام	 الرسالتان	 احتلّت	 وقد	 وتطوره(	 نش�أته	
جاء	 ملن	 ادلرس	 فتح	ابب	 وقد	 واللغوية	 الأدبية	 ادلراسات	
بعده.	لقد	نبغ	الأسستاذ	ادلكتور	ح�ني	نصار	نبوغًا	ليتصّدر	
املشهد	العلمي	م�ستفيدًا	من	تلمذته	لكبار	العلامء	يف	عرصه	
�أمني	اخلويل،	و�أمحد	الشايب،	ومصطفى	ال�قا،	 من	مثل:	

و�أمحد	�أمني،	وغريمه	من	العلامء.
تعمل	 �أرسته	 واكنت	 علمية،	 �أرسة	 من	 يكن	 ومل	 		
تكن	 مل	 �أهنا	 غري	 القضاء	 يف	 نبغ	 من	 فهيا	 ونبغ	 التجارة،	 يف	
تُعىن	ابلعربية	وعلوهما؛	ذلكل	اكن	جمهتًدا	وعصاميًا	يف	م�ريته	

العلمية	ودراساته	اللغوية.
�أسستاذه	 امل�رية	 تكل	 يف	 الزهمم	 اذلين	 ومن	 		
وشسيخه	اذلي	�أرشف	عىل	رسالتيه	يف	املاج�ستري	وادلكتوراه	
العالمة	ادلكتور	مصطفى	ال�قا	وهو	من	كبار	احملققني	واكن	
يشاركه	يف	�أعامهل	العلمية،	ومل	ينَس	الشسيخ	هجد	تلميذه	فاكن	
يذكر	هل	ذكل	يف	مقدمات	كتبه،	ورمبا	فّس	لنا	ذكل	رغبة	
ادلكتور	ح�ني	نصار	يف	التحقيق	وما	بذهل	من	هجد	فيه	مع	
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بصمٍة	اكن	تركها	يف	خشصيته	العلمية	يف	بواكري	تفتّحها	احملقق	
براهمي. الكبري	�أبو	الفضل	اإ

من	الكنوز	اليت	�أحياها	العالمة	ادلكتور	ح�ني	 	
نصار:	ما	يقارب	الامثنية	عرش	كتااًب	حققه	حتقيقًا	علميًا،	مهنا	
وديوان	 الأسدي	 الأبرص	 بن	 عبيد	 كديوان	 شعر	 دواوين	
جملات	 سستة	 يف	 ويقع	 الرويم	 ابن	 وديوان	 بثينة	 مجيل	
عىل	 احليل	 ادلين	 لصفي	 الغايل،	 واملرّخص	 احلايل	 والعاطل	

سبيل	املثال	ال	احلرص.
املعجامت	والرتامج	 يقع	يف	ابب	 ما	 ومن	حتقيقاته	 	
يف	 ويقع	 العامية	 الألفاظ	 يف	 الكبري	 تميور	 معجم	 مثل:	 من	
البن	 الأغاين،	 خمتار	 من	 الثامن	 واجلزء	 جملات،	 سستة	
منظور.	والنجوم	الزاهرة	يف	حيّل	حارضة	القاهرة،	البن	سعيد	
الأندليس،	واجلزء	ال�ادس	عرش	من	معجم	اتج	العروس.	
من	 وفاًء	 ال�قا	 مصطفى	 �أسستاذه	 خمطوطًا	 تركه	 ما	 وحقّق	
التلميذ	لشسيخه	و	هو:	اخملتار	من	املوحشات،	ملصطفى	ال�قا.	
آن	 ومن	حتقيقاته	كذكل:	الوقف	عىل	)الك(	و	)بىل(	يف	القر�
مليك	بن	�أيب	طالب	القييس،	ورحةل	ابن	ُجَبرْي،	وسوى	ذكل	

مّما	ال	ي�ع	اجملال	ذلكره.		
نش�أته	 العريب	 املعجم	 كتابه:	 مؤلفاته	 �أمّه	 ومن	 	
وتطوره.	فهو	الرائد	يف	دراسة	املعجم	العريب	عىل	وفق	مهنج	
علمي	�أاكدميي	صار	مرجعًا	للراسات	الالحقة.	لكن	مؤلفاته	
تنّوعت	حبك	ثقافته	املوسوعية	اليت	اكن	يقتدي	فهيا	ابالإمام	
حب�ب	 �أمهها	 ن�ستعرض	 �أن	 وميكن	 هللا،	 رمحه	 ال�سيوطي	

احلقول	املعرفية	اليت	كتب	فهيا	وعىل	النحو	الآيت:
آن: علوم	القر�

املعجزة،	 )العجز،	 املعارضة(،	 )التحدي،	 آن	 القر� ــاإجعاز	
واحد،	 جمل	 يف	 كتاابن	 آن(	 القر� جعاز	 اإ يف	 الت�أليف	 االإجعاز،	

طبع		يف	مكتبة	مرص	1999م.
ــ	الفواصل	يف	القر�آن،	طبع	يف		مكتبة	مرص	1999م.

نباء	ابلغيب،	طبع	يف	مكتبة	مرص	2000م. فة	واالإ ْ ــ	الرصَّ
الهالل	 دار	 	 يف	 طبع	 الكرمي،	 آن	 القر� يف	 العلمي	 االإجعاز	 ــ	

2000م.
آن	واالإجعاز	العددي.	طبع	يف	مكتبة	مرص	 ــ	االإهبام	يف	القر�

2011م.
العامل	 دار	 يف	 طبع	 الكرمي،	 آن	 القر� يف	 واملن�وخ	 الناخس	 ــ	
العريب،	مرص	2011م.	وسوى	ذكل	ّمام	�ألّفه	يف	هذا	احلقل.

		بعض	مؤلفاته	يف	الأدب	:	
مكتبة	 يف	 طبع	 العريب،	 الأدب	 يف	 الفنية	 الكتابة	 نش�أة	 ــ	

الهنضة	املرصية	1954م.
ــ	ظافر	احلداد	شاعر	مرصي	من	العرص	الفاطمي.	طبع	يف	

الهي�أة	املرصية	العامة	للكتاب	1975م
ــ	�أدب	الرحةل.	طبع	يف		رشكة	�أبو	الهول	1991م.

العريب،	كتاابن	طبع	الأول	 النرث	 العريب،	ويف	 ــ	يف	الشعر	
يف	مكتبة	الثقافة	ادلينية	2001م،	والثاين	يف	مكتبة	الأرسة	

2000م.	وسوى	ذكل.
بعض	مؤلفاته	يف	اللغة	والرتامج	:	

مرص	 مكتبة	 يف	 طبع	 وتطوره.	 نش�أته	 العريب	 املعجم	 ــ	
1965م،	واعيدت	طباعته	مرات	عّدة.

آن	الكرمي	طبع	يف	مطبعة	احلليب	1954م	 ــ	معجم	�آايت	القر�
		ــ	مدخل	تعريف	الأضداد.	طبع	يف	مكتبة	الثقافة	ادلينية	

2003م.
ادلينية	 الثقافة	 مكتبة	 يف	 طبع	 لغوية.	 ومقاالت	 حبوث	 ــ	

2004م.	
ــ	يونس	بن	حبيب.طبع	يف	دار	الاكتب	العريب	1968م.

للثقافة	 الأعىل	 اجمللس	 مطبعة	 يف	 طبع	 اخلويل.	 �أمني	 ــ	
1996م.

ــ	التحّدث	بنعمة	هللا.	ويه	سريته	اذلاتية	كتهبا	مقتفيًا	�أثر	رمز	
سريته	 كتب	 اذلي	 الكبري	 ال�سيوطي	 االإمام	 اخلادل	 �أسسيوط	
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ومحلت	عنوان:	التحّدث	بنعمة	هللا.
	وللكتور	ح�ني	نصار	مؤلفات	يف	التارخي	وترمج	كتبًا	عّدة	
من	اللغات	الأجنبية	اىل	اللغة	العربية	ال	جمال	ذلكرها	يف	هذه	

العجاةل.	
بداعه	 اإ مثّنت	 جوائز	 عىل	 نصار	 ح�ني	 ادلكتور	 وحصل	

وعطاءه	العلمي،	وعبقريته	الفذة	من	مثل:	
ــ	جائزة	ادلوةل	التقديرية	يف	الآداب	عام	1968م.

ــ	جائزة	املكل	فيصل	العاملية	يف	الآداب	عام	2004م.
ــ	جائزة	الرئيس	مبارك	يف	الآداب	عام	2006م.

تكرميًا	 نصار	 ح�ني	 ادلكتور	 انل	 فقد	 و�أخريًا	 	
تالمذته	 من	دلن	 العلمي	 عطائه	 	عىل	 انصبَّ �آخر	 نوع	 من	

ومريديه.	فكتب	عنه	ادلكتور	ح�ام	عبد	الظاهر	:	العطاء	
دار	 يف	 وطبع	 نصار،	 ح�ني	 للكتور	 والثقايف	 العلمي	
الكتب	املرصية.	وادلكتور	عادل	سلامين	�أرشف	عىل	الكتاب	
همداة	 ولغوية	 �أدبية	 دراسات	 الامتنان،	 مثرات	 التذاكري:	
اخلام�ة	 بلوغه	 مبناسسبة	 نصار	 العالمة	ح�ني	 ادلكتور	 اىل	
املعطاء	 وسريته	 العلمي	 هجده	 �أن	 يف	 والشك	 وال�سبعني.	
�أاكدميية	من	دلن	املتخصصني	يف	علوم	 حباجة	اىل	دراسات	

اللغة	والأدب،	والتارخي،	والرتمجة.
بعلمه.	 ادلارسني	 ونفع	 رمحته	 بواسع	 هللا	 تغّمده	 	

آخًرا. وامحلد	هلل	�أواًل	و	�
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الدكتورُ حسني نصار
قبضُة سنابل... واضمامة أزاهري

أ.د. طارق اجلنايب

العالية،	 ال�واري	 ذوي	 العربية	 �أعالم	 من	 عل	  
والباحث	 الأديب	 فهو	 و�أوعب،	 ف�أوعى	 العربية	 ثقافة	 مجع	
والناقد	يف	قدمي	الأدب	وحديثه،	وقد	فتح	هذا	الباب	عىل	
يف	 الفنية	 الكتابة	 )نش�أة	 للامج�ستري	 رسالته	 يف	 مرصاعيه	
توّجه	فين	يف	اخلطاب	 املوضوع	عىل	 العريب(،	ويمّن	 الأدب	
بداع	يف	 النرثي	يعرّب	عن	فكر	واعٍ،	ورؤية	معيقة	مبكّرة	لالإ
اىل	 هند	 فارس	جمّل،	 امليدان	 هذا	 العريب،	وهو	يف	 السد	
آاثره،	واترخيه. حتقيق	مجهرة	من	دواوين	الشعر	العريب،	و�

البحيث،	سار	خط	اثٍن	 واىل	جانب	هذا	اخلط	 	
)املعجم	 للكتوراه	 رسالته	 يف	 اللغوي	 ادلرس	 هو	 يوازيه،	
عاملية،	حىت	 اكت�ب	شهرة	 نش�أته	وتطّوره(،	وقد	 العريب:	
لقد	غلب	عىل	سائر	ما	صنّف	�أو	كتب	من	�أحباث	ودراسات	

لغوية		ويه	شسىت	
آنية،	وتضم	 و�أّما	اخلط	الثالث	فهو	ادلراسات	القر� 	
جعاز	القر�آن،	وتف�ريه،	وموضوعاته	الفنية،	ولعهل	 ما	يتصل	ابإ

مل	يذر	اباب	من	ذكل	ااّل	طرقه.
دراسات	 فمّث	 اللغة،	 قضااي	 هو	 املوازي	 الرابع	 اخلط	 واكن	

و�أحباث	ومقاالت	وحتقيقات،	سن�ستقبل	ذكر	�أمثةل	مهنا.
الشعر:	 ايقاع	 ش�أنه	 من	 اخلامس	 اخلط	 واكن	 	
وحتقيق	 الشعر،	 مجلع	 سادس	 خط	 ومثة	 والقافية	 الوزن	
والنظر	 اذلوق	 و�أهل	 والبناة،	 الشداة	 به	 يهبر	 مّما	 ادلواوين	

الفذ	الأريب	وللثقافة،	والأدب	 للتارخي	خط	سابع	يف	رؤى	
الشعيب،	و�أدب	الرحةل	خطوات	واسعة	يف	امل�رية	املعرفية	

لهذا	الرجل	النادر	بني	الرجال.
لقد	قر�أت	فامي	قر�أت	هل	)الشعر	الشعيب	العريب(،	 	
فوجدت	احاطة	بفنون	الشعر	القدمي،	وعرفت	ان	الرجل	حبر	

ال	يصل	البرص	اىل	ساحهل.
والشعر	الشعيب	عنده	هو	ما	مّساه	)ادلكتور	رضا	 	
حم�ن	القريش(	الباحث	يف	هذا	امليدان	)الفنون	الشعرية	
غري	املعّربة(،	�أي	ما	ليس	من	الشعر	الفصيح،	ويه	الزجل،	

والاكن	واكن،	والقوما،	واملداليا،
بيد	 الفصيحة،	 املعّربة	 فه�ي	 وادلوبيت	 واملوحش،	 الشعر	 �أّما	
�أن	ادلكتور	ح�ني	نصار	قد	�أوغل	يف	القدمي	وجتاوز	الفنون	
الأربعة،	ويه	فنون	مودّلة	)وقد	حتّدث	عهنا	حديثا	موجزًا(،	
قبل	 ما	 عرص	 من	 العامة،	 عند	 املناسسبات	 بشعر	 ليحيط	
الاسالم،	فيقف	عند	حمطات	يعرّب	فهيا	القوم	عن	�أحالهمم،	

واحتفاالهتم،	و�أايهمم،	وعاداهتم،	وتقاليدمه.
ومل	يكن	ليفلت	من	قبضة	ح�ني	نصار	عل	من	 	
علوم	العربية،	فاكن	ينبغي	�أن	يكون	للنحو	والنحويني	ماكن	
اثين	 حبيب(	 بن	 )يونس	 فيصطحب	 و�أعامهل،	 ت�أمالته	 يف	
آراؤه	النحوية	املبكرة،	ركنا	 شسيوخ	سيبويه	بعد	اخلليل،	متثّل	�

ركينا	يف	بناء	نظرية	النحو	العريب.
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ن�ااًن،	 ن	دراسسته	لـ	)يونس(	دراسة	شامةل	هل:	اإ اإ 	
ورواية	للشعر،	ولغواًي،	وحنواًي	جتري	به	لغة	مسحة	�أنيقة،	كأّن	
ليه	�أن	)حبيب(	امس	 املرء	يقر�أ	هل	رسدًا	روائيًا،	وّمام	انهت�ى	اإ
امه	ال	امس	ابيه،	والعرب	ت�ّمي	بـ)فعيل(	لذلكر	والانىث.

من	 حنوي	 يونس	 ان	 اىل	 القول	 به	 انهت�ى	 وقد	 	
الر�أي	ال�ديد	عند	سيبويه،	ومن	تاله،	ورحج	عنده	 ذوي	
قول	ايقوت	يف	اطرائه:	االإمام	حناة	البرصة	يف	عرصه،	ومرجع	

الادابء	والنحويني.
انفعة	 �أعامل	 ترمجة	 يف	 نصار	 ح�ني	 يقصد	 ومل	 	
تتصل	ابلتارخي	احلضاري	العريب،	فقد	ترمج	سسبعة	كتب	مهنا	
لـ	 التارخي	الاساليم	 العربية،	وثالثة	يف	 ثالثة	يف	املوسسيقى	
لـ	 ودراسة	 )هورفتتس(	 و	 لويس(	 )برانرد	 و	 )مركيلوث(	

)روفون	اكرت(	عن	)ابن	الرويم(.
�أغزر	ديوان	للشعر	العريب	يف	اترخيه	 �أن	 معلوم	 	
منه	)محمد	رشيف	سلمي(	 �أصدر	 الرويم(،	 )ابن	 ديوان	 هو	
يف	 وليس	 تعليقات،	 الاول	 عىل	 	،1917 سسنة	 جزءين	
اّل	النص،	ولأمر	ما	مل	يكل	الرجل	معهل،	وقيل:	اإن	 املعاين	اإ
لك	من	يتصّدى	لنرش	ادليوان	يلحقه	يشء	من	الشؤم،	ولأن	
ادلكتور	نصارًا	ال	يؤمن	ابلطرية	�أقدم	عىل	حتقيقه	ب�أانة	وتؤدة	

وروية	حىت	�أمت	نرشه	يف	سستة	�أجزاء.
من	مجيل	املصادفات	�أن	مّن	هللا	عيّل	ب�أن	اكون	 	
وادلكتور	ح�ني	 ح�ان	 متام	 	 ادلكتور	 مع	 حمّكة	 جلنة	 يف	
اّل	 نصار	)وهام	من	جيل	اساتذيت(،	عرشة	�أايم	مل	نفرتق	فهيا	اإ
ان	خنل	للنوم	يف	غرفتنا،	وسائر	الوقت	ننظر	يف	النتاجات،	

�أو	جنلس	اىل	مائدة	الطعام،	وقفت	اللجنة	�أمام	ترشسيحني:	
�أحدهام	مرصي	قريب	مهنام،	ولكهنام	�أبيا	ترشسيحه	لشسهبة	يف	

الأمانة	العلمية	مبوضوعية	مطلقة.
�أنه	شارك	يف	م�ابقة	 علميته،	 ومن	)موضوعيته(	ورجاحة	
يصدرها	 اليت	 العريب(	 )الل�ان	 دورية	 عهنا	 �أعلنت	 حبثية	
يف	 املوضوع	 اكن	 املغرب،	 يف	 التعريب(	 تن�سيق	 )مصدر	
)نصار(.	 الشهرة	 �أغفل	 �أي:	 الاضداد	ابمس	)ح�ني	محمد(	

واحض	م�وغ	ذكل.
و�أخريًا،	معل	ح�ني	نصار	اسستاذًا	يف	لكية	الرشيعة	ببغداد	
من	 الثاين	 العدد	 الآن	 و�أمايم	 املايض،	 القرن	 سستينيات	 يف	
جمةل	اللكية	)1965-1966(،	وفيه	حبث	علمي	رصني	عن	
كتاب	)اجلمي(	لأيب	معرو	الشيباين	حّرره	ادلكتور	نصار	عىل	
الأصل	اخملطوط	الفريد	احملفوظ	يف	مكتبة	الاسكورايل،	قبل	
ان	يرى	النور،	والعدد	الثالث	من	اجملةل،	وفيه	حقّق	)نصار(	

رساةل	)الك	وبىل(	مليك	بن	ايب	طالب	و�أّما	قبل.
مُعِّر	 و	 1925م،	 عام	 نصار	 ح�ني	 ودل	 فقد	 	
حىت	بلغ	الثانية	والت�عني،	قىض	مهنا	سسبعة	عقود	من	العمل	

العلمي	الرصني:	ت�أليفًا	وحتقيقًا	وترمجة	وتدري�ا.
قال	يل	صاحيب:	قد	�أضاع	نصار	ختّصصه 	

نصا	 ورسدًا،	 شعرًا	 ب�أنواعه:	 الادب	 اليس	 	! جعبًا	 قلت:	
لغواي!	�أمل	�أقل	لك:	اإن	ح�ني	محمد	نصار	اكن	حيلّق	جبناحني	
عريضني	غري	هميضني	يف	فضاء	العربية	الف�سيح.	وحاز	بذكل	
ذنه	 جوائز	كربى،	�أغالها	حمبة	طالبه	وعارفيه،	ورضا	هللا	ابإ

و	)ذكل	هو	الفوز	العظمي(.		
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معجم"مقاييس اللغة"
البن فارس"٣٩٥هـ" يف نظر الدكتور حسني نصار

أ.م. د. خالد عباس الّسياب

-	مقدمة.
وضع	ادلكتور	ح�ني	نصار	معجم	)مقاييس	اللغة	 			
القمّي	 كتابه	 يف	 الثانية	 املعجمية	 املدرسة	 فارس	مضن	 »البن	
هذا،	 كتابه	 يف	 قّ�م	 ذ	 اإ 	« وتطوره	 نش�أته	 العريب	 )املعجم	
العريب	قدميا	وحديثا	عىل	مدارس	معجمية	 الرتاث	املعجمي	
املواد	 ترتيب	 طريقة	 اإىل	 الأصل،	 يف	 تق�سميه،	 يف	 م�تندا	
اللغوية	داخل	لك	معجم،	ومن	املعروف	�أن	هناك	طريقتني	
الصويت،	 الرتتيب	 هام:	 العريب،	 املعجم	 ترتيب	 رئي�ستني	يف	
والرتتيب	الهجايئ،	وبناء	عىل	ذكل	جاءت	دراسسته	ملقاييس	
اليت	مّضت	فضال	عنه،	»معجم	 الثانية	 املدرسة	 اللغة	مضن	
مجمل	اللغة»	البن	فارس	نف�ه،	ومعجم	»مجهرة	ابن	دريد	»	
يف	القرن	الثالث،	وهبذا	تكون	هذه	املدرسة	مت�ألّفة	من	ثالثة	

معجامت.
رؤية	 موجز	 بشلك	 اسستعرض	 املقاةل	 هذه	 يف	 		
ادلكتور	ح�ني	نصار	لهذا		العمل	املعجمي	اذلي	تفّرد	به	ابن	
ذ	مل	ين�جه	عىل	منوال	سابق،	 فارس،	�أعين:	مقاييس	اللغة،	اإ
ومل	يقّله	ت�أليف	معجمي	الحق،	فالفكرة	اليت	قام	علهيا	تت�م	

بقدر	كبري	من	الأصاةل	وانتفاء	التقليد.
*	املدرسة	املعجمية	الثالثة.

املدرسة	 هذه	 نصار))تضّم	 ادلكتورح�ني	 قال	 	
الثالث،	 القرن	 من	 دريد	 ابن	 مجهرة	 يه	 معجامت،	 ثالثة	

ومقاييس	ابن	فارس	ومجمهل	من	القرن	الرابع.	واكن	�أول	غرض	
لها	جتنّب	النظام	اذلي	سارت	عليه	املدرسة	ال�ابقة	]يقصد:	
املدرسة	الأوىل	اليت	اختذت	الرتتيب	الصويت-	اخملريج	مهنجا	
يف	ترتيب	املداخل	وعىل	ر�أسها	معجم	العني	للخليل	بن	�أمحد	
الفراهيدي[،وفيه	عس	ومشقة	عىل	القّراء،	ف�أمهلْت	ترتيب	
احلروف	عىل	اخملارج،	ومتّ�كت	ابلرتتيب	الألف	ابيئ،	اذلي	
ذ	اكنت	احلروف	املرتّبة	عىل	الألف	ابء	 قال	عنه	ابن	دريد:	اإ
ابلقلوب	�أعبق،	ويف	الأسامع	�أنفذ،	واكن	عل	العامة	هبا	كعل	
اخلاصة،	وطالهبا	من	هذه	اجلهة	بعيدا	من	احلرية،	مشفيا	عىل	
ليه(()1(. آنفا	نظرته	اإ املراد،	خبالف	نظام	اخملارج	اذلي	ر�أينا	�

*	مقاييس	اللغة.
�أشار	ادلكتور	ح�ني	نصار	اإىل	مهنج	ابن	فارس	 	
يف	املقاييس	ورّصح	ب�أنه	اختذ	�أس�ا	تقرتب	من	�أسس	ابن	
دريد	يف	تق�سمي	كتابه	امجلهرة	وترتيبه	مع	بعض	خالف،	ففي	
الرتتيب	وافق	ابن	دريد،	فاكن	عىل	وفق	الألف	ابء،	ولكنه	مل	
ذ	خالفه	موافقا	اخلليل	 جيعهل	مطردا	�أو	�أساسا	�أول	للتق�سمي	اإ
يف	بناء	معجم	العني،	عندما	جعل	الق�م	الأول	من	املقاييس	
الباء،	فكتاب	 اهلمزة،يليه	كتاب	 اهلمزة	ومّساه	كتاب	 حلرف	
التاء...	اخل،	مث	قّ�م	لك	كتاب	مهنا	اإىل	ثالثة	�أبواب	حب�ب	
و�أخريا	 الثاليث،	 فباب	 املضّعف،	 الثنايئ	 ابب	 �أولها	 الأبنية:	
مازاد	عىل	الثاليث	من	اجملرد،	فطرح	بذكل	الأبواب	الكثرية	
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اليت	عند	ابن	دريد،	واخلليل،	واكتفى	هبذا	التق�سمي	الصغري،	
تعبري	 حّد	 عىل	 فيه	 وقعا	 فامي	 فيقع	 منه	 النظام	 يفلت	 كيال	

ادلكتور	نّصار)2(.
الكتاب	 الزتم	ابن	فارس	برتتيب	الأبواب	داخل	 	
الواحد	ب�أن	يذكر	يف	لك	ابب	احلرف	املعقود	هل	الكتاب	مع	
احلرف	اذلي	يليه	حب�ب	الرتتيب	الهجايئ،	وبعد	�أن	تنهت�ي	
احلروف	التالية	هل	يعود	�أدراجه	فيذكر	احلروف	ال�ابقة	عليه	
الواحد	بعد	الآخر	وحب�ب	الرتتيب	�أيضا،	ففي	املواد	الثالثية	
احلرف	 وهو	 الأول،	 احلرف	 ذكر	 بعدم	 املصنف	 الزتم	 مثال	
اّل	مع	اذلي	يليه	هجائيا	)احلرف	املعقود	 املعقود	هل	الكتاب	اإ
ابب	 �آخر	 حىت	 ي�سمتران	 الذلان	 احلرفان	 وهام	 الباب(،	 هل	
التالية	 احلروف	 بذكر	 يبد�أ	 وبعد	ذكل	 الكتاب،	 �أبواب	 من	
مادة	 تشلّك	 اليت	 الباب(	 هل	 املعقود	 الثاين)احلرف	 للحرف	
ثالثية	م�ستعمةل،	الواحد	بعد	الآخر،	وبعد	�أن	تنهت�ي	يعود	
فيذكر	احلروف	ال�ابقة	عليه	اإىل	�أن	يصل	اإىل	�أقرب	حرف	
سابق	هل	من	املمكن	�أن	تتشلّك	معه	مادة	م�ستعمةل،	وعند	

ذكل	ينهت�ي	الباب.
ولتوضيح	ذكل	�أرضب	مثال	بباب	اخلاء	والراء	وما	 	
ذ	رتّب	ابن	فارس	مواده	هكذا:خرز،	خرس،خرش،	 يثلّثام،	اإ
خرص،	خرض،خرط،	خرع،	خرف،	خرق،	خرم،	خرب،	

خرت،	خرث،	خرج،	خرد.
هو	 الثالث	 احلرف	 �أّن	 املثال	 هذا	 من	 يتضح	 	
�أّما	 �أّما	)اخلاء(	فهو	حرف	الكتاب	)كتاب	اخلاء(،	 املتغرّي،	
احلرف	 �أساسه	 عىل	 رتّب	 اذلي	 الباب	 حرف	 فهو	 )الراء(	
ّن	قول	 الثالث	سواء	�أاكن	سابقا	عليه	�أم	اتليا	هل،	وذلكل	فاإ
ادلكتور	ح�ني	نصار	واصفا	بعض	مهنج	ابن	فارس	يف	ترتيب	
فالباء	 ابلألف	 مبتدئا	 �أي	 امل�ألوف	 الرتتيب	 مواده:))ورتهّبا	
فالتاء	حىت	ينهت�ي	عند	احلرف	ال�ابق	مبارشة	حلرف	الباب	
نظر	 عادة	 اإ ىل	 اإ فيه	حاجة	 )3(قول	 نف�ه((	 الباب	 �أو	حرف	

ن	الباب	معقود	للحرف	الثاين	كام	ذكرت،	 ل�سببني:	�أحدهام،	اإ
احلرف	 �أن	 بدليل	 الكتاب	 حرف	 هو	 الأول	 احلرف	 لأن	
الثالث	)ادلال(	يف	املادة	الأخرية	من	هذا	املثال	)خرد(	ُرتّب	
عىل	�أساس	احلرف	الثاين	)الراء(	وليس	عىل	�أساس	احلرف	
الأول	)اخلاء(،	فهو	ي�أيت	حب�ب	الرتتيب	الهجايئ	اتليا	)للخاء(	

وسابقا	عىل	)الراء(.
وال�بب	الآخر،	ليس	ابلرضورة	�أن	يشلّك	احلرف	ال�ابق	
ال�ابق	 فاحلرف	 م�ستعمةل،	 مادة	 الباب	 حلرف	 مبارشة	
مبارشة	حلرف	الباب	)الراء(	يف	هذا	املثال	هو	)اذلال(	وهو	
ال	يشلّك	مع	احلرفني	الأوليني	مادة	م�ستعمةل،	فالصواب	�أن	
ّن	الباب	ينهت�ي	 تكون	عبارة	ادلكتور	ح�ني	نصار	كام	ييل:	اإ
عند	)�أقرب(	حرف	سابق	للحرف	املعقود	هل	الباب	يشلّك	
هو	 )خرد(	 يف	 )ادلال(	 يكون	 ذاك	 فعند	 م�ستعمةل.	 مادة	
فهم	 عن	 النظر	 وهذا	برصف	 )الراء(،	 اإىل	 الأقرب	 احلرف	
الأول	 هو	 هل	 الكتاب،	 هل	 املعقود	 للحرف	 نصار	 ادلكتور	

�أم	الثاين.
يتبع	 فل	 �أحرف	 ثالثة	 عىل	 مازاد	 ابب	 يف	 �أّما	 	
الثنائية	 املواد	 ترتيب	 عليه	يف	 اذلي	سار	 املهنج	 فارس	 ابن	
�أحرف	 الزائدة	عىل	ثالثة	 يراد	اللكامت	 والثالثية،	فاكتفى	ابإ
استنادا	اإىل	احلرف	الأول،	وهو	احلرف	املعقود	هل	الكتاب،	
ثالثة	 عىل	 مازاد	 ابب	 اللكامت،	 هذه	 مّض	 ابب	 �أول	 واكن	

�أحرف	�أوهل	ابء	)4(،	لأنه	عّد	)الألف(	زائدة.
*فكرة	الأصول	يف	بناء	املقاييس.

فارس	 ابن	 نصار:))يدير	 ح�ني	 ادلكتور	 قال	 				
املادة	لكها	عىل	�أصل	واحد	�أو	�أصلني	�أحياان	او	ثالثة،	وقد	
�أصوال	 املواد	 لبعض	 �أو	مخ�ة.	ورمبا	الجيد	 �أربعة	 اإىل	 يرتفع	
البتّة،	فيحك	علهيا	ابلتباين((	)5(،	عىل	�أنين	وجدته	يصل	هبذه	

الأصول	اإىل	سستة	وذكل	يف	مادة	)صفر(.
�ألّف	ابن	فارس	مقايي�ه	استنادا	اإىل	الاشستقاق	 	
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الرصيف	�أو	كام	�أطلق	عليه	ابن	جين:	الاشستقاق	الصغري	�أو	
احملدثني:	الاشستقاق	 ادلارسني	 بعض	 مّساه	 كام	 �أو	 الأصغر،	
ن	 العام)6(.	قال	ادلكتور	ح�ني	نصار	واصفا	طريقة	بنائه،	اإ
الأصيل	 املعىن	 عن	 ال�ستار	 كشف	 ))اإىل	 رىم	 فارس	 ابن	
الأصول	 املعاين	 هذه	 ومّسى	 املادة،	 صيغ	 مجيع	 يف	 املشرتك	

واملقاييس((	)7(.
مهنج	 وصف	 عندما	 احملدثني	 بعض	 ومه	 وقد	 	
عبد	 الأسستاذ	 حمققه،	 مقدمهتم،	 يف	 املقاييس،	 يف	 املصنف	
ما	 املقاييس	 بلكمة	 يعين	 قال:))وهو	 ذ	 اإ هارون،	 ال�الم	
ي�ميه	بعض	اللغويني	الاشستقاق	الكبري	اذلي	يرجع	مفردات	
لك	مادة	اإىل	معىن	�أو	معان	تشرتك	فهيا	هذه	املفردات(()8(،	
براهمي	�أنيس،	وادلكتور	�أمحد	 ووقع	يف	الومه	نف�ه	ادلكتور	اإ
هؤالء	 �أقوال	 ادلارسني	 �أحد	 ذكر	 وقد	 عطار،	 الغفور	 عبد	
الباحثني	مفصال	القول	يف	الّرّد	علهيم)9(،	و�أضيف	اإىل	قامئة	
املقاييس	 ّن	فكرة	 قال:))اإ ذ	 اإ ادّلقاق	 الوامهني،	ادلكتور	معر	
ذهنه	 تشغل	 اكنت	 ملعجمه	 عنواان	 فارس	 ابن	 �أطلقها	 اليت	
وهو	يعين	ابملقاييس:	الاشستقاق	الكبري،	اذلي	يرجع	مفردات	
لك	مادة	اإىل	معىن	�أو	معان	تشرتك	فهيا	هذه	املفردات()10(،	
املقاييس	 حمقّق	 عبارات	 يرّدد	 �أنه	 هذا	 قوهل	 من	 ويتضح	
فكرة	 �أّن	 اإىل	 �أشار	 فقد	 يعقوب	 ميل	 اإ ادلكتور	 �أما	 ابلنص.	
اللغويون	الاشستقاق	 ي�ّمهيا	 فارس	 ابن	 اتّبعها	 اليت	 الأصول	
مقاييس	 معجمه	 يف	 فارس	 ابن	 غاية	 فقال:))اكنت	 الأكرب،	
اللغة،	كشف	ال�ستار	عن	املعىن	الأصيل	املشرتك	يف	مجيع	
صيغ	املادة،	ومّسى	هذه	املعاين:	الأصول	واملقاييس،	وي�ّمهيا	
اللغويون:الاشستقاق	الأكرب(()11(،	وعبارته	هذه	تاكد	تكون	
آنفة	اذلكر	عدا	هذا	الومه	 نف�ها	عبارة	ادلكتور	ح�ني	نصار	�
اذلي	وقع	فيه	وكّرره	يف	ماكن	�آخر	من	كتابه	انسسبا	اإىل	ابن	
فارس	يف	هذه	املّرة،	دراسسته	الاشستقاق	الكبري	يف	معجمه،	
فقال:))اهمت	بفكرة	الأصول	�أو	الاشستقاق	الكبري	ف�أدار	املادة	

لكها	عىل	�أصل	واحد	�أو	�أصلني	�أو	ثالثة	�أو	�أربعة	�أو	مخ�ة((	)12(.
يبحث	يف	الاشستقاق	 مل	 فارس	 ابن	 ّن	 اإ �أقول:	 	 	
لينا،	حىت	 اإ مصنف	وصل	 �أي	 وال	يف	 املقاييس	 الكبري	يف	
حدث	 اليت	 الألفاظ	 �أصوهل،	 من	 جيعل	 مل	 املقاييس	 يف	 نه	 اإ
اليت	 �أو	 الكبري،	 ابالشستقاق	 ماي�ّمى	 �أو	 لغوي	 قلب	 فهيا	
بدال	لغوي	�أو	ماي�ّمى	ابالشستقاق	الأكرب،	ولهذا	 حدث	فهيا	اإ
ّن	هذا	الومه	اذلي	وقع	فيه	هذا	النفر	من	الباحثني	ليس	 فاإ
يف	 توّسع	 فارس	 ابن	 �أّن	 الأمر،	 يف	 ما	 ولك	 ماي�ّوغه،	 هل	
الفاعل	 امس	 النحويني:	 ))عند	 الصغري،فاملشستّق	 الاشستقاق	
وامس	املفعول	والصفة	املشسهبة	و�أفَعل	التفضيل،	�أّما	الرصفيون	
فيضيفون	اإىل	هذه	املشستقات،	امس	املاكن	وامس	الزمان	وامس	
الآةل،	�أّما	اللغويون	فاالشستقاق	عندمه	�أمّع،	فهم	يشستقّون	من	
من	 اكخليل	 مشستقة،	 اجلوامد	 بعض	 ويرون	 الأعيان	 �أسامء	
اخليالء،	واالإن�ان	من	الأنس	�أو	الن�سيان(()13(،	ونظرة	اإىل	

�أية	مادة	من	مواّده	تعّزز	ما	قلته	بوجه	اليقبل	الشك.
*	الألفاظ	اليت	مل	ختضع	لفكرة	الأصول.

نصار	 ح�ني	 ادلكتور	 دراسة	 حب�ب	 ويه	 		
ماييل)14(:-

1-	املشكوك	فهيا	مثل	)الِبلْز(	ويه	املر�أة	القصرية.
2-	املواد	املعّربة،	مثل:	االإجاص.

3-	املواد	املبّدةل،	مثل)الأثن(	فه�ي	مبدةل	من	)الوثن(.
4-	املواد	املقلوبة،	مثل)خبّ(	فهو	مقلوب)خّب(.

من	 لي�ت	 واحدة،	ويه	 لكمة	 مهنا	 تت�ألّف	 اليت	 املواد	 	-5
ابب	االإبدال	�أو	القلب،	مثل	)�أّما	اهلمزة	والراء	والواو	فليس	

اّل	الأروى(. اإ
ب�أصل	 فليس	 والهاء	 اهلمزة	 مثل)�أّما	 الأصوات،	 حاكية	 	-6
واحد	لأّن	حاكايت	الأصوات	لي�ت	�أصوال	يقاس	علهيا(.

7-	�أسامء	النبااتت	والأماكن	والأعالم	والألقاب.
بيص	 لأّن	 ب�أصل،	 ليس	 والصاد	 والياء	 )الباء	 تباع.	 االإ 	-8
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تباع	حليص(. اإ
الر�أي	 َعة(،وهو:	ضعيف	 مَّ اإ مثل)رجل	 املنحوتة.	 املواد	 	-9
القائل	للك	�أحد	�أان	معك...	والأصل:	َمَع،	والألف	زائدة.

10-املهبامت.	مثل)حيث(،	فه�ي	موضوعة	للك	ماكن،	ويه	
مهبمة.

*	فكرة	النحت.
مازاد	 ابب	 يف	 واحض	 مذهب	 فارس	 البن	 اكن	 	
فقال:))اعل	 منه،	 ابب	 �أول	 يف	 عنه	 �أفصح	 الثاليث،	 عىل	
النظر	 ي�ستنبطه	 القياس،	 للرابعي	وامخلايس	مذهبا	يف	 �أّن	
ومعىن	 منحوت،	 منه	 تراه	 ما	 �أكرث	 �أّن	 وذكل	 ادلقيق،	
النحت،	�أن	تؤخذ	لكمتان	وتنحت	مهنام	لكمة	تكون	�آخذة	
مهنام	مجيعا	حبظ()15(،	لكنه	درس	ق�مني	�آخرين	مضن	هذا	
الباب،	وهام:	الألفاظ	املزيدة،	والألفاظ	املوضوعة	وضعا.

ومن	�أمثةل	النحت	عنده	قوهل	مثال:))ومن	ذكل،	 	
من	 لكمتني:	 من	 حنت	 وقد	 خمطط،	 ك�اء	 وهو	 الربجد،	
،	ومن	)الربد(	والشسبه	بيهنام	 َ البجاد،	وهو	الك�اء	وقد	فُّسِ

قريب((	)16(.
حب�ب	 املنحوت،	 فارس	 ابن	 صنّف	 وقد	 	
�أولها	 �أصنافا)17(،	 للمعجم،	 نصار	 ادلكتور	ح�ني	 اسستقراء	
املنحوت	من	لكمتني	فقط	وهو	الأكرث	مثل)حبرت(	وهو	من:	
برت	وحرت،	واثنهيام:	املنحوت	من	ثالث	لكامت	مثل)الَقلَْفع(	
وهو	ما	يبس	من	الطني	عىل	الأرض	فيتقلَّف.	وهذه	منحوتة	
قََفَع	وقَلََع	وقَلََف.	واثلثام:		املنحوت	 من	ثالث	لكامت	من	
وهو	 فَْرة(،	 )احِلزْنَ مثل	 حرف،	 زايدة	 ودخلته	 لكمتني	 من	
النون.	 زايدة	 مع	 و)احلقر(،	 )احلزق(	 من	 وهذا	 القصري،	
والزايدة	 النحت	 بني	 املت�أرحجة	 اللكامت	 الأصناف:	 و�آخر	
من	 ويكون	 زائدة،	 نونه	 يكون	 �أن	 فيجوز	 )جندل(	 مثل	
)اجلدل(،وجيوز	�أن	يكون	منحوات	من	هذا،	ومن	)اجلند(	

ويه	�أرض	صلبة.

*	الألفاظ	املزيدة
�أصهل	لكمة	 ما	 ومنه	 عهنا))...	 فارس	 ابن	 يقول	 	
تلحقه(()18(،	 بزايدة	 وامخلايس	 ابلرابعي	 �أحِلَق	 وقد	 واحدة	
لأّن	 االإحلاق(،	 )زايدة	 النحويون	 اليت	سامها	 الزايدة	 ويه	
بناء	 حلاق	 اإ وزايدة	 معىن	 �أنواع))...زايدة	 ثالثة	 الزايدات	

ببناء،	وزايدة	بناء	فقط(()19(.
فادة	زايدة	 جعل	ابن	فارس	الزايدة	مطردة	يف	اإ 	
املعىن،	قال:))ومن	هذا	الباب	ما	جييء	عىل	الرابعي	وهو	
ملعىن	 حرفا	 فيه	 يزيدون	 لكهنم	 ماذكرانه،	 عىل	 الثاليث	 من	

يريدونه	من	مبالغة	كام	يفعلون	ذكل	يف	
»	زرمق	»	و)خلنب	».لكن	الزايدة	تقع	�أوال	وغري	�أول((	)20(.

*	الألفاظ	املوضوعة	وضعا.
فارس	 ابن	 نصار	مهنج	 وصف	ادلكتور	ح�ني	 	
زائه	 يف	هذا	الق�م،	بقوهل:))	�أّما	املوضوع	فيحرتس	املؤلف	ابإ
معرفته...	 اإىل	 هو	 يصل	 ومل	 مشستقّا	 اكن	 رمبا	 ب�أنه	 ويرصح	
�أو	ليس	ظاهرا.	 �أّن	اشستقاقه	خفّي	جدا	 وال�بب	يف	هذا	
واحلق،	�أنه	يشك	يف	هذا	الصنف	من	الألفاظ((	)21(.	قال	

مثال:
))	والأصل	يف	هذه	الأبواب	املوضوعة		�أّن	لّك	ما	مل	يصّح	
مارواه	 اّل	 اإ فيه	 مفنظور	 نذكره	 اذلي	 الاشستقاق	 من	 وهجه	

الأاكبر	الثقات.	وهللا	�أعل((	)22(.
من	�أمثةل	هذا	الباب	يف	املقاييس	قوهل:))الهبصةل:	 	

املر�أة	القصرية،	وحامر	هبصل:	قصري((	)23(.
*	ختاما،	�أقول:	

ّن	معجم	مقاييس	اللغة	البن	فارس	اكن	يف	نظر	 اإ 	
ادلكتور	ح�ني	نصار	انتقاةل	نوعية	ممزية	سواء	عىل	م�ستوى	
الرتتيب	عىل	وفق	الألف	ابء	�أم	عىل	م�ستوى	الفكرة	اليت	
�أقام	علهيا	معجمه،	ويه	فكرة	الأصول	اليت	توّسع	فهيا	وطّبقها	
عىل	طائفة	كبرية	جدا	من	املداخل	املعجمية،	فامي	حاول	�أن	
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يدرس	لكامت	�أخرى	عىل	وفق	فكريت:	النحت	والزايدة	وقد	
نّصار	مل	يغفل	 �أّن	ادلكتور	 اّل	 اإ 	به،	 جنح	يف	ذكل	جناحا	يعتدُّ
آخذ	عىل	 ذ	بنّي	مجموعة	من	امل� مواضع	القصور	يف	هذا	املعجم،	اإ
صنيع	ابن	فارس،	من	ذكل،	اضطرابه	يف	تق�سمي	املواد	حب�ب	
�أصولها	فكثريا	ما	�أىت	ب�أشسياء	تتصل	ابلأصل	الثاين	يف	الق�م	
نه	مل	يرشح	بعض	 الأول،	والثالث	يف	الثاين	وما	اإىل	ذكل.	مث	اإ
يقتب�ها	 اليت	 الأقوال	 من	 كبرية	 طائفة	 ين�ب	 ومل	 الألفاظ،	
اإىل	�أحصاهبا،	كذكل	جند	تكرارا	لبعض	الألفاظ،ولبعض	املواد	

اللغوية.
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رموٌز لن ينساها التاريخ
عاملنا الكبري حسني نصار

إميان عنان / مصر

تبقى	هناك	خشصياٌت	ترتك	لنا	�أثًرا	اكلنقش	عىل	  
التارخي	 يفخر	هبا	 قامات	 التارخي،	 ين�اها	 لن	 احلجر،	رموز	
علام	 �أو	 مفكًرا،	 �أو	 مؤرًخا	 �أو	 اكتًبا	 اكن	 ذا	 اإ خاصًة	 العريب	
دينيا،	ومن	تكل	الشخصيات	اليت	مل	ولن	تنىس	الاكتب	الفذ	
العديد	 عليه	 اطلق	 واذلي	 نصار	 ح�ني	 ادلكتور	 الأسستاذ	
�أدبية	سامقة،	 قامة	 منا	لأنه	 الألقاب	لي�ت	من	فراغ	واإ من	
رمًزا	من	رموز	الثقافة	العربية،	ولنا	�أن	جنوب	يف	رحةل	قصرية	
ن�ستعرض	فهيا	بعض	املعلومات	عن	تكل	الشخصية	اليت	اكن	

لها	اثر	غائر	يف	�أوساطنا	الثقافية
ومرتمج	 وحمقّق	 مؤلف	 نصار،	 محمد	 حف�ني	 	
مرصي،	ودل	ادلكتور	يف	حارة	كوم	هبيج	يف	مدينة	�أسسيوط	
�أكتوبر	عام	1925.	وقد	نش�أ	نش�أة	تقليدية،	فل	تكن	 	25
لعائلته	اهامتمات	علمية،	فقد	اكنت	تعمل	يف	جمال	التجارة،	
تكل	البيئة	اليت	مل	يكن	من	املتوقع	�أن	ينُبغ	�أفرادها	يف	العل،	
فل	يواظب	عىل	حضور	الُكتّاب	وهو	صغري	ومل	حيفظ	من	

القر�آن	سوى	جزء	»مّع«	فقط	ليصيل	بِه.	
ويبقى	يف	�أذهاننا	سؤال	يطرح	نف�ه	وهو	كيف	 	

ليه؟	 صار	ادلكتور	ح�ني	نصار	اإىل	ما	صار	اإ
ف�أجاب	شسيخ	احملققني	يف	اإحدى	لقاءاته	الصحفية	 	
فذكر	لنا	كيف	اكن	مدرس	اللغة	العربية	يف	املرحةل	الابتدائية	
من	 ي�رًيا	 جزًءا	 زمالئه	 ومن	 منه	 ي�أخذ	 �أن	 عىل	 حريًصا	
مرصوفهم	الشخيص	ليشرتي	هلم	كتًبا	يقرؤوهنا،	بل	ويطلب	

مهنم	احلضور	مبكًرا	قبل	موعد	ادلراسة	ب�اعة	واحدة	ليناقش	
معهم	موضوعات	االإنشاء	اليت	يكتبوهنا.	

يف	املرحةل	الثانوية	التحق	ادلكتور	ح�ني	نصار	 	
ابلق�م	العلمي،	واكن	من	املفرتض	�أن	يلتحق	بلكية	الطب	
تشسهت�ي	 ال	 مبا	 الرايح	 ت�أيت	 دامئًا	 ولكن	 االإسكندرية	 جامعة	
ال�فن،	فنظًرا	لظروف	احلرب	مل	يكل	دراسسته،	فقرر	العودة	
اإىل	القاهرة،	وحّول	دراسسته	من	الطب	اإىل	دراسة	الآداب	
يف	ق�م	اللغة	العربية،	وليك	يمت	قبوهل	يف	لكية	الآداب	قّدم	
مل�ابقة	جمانية	ويه	عبارة	عن	امتحان	يف	عدة	كتب	ُقررت	
مبارك	 زيك	 ادلكتور	 فاكن	 امل�ابقة،	 لهذه	 املتقدمني	 عىل	
يتعّرض	لهذه	الكتب	ابلتحليل	والنقد	يف	جمةل	»البالغ«.	ويف	
مثال	 والأدابء	 العلامء	 يد	هجابذة	 عىل	 نصار	 تتلمذ	 	 اجلامعة	
�أمني	 و�أمحد	 ال�قا	 ومصطفى	 الشايب	 و�أمحد	 اخلويل	 �أمني	
وغريمه	من	العلامء،	ويف	ذكل	احلني	اكن	حريًصا	عىل	اذلهاب	

اإىل	دار	الكتب	املرصية	ملطالعة	الكتب	واسستعارهتا.	
الآداب	مع	مرتبة	الرشف	 لي�انس	 حصل	عىل	 	
املرصية	 االإذاعة	 يف	 ابلعمل	 التحق	 مث	 	،1947 عام	 الثانية	
عام	194،	مث	قرر	خوض	غامر	املاج�ستري	واختار	اسستاذه	
واذلي	 رسالته	 عىل	 مرشفًا	 ليكون	 ال�قا	 مصطفى	 العالمة	
�أدان	هل	ابلفضل	العظمي	يف	تكوينه	النفيس،	حيث	اكن	وادله	
الرويح	فالزمه		مالزمة	الابن	لأبيه،	وشاركه	يف	كثري	من	
املاج�ستري	 درجة	 عىل	 وحصل	 دراسسته،	 يف	 و�أفاده	 �أعامهل	
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يف	 الفنية	 الكتابة	 )نش�أة	 ملوضوع	 دراسسته	 عن	 الآداب	 يف	
نف�ه	 الق�م	 يف	 معيًدا	 وعنّي	 	1949 عام	 العريب(	 الأدب	
1950		و�أمكل	دكتور	ال�قا	معه	امل�رية	ف�أرشف	ايًضا	عىل	
ادلكتوراه	 درجة	 عىل	 نصار	 حصل	 حىت	 ادلكتوراه	 رساةل	
عن	دراسسته	ملوضوع	)املعجم	العريب	وتطوره(	عام	1954،	
فواصل	�أسستاذه	ال�قا	دمعه	لتلميذه	النجيب	ليعينه	عىل	نرش	

كتبه	من	خالل	عالقاته	ب�أحصاب	دور	النرش.	
نصار	 ح�ني	 ادلكتور	 عنّي	 م	 	1969 عام	 يف	 	
�أسستاذ	كريس	»�أدب	مرص	االإسالمية«،	مث	تر�أّس	ق�م	اللغة	
آداب	القاهرة	عام	1972	م،	مث	وكيل	لللكية	نف�ها	 العربية	ب�
لأاكدميية	 رئيً�ا	 مث	 	،1979 عام	 العليا	 ادلراسات	 لشسئون	
الفنون	عام	1980،	مث	توىّل	منصب	مقرر	اجمللس	القويم	
اللجنة	 مضن	 واملرشف	 واالإعالم	 والآداب	 والفنون	 للثقافة	
القومية	 والواثئق	 الكتب	 بدار	 الرتاث	 حتقيق	 مبركز	 العلمية	
وهو	عضو	احتاد	كتاب	مرص	وعضو	جلنة	ادلراسات	الأدبية	

واللغوية	ابجمللس	الأعىل	للثقافة	واجمللس	القويم	للرتمجة.	
الأسستاذ	ادلكتور	ح�ني	 ن	 اإ نقول:	 �أن	 ن�ستطيع	 	
نصار	امتداد	مرصي،	اسستطاع	بلك	قوة	�أن	يشارك	يف	اكفة	
الاجهتادات	الثقافية	اليت	�أثرت	الثقافة	املرصية	منذ	منتصف	
وحده	عن	 هبا	 متزي	 خاصة	 بصمة	 هل	 ف�أصبحت	 العرشينيات	
آن	الكرمي	 سائر	املؤلفني	من	خالل	فهمه	االإجعاز	البياين	والقر�

ف�أصبح	معدة	الأدابء	واسستاذ	اللغوايت	بال	منافس.	
شسيخ	 حتدث	 به	 االإذاعية	 اللقاءات	 �أحد	 يف	 	
احملققني	عن	التحقيق	يف	الرتاث	فقال	:	البد	من	غربةل	كتب	
توجد	دلينا	 يعد	مقدًسا،	فال	 العاملي	ال	 الرتاث	 الرتاث	لأن	
ترااًث	 مادام	هو	 الرتاث	 ادلينية،	ابيق	 كتبنا	 مقدسات	سوى	
برشاًي	بطبيعة	احلال	ن�أخذ	ما	ن�أخذ	منه	ونرتك	ما	نرتكه	فالبد	
الهجوم	عىل	 �أصبح	 فقد	 اجلهالء	كثريون	 من	غربلته.	ولأن	

الرتاث	يف	عرصان	احلايل	مسة	هذا	العرص.

مؤلفاته	 نتاج،	 االإ غزير	 اكن	 نصار	 وادلكتور	 	
خمتلفة	 جملاالٍت	 علمية	 موضوعات	 يف	 كتااًب	 الامثنني	 قاربت	
اللغوية	 وادلروس	 الشعيب	 والأدب	 املرصي	 الأدب	 مثل	
عقده	 بلغ	 عندما	 وغريها،	 االإسالمية	 ادلراسات	 جانب	 اإىل	
الرابع	اكن	هل	سستة	وعرشون	معاًل،	مث	جاءت	املرحةل	الثانية	
للكتور	ح�ني		يطلق	علهيا	مرحةل	الفيض،	وىه	اليت	بد�أ	
فهيا	الت�أليف	يف	وجوه	االإجعاز	القر�آين،	من	عام	1994	م،	
و�أصدر	خاللها	اثين	عرش	كتااًب	لك	مهنا	يف	هجة	من	هجات	
ف�أصدر	سستة	كتب	 	 االإجعاز.	واهمّت		بشلك	خاص	ابلنش�أة	
نش�أة	 عن	 رسالته	 �أمّهها	 و	 الفنون	 ونش�أة	 الأدبية	 النش�أة	 يف	
التدوين	التارخيي	عند	العرب.	وهو	يعّد		من	�أبرز	اذلين	كتبوا	
عن	الفرتة	املبكرة	للتارخي	االإساليم	يف	مرص،	وخاصة	ادلوةل	
الفاطمية،	كام	�أنه	�أّرخ	لبعض	شعراء	هذه	الفرتة	الفاطمية	مل	
الأنصاري،	 �أيوب	 و�أبو	 احلداد،	 ظافر	 مثل	 �أحد	 هلم	 يؤّرخ	
ولأنه	اعمتد	عىل	مصادر	مغايرة	عن	اليت	يعمتد	علهيا	الباحثون	
يف	هذه	الفرتة،	اكنت	هل	رؤى	خمتلفة	يف	التحليل	لتارخي	مرص	

االإسالمية.	
ومل	يرتك	جمااًل	من	جماالت	الت�أليف	ومل	يكتب	فيه،	فرتمج	كتبا	
الأدبية،	 ادلراسات	 بني	 نتاجه	 وتنوّع	 ترااًث،	 وحقّق	 غربية،	

وادلراسات	اللغوية	والتارخيية،	وال�رية	اذلاتية	غريها.
بت�أليف	 نصار	 ادلكتور	 قام	 	1999 عام	 ويف	 	
جيمعها	 الكتب	 وهذه	 القر�آن	 جعاز	 اإ وجوه	 يف	 كتب	 مجموعة	
كتااًب	 �أربعة	عرش	 آن	 القر� جعاز	 اإ كتبه	يف	 تبلغ	 و	 رابط	واحد	
ـ	 املعجزة	 ـ	 )العجز	 املعارضة(،	 ـ	 آن:)التحدي	 القر� جعاز	 اإ
نباء	 فَة	و	االإ ْ االإجعاز(	الت�أليف	يف	االإجعاز	عام	1999م	-الرصَّ
آن	واالإجعاز	العددي	عام	 ابلغيب	عام	2000م		االإهبام	يف	القر�
2001م	التكرار	2002م	-	املتشابه	2003م		-فواحت	سور	

القر�آن		2003م		هذا	عىل	سبيل	املثال	ال	للحرص
كام	هل	العديد	من	املؤلفات	يف	الأدب	مثل	نش�أة	 	
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املرصية	 الهنضة	 ط.مكتبة	 العريب	 الأدب	 يف	 الفنية	 الكتابة	
1954	م،	1966ــ	ط.مكتبة	الثقافة	ادلينية	2002م.	و	

هذا	الكتاب	انل	به	درجة	املاج�ستري.
»ابن	وكيع	التنييس	شاعر	الزهر	و	امخلر«	طبع	عن	 	
مكتبة	مرص			1953م		-	ظافر	احلداد	شاعر	مرصي	من	
العرص	الفاطمي	1975م.	و	قام	ادلكتور	نصار	ابسستخراج	
و	 ابلناس	 عالقته	 و	 عقيدته	 و	 الشاعر	 حلياة	 عامة	 صورة	
ـ	لك	ذكل	من	خالل	شعره،	 عالقته	ابلثقافة	و	صناعة	الشعرـ	
لقةل	�أخباره،	عىل	طريقة	العقاد	يف	دراسسته	لشعر	ابن	الرويم.	
كام	َرَصَد	�أثَر	البيئة	املرصية	عىل	شعره،	و	ظواهره	الفنية.مرص	
العربية	:	طبع	عن	دار	الثقافة	العربية		1960م،	1961م			
مضن	منشورات	اقر�أ	1980م.	و	يتتّبع	يف	هذا	الكتاب	�أيضــًا	
�أثر	االإقلمي	املرصي	يف	الشعر	الوافد	�أو	الطارئ	اذلي	نظمه	
العريب	 الفتح	 بعد	 ما	 فرتة	 غري	مرصيني	يف	 طارئون	 شعراء	
االإساليم	ملرص	اإىل	�أن	تبلورت	خشصيهتا	الأدبية	بعد	ذكل.	
و	تناول	�أثر	بيئة	مرص	وطبيعهتا	يف	شعر	الهذليني،	و	شعر	
الثقافة	 بواسطة	وزارة	 العريب	طبع	 الشعيب	 الشعر	 متام	 �أيب	
واالإرشاد	القويم	1962م،	و	يف	هذا	الكتاب	يعرض	لنش�أة	
الشعر	الشعيب	يف	الأدب	القدمي:	العايم	وغري	العايم،	اذلي	
يعرّب	عن	وجدان	الشعب،	و	يتلقونه	ابلتعديل	واالإضافة.	كام	
تناول	�أشاكهل	الفنية	اخملتلفة	مثل	الرجز	و	املواليا	و	والاكن	
الابهتاالت	 يه	 و	 موضوعاته	 تناول	 كذكل	 والقوما،	 واكن	
ادلينية	و	الأفراح	و	النواح	و	احلروب،	القافية	يف	العروض		
اخملتلف	 القافية	 مفهوم	 الكتاب	 تناول	يف	هذا	 و	 1980م،	
العروضيني،	وتقنيهنم	حلراكهتا،	وحروفها،	وعيوهبا.	كام	 عند	
تناول	�أشاكل	القافية	يف	القصيدة	العربية	عىل	مر	العصور	:	
اليت	 �أم	 �أمحد،	 بن	 اخلليل	 نظام	عروض	 اتبعت	 اليت	 سواء	

متّردت	عليه	مثل:	املزدوجات،	واملربعات.	
ويف	اللغة	كتب	املعجم	العريب:	نش�أته	و	تطوره،	 	

رشاف	احملقق	الكبري	 و	هو	دراسسته	للكتوراه	يف	جزءين،	ابإ
الراحل	مصطفى	ال�قا.	و	تتبّع	فيه	نش�أة	الت�أليف	املعجمي	منذ	
�أن	اكن	رسائل	صغرية	اإىل	�أن	اكن	موسوعات.	و	قّ�م	اترخيه	
اإىل	مدارس	:	مدرسة	الرتتيب	الصويت،	و	مدارس	الرتتيب	
الهجايئ،	و	مدارس	الأبنية	الرصفية،	و	مدارس	املوضوعات	
عام	 الأضداد	 تعريف	 الكرمي،	 آن	 القر� �آايت	 معجم	 وكتابه	
2003م	يتناول	فيه	مفهوم	الأضداد،	و	حركة	الت�أليف	فيه،	

و	�أدةل	املنكرين	و	املثبتني	لهذه	الظاهرة	اللغوية.
ابالإضافة	اإىل	كتاب:«حبوث	و	مقاالت	لغوية«،	و	 	

»دراسات	لغوية.	
ف�أصدر«	 التارخيية	 مؤلفاته	 يف	 �أبدع	 �أنه	 كام	 	
الثورات	الشعبية	يف	مرص	االإسالمية	»يؤّرخ	فيه		للثورات	
املرصية	يف	القرون	الثالثة	الأوىل	اليت	تلت	الفتح	االإساليم	
و	 الشسيعي.	 احلك	 وتولية	 الفاطميني	 بدخول	 وتنهت�ي	 ملرص،	
بيض		 وثورات	 ادلماء،	 فهيا	 سفكت	 	 لثورات	محر	 قّ�مها	

قولية	عن	طريق	الشعر.
التارخيي	عند	 التدوين	 �أصدر	كتااًب	عن	نش�أة	 مث	 	
العرب		وصفحات	من	القضاء	االإساليم.	مث	يواصل	م�ريته	
فقام	 االإجنلزيية	 اللغة	 جادة	 اإ يف	 متكّنه	 خالل	 من	 بداعية	 االإ
برتمجة	العديد	من	الكتب		فرتمج	يونس	بن	حبيب		و	هو	
القرن	 يف	 هبا	 الثقافة	 ازدهار	 ابن	 اإ البرصة	 �أعالم	 من	 رجل	
مصادر	 يف	 عنه	 قيل	 ما	 نصار	لك	 ادلكتور	 تتبع	 و	 الثاين،	
و	 الرجل،	 لهذا	 صورة	 ليقّدم	 الأدب،	 و	 اللغة	 و	 النحو	

آرائه. مؤلفاته،	و	�
و�أمني	اخلويل		يتحّدث	فيه	عن	�أسستاذيته	هل،	و	 	
مؤلفاته،	و	مرشوع	جتديده	يف	النحو	و	التف�ري	و	الأدب،	
اإىل	جانب	حتقيقات	لكتب	الرتاث	مثل:	 �أسلوب	كتاابته	 و	

دواوين	
ظافر	احلداد،	عبيد	بن	الأبرص،	اخلرنق،		ابن	 	
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بثينة،	 مجيل	 الباريق،	 مطروح،	رساقة	 ابن	 التنييس،	 وكيع	
اللغة	 اإىل	 كتًبا	 ترمج	 وقد	 	 الصويف.	 ابن	 ذرحي،	 بن	 قيس	

العربية:
»ابن	الرويم	حياته	وشعره«	لروفان	ج�ت.

الأوىل	 »املغازي	 ملرجليوث،	 املؤرخني«	 عن	 »دراسات	
ومؤلفوها«	لهورفنت،	»�أرض	ال�حرة«	لربانرد	لويس.	

وببلوغه	سن	الت�عني	خمت	حياته	العلمية	بكتاب	 	
فيه	خالصة	 اذلي	وضع	 العريب	يف	مرص«،	 الأدب	 »نش�أة	
جتربته	يف	الأدب	املرصي	بكونه	�أسستاذ	الأدب	العريب	املرصي	
من	الفتح	حىت	عرص	محمد	عيل،	تربّع	مبكتبته	للكية	الآداب	
جبامعة	�أسسيوط	حيث	اكنت	تعاين	نقصا	شديدًا	يف	الكتب،	
عنوان	 لها	 ووضع	 اذلاتية،	 سريته	 لكتابة	 ذكل	 بعد	 وتفّرغ	
»التحدث	بنعمة	هللا«.	ونرشهتا	هل	دار	الكتب	والواثئق.	

يف	صباح	يوم	الأربعاء	املوافق	29	من	نومفرب	عام	 	

2011م	يرحل	شسيخ	احملققني	والعامل	اجلليل	عن	عاملنا	عن	
معٍر	يناهز	92	عاًما،	يرحل	يف	مصت،	لتقمي	الهي�أة	العامة	دلار	
الكتب	والواثئق	القومية	برئاسة	ادلكتور	�أمحد	الشويك،	حفل	
ت�أبني	للكتور	ح�ني	نصار	شسيخ	احملققني	العرب	و	رئيس	
اللجنة	العلمية	ملركز	حتقيق	الرتاث	بدار	الكتب	وشهد	الت�أبني	
زمالء	 من	 والأاكدمييني	 العامة	 الشخصيات	 من	 كبري	 عدد	
ادلكتور	 القاهرة	 جامعة	 رئيس	 ر�أسهم	 الراحل	عىل	 وتالميذ	
الثقافة	 وزير	 عصفور	 جابر	 وادلكتور	 اخلشت	 عامثن	 محمد	
الأسسبق	و	ادلكتور	عبد	امحليد	مدكور	الأمني	العام	جملمع	اللغة	

العربية،
للغة	 حياته	 وهب	 اذلي	 الرجل	 هذا	 ينىس	 لن	 التارخي	 ن	 اإ
ذا	اكن	قد	رحل	 العربية	وسسيظل	مقًرا	منرًيا	يف	سامء	الأدب،	فاإ
عنا	بشخصه	ف�أعامهل	اكنت		وسستظّل	ابقية	ما	بقيت	احلياة.
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حصادُ التسعني 
العلّمة الدكتور حسني نصّار

سنوات وحمطات حافلة بالعطاء واإلجنازات
م.م. يونس إبراهيم أمحد العزي

كلية التربية – عقرة
ذا	اكَن	من	الصعب	الكتابة	عن	العلامء	الكبار	ملا	 اإ  
ّن	 هلم	من	همابة	يف	نفوس	الباحثني	وسطوة	عىل	�أقالهمم،	فاإ
الكتابة	عن	العالمة	ادلكتور	ح�ني	نّصار	يه	�أكرث	صعوبة	
و�أشّد	رهبة،	بل	تاكد	تكون	هممة	م�ستحيةل،	كيف	ال،	وهو	
والفنون،	 العلوم	 خمتلف	 يف	 تبّحر	 اذلي	 املوسوعي	 العاِلم	
ومؤّرخًا،	 مؤلّفًا،	 واملعرفة،	 الثقافة	 صنوف	 شسىّت	 يف	 و�أجاد	
شسيخ	 حبق:	 فاكن	 ومرتجامً...	 وحمقّقًا،	 ومعجميًا،	 و�أديبًا،	
احملققني،	و�أسستاذ	املعجميني،	وقدوة	املرتمجني،	ومعدة	الأدابء	

واللغويني.
العاِلم	 هذا	 ن�ستذكر	 وحنن	 املفيد	 من	 ولعّل	 	
عند	 نقف	 �أن	 	– لرحيهل	 الأوىل	 اذلكرى	 يف	 	– املوسوعي	
لها	 �أبرز	حمطات	حياته	احلافةل	ابلعطاء	واالإجناز،	واليت	اكن	
ومن	 واالإن�انية،	 العلمية	 خشصيته	 تكوين	 يف	 الأكرب	 الأثر	
املتنوّع،	ويه	حمطات	 الثّــر	 واملعريف	 العلمي	 عطائه	 مّث	يف	
والِعرَب،	 ادلروس	 من	 فهيا	 ِلام	 ابلت�أّمل،	 وجديرة	 هممة	 	 ِجـدُّ
طلبة	 منه	 يُـفيد	 مّما	 والعطاء،	 والبذل	 والاجهتاد،	 وال�عي	
والفضالء،	 العلامء	 ِسرَي	 من	 واملعرفة	 الثقافة	 وعشاق	 الِعل	

ودونك	�أبرز	هذه	احملطات	:	
*احملطة	الأوىل:	الطفوةل	والنش�أة	والتحصيل	العلمي		

ـــ	املرحةل	الابتدائية	والثانوية	:	)طفوةل	اينعة...	ونش�أة	علمية	
مباركة(

يوم	)7	/	ربيع	 نّصار	 ودل	ادلكتور	ح�ني	محمد	 	
1925م(		 �أكتوبر/	 	/ 	25( 	 املوافق	 هـ(	 	1344 الآخر/	
يف	حارة	)كوم	هبيج(	يف	مدينة	�أسسيوط،	وفهيا	نش�أ،	والتحق	
مبدرسسهتا	الابتدائية	مث	الثانوية،	واكن	لتكل	النش�أة	�أثر	كبري	يف	
ذ	حيّدثنا	عهنا	ادلكتور	ح�ني	نصار	قائاًل	 خشصيته	العلمية،	اإ
:	))�أعتقد	�أّن	مدرس	اللغة	العربية	يف	ال�سنة	الثالثة	الابتدائية	
اكن	هل	�أثر	كبري	يف	حيايت،	فهو	اذلى	حبّبين	وزماليئ	يف	اللغة	
آداهبا،	وحبّبنا	�أيضًا	يف	القراءة،	مث	التقيت	مبجموعة	 العربية	و�
�أساتذة	اللغة	العربية	يف	املدرسة	الثانوية	ب�أسسيوط	واكن	مهنم	
براهمي(،	والشاعر	 اإ �أبو	الفضل	 احملقّق	الكبري	الأسستاذ	)محمد	
الكبري	عيل	امجلبالطي،	كنُت	ابلق�م	العلمي	والتحقُت	بلكية	
اّبن	 اإ ذكل	 اكن	 الأول،	 فاروق	 جامعة	 	- االإسكندرية	 طب	
الوقت	 االإسكندرية	يف	ذكل	 الثانية،	واكنت	 العاملية	 احلرب	
الأملانية،	خفافت	عيّل	�أرسيت،	حيث	كنت	 للغارات	 عرضة	
بلكية	 والتحقت	 القاهرة،	 �أي	 فعدُت	 هلم،	 الوحيد	 الابن	
يّن	حني	كنُت	يف	ال�سنة	التوجهيية	دخلُت	 الآداب،	خاصة	واإ
�أسستاذان	ادلكتور	 امل�ابقة	اليت	ابتكرها	معيد	الأدب	العريب	
اجلامعة	 يمتتّع	ابجملانية	يف	 فهيا	 ينجح	 طه	ح�ني،	واكن	من	
احلق	يف	 للطالب	 يعطي	 النظام	 هذا	 واكن	 هبا،	 التحق	 ذا	 اإ
اختيار	�أية	مادة	من	املواد،	فاخرتُت	اللغة	العربية،	وجنحُت	

يف	اختبار	امل�ابقة((.	
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ــــ	املرحةل	اجلامعية	:	)مشسيخة	فاضةل...	وزماةل	واعدة(	
الآداب	 بلكية	 نصار	 ح�ني	 �أسستاذان	 التحق	 				
تعّج	 واكنت	 حاليًا(،	 القاهرة	 )جامعة	 الأول	 فؤاد	 جامعة	 	-
بكوكبة	من	الأساتذة	الأجاّلء	يف	لك	التخّصصات،	�أمثال:	طه	
ضيف،	 وشويق	 مصطفى،	 براهمي	 واإ �أمني،	 و�أمحد	 ح�ني،	
وفؤاد	ح�سنني،	ومحمود	اخلضريي،	ومراد	اكمل،	وعبدالوهاب	
عزام،	وعيل	عبد	الواحد	وايف،	ومحمد	اكمل	ح�ني،	و�أمني	
والأدابء	 العلامء	 من	 وغريمه	 ال�قا...	 ومصطفى	 اخلويل،	
الكبار،	وصاحب	فهيا	كوكبة	من	الأصدقاء	اذلين	صاروا	جنومًا	
يونس،	وشكري	محمد	 :	عبد	امحليد	 ر�أسهم	 بعد،	وعىل	 فامي	
آمال	فهمي،	 البديع،	ويوسف	خليف،	و� عّياد،	ولطفى	عبد	
ح�ان	عباس،	وشاكر	الفحام،	وعز	 وانرص	ادلين	الأسد،	واإ
ادلين	اإسامعيل،	ونعامن	طه،	وعواطف	البدرى...وغريمه.	
ـــ	بني	االإذاعة	وادلراسات	العليا:	)رحةل	معل...	و�أمل(	

	مذيعًا	ابالإذاعة	 هنائه	ادلراسة	اجلامعية	عنُّيَ اإ بعد	 	
�أمكل	 الفرتة	 تكل	 وخالل	 زمالئه،	 من	 عدد	 ومعه	 املرصية	
دراسسته	العليا	يف	املاج�ستري	ومن	مث	ادلكتوراه	بعد	�أن	انتقل	
ادلكتور	ح�ني	 وقد	روى	 الآداب،	 لكية	 ُمعيدًا	يف	 للعمل	
نّصار	تفاصيل	تكل	املرحةل	يف	غري	لقاء	ومقابةل	قائاًل:		))بعد	
الوهاب	 عبد	 املرصية	واكن	 ابالإذاعة	 مذيعًا	 ُعيـّـنُت	 التخّرج	
يوسف	رئيس	ق�م	املذيعني	وعيل	الراعي	كبري	املذيعني	و�أنور	
املرشي	املذيع	الأول	ومعي	زماليئ:	صفية	املهندس	ومتارض	
الأثناء	حصلُت	عىل	 البدري...	ويف	تكل	 توفيق	وعواطف	
املاج�ستري	يف	موضوع	)نش�أة	الكتابة	الفنية	يف	الأدب	العريب(	
اذلي	 ال�قا،	 مصطفى	 ادلكتور	 الكبري	 الأسستاذ	 رشاف	 ابإ
انتقلُت	 بعدها	 طريق...	 �أقوم	 اإىل	 و�أرشدين	 برعايته	 مشلين	
للعمل	يف	لكية	الآداب	ُمعيدًا	حيث	نظام	املدرس	امل�اعد	
موضوع	 يف	 ادلكتوراه	 عىل	 وحصلُت	 بعد،	 تواجد	 يكن	 مل	
ادلكتور	 الأسستاذ	 رشاف	 نش�أته	وتطوره(	ابإ العريب:	 )املعجم	

�أحد	 فيه	 ي�سبقين	 مل	 املوضوع	 وهذا	 �أيضًا،	 ال�قا	 مصطفى	
من	قبل	و�أفاد	لك	املشستغلني	به	من	بعد،	وىف	هذه	الأثناء	
جاء	مرص	احملقق	ال�عودي	الكبري	�أمحد	عبد	الغفور	عطار	
للبحث	والتحقيق	ونرش	العديد	من	كتب	الرتاث	املهمة	برعاية	
ودمع	مايل	لرجل	الأعامل	ال�عودي	ح�ن	رشبتيل	واكن	�أن	
�أجعب	مبوضوع	ادلكتوراه	فنرشه	يف	مرشوعه	و�أفاد	�أيضًا	منه	

عندما	حقّق	)معجم	الصحاح(	للجوهري((.
*احملطة	الثانية:	التدريس	اجلامعي	واملهام	الوظيفية	واالإدارية	
ـــ	من	حبر	اللغة	اإىل	فضاء	الأدب:	)عطاء	ي�ستحق	الثناء(	
نّصار	يف	 �أسستاذان	ادلكتور	ح�ني	 رمغ	ختّصص	 	
هّي�أت	 الواسعة	 الأدبية	 ثقافته	 �أّن	 اّل	 اإ واملعجم،	 اللغة	 جمال	
�أساتذة	الأدب	يف	التدريس	اجلامعي،	 هل	ماكنة	مرموقة	بني	
العصور	 والثقايف	يف	 الأديب	 َدور	مرص	 براز	 اإ وقد	سامه	يف	
االإسالمية،	حىت	توىّل	)�أسستاذ	كريس(	يف	ختّصص	الأدب	
نّصار:	 ح�ني	 ادلكتور	 سسئل	 وحني	 وجدارة،	 ابسستحقاق	
كيف	اسستطعَت	�أن	توفّق	بني	ختصيص	اللغة	والأدب	وتبدع	
فهيام	معًا	؟	�أجاب	قائاًل	:	))كام	ذكرُت	�أّن	رساةل	املاج�ستري	
اكنت	يف	الأدب	العريب	ومعلُت	بتارخي	الأدب	العريب	عامة،	
فلك	شاعر	نرشت	ديوانه،	كنت	�أضع	مقدمة	شامةل	دلراسة	
وكيع	 »ابن	 الشعراء	 هؤالء	 من	 واكن	 وشعره،	 آاثره	 و� عرصه	
ح�ني	 اكمل	 محمد	 ادلكتور	 �أسستاذي	 تويف	 وملّا	 التنييس«،	
فعملُت	 هل،	 خلفًا	 االإسالمية(	 مرص	 )�أدب	 بتدريس	 مقُت	
العديد	من	ادلراسات	يف	هذا	اجملال	اإىل	�أن	تولّيت	»�أسستاذ	
آداهبا	 و� مبرص	 تتصل	 كتبًا	 وحققُت	 سسنة1969،	 كريس«	
القاهرة«	البن	سعيد	 مثل	»النجوم	الزاهرة	يف	حيّل	حرضة	
الأندليس	و«ديوان	ظافر	احلداد	»	وغريها	مّما	يتصل	ب�أدب	

مرص	يف	العصور	االإسالمية	اخملتلفة((.	
ومن	اجلدير	ابذلكر	�أّن	الأسستاذ	�أمني	اخلويل	اكن	 	
ن	مل	 �أول	من	تبىّن	واندى	بتدريس	)�أدب	مرص	االإسالمية(	واإ
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آاثر	حول	هذا	املوضوع،	تبعه	يف	ذكل	محمد	اكمل	 تكن	هل	�أيّة	�
آاثر	جليةل	القدر	يف	 ح�ني	و	عبد	اللطيف	محزة		واكنت	هلم	�

هذا	اجملال.
ـــ	من	التدريس	اإىل	االإدارة:	)متزّي	علمي...	وجناح	وظيفي(	
م�ريته	 خالل	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 تبّو�أ	 	
االإدارية،	 واملناصب	 الوظيفية	 املهام	 من	 العديد	 الأاكدميية	
العربية	عام)1972م(،	ويف	سسنة	 اللغة	 لق�م	 فعمل	رئي�ًا	
)1975م(	اختاره	ادلكتور	محمد	صبحي	عبد	احلكمي	وكياًل	
للكية	الآداب	للراسات	العليا	والبحوث،	وملّا	اختري	ادلكتور	
صبحي	انئبًا	لرئيس	جامعة	القاهرة	انتخبه	زمالؤه	معيدًا	للكية	

الآداب.	
يف	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 معل	 يقترص	 ومل	 	
من	 عددًا	 ليشمل	 ات�ع	 بل	 ولكيته،	 ق�مه	 عىل	 االإدارة	
بيهنا	وبني	 اليت	قد	ال	يكون	 الأق�ام	واملعاهد	والأاكدمييات	
ختّصص	اللغة	العربية	�أّي	رابطٍ	�أو	ِصةل،	مفثلام	توىّل	منصب	
رئيس	ق�م	اللغة	العربية،	توىّل	�أيضًا	همام	رئيس	ق�م	اللغة	
الفرن�سية،	وق�م	اللغات	الرشقية	يف	لكية	الآداب،	مث	معيدًا	
للكية	الآداب،	فرئي�ًا	لأاكدميية	الفنون،	واكن	جناح	االإدارة	
هذه	 لتويل	 ترشسيحه	 �أسسباب	 �أمّه	 واملهارة	 الكفاءة	 وُح�ن	
املناصب	واملهام،	وعن	تولّيه	منصب	)رئيس	�أاكدميية	الفنون(	
يف	 ابلعمل	 ))تشعّبُت	 قائاًل:	 نّصار	 ادلكتور	ح�ني	 حُيّدثنا	
جماالت	خمتلفة،	واكن	يف	بعض	الأحيان	ال	توجد	روابط	بني	
تكل	اجملاالت،	�أّما	تعييين	رئي�ًا	)لأاكدميية	الفنون(	فقد	جاء	
ابلصدفة،	حيث	�أنين	مقُت	يف	�أثناء	معيل	معيدَا	للكية	الآداب	
عىل	 اشسمتلت	 ح�ني	 طه	 ادلكتور	 عن	 احتفالية	 بتنظمي	
دراسات	�أدبية	ونقدية،	وقصائد	شعر،	ومسحية	�ألّفها	الثنايئ	
الكبري	»محمد	عناين	ومسري	رسحان«	عن	�أزمة	كتاب	)الشعر	
اجلاهيل(	وُقِدمت	الأحباث	والأشعار	ابللكية،	�أّما	املسحية	
فُعرضت	ابملسح	القويم	حبضور	ال�سيد	منصور	ح�ن	وزير	

الثقافة	واالإعالم،	ويبدو	�أنه	�أجعب	ابلليةل	وابلتنظمي	اذلي	مقت	
به،	ففكّر	يف	�أن	ينتدبين	رئي�ًا	لأاكدميية	الفنون،	وخاصة	�أّن	
عىل	 قاربت	 قد	 اكنت	 رشدي	 رشاد	 ادلكتور	 الأسستاذ	 فرتة	
الانهتاء،	وفعاًل		طلبين	-	ال�سيد	الوزير-	وعرض	عيّل	الأمر،	
فقبلُت،	ويف	�أثناء	معيل	ابلأاكدميية	وضعُت	قانواًن	هلم	وافق	

عليه	جملس	الشعب	شبهيًا	بقانون	اجلامعة((.		
الفّعال	 دوره	 نّصار	 ح�ني	 للكتور	 اكن	 ومثلام	 	
اجلامعية	 املؤس�ة	 و�أق�ام	 فروع	 خمتلف	 يف	 دارة	 واإ علامً	
�أيضًا	–	خارج	 املؤثّرة	–	 بصمته	 فقد	اكنت	هل	 والأاكدميية،	
العديد	من	 دارته	وعضويته	يف	 اإ �أسوار	اجلامعة،	من	خالل	
اجملالس	والاحتادات	والهيئات	واللجان	العلمية	والثقافية	يف	
اللغوية	 امجلعية	 احلرص:	 ال	 اذلكر	 سبيل	 عىل	 ومهنا	 مرص،	
املرصية،	وامجلعية	الأدبية	املرصية،	وقد	شغل	منصب	الرئيس	
	مهنام،	كام	اكن	مقّررًا	للمجلس	القويم	الأعىل	للثقافة	 يف	لُكٍ
الُكـــتّاب،	ومديرًا	ملعهد	 والفنون	والآداب	واالإعالم،	واحتاد	
اخملطوطات،	وم�تشارًا	لرئيس	دار	الكتب	والواثئق	القومية	
عن	مركز	حتقيق	الرتاث،	وعضوًا	يف	امجلعية	املرصية	لنرش	

املعرفة	والثقافة	العلمية،	وغريها	الكثري.	
هكذا	اكن	العاّلمة	ادلكتور	ح�ني	نّصار،	اكلغيث	 	
�أنّه	رمغ	لك	هذا	العطاء	 الغريب،	 نفع،	ولعل	من	 حيامث	وقع	
للغة	 اجلليةل	 واخلدمة	 الفذ	 اجلهبذ	 العاِلم	 لهذا	 املمتزّي	 العلمي	
العربية	وتراهثا،	مل	يكن	عضوًا	يف	مجمع	اللغة	العربية	يف	مرص	�أو	
يف	غريها	من	البلان،	وهذا	ما	جعل	ادلكتور	فيصل	احلفيان	
–	مدير	معهد	اخملطوطات	–	يت�اءل	متعّجبًا:	))كيف	يكون	
ادلكتور	ح�ني	نّصار	خارج	مجمع	اللغة	العربية	وهو	�أول	من	

كتب	عن	املعامج	العربية	من	خارج	اجملمع؟؟؟!!!((.	
وتصنيفًا	 )ت�أليفًا	 واملعريف	 العلمي	 االإجناز	 الثالثة:	 *احملطة	

وحتقيقًا	وترمجة(	
ـــ	موسوعية	الت�أليف...	وتنوع	التصنيف:
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			حفلت	حياة	ادلكتور	ح�ني	نّصار	–	اليت	امتّدت	لأكرث	
من	ت�عة	عقود	–	بنتاج	علمي	وثقايف	ومعريف	ثَـــّر،	اكنت	
كتااًب،	يف	 فبلغت	مؤلفاته	)44(	 التصانيف،	 مثرته	عرشات	
آن	 جعاز	القر� خمتلف	علوم	العربية	وفنوهنا،	مهنا:	)11(	كتااًب	يف	اإ
الكرمي	وعلومه،	واكن	اهامتم	ادلكتور	ح�ني	نّصار	مبباحث	
املتواصل	 اهامتمه	 عن	 تعبريًا	 الكرمي	 آن	 للقر� البياين	 االإجعاز	
اللغوية	والرتكيبية.	ومن	 العربية	واترخيها	ومبانهيا	 اللكمة	 بفقه	
مباحثه	املتخصصة	يف	االإجعاز	كتابه	»الفواصل«	اذلي	نرش	
عام	1999،	واذلي	�أعلن	فيه	�أنّه	ليس	من	علامء	ادلين	�أو	
دار	 اذلي	 الفكري	 للتارخي	 يؤّرخ	 �أن	 حياول	 لكنه	 التارخي،	
ي�ميه	 اذلي	 املهنج	 خالل	 من	 القر�آن،	 جعاز	 اإ قضية	 حول	
قائاًل:	 الرشقاوي	 ادلكتور	 �أكّده	 ما	 وهذا	 التارخي«.	 »تفكري	
ّن	هذا	يتبّدى	واحضًا	يف	مؤلفاته	الأخرى	عن	االإجعاز	اليت	 ))اإ
آن	الكرمي،	و	التكرار،	و	الأمثال،	 من	بيهنا	:	الق�م	يف	القر�

آن	الكرمي.....((.	 وفواحت	سور	القر�
كتااًب،	 مؤلفاته	)13(	 بلغت	 فقد	 الأدب	 �أّما	يف	 	
من	 خمتلفة،	 �أدبية	 واجتاهات	 وفنوان	 موضوعات	 غّطت	
والشعر	 العريب،	 الأدب	 يف	 الفنية	 الكتاب	 نش�أة	 �أشهرها:	
و�أدب	 والأدب،	 العروض	 يف	 والقافية	 العريب،	 الشعيب	
الرحةل،	ويف	النرث	العريب،	ويف	الشعر	العريب،	ويف	الأدب	
طه	 حول	 ودراسات	 العريب،	 والشاعر	 والطبيعة	 املرصي،	
ابلأدب	 الاهامتم	 هذا	 ولعل	 املؤلفات،	 من	 وغريها	 ح�ني	
للكتور	ح�ني	 هيـّـ�أ	 ما	 بفنونه	وقضاايه	هو	 واالإملام	 العريب	
)�أسستاذ	 عىل	 احلصول	 	– واملعجم	 اللغة	 �أسستاذ	 	– نّصار	
كريس(	يف	ختّصص	الأدب	)�أدب	مرص	االإسالمية(	–كام	مّر	

آنفًا	–	مزية	هل	دون	غريه	من	علامء	اللغة.	 بنا	�
ولك	ذكل	مل	يطفئ	بريقه	بني	�أعالم	اللغة	وعلامهئا،	 	
يف	 الكتب	 من	 العديد	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 صنّف	 فقد	
ختصص	اللغة	وعلوهما،	مهنا	:	دراسسته	الرائدة	)املعجم	العريب:	

نش�أته	وتطّوره(	وهو	�أشهر	كتبه	عىل	االإطالق،	واملقّدم	يف	
هذا	 كتبوا	يف	 َمن	 منه	لك	 و�أفاد	 به	 ت�أثّر	 وقد	 اجملال،	 هذا	
وعظمي	 لرايدته	 املعجميني(	 )شسيخ	 لقب	 به	 وانل	 الباب،	
�أيضًا:	مدخل	تعريف	الأضداد،	وحبوث	 فائدته،	ومن	كتبه	
لغوية...	وغريها	من	املصنفات،	 لغوية،	ودراسات	 ومقاالت	

واكن	للك	كتاب	مزيته	وقميته	العلمية	العالية.	
�أيضًا	 نّصار	–	 ادلكتور	ح�ني	 ترك	 وقد	 هذا،	 	
العلمية	 ثقافته	 تؤكد	 والرتامج،	 التارخي	 يف	 مؤلفات	 	 	–
املوسوعية،	من	�أشهرها:	الثورات	الشعبية	يف	مرص	العربية،	
ونش�أة	التدوين	التارخيي	عند	العرب،	وصفحات	من	القضاء	
االإساليم،	ويف	الرتامج:	يونس	بن	حبيب،	و�أمني	اخلويل.	

اإىل	 التلمذة...	 )من	 اخملطوطات:	 حياء	 واإ الرتاث	 حتقيق	 ـــ	
املشسيخة(			

من	 الكثري	 جناز	 ابإ نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 قام	 	
التحقيقات	للعديد	من	اخملطوطات،	وتعّد	هذه	املرحةل	من	�أمّه	
و�أغىن	حمطات	حياة	�أسستاذان	العالمة،	ذكل	�أهّنا	رافقته	لعقود	
من	حياته،	مذ	اكن	طالبًا	يف	اجلامعة	حىت	بلغ	ذروة	اجملد	يف	
هذا	الِعل	اجلليل	حيث	�أطلق	عليه	لقب	)شسيخ	احملققني(،	
وعن	جتربته	يف	التحقيق	ورحلته	الطويةل	يف	عامل	اخملطوطات،	
حتّدث	ادلكتور	ح�ني	نّصار	ذات	لقاء	قائاًل:	))عندما	كنُت	
مصطفى	 ادلكتور	 �أمثال:	 �أساتذيت	 وجدُت	 ابللكية	 طالبًا	
ال�قا،	وادلكتور	شويق	ضيف	يرّددان	لكمة	التحقيق	كثريًا،	
مث	عرضا	علينا	�أمورًا	تتصل	ابلتحقيق،	وعندما	كنُت	�أذهُب	
اإىل	دار	الكتب	�أجدهام	يعمالن	ابخملطوطات،	فكنُت	�أتصل	
هبام	لأعرف	ماذا	يفعالن،	منذ	ذكل	الوقت	اتصلُت	ب�أسستاذي	
ادلكتور	مصطفى	ال�قا	�أهنل	من	علمه	و�أسستفيد	من	طريقته	
حىت	تويف	سسنة	)1969م(،	بل	اخرتته	مرشفًا	عىل	رساليت	
ن	اكنتا	 للامج�ستري	و�أطروحيت	للكتوراه	–	كام	�أسلفنا	–	واإ
»ديوان	 هو	 حققّته	 ما	 �أول	 واكن	 بصةل،	 للتحقيق	 متتّان	 ال	
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سارقة	الباريق«	وهو	شاعر	من	العرص	الأموي،	وكنُت	ما	
�أزال	طالبًا،	مث	عدُت	للتحقيق	اثنية	بعد	�أن	التحقُت	للعمل	
	: مهنا	 والضخمة،	 الكبرية	 الأعامل	 و�أخرجت	 اجلامعة،	 يف	
ديوان	ابن	الرويم	يف	سستة	جملات،	اشرتك	معي	فهيا	حمققون	
من	مركز	حتقيق	الرتاث	بدار	الكتب،	وتوالت	الأعامل.....	
جفمعُت	وحققُت	دواوين:	مجيل	بثينة،	وقيس	بن	ذرحي،	وابن	
وكيع	التنييس،	وظافر	احلداد،	عبيد	بن	الأبرص	الأسدي،	

واخِلْرِنق،	وابن	مطروح،	وابن	الصويف	وغريها((.
ح�ني	 ادلكتور	 حقّق	 فقد	 النرث	 جمال	 يف	 �أّما	 	
نّصار	عددًا	من	النصوص	التارخيية	والأدبية	والرحالت،	مهنا:	
)النجوم	الزاهرة	يف	حيّل	حرضة	القاهرة(	لعيل	بن	مويس	بن	
ابلقاهرة	من	موسوعة	 اخلاّص	 اجلزء	 الأندليس،	وهو	 سعيد	
ابن	سعيد	املتوىف	سسنة	)685هــ(	وبه	يكمتل	الق�م	اذلي	
�أفرده	املؤلف	الأندليس	ملرص،	ومهنا	�أيضًا	كتاب	)والة	مرص(	
حملمد	بن	يوسف	الكندي	املتوىف	سسنة	)350هـ(،	وقد	اعمتد	
يف	حتقيقه	للكتاب	عىل	الن�خة	اخملطوطة	الوحيدة	احملفوظة	
روفن	 �أجنزها	 اليت	 املطبوعة	 وعىل	 الربيطاين،	 املتحف	 يف	
مّما	 ابلأخطاء	 حافةل	 اكنت	 اخملطوطة	 هذه	 �أّن	 غري	 ك�ت،	
ما	 عادة	نرشها	وتصحيح	 اإ نّصار	عىل	 ادلكتور	ح�ني	 محل	
فهيا	عن	 مبقدمة	حتدث	 لها	 قّدم	 وقد	 �أخطاء،	 من	 فهيا	 وقع	
الكندي	ومؤلفاته	ومهنجه	والرواة	اذلين	اعمتد	علهيم	يف	كتابه،	
ويبدو	–	جلّيًا	-	يف	هذه	النرشة	اجلديدة	ما	تكبده	احملقّق	من	
عناء	يف	معهل	ليخرج	الكتاب	هبذه	القشيبة،		وهو	ما	جنده	
�أيضًا	يف	حتقيقه		لـ)رحةل	ابن	جبري(	املتوىف	سسنة		)614هـ(،	
فوائد،	 و�أغزرها	 العربية	 الرحالت	 كتب	 �أمه	 من	 ويه	
حىت	 حبرًا	 الأندلس	 ساحل	 من	 الأندليس	 الرحاةل	 هبا	 قام	
االإسكندرية،	مث	جاب	بالد	املرشق	وفل�طني	والشام	ومرص	
والعراق،	وقد	حققّت	هذه	الرحةل	لأول	مرة	عام	)1852م(	
وقام	هبا	ولمي	رايت	معمتدًا	عىل	الن�خة	الوحيدة	املوجودة	يف	

مكتبة	جامعة	ليدن	-	هولندا،	وطبعت	نقاًل	عن	الأوروبية	
عادة	 يف	نرشة	سقمية	مشّوهة،	فقام	ادلكتور	ح�ني	نّصار	ابإ
نرش	الرحةل	بعد	�أن	حصل	عىل	ن�خة	خمطوطة	�أخرى	يف	
املغرب،	و�أمت	مقابلهتا	وتصحيحها	و�أحلق	هبا	الفهارس	املفصةل،	
الأرب	 )هناية	 كتاب	 من	 	)24( اجلزء	 �أيضًا:	 حتقيقاته	 ومن	
يف	فنون	الأدب(	لشهاب	ادلين	النويري،	و)العاطل	احلايل	
واملُْرَخص	الغايل(	لصفي	ادلين	احليل،	و)الوقف	عىل	“الك”	
القييس،	و	اجلزء	 �أيب	طالب	 القر�آن(	مليك	بن	 و	“بىل”	يف	
)8(	من	)خمتار	الأغاين(	البن	منظور،	واجلزء	)6(	واجلزء	
تميور	 ِبيدي،	و)معجم	 للزَّ العروس(	 )13(	من	)معجم	اتج	
الكبري	يف	الألفاظ	العامية(	يف	)6	جملات(	اإىل	غري	ذكل	من	

كنوز	الرتاث	العريب.	
وقد	متزّي	مهنج	ادلكتور	ح�ني	نّصار	يف	التحقيق	 	
يكتب	 ما	 للك	 احملرر	 املرجعي	 والتوثيق	 العلمي،	 ابلت�أصيل	
وحيقق،	فقد	اكن	يبحث	بشلك	معيق	يف	املصادر	الأصلية	
لعيون	 احملققنّي	 كبار	 من	 واحدًا	 مّما	جيعهل	 دراسسته،	 ملوضوع	
بـ)شسيخ	 ادلارسني	 بني	 يعرف	 صار	 حىت	 العريب،	 الرتاث	

احملققني	العرب(.	
:	)ح�ني	 العاملية	 الثقافة	 مع	 التواصل	 الرتمجة	وج�ور	 ــــ	

نّصار...	فارس	يف	لك	ميدان(	
ومؤلف،	 �أديب،	 هو	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 	
وحمقّق،	ومرتمج،	هل	دراسات	وترجامت	كثرية	لعدد	من	�أبرز	
االإجنلزيية،	واكن	 اللغة	 من	 بمتكّنه	 تشهد	 امل�ترشقني	 �أعامل	
آداهبا،	فلك	 اهامتمه	ابلرتمجة	من	نقطة	اهامتمه	ابللغة	العربية	و�
�أنفق	من	 من	قام	برتمجته	يتصل	جبانب	من	اهامتماته،	وقد	
ضافة	اإىل	الثقافة	العربية،	وهذا	ما	 هجده	وعلمه	ووقته	ما	يعّد	اإ
يتجىل	واحضًا	يف	ترمجته	مؤلفات	لكبار	امل�ترشقني	ليقدهما	
آفاقًا	جديدة	 للقّراء	يف	العامل	العريب	من	�أجل	�أن	تفتح	�أماهمم	�
ترمجته	 �أشهرها:	 ومن	 العربية،	 ادلراسة	 مواطن	 يف	 للبحث	
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يوسف	 للم�ترشق	 ومؤلفوها(	 الأوىل	 )املغازي	 لـكتاب	
العرب(	 املؤرخني	 عن	 )دراسات	 وكتاب	 هوروفتس،	
ال�حرة(	 )�أرض	 وكتاب	 مرجليوث،	 س.	 د.	 للم�ترشق	
حياته	 الرويم:	 )ابن	 وكتاب	 لويس،	 برانرد	 للم�ترشق	
وشعره(	للم�ترشق	روفون	ك�ت،	و	)مقدمة	ديوان	عبيد	

بن	الأبرص(	للم�ترشق	تشارلز	ليال.	
الرتمجة	عند	هذا	احلد	بل	جتاوزته	 			ومل	تقف	هجوده	يف	
واترخيها،	 العربية	 املوسسيقى	 جمال	 يف	 كتب	 عدة	 ترمجة	 اإىل	
�ألـّـفها	امل�ترشق	الايرلندي	هرني	جورج	فارمر،	ويه	عىل	
التوايل	:	)اترخي	املوسسيقى	العربية	حىت	القرن	الثالث	عرش(،	
و)املوسسيقى	والغناء	يف	�ألف	ليةل	وليةل(،	و)مصادر	املوسسيقى	

العربية(.	
الرتمجة	 يف	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 مهنجية	 �أّما	 	

فيوجزها	ادلكتور	عوين	قائاًل:	
ناّم	 واإ الرتمجة،	 مبجرد	 يكتفي	 ال	 نّصار	 ادلكتور	ح�ني	 ّن	 ))اإ
يعلّق	عىل	ما	يرتمج	مضيفّا	�أو	مصححّا	ابلهامش	دون	تدّخل	
النصوص	 نقل	 يف	 نف�ه	 جيهد	 واكن	 نف�ه.....	 النص	 يف	
العربية	اليت	يرتمجها	امل�ترشقون	اإىل	الاجنلزيية	من	مصادرها	
العربية،	سواًء	اكنت	مطبوعة	�أم	خمطوطة.،	ومن	هنا	يظهر	
ااّل	 يقّدمه	 �أن	 نّصار	برتمجته	ال	ميكن	 �أّن	ما	قام	ادلكتور	 لنا	
مرتمج	هل	صةل	ابلثقافة	العربية	وروافدها،	ويعرف	لك	جماالت	

التخصص	اخملتلفة	فهيا((.	
االإبداع...	 )تكرمي	 الغياب	 ي�أىب	 حضور	 الرابعة:	 *احملطة	

ودموع	الوداع(	
حصد	ادلكتور	ح�ني	نّصار	خالل	رحلته	العلمية	 	
الكبرية	والرائدة	يف	 تمثينًا	جلهوده	 العديد	من	اجلوائز	 احلافةل	

حياء	الرتاث،	و�أمهها: نرش	العل	واإ
1-	جائزة	ادلوةل	التقديرية	يف	الآداب	عام	1986م.

2-	جائزة	املكل	فيصل	العاملية	يف	الآداب	عام	2004م.

3-	جائزة	الرئيس	مبارك	يف	الآداب	عام	2006م.
حياته،	 يف	 انهل	 تكرمي	 �أمه	 عن	 سسئل	 وحني	 	
زايرة	 وكذكل	 زماليئ	يل،	 زايرة	 هو	 الأمه	 ))التكرمي	 قال:	
�أبنايئ	من	الطالب،	والأصدقاء((،	هذا،	فضاًل	عن	تكرميه	
تناولت	سريته	 اليت	 املؤلفات	 العديد	من	 معنواًي	من	خالل	
ليه،	احتفاًء	 العلمية	والشخصية،	�أو	ادلراسات	اليت	�أهديت	اإ
والرتاث	 واللغة	 العل	 العظمية	يف	خدمة	 وعرفااًن	جبهوده	 به،	

والثقافة،	ومن	ذكل	:	
1-	مثرات	الامتنان	)دراسات	�أدبية	ولغوية	همداة	اإىل	الأسستاذ	
اخلام�ة	 بلوغه	 مبناسسبة	 نّصار	 ح�ني	 العاّلمة	 ادلكتور	
رشاف	:	ادلكتور	عادل	سلامين	جامل،	 عداد	واإ وال�سبعني(	:	اإ

كتاب	تذاكري.	
نّصار	 ادلكتور	ح�ني	 للأسستاذ	 والثقايف	 العلمي	 العطاء	 	-2
ادلكتور	 	: اإرشاف	 الظاهر،	 عبد	 �أمحد	 ح�ام	 ادلكتور	 	:
صفحة،	 	)171( يف	 ببليوجرافية	 احللويج،	 عبدال�ستار	
يف	 ادلار	 ووزعهتا	 القومية،	 والواثئق	 الكتب	 دار	 نرشهتا	
الاحتفالية	اليت	نظمهتا	يوم	الثالاثء	)20	/	�أكتوبر/	2015	

م(	مبناسسبة	بلوغ	الأسستاذ	ادلكتور	سن	الت�عني.		

ــــ	وترّجــل	الفارس:		
		تويف	ادلكتور	العالمة	ح�ني	محمد	نّصار	يوم	)11/	ربيع	
الأول	/	1439هـــ(	املوافق	)29/	نومفرب	/	2017م(	بعد	
	ادلنيا	علامً	وفضاًل،	وههيات	للموت	 �أن	قطع	الت�عني،	وملأ
�أن	ينال	من	اخللود...	وقد	كّرم	هللا	)جّل	ثناؤه(	الشهداء	ببقاء	

	القائل:	 �أج�ادمه،	والعلامء	خبلود	�آاثرمه،	وهلل	َدرُّ
يف	 ومُه	 قوٌم	 وعاَش	 ماكرُمهُم	 مـاتَْت	 وَمــا	 قوٌم	 َمــاَت	 قـَـْد	

النّاِس	�أمواُت	
رِحم	هللا	تعاىل	شسيخنا	العالمة	ادلكتور	ح�ني	 	
نّصار،	وجزاه	خري	اجلزاء	و�أوفاه	عن	لغة	القر�آن،	وسقى	قربه	
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غيث	الرضوان،	ما	تعاقب	الأبيضان،	و�أضاء	النرّيان.		
*خامتة	الزمة:	مفاتيح	�أرسار	عبقرية	العاّلمة	نّصار	

ّن	َمن	يطلع	عىل	سرية	العاّلمة	ادلكتور	ح�ني	 اإ 	
�أن	 بُّد	 العاِلم	اجلليل،	وال	 نّصار	يدرك	عظمة	وعبقرية	هذا	
رمغ	 ليه	 اإ صار	 ما	 اإىل	 نّصار	 ادلكتور	 صار	 كيف	 يت�اءل:	
	عبقريته	اليت	طبعْت	ِنتاجه	 نش�أته	وحياته	الب�سيطة	؟	وما	رِسُّ
العلمي	والفكري	هبذا	التنوع	الثقايف	املوسوعي؟	وقد	دفعين	
التفاصيل	 يف	 التعّمق	 اإىل	 الت�اؤل	 هذا	 جابة	 اإ عن	 البحث	
اإىل	 فاهتديُت	 والشخصية،	 العلمية	 شسيخنا	 حلياة	 ادلقيقة	
حمّبيه	 يَدي	 بني	 �أضعها	 ذا	 �أان	 وها	 الأرسار،	 هذه	 مفاتيح	

وتالميذه	:		
1-	املفتاح	الأول:	التعلمي	الناحج	

		اكن	ادلكتور	ح�ني	نّصار	يبالغ	يف	الثناء	عىل	التعلمي	يف	
واجلامعية،	 والثانوية	 الابتدائية	 مراحهل،	 خمتلف	 يف	 عرصه	
قائاًل:	 اذلهيب	 العرص	 ذكل	 عن	 حيّدثنا	 وهو	 ليه	 اإ ولن�سمتع	
يعشقون	 املدرسون	 جادًا،	 تعلاميً	 ابملايض	 التعلمي	 ))اكن	
التدريس	ويناقشون	الطلبة	يف	لك	�أمناط	الثقافة،	ويكّرمون	
لتمنية	 ضافية	 اإ ب�اعات	 يتربعون	 واكنوا	 مهنم،	 املّمزيين	
م�ستوامه	ومناقشة	موضوعات	االإنشاء	دلهيم	دون	النظر	اإىل	
املرحةل	الابتدائية	اكن	مدرس	 كنا	يف	 عندما	 مفثاًل	 مقابل،	
اللغة	العربية	الأسستاذ	ادلرمعي	ي�أخذ	لك	شهر	جزءًا	ي�ريًا	من	
مرصوفنا	الشخيص	ليشرتي	لنا	كتبًا	يضعها	عىل	رّف	صغري	
ادلراسة	 يف	 �أّما	 قراءهتا،	 عىل	 نتنافس	 وُكنّا	 الفصل	 داخل	
ادلرايس	 اليوم	 بدء	 قبل	 لينا	 اإ ي�أيت	 املدرس	 فاكن	 الثانوية	
ب�اعة	ليناقش	موضوعات	االإنشاء	)التعبري(	للّك	واحد	منّا،	
كام	�أيّن	دخلت	اجلامعة	مبنحة	جمانية	بعد	�أن	اجزتُت	اختبار	
ادلكتور	 العريب	 الأدب	 ابتكرها	معيد	 اليت	 العلمية	 امل�ابقة	
طه	ح�ني،	واكنت	عبارة	عن	امتحان	يف	عّدة	ُكتٍب	تقّرر	
مادة	 اختيار	 حق	 وللطلب	 امل�ابقة،	 لهذه	 املتقدمني	 عىل	

الامتحان،	فاخرتُت	اللغة	العربية	وخضُت	امل�ابقة	وجنحُت	
ابلتحليل	 يتعّرض	 مبارك	 زيك	 ادلكتور	 واكن	 يف	الاختبار،	

والنقد	لهذه	املصادر	يف	جمةل	البالغ((.
2-	املفتاح	الثاين	:	شغف	القراءة	وثقافة	املطالعة	

التحاقه	 �أنّه	–	قبل	 نّصار	 يذكر	ادلكتور	ح�ني	 	
ابجلامعة	–	اكن	يذهب	لك	يوم	اإىل	مكتبة	البلية	يف	مدينته	
�أسسيوط	للمطالعة،	واكن	يقر�أ	لك	يقع	حتت	يديه	من	الكتب	
ما	 لك	 يقر�أ	 اكن	 انّه	 	: ويقول	 والفنون،	 العلوم	 خمتلف	 يف	
ذا	�أمّت	كتب	الّرف	 موجود	عىل	الرّف	–	من	غري	انتقاء	–	فاإ
انتقل	اإىل	الّرف	الآخر	يف	املكتبة،	وهكذا،	وهذا	النوع	من	
املعريف	 التنوع	 هذا	 العلمي	 نتاجه	 �أعطى	 اذلي	 هو	 القراءة	
حىت	 واملطالعة	 ابلقراءة	 الشغف	 هذا	 واسسمتّر	 واملوسوعي،	
�آخر	�أايم	حياته،	وحني	سسئل	يف	اإحدى	املقابالت	الصحفية،	
واكن	قد	شارف	عىل	الت�عني،	كيف	حييا	ادلكتور	ح�ني	
نّصار	حياته	الآن؟	ف�أجاب:	))�أحيا	بني	كتيب	و�أحبايث((.	

))اكن	 املعطي:	 عبد	 براهمي	 اإ تلميذه	 عنه	 ويقول	 	
�أسستاذان	ادلكتور	ح�ني	نّصار	يعشق	العل	عشقًا	ال	حدود	
هل،	عندما	كنت	�أعّد	رساةل	املاج�ستري	حتت	اإرشافه	ابالشرتاك	
براهمي	انئب	رئيس	جامعة	 مع	�أسستاذان	ادلكتور	محمد	محدي	اإ
القاهرة	الأسسبق،	كنت	�أراه	يف	بعض	املكتبات،	ومهنا	مكتبة	
القاهرة	الكربى،	يبحث	عن	الكتب	ويقر�أ	مثل	�أي	تلميذ	من	
تالميذه،		ويف	اإحدى	املرات	ر�أيته	يف	خمازن	املكتبة	املركزية	
القدمية	جلامعة	القاهرة	يبحث	بني	تالل	الكتب	واخملطوطات	
نه	ال	ميّل	من	البحث	والتنقيب،	فالعل	مراده	يف	 عن	مراده،	اإ

لك	ماكن	وزمان((.
فادة	مهنم	 3-	املفتاح	الثالث:	مالزمة	العلامء	واالإ

عارص	ادلكتور	ح�ني	نّصار	العديد	من	العديد	 	
�أمثال:	 زمانه،	 اجليل	يف	 و�أساتذة	 الأول،	 الرعيل	 علامء	 من	
�أمني،	و�أمني	اخلويل،	و�أمحد	الشايب،	 طه	ح�ني،	و�أمحد	
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وشويق	ضيف،	ومصطفى	ال�قا	وغريمه	من	العلامء	والأدابء،	
فاكن	هلم	الأثر	الأكرب	يف	تكوين	خشصيته	العلمية	الفّذة،	واكن	
علّل	 وقد	 اخلويل(	 )�أمني	 الأسستاذ	 نف�ه	 يف	 �أثرًا	 تركوا	 مّمن	
�أبرز	مؤثر	يف	ق�م	 سبب	ذكل	الت�أثري	قائاًل	:	))ولعهل	اكن	
حيب	 واكن	 الطالب،	 �أذهان	 يثري	 اكن	 لأنّه	 العربية،	 اللغة	
لأّن	 �أكرث	من	غريه،	 للنظر	 املناقشة	واجلدل،	ذلا	اكن	الفتًا	
بقية	الأساتذة	مل	يكونوا	مثهل،	عىل	الأقل	يف	هذا	الأمر((،	
�أّما	الأسستاذ	الأكرث	ت�أثريًا	يف	م�ريته	واذلي	ترك	بصمة	واحضة	
يف	حياة	و�أسلوب	ومهنج	وسلوك	ادلكتور	ح�ني	نّصار	فهو	
الأسستاذ	ادلكتور	)مصطفى	ال�قا(	اذلي	وصفه	قائاًل:	))ورمبا	
ليه،	وقد	اشستغلت	 �أكون	�أقرب	يف	طباعي	وممارسايت	وحيايت	اإ
ب�أنّه	تبناين،	ويمتزّي	 �أقول	 معه	املاج�ستري	وادلكتوراه،	و�أاكد		
منظم	يف	 وهو	 الطباع،	عطوف،	 هادئ	 ب�أنّه	 الأسستاذ	 هذا	
لتحقيق	 حمب	 والعمل،	 وادلرس	 للقراءة	 لكه	 وقته	 حياته،	
تطّبعُت	 وقد	 به.....	 �أت�أثر	 جعلين	 هذا	 ولك	 اخملطوطات،	

بكثري	من	صفات	�أسستاذي	ادلكتور	مصطفى	ال�قا((.	
دارة	الوقت		 4-	املفتاح	الرابع:	تنظمي	احلياة	واإ

كثريًا	ما	حتّدث	ادلكتور	ح�ني	نّصار	عن	�أمهية	 	
النظام	يف	مجيع	شؤون	حياته	العلمية	والشخصية،	ومن	ذكل	
ما	رّصح	به	يف	اإحدى	اللقاءات	قائاًل	:	))�أان	اعتقد	�أن	النظام	
هو	طابعي	اذلي	ال	�أتنازل	عنه	عىل	االإطالق،	وحيايت	مرتبة	
من	 للعمل	 ووقيت	لكه	خمصص	 مرتب،	 وكذكل	معيل	 متامًا	
قراءة	وكتابة	واسستفادة	وتردد	عىل	املكتبات	اخملتلفة	خصوصا	

دار	الكتب	فقد	اكن	�أسستاذي	ادلكتور	مصطفى	ال�قا	يفعل	
هذا	لكه	و�أان	مثهل	�أيضًا((.

الوقت	 ))تنظمي	 	: بقوهل	 تالميذه	 �أحد	 ووصفه	 	
واملتنوع	 الغزيز	 الك	 نتاج	 اإ �أسستاذان	يف	 �أرسار	جناح	 �أمه	 من	
ويلعب	 العالية،	 ابلقمية	 يمتزّي	 مهنا	 كتاب	 ولك	 الكتب،	 من	
نوم	القيلوةل	دورًا	يف	جتديد	نشاط	�أسستاذان	ادلكتور	ح�ني	

نّصار،	وهو	ما	حرص	عليه	طوال	معره((.	
فضل	 نّصار	 ح�ني	 ادلكتور	 ينس	 مل	 وذلكل	 	
للبحث	 املناسب	 اجلو	 هل	 هي�أت	 اليت	 )رمحها	هللا(	 زوجته	
�أهّنا	اكنت	متنع	 والكتابة،	فقد	ذكر	يف	احتفالية	دار	الكتب،	
هل	 وفّرت	 وبذكل	 معهل،	 �أثناء	 مكتبه	 جحرة	 الآخرين	 دخول	
عرّب	 يديه،	وقد	 بني	 ما	 الإجناز	 والتفرغ	 املقاطعة	 عدم	 فرصة	
�أسستاذان	عن	تقديره	لها	ابالإهداء	اذلي	تصّدر	كتابه	)يف	الشعر	
العريب(	ومّما	جاء	فيه:	))اإىل	من	حتّملت	كرثة	عزليت،	وطول	
�أحفادي،	 وجّدة	 �أوالدي،	 �أم	 مزايج،	 واختالف	 مصيت،	

رشيكة	حيايت((.	
احملققني،	 شسيخ	 حياة	 من	 و�أرسار	 حمطات	 هذه	 	
و�أسستاذ	املعجميني،	ومعدة	الأدابء	واللغويني،	ويف	سريته	ما	
املرصية	 الكتب	 دار	 ذكرت،	وسستنرش	 ما	 للت�أّمل	غري	 يعود	
سريته	اذلاتية	)التحدث	بنعمة	هللا(	اليت	كتهبا	بنف�ه،	و�أرجو	
حياته	 وعن	 عرصه،	 اترخي	 عن	 ابجلديد	 حافةل	 تكون	 �أن	

العلمية	والشخصية.
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مجلة »سيراء«
جمةل	توثيقية	�اكدميية	اعّدت	ليك	ختّل	هجود	العلامء	يف	اللغة	والادب	العريب	بشلك	موضوعي	 	

هدفه	اغناء	املكتبة	العلمية	والباحثني	هبذا	النوع	من	البحوث.
تعمتد	يف	نرشها	طريقة	البحوث	الااكدميية	واملقاالت	العلمية	املوثقة	مبصادر	معتربة.

تدعو	الباحثني	والكتاب	اىل	رفدها	ابلبحوث	واملقاالت	اليت	تتعلق	ب�رب	هجود	الشخصيات	اليت	تعلن	
تناولها	يف	اعدادها	تباعا	

وسسيكون	ذكل	عرب	وسائل	التواصل	الاجامتعي	ابمس	)دار	اللغة	والادب	العريب(	
تصدر	لك	ثالثة	اشهر	من	شعبة	دار	اللغة	والأدب	العريب	يف	العتبة	احل�سينية	املقدسة.

للتواصل	وارسال	املقاالت:
E-mail:siaraa@imamhussain.org		
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