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مجهور ّية العراق -البرصة

ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير
السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة
سكرتري التّحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير
التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ
التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية
األستاذ املساعد هاشم كاطع الزم
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ()10٫000-5000
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
كلمة ،ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ

البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

(العراق/البرصة/الرباضع ّية/شارع س ّيد أمني/مركز تراث البرصة).
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد
الر ِ
الرحي ِم
محن َّ
بس ِم اهللِ َّ
ْ

ِ
ِ
املرسلني،
اخللق وس ّي ِد
أرشف
والسال ُم عىل
رب
َ
َ
العاملنيّ ،
احلمدُ هللِ ِّ
والصال ُة ّ

بني الطاهري َن.
حممد  ،وعىل آله الط ّي َ
أيب القاسم ّ

الزمان
ُتيل موضوعة ُّ
التاث عىل العديد من التامهيات ،ففيها إحالة عىل ّ
وإحالة عىل املكان ،وإحالة عىل احلركة والتفاعل والنِتاج والتّحدّ يات ،إىل غري

ملموس حيكي حرك َة أ ّم ٍة من األمم َعرب ٍ
زمن من األزمان
أثر
ذلكُّ ،
ٌ
فالتاث ٌ
قوهتا
الثقايف
رتجم حركتها وفاعل ّيتها وجتاذهبا
السالفةُ ،ي
والفكري ،راس ًام مدى ّ
ّ
ّ
ُ
ّ

وحضورها بني األمم.

باب طاق ٌة ّ
ومعلو ٌم ّ
أن ّ
غني
أمر
الش َ
ظاهر للعيانٌّ ،
ٌ
خلق ٌة متجدِّ د ٌة و ّقادةٌ ،وهذا ٌ
ِ
والت ُ
اث بعدُ طاق ٌة
األمم
عن الربهان ،فإنّام
بطاقة شباهبا ،وبحكمة كبارهاُّ ..
ُ
كامن ٌة ،وجذو ٌة متّقدةٌ ،ولك ْن يا تَرى ،أين تكمن طاق ُت ُه؟ وكيف تكون؟ وماذا لو
ّات ِ
َ
التاث مع ًا ،فامذا يمكن ْ
دت الطاقتان طاقة ّ
تكون النتيجة؟
أن
الشباب وطاقة ُّ

ٍ
ُ
الج ِّ
املجال
ّسع
الذهن ،وقدْ ال يت ُ
وكيف ُيمكن لنا حتقيق ّاتادمها ..عدّ ُة أسئلة ُت ُ
زة ،وال َّل ِ
اإلشارة املح ِّف ِ
ِ
ِ
محة الدا ّل ِة.
بمقدار
ملعاجلتها مجيع ًاّ ،إل
ليلتهم َّ
ُ
كل
ّسع
ُيشكِّل
اجلهل ُّ
بالتاث ثقب ًا أسو َد يف (كون) األ ّمة ،ما يزال يت ُ
َ

ِ
حماسنها ،ف ُيحيلها َيباب ًا ..بل عدم ًاّ .
تنافس األمم احلديثة التكوين
إن ما نشهدُ ُه من

التاث ،وبنائه! ّملم يدعونا إىل إعادة النظر فينا ُ
ٌ
عريق
كأ ّم ٍة هلا
تقص ّ
تراث ٌ
عىل ّ

ٌ
أصيل مرتا ٍمّ ،
مني لوجودها،
فإن مجل ًة من األمم قدْ
ْ
غدت تعي أمه ّية العمق ّ
الز ّ
الزمان واملكان ،ومدى ِ
أثر َ
ذلك يف األجيال القادمة،
فرشعت توقدُ
ْ
وفاعل ّيتها يف ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
مظاهر تراث ّية هلا من هنا وهناكْ ،
وإن
وبناء
تأسيس
وتعمل عىل
املوروث،
جذو َة
َ
كانت خلو ًا منها.
ْ
متوت أ ّم ٌة ُتافظ عىل تراثها ،ولن تقدّ َس أ ّمة ُ
وقدْ َ
جتهل األصيل
قيل« :لن
َ
ِمن تراثِها».

ّ
الثقايف قائمة عىل دعامتني ،األوىل :وعي تراث األمم ومدى
وإن آل ّية الغزو
ّ

إحاطتهم بام جهلوا ُهم به.

ٍ
خمتلفة حتّى يغدوا
التاث واإلفادة منه ،وتصديره بصي ٍغ
الثانية :تفعيل هذا ّ

كأنم هم أصحا ُب ُه األصل ّي َ
ون ،ولو حكّمنا احلفر ّيات فيه ،ألعدنا إليه نسب َت ُه
ّ

الصحيحة.
ّ

بالضبط يسل ُبك ثو َبك
وعليه ،فالغزو
السلب واالستبدالّ ،
قائم عىل َّ
الثقايف ٌ
ُّ
عطيك ثوب ًا أنت ُمب عىل ِ
َ
لبسه لثوبه ،ملا
و ُي
لبس ِه ،أ ّما لو كان الفر ُد قدْ
أحكم َ
َ
ٌَ
امتدّ ت إليه األيدي..

ِ
ِ
خلو صفحة ِّ
ّ
شعر
أصالة
الذهن من
اجلهد الذي بذلتْه األ ّمة َعرب ّ
إن ّ
الزمنُ ،ي ُ
ِ
لتغي ْت
باجلهد
بص
ّ
الفكري لهّ ،
الفر َد بالفراغ أمام ما يمتلكه اآلخر ،ولكن ،لو ُ َ
مع تأرخيها العريق..
ولرجع جا ّد ًا يف بنائها البناء الذي
نظر ُت ُه إىل ذاته،
ينسجم َ
َ
ُ
مظاهر ال َغ ِ
ِ
ّ
الفكري أل ّمتنا:
ناء
وإن ِمن
ّ
الكم اهلائل من املخطوطات يف خمتلف املجاالت الفكر ّية والثقاف ّية،
-1
ّ

َ
نسخ ُه النّادرة والفريدة -مع األسف -كائن ًة يف أروقة دور املخطوطات
الذي جتدُ

واملؤسسات الغرب ّية ،يف إنجلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا ،ونحوها.
ّ

قي ،والعناية به ،والعمل
 -2انكباب الغرب عىل الدّ راسة اجلا ّدة ّ
للتاث ّ
الش ّ
ِ
واإلفادة منه.
مه ّيته وعمقه،
عىل إخراجه؛ وعي ًا منهم بأ ّ
السابع عرش ،كان الغرب جا ّد ًا يف فتح األقسام واملراكز
 -3منذ القرن ّ

واملؤسسات التعليم ّية لتعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،و ُيطالعنا ّ
مهمة
أن أرقام ًا ّ
ّ

غدت ُ
وائي
تنهل من هذا ّ
ْ
الر ّ
التاث وتتم ّثل مبادئه ،منهم -مثاالً ال حرص ًاّ -
ويس املشهور (ليو تولستوي)؛ إذ َ
كان منذ شبابه منخرط ًا ومنك ّب ًا
االجتامعي ّ
ّ
الر ّ
ّ
جر ًا
يب قدْ انطبع به،
عىل مطالعة أدب ّيات العرب،
ولعل طابعه األسلو ّ
وهلم ّ
ّ

أسست نظر ّيات وآراء استلهام ًا من مفكّرين تقدّ موا
إىل أسامء مشهورة اليوم ّ

مؤسس علم ال ّلغة احلديث ،و(تشومسكي) صاحب
يف ذلك ،كـ(دي سوسري) ِّ
النظر ّية التحويل ّية التوليد ّية ،ونحومها.

ّ
التاث بصورة عا ّمة،
إن هذه العناية من اآلخر تؤكّد الطاقة الكامنة يف ُّ

خاصة ،هذه الطاقة التي لو ُأضيفت إىل طاقة شبابنا
ويف ُّ
يب بصورة ّ
التاث العر ّ
ْ ِ
ه ُمهم باإلنجازات ،و َملا را ُموا بغريه بدالًُ ،
ِ
استخراج
ولشغلوا يف
الكتحلت َ
الدُّ ِ
رر منه ،وجيل القذى عنه..
ِ
لقراء جم ّلتنا (تراث البرصة) الكرام من
وبعدُ  ...فمن دواعي رسورنا أن نقدّ م ّ

أساتذة وتدريس ّيني ومث ّقفني وطلبة دراسات عليا يف االختصاصات اإلنسان ّية
(السابع 2019م) من املج ّلة؛ لتكون رافد ًا علم ّي ًا،
بفروعها املختلفة ،العدد ّ
ال أكاديم ّي ًا يستقي منه املعن ّي َ
ومنه ً
التاث
ون علوم ًا ومعارف شتّى يف حقل ّ

ضمها هذا العدد من املج ّلة؛ إذ حيتوي
ّ
البرصي ،من خالل األبحاث الق ّيمة التي ّ
املؤسسات العلم ّية.
عىل بحوث أصيلة ألساتذة متم ّيزين ومرموقني من شتّى ّ

ونحن -بدورنا -نشكر ونشيد ّ
العلمي
َش جمهوده
ّ
بكل َمن وضع ثقته بنا ون َ َ
البرصي يف جم ّلتنا ،ونحن -كذلك -حريصون جدّ ًا عىل نرش تلك البحوث
ّ
ٍ
يسهل عىل الباحثني االستفادة من أبحاثهم يف
الرتاث ّية يف أرسع وقت ممكن ،بام ِّ
الرتقيات العلم ّية ،كون جم ّلتنا من ّ
املجلت العلم ّية املحكّمة املعتمدة يف الرتقيات

العلم ّية.

ننو َه ّ
ونو ّد هنا ْ
بأن جم ّلتنا يف طريقها للحصول عىل التصانيف العرب ّية
أن ِّ

ّ
يب،
والعامل ّية لتكون منافسة
للمجلت الكبرية املحكّمة ،س ّيام معامل التأثري العر ّ

اإلسالمي ،وتصنيف أرسيف ،وتصانيف ُأ َخر بعونه تعاىل.
ومعامل التأثري
ّ
العاملني.
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

هيأة التّحرير
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علي املن�صوريّ
�أ.د� .سامي ّ

َّ
�ص البحث
ملخ ُ
مدونة عن سرية األستاذ الدّ كتور (عبد احلسني املبارك)،
يف هذا البحث ّأول ّ

تناولت نشأته
الذي تو ّفاه اهلل بعد ظهر يوم األربعاء (2018/7/18م) ،وقدْ
ُ

وتدرجه يف مدارج العلم حتّى حصوله عىل
والتعليمي،
االجتامعي
وتكوينه
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وبحوث و ُكت ٍ
ُب يف النّحو وال ّلغة
مقاالت
وأحصيت ما ن ُِش من
لقب ُأستاذ،
ُ
اجي،
وسري األعالم ،وكتب التحقيق ،وأشهرها كتاب (اشتقاق أسامء اهلل) َّ
للز َّج ّ

الذي نال به الدّ كتوراه ،بعد نيله املاجستري يف ِّ
العراقي ودوره يف ثورة
الشعر
ّ

(1920م).

ٍ
وخمطوط.
لقدْ ترك الدّ كتور (عبد احلسني املبارك) ذخرية علم ّية بني مطبو ٍع

وشارك علامء عرصه يف التكريم ،أمثال :هالل ناجي ،وأستاذه د.رمضان عبد
ٍ
التوابِ ،
ألستاذ خدم البرصة
ومن هنا جاء هذا البحث استذكار ًا وتكري ًام
ّ
وأعالمها وجامعتها ّ
وطلهبا.
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ُّ ِم) وجهو ُد ُه يف ال ُّلغ ِة وحتقيق2018-1937( الدّكتور عبد احل�سني املبارك
العربي
ِالتاث
ّ

Abstract
This is the first research paper on the career of Professor
Abdul Hussain Al-Mubarek (died in 2018). The study
deals with his biography, education, and academic
qualifications. The study highlights his articles, research
papers, books that cover topics such as grammar, language,
autobiographies, inspection of books on top of which is his
book The derivation of the Names of Allah by Al-Zaggagy
(his Ph.D thesis) after taking his M.A. in the Iraqi poetry
and its role in 1920 Revolution. Professor Al-Mubarek has
left rich products some of which are still manuscripts. He
was honored for his scholarly outstanding contributions
with other famous scholars such as Professor Hilal Naji and
Professor Ramadhan Abdul Tawwab.
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علي املن�صوريّ
�أ.د� .سامي ّ

مقدمة
ّ
الر َّواد
ُيعدُّ الدّ كتور عبد احلسني املبارك (2018-1937م) من جيل ما بعد ّ

التاث ونقده ،وهو من جيل
يف الدِّ راسات ال ُّلغو ّية ،وأحد البارزين يف حتقيق ُّ
األكاديم ّيني اجلامع ّيني الذين أسهموا يف ترسيخ التقاليد اجلامع ّية يف ك ِّل َّيتي الرتبية

واآلداب بجامعة البرصة ،فقدْ شهدت ك ِّل ّية اآلداب بجامعة البرصة أسامء المعة

ّ
املجلت األكاديم ّية يف
تو َّلت التدريس ونرش املؤ َّلفات والبحوث اجلامع ّية يف
بعيني وماتاله ،ومنهم األساتذة الدّ كاترة :نارص ّ
حلوي ،وزاهد
الس ّ
العقد ّ

الزبيدي ،وخليل العط ّية ،وصاحب أبو جناح ،وزهري
العزي ،وعبد املنعم
ّ
ّ
النجدي،
غازي زاهد ،وهادي عط ّية اهلال ّيل ،وشجاع العاين ،وأمحد جاسم
ّ

العوادي ،ومصطفى عبد ال َّلطيف ،...وغريهم.
ونوري ّ

وقد مت ّيز الدّ كتور عبد احلسني املبارك بسعة ثقافته ،والكتابة يف علوم العرب ّية،

ّ
املجلت العراق ّية والعرب ّية ،وحضور املؤمترات
التاث ،والنرش يف
وحتقيق ّ

املتخصصة ،و ْقد أوىل قض ّية األخطاء ال ّلغو ّية وتصحيحات
العلم ّية ،والندوات
ِّ

الرسم ّية ،اهتامم ًا ،وعقد ندوات،
اهلفوات الكتاب ّية وما يشيع يف املخاطبات َّ

املتخصصني
غوي ،مثله مثل الكثري من
ِّ
وألقى حمارضات؛ من أجل نرش الوعي ال ّل ّ

املتصدِّ ين هلذه الظاهرة التي أخذت تستفحل يف أوساط املتحدِّ ثني والكتّاب من

املث َّقفني.
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الدّكتور عبد احل�سني املبارك (2018-1937م) وجهو ُد ُه يف ال ُّلغ ِة وحتقيقِ ُّ
العربي
التاثِ
ّ

وشخص ّية الدّ كتور املبارك مل تتو ّقف عند ممارسة التدريس والبحث والنرش،

اإلداري ،والتصدِّ ي إىل املناصب األكاديم ّية ،ومنها رئاسة
بل كان يتمتّع باحلزم
ّ

التبية واآلداب ،ورئاسة قسم ال ّلغة العرب ّية يف مركز
قسم ال ّلغة العرب ّية يف ك ِّل َّيتي ّ
يب ،فض ً
ال عن عضو ّيته احتاد األدباء والكتّاب يف البرصة.
دراسات اخلليج العر ّ

ومل يقترصجهد الدّ كتور ،بحث ّي ًا وأكاديم ّي ًا ،عىل جامعة البرصة ،بل تعدّ اه

إىل احلضور يف أكثر من جامعة عرب ّية ،فقد عمل ُأستاذ ًا زائر ًا يف جامعة ذمار

يف اليمن ،وتر َّأس قسم ال ّلغة العرب ّية (2000-1998م) ،ويف عام (1982م)
عمل تدريس ّي ًا يف جامعة قطر ،ونرش بحثني يف ّ
جملهتا األكاديم ّية.

تدرج يف التعليم من ّأول درجات
ومن خالل تت ّبع سرية املبارك ،يظهر لنا أنّه ّ
س َّلمه إىل قمة اهلرم العلميِ ،
الثانوي ومجعه
االبتدائي إىل التعليم
فمن التعليم
ّ
ّ
ّ
ّ
الدِّ راسة الصباح ّية والعمل مسا ًء ،حتّى نيله املاجستري وعمله معيد ًا يف ك ِّل ّية

ثم سفره إىل القاهرة وحصوله عىل الدّ كتوراه ،وكانت
اآلداب بجامعة البرصةّ ،

األكاديمي ،جامع ًا بني
العلمي
جامعة عني شمس بالقاهرة ميدان حتصيله
ّ
ّ
األدب بإرشاف الدكتور عبد القادر ّ
القط ،وال ّلغة بإرشف الدّ كتور رمضان عبد
التوابِ ،
وم َن ّ
غوي يف إطروحته
العراقي املعارص إىل البحث
الشعر
النحوي وال ّل ّ
ّ
ّ
ّ

النحوي وحتقيق كتابه (اشتقاق أسامء اهلل).
اجي(ت )#340عن مذهبه
ّ
عن ّ
الزج ّ

تراث الب�صرة
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علي املن�صوريّ
�أ.د� .سامي ّ

�سري ُته ال�شخ�ص ّية

ِ
ومن سريته( )1العلم ّية نقرأ أنّه عبد احلسني علك مبارك مهاوش آل محيد،

ولد يف قرية (النّهريات) يف ال ُقرنة شامل البرصة عام (1937م) ،وتع ّلم يف
ومتوسطة ال ُقرنة وثانوية ال ُقرنة ،و ُع ِّي مع ِّل ًام يف
مدرسة النهريات االبتدائ ّية
ّ

ودرس يف
ثم انتقل إىل بغداد عام (1959م)َّ ،
مدرسة البدران عام (1957م)َّ ،

الرمحن االبتدائ ّية بالكرخ ،ويف مدرسة النبوغ االبتدائ ّية عام (1960م)،
مدرسة ّ

الغفاري يف الشواكة عام (1962م) ،ويف هذه املدّ ة كان
ويف مدرسة أيب ذر
ّ
يواصل دراسته اجلامع ّية صباح ًا يف جامعة بغداد ك ِّل ّية اآلداب ،وقدْ حصل فيها

عىل البكلوريوس يف (1963-6-15م) ،وبعد حصوله عىل البكالوريوس

بالصاحل ّية ،وإعداد ّية الكرخ،
درس بني (1963م1970-م) يف ثانوية النجاح ّ
َّ
وإعداد ّية التجارة ،وثانو ّية التف ّيض األهل ّية ،وثانوية نقابة املع ِّلمني املسائ ّية يف

(الكريعات).

وسافر إىل القاهرة ،وحصل عىل شهادة املاجستري يف (1968-9-23م) يف

رسالة بعنوان (ثورة 1920م يف ِّ
العراقي)( ،)2بإرشاف األستاذ الدكتور
الشعر
ِّ
عبد القادر ّ
القط ،وعاد إىل العراق ،و ُع ِّي يف ك ِّل ّية اآلداب جامعة البرصة معيد ًا

مرة ثانية ليحصل يف جامعة
عام (1970م) ،وما لبث املبارك أن سافر إىل القاهرة ّ

اجي
عني شمس عىل الدّ كتوراه بتاريخ (1972-10-28م) يف موضوع ّ
(الز ّج ّ
ومذهبه يف النّحو وال ّلغة مع حتقيق كتابه( :اشتقاق أسامء اهلل)( ،)3وقدْ وصفه
ُأستاذه املرشف بأنّه (نابغة).
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الدّكتور عبد احل�سني املبارك (2018-1937م) وجهو ُد ُه يف ال ُّلغ ِة وحتقيقِ ُّ
العربي
التاثِ
ّ

ويف األعوام (1986-1979م) نُقل إىل مالك ك ِّل ّية الرتبية بجامعة البرصة

يب
ثم إىل مركز دراسات اخلليج العر ّ
تدريس ّي ًا ،وأصبح رئيس قسم ال ّلغة العرب ّيةّ ،

بني (1992-1979م) رئيس ًا لقسم الدِّ راسات ال ّلغو ّية فيه.

وقدْ تدرج الدّ كتور املبارك يف حصوله عىل األلقاب اجلامع ّية عند تعيينه يف

مدرس
ك ِّل ّية اآلداب وك ِّل ّية الرتبية ،فبعد التعيني (1970م) ،حصل عىل لقب ِّ
مدرس،
مساعد ،وبعد حصوله عىل الدّ كتوراه عام (1972م) ،حصل عىل لقب ِّ

ويف عام (1976م) ،حصل عىل لقب ُأستاذ مساعد ،ويف عام (1984م) ،حصل

األول يف جامعة
عىل لقب ُأستاذ ،ويف عام (1996م) ،حصل عىل لقب األُستاذ َّ

متمرس ًا اعتبار ًا
وكرمته وزارة التعليم العايل ،وأصبح بعد تقاعده ُأستاذ ًا ِّ
البرصةّ ،

من (2010/1/20م).

�أ�ساتذ ُت ُه يف ك ِّل ّية الآداب بجامعة بغداد وزمال�ؤه
ائي،
أساتذ ُت ُه يف جامعة بغداد هم :د.مصطفى جواد ،ود.إبراهيم
السامر ّ
ّ

الزبيدي،
ود.عيل
املخزومي،
الوائيل ،و د.داوود س ّلوم ،و د.مهدي
ود.إبراهيم
ّ
ّ
ّ
ّ
عز الدِّ ين ،ود.أمحد مطلوب ،ومن املرص ّيني :د.عبد
ود.مجيل سعيد ،ود.يوسف ّ

القادر ّ
النجدي
التواب ،ود.مصطفى ناصف ،ود.عيل
ّ
القط ،ود.رمضان عبد ّ
ناصف ،ود.مصطفى مندور.

ومن زمالئه يف الدِّ راسة اجلامع ّية :د.عيل حمسن مال اهلل ،و د.شجاع العاين،

ائي ،و د.صبحي نارص،
و د.عيل جابر
ّ
امر ّ
الس ّ
املنصوري ،ود.مهدي صالح ّ

القاص نزار ع ّباس ،والناقد عبد اجل ّبار ع ّباس.
ّ
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علي املن�صوريّ
�أ.د� .سامي ّ

م�شاركا ُت ُه
شارك د.عبد احلسني مبارك يف كتابني تكريم ّيني:

التواب ببحث عن (الغريب يف
 -1الكتاب
التكريمي للدّ كتور رمضان عبد ّ
ّ

ال ّلغة).

السبعني ،ببحث
 -2الكتاب
التكريمي للمح ِّقق هالل ناجي ملناسبة بلوغه ّ
ّ

ربد يف الكامل) ص.1134 -1111
عنوانه( :االستقصاء ال ّل ّ
غوي عند امل ِّ

تضم آالف العنوانات يف معارف لغو ّية ونحو ّية وأدب ّية
له مكتب ٌة ضخم ٌة
ُّ

وتضم آالف األعداد من الدّ ور ّيات
وتارخي ّية شتّى ،وتراجم ومعارف أخرى،
ّ
ّ
والصحف ،وغريها(.)4
واملجلت ُّ

أرشف عىل العرشات من رسائل املاجستري والدّ كتوراه ،وناقش أكثر من
( )250رسالة وأطروحة يف اجلامعات العراق ّية ،وحصل عىل العرشات ِمن ُكتُب
الشكر والتقدير ّ
ّ
والشهادات التقدير ّية.

شارك املرحوم يف مناقشة رسالتي للامجستري عام (1986م) ،وأرشف عىل

وناقشت
غوي يف شعر أيب متّام) عام (1997م)،
ُ
ُأطروحتي للدّ كتوراه (البناء ال ّل ّ

معه رسائل ماجستري ودكتوراه يف جامعة البرصة والدِّ يوان ّية والكوفة .ودعاين

ندوةاحلريري يف قسم ال ّلغة العرب ّية بك ِّل ّية اآلداب،
عام (1997م) للمشاركة يف
ّ

وكنت طالب ًا أدرس الدكتوراه بإرشافه،
حني كان رئيس قسم ال ّلغة العرب ّية،
ُ

ُعقدت النّدوة يف قاعة الفرزدق يف (1997-4-30م).

الرحالت)
وكان يل رشف تقديمه يف رابطة مصطفى مجال الدِّ ين عن (أدب ِّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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بتاريخ (2016-6-9م).

وقدْ أعدّ الطالب (عدي جاسب عيل) رسالة ماجستري عنه بعنوان( :عبد

احلسني املبارك :سري ُت ُه وجهو ُد ُه يف ال ُّلغة والتّحقيق) بإرشايف -يف قسم ال ّلغة
العرب ّية  -ك ِّل ّية الرتبية عام (2010م.)#1431-

وشاركت معه يف مؤمترات ك ِّل ّية آداب الكوفة (2000م) ،ومؤمتر(2008م)،
ُ

التاث) يف
ومؤمتر الدِّ راسات اإلسالم ّية يف بابل (2015م) ،و (ندوة حتقيق ُّ
آداب البرصة يف (2012-4-2م).
رت سري ُت ُه العلم ّية يف:
و ُذ ِك ْ

حسان الكاتب-دمشق 1971م.62/18 :
-1املوسوعة املوجزة ّ -

اجلبوري -دار الكتب العلم ّية  -بريوت -
-2معجم األدباء  -كامل سلامن
ّ

2003م)335/3( :

-3معجم املؤ ِّلفني والكتّاب العراق ّيني (2000-1970م) ،د.صباح نوري

املرزوق/دار احلكمة ،بغداد2002 ،م458-457/4 :

م�ؤ َّلفا ُت ُه
اجي  -حتقيق -وزارة الثقافة  -بغداد 1980م.
 -1أخبار ّ
الز ّج ّ

اجي (ت ،)#340حتقيق ودراسة ،ط ،1مطبعة
 -2اشتقاق أسامء اهلل ّ
للز ّج ّ

الرسالة ،بريوت1986 ،م،
مؤسسة ِّ
النعامن ،النجف األرشف1974 ،م ،و طّ ،2
و ط ،3دار الفكر ،دمشق2009 ،م.

 -3البرصة بني املايض واحلارض(مشرتك) ،مطبعة البرصة1986 ،م.
تراث الب�صرة
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العراقي ،مطبعة األ ّمة ،بغداد1970 ،م.
 -4ثورة (1920م) يف الشعر
ّ

البرصي ،حتقيق بمشاركة
 -5اجلوهرة يف العروض والقافية ،ياسني محزة
ّ

يب-البرصة1987 ،م.
د.فاخر جرب/مركز دراسات اخلليج العر ّ

السادس (مشرتك) مركز دراسات
 -6احلرب العراق ّية اإليران ّية يف عامها ّ

يب-البرصة1986 ،م.
اخلليج العر ّ

يب -البرصة
 -7دور الكلمة املقاتلة يف احلرب  -مركز دراسات اخلليج العر ّ

1986م.

اجي ومذاهبه يف النّحو وال ّلغة  -مطبعة جامعة البرصة1982 ،م.
ّ -8
الز ّج ّ

 -9فقه ال ُّلغة ،منشورات جامعة البرصة ،ط1986 ،1م ،و ط1999 ،2م.

املفصل البن يعيش ،ط ،1عامل الكتب ،بريوت،
 -10الفهارس الفنِّ ّية لرشح ّ

1988م.

يب-
 -11من مشاهري أعالم البرصة (مشرتك) ،مركز دراسات اخلليج العر ّ

جامعة البرصة.

البحوث واملقاالت
 -1األدب ّيات اليمن ّية يف املكتبة العرب ّية واملراكز الثقاف ّية العامل ّية -جم ّلة اخلليج

يب  -مج-3ع1988-4م.
العر ّ

يب -جريدة ّ
كل يشء  -ع1965/13م.
 -2األطالل يف الشعر العر ّ

 -3دور ِّ
احلقوقي -سنة-3ع
الشعر يف اإلعداد للثورة العراق ّية الكربى -جم ّلة
ّ

 -4أيلول1971 -م.
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ِّ -4
يب-
يب يف دولة اإلمارات العرب ّية املتّحدة-جم ّلة اخلليج العر ّ
الشعر العر ّ

مج/16ع1983/1م.

املر ّي -مجع وحتقيق ودراسة ،جم ّلة ك ّل ّية اآلداب-
 -5شعر عقيل بن ع ّلفة ّ

جامعة البرصة -ع1976/10م.

يب -جريدة ّ
 -6العيون يف ِّ
كل يشء -ع 1966 -33م.
الشعر العر ّ

 -7من أعالم البرصة يف ِّ
يب
الشعر :احلسني بن
الضحاك -جم ّلة اخلليج العر ّ
ّ

 -مج1984 - 20م.

يب -مج -16ع1984 - 2م.
 -8مؤمتر املربد اخلامس -جم ّلة اخلليج العر ّ

يب -مج11ع-1
 -9النصوص األدب ّية -دراسة وحتليل -جم ّلة اخلليج العر ّ

1985م.

املتخصصة األوىل  -أبو الفتح
املازين-وقائع النّدوة
 -10ابن جنّي وترصيف
ّ
ّ

عثامن بن جنّي-ك ِّل ّية الرتبية -جامعة املوصل1989 -م.

 -11أبو عمرو بن العالء -جم ّلة البرصة-ع1980 -6م.

اجلرمي وآراؤه ال ّلغو ّية والنحو ّية -جم ّلة ك ِّل ّية الرتبية -جامعة
 -12أبو عمرو
ّ

البرصة -ع1979-1م.

 -13االستشهاد ِّ
بالشعر يف معجم العني ،جم ّلة أطراس (قسم ال ّلغة العرب ّية -

ك ِّل ّية اآلداب -جامعة البرصة) ،ع2007 - 3م  -ص.25 - 3

يب-
 -14األصول ال ّلغو ّية لألسامء اجلغراف ّية يف قطر -جم ّلة اخلليج العر ّ

جامعة البرصة ،مج-17ع1985 - 2م.

 -15تيسري النّحو بني املع ِّلم واملتع ِّلم -جم ّلة ك ِّل ّية اآلداب -جامعة البرصة-
تراث الب�صرة
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ع1996 -25م

 -16مجيل سعيد ُأستاذ ًا وباحث ًا وناقد ًا -جم ّلة املورد -مج -35ع-3

2008م.

اجلر ومذاهب النّحاة يف استعامهلا -حول ّية ك ِّل ّية اإلنسان ّيات
 -17حروف ِّ

والعلوم االجتامع ّية -جامعة قطر -ع1988 -11م.

ّ
تطوره ومشكالته وحماوالت إصالحه -حول ّية ك ِّل ّية
-18
يبّ :
اخلط العر ّ

اإلنسان ّيات والعلوم االجتامع ّية -جامعة قطر -ع1985 -8م.

يب -جامعة البرصة
 -19دراسات صوت ّية يف هلجة البحرين -جم ّلة اخلليج العر ّ

 -مج - 15ع3و1984 - 4م.

التعليمي يف البرصة -جم ّلة
 -20الدِّ راسات ال ّلغو ّية والنحو ّية ومنهجها
ّ

يب-جامعة البرصة  -مج -12ع1980 - 2م.
اخلليج العر ّ

 -21دور البرصة يف نشأة الدِّ راسات ال ّلغو ّية  -املوسوعة الفكر ّية -جامعة

البرصة1990 -م.

وتطورها  -املوسوعة الفكر ّية
 -22دور البرصة يف نشأة الدِّ راسات النّحو ّية
ّ

 -جامعة البرصة 1990-م.

اجي وكتابه اشتقاق أسامء اهلل -جم ّلة املورد -مج -3ع-1
ّ -23
الز ّج ّ

1974م.

يب -جم ّلة ك ِّل ّية البنات -جامعة قطر1984 -م.
 -24سبل تيسري النّحو العر ّ

يب -جامعة البرصة -مج-18
 -25سالمة ال ّلغة العرب ّية -جم ّلة اخلليج العر ّ

ع1و1986 - 2م.
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 -26طرق اختيار قواعد ال ّلغة العرب ّية :جم ّلة دراسات األجيال-ع-1

1986م.

 -27العدد وتطبيقاته يف القرآن الكريم -جم ّلة ك ِّل ّية اآلداب -جامعة البرصة-

1997م.

غوي لعرب األهواز -جم ّلة اخلليج
 -28عىل هامش فضح االضطهاد ال ّل ّ

يب -جامعة البرصة -مج -14ع1983-2م.
العر ّ

يب -جامعة البرصة -ع-1
 -29عيسى بن عمر
الثقفي -جم ّلة اخلليج العر ّ
ّ

1979م.

التواب -
 -30الغريب يف ال ُّلغة  -ضمن الكتاب املهدى إىل د.رمضان عبد ّ

اجلامعي -ع1996 - 1م.
ونُرش -أيض ًا -يف جم ّلة املع ِّلم
ّ

الضاد -ج1989 -3م-
يب -جم ّلة ّ
 -31قض ّية اإلعراب يف النّحو العر ّ

ص.134 -111

يب -جامعة البرصة -
حممد بن دريد وكتابه اجلمهرة -جم ّلة اخلليج العر ّ
ّ -32

مج - 2ع1988 - 4م

النحوي (النشأة -اخلالف -اجلوهر) ،جم ّلة علوم ال ّلغة
 -33املصطلح
ّ

القاهرة مج - 9ع2006- 1م  -ص ،139 - 117ونُرش يف جم ّلة املورد ،مج33
 -ع2006 - 3م  -ص.32 - 24

 -34من أخبار أيب بكر بن دريد ،حتقيق ،جم ّلة املورد -مج -7ع1997 -1م.
الز ّجاج -جم ّلة ك ِّل ّية اآلداب
 -35من أعالم النّحو
البرصي :أبو إسحاق ّ
ّ

جامعة البرصة -ع1972- 7م.
تراث الب�صرة
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احلرضمي -جم ّلة ك ِّل ّية
البرصي :عبد اهلل بن إسحاق
 -36من أعالم النّحو
ّ
ّ

الرتبية -جامعة البرصة -ع1981- 4م.

 -37املناظرات النّحو ّية وال ّلغو ّية بني اجلدِّ ّية واالفتعال -جم ّلة ك ِّل ّية اآلداب

جامعة البرصة -ع1974- 9م.

 -38مواقف برص ّية يف الدِّ فاع عن األ ّمة العرب ّية ،جم ّلة دراسات البرصة -ع4

2007 -م.

التاث -جم ّلة ك ّل ّية اآلداب جامعة البرصة -ع-25
 -39نظرات يف حتقيق ُّ

1996م.

غوي املعارص يف سالمة ال ّلغة العرب ّية -جم ّلة ك ِّل ّية اآلداب
 -40الواقع ال ّل ّ

جامعة املوصل  -ع1991- 25م.

ربد يف الكامل -نُرش ضمن الكتاب
 -41االستقصاء ال ّل ّ
غوي عند امل ِّ

السبعني) مطبعة الرشوق -النجف
التكريمي (هالل ناجي يف عيد ميالده ّ
ّ
ثم يف جم ّلة أطراس -قسم ال ّلغة
األرشف2008 -م -صّ ،1134 -1111
العرب ّية  -ك ّل ّية اآلداب جامعة البرصة -ع2005 - 1م ،ص.43 - 3

 -42أطلس القرآن :أماكن ،أقوام ،أعالم ،تأليف د.شوقي أبو خليل،

عرض ونقد ودراسة عبد احلسني املبارك  -جم ّلة الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة-

النجف األرشف  -سنة -10ع -35ك2015 -1م ،ص.44 - 21
وله أعامل مازالت خمطوطة( ،)5منها:

 -1فهارس العني ِّ
الشعر ّية ،مطبوع باآللة الكاتبة ،ويقع يف ( )227صحيفة.

غوي :خمطوط يف ( )25صحيفة.
 -2يف
التطور ال ُّل ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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 -3سبل تيسري النّحو ،حمارضات ُألقيت عىل طلبة الدِّ راسات العليا سنة

1984م.

يب :وقدْ نُرشت بعض فصوله يف موسوعة البرصة الفكر ّية
 -4املعجم العر ّ

وموسوعة العراق احلضار ّية -جامعة املوصل.

 -5الدّ رس
النحوي يف شعر الفرزدق (ت ،)#110بحث يقع يف ()36
ّ

صفحة عدا املصادر واملراجع ،مازال حمفوظ ًا.

الص ّيف عند الفرزدق :بحث خمطوط يقع يف ()26
 -6شواهد الدَّ رس ّ
صحيفة.
 -7أسامء املواضع يف شعر الفرزدق ،بحث خمطوط يف احلقول الدَّ الل ّية.

 -8أسامء احليوان وأوصافه يف شعر الفرزدق ،بحث خمطوط يقع يف ()34

صفحة.

الضاد ،ويقع يف ()200
غوي ،حمارضات ُألقيت يف يوم ّ
 -9يف األمن ال ّل ّ

صحيفة مازالت خمطوطة.

 -10عطف النّسق دراسة وصف ّية ،يقع يف ( )30صحيفة مطبوع باآللة

الكاتبة.

غوي يف مقامات
احلريري(ت ،)#516بحث ُألقي يف ندوة
ّ
 -11اجلهد ال ّل ّ

الرابعة التي ُخ ِّصصت لدراسة عامل البرصة
احلريريُ ،عقدت يف
ّ
ّ
الفراهيدي ّ
قسم ال ّلغة العرب ّية -ك ِّل ّية اآلداب يف (1997-4-30م) ،ويقع البحث يف ()15
صحيفة.

 -12لغة ِّ
الشعر عند مسلم بن الوليد ،بحث مطبوع باآللة الكاتبة يقع يف

تراث الب�صرة
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( )43صحيفة.

 -13ألفاظ املشيئة يف القرآن الكريم ،خمطوط يقع يف ( )40صحيفة.

 -14العا ِّم ّية ،بحث يف ال َّلهجات املح ِّل ّية ،يقع يف أكثر من ( )90صحيفة.

الضب ،بحث
 -15أبو ح ّيان
األندليس ( )#745ومصادره يف ارتشاف ّ
ّ

يقع يف ( )20صحيفة مطبوع باآللة الكاتبة.

 -16اجلهاد يف القرآن ،وأثره يف فكر شهيد املحراب ،خمطوط يقع يف ()32

صحيفة.

مرات؟ -
 -17تكرار اجلهود يف حتقيق ّ
التاث ،أو ملاذا حي ّقق ّ
النص عدّ ة ّ

ندوة فكر ّية -آداب البرصة (2011-4-2م).

جهود الدّكتور عبد احل�سني املبارك العلم ّية
يتبي من خالل مسرية الدّ كتور (عبد احلسني املبارك) العلم ّية حرصه عىل
َّ

األكاديمي ،فهو مل يرتك مؤمتر ًا علم ّي ًا داخل العراق مل يشارك فيه،
تطور البحث
ّ
ّ
وحرصه عىل إقامة النّدوات العلم ّية واملشاركة فيها حني كان رئيس قسم ال ّلغة

يب ،مثل:
العرب ّية ،ورئيس قسم الدِّ راسات ال ّلغو ّية يف مركز دراسات اخلليج العر ّ
يب،
الفراهيدي ،وندوة
ندوة
احلريري ،ومشاركاته يف ندوات حتقيق ّ
التاث العر ّ
ّ
ّ
ومنها أعامل الندوة األوىل يف جامعة ذي قار ،بتاريخ (2012-3-13م)،

فكري).
حضاري وتاريخ
بعنوان( :املخطوطات إرث
ّ
ّ

التاث ،بتاريخ (2012-4-2م) ،وقدَّ م بحث ًا
وندوة ك ِّل ّية اآلداب يف حتقيق ّ

مرات).
بعنوان( :تكرار اجلهود يف حتقيق ّ
التاث ،أو ملاذا حي َّقق الن ُّ
ّص عدّ ة ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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الدّكتور عبد احل�سني املبارك (2018-1937م) وجهو ُد ُه يف ال ُّلغ ِة وحتقيقِ ُّ
العربي
التاثِ
ّ

ويف ندوة اآلداب املنعقدة يوم االثنني (2017-12-25م) عن حتقيق

التاث ،وغريها من النّدوات ،فض ً
السالمة ال ّلغو ّية يف يوم
ّ
ال عن حمارضاته يف ّ

الضاد.
ّ

الركيزة العلم ّية التي استندت إليها جهود املبارك يف العناية به
و ُيعدُّ ُّ
التاث ّ

التاث ّية ،ومجع بعض النصوص
حتقيق ًا ونقد ًا ،وقدْ ح َّقق عدد ًا من املخطوطات ّ
ِّ
اجي)،
اجي ،و(أخبار ّ
الشعر ّية ،من ذلك حتقيق (اشتقاق أسامء اهلل)ّ ،
الز ّج ّ
للز ّج ّ

و(من أخبار أيب بكر بن دريد) ،وكتاب (اجلوهرة يف العروض والقافية) ،و(مجع

املر ّي) ،ونرش دراسات يف نقد التحقيق ،منها( :نظرات يف
شعر عقيل بن ع ّلفة ّ
التاث).
حتقيق ّ

األكاديمي تدريس ًا وإرشاف ًا ،فقدْ أنجز الدّ كتور املبارك
ختصصه
أ ّما يف جمال ّ
ّ

الرسائل يف ال ّلغة والنّحو واملعجم واألصوات وال ّلهجات ،منها كتاب
عرشات ّ
اجي ومذهبه يف النّحو وال ّلغة.
فِقه ال ُّلغةّ ،
والز ّج ّ

وتُعدّ األعالم النّحو ّية وال ّلغو ّية أبرز اهتاممات الدّ كتور املبارك ،فقدْ نرش

والتاث
يبّ ،
جمموعة من ّ
التمجات النحو ّية وال ّلغو ّية واألدب ّية ألعالم النحو العر ّ
اجلرمي ،وأبو عمرو بن
يب ،ومنهم أعالم برص ّيون ،ومن ذلك :أبو عمر
األد ّ
ّ

والز ّجاج ،وعيسى بن عمر ،وأبو بكر بن دريد ،وعبد
اجيّ ،
العالءّ ،
والز ّج ّ
احلرضمي ،وابن جنّي ،فض ً
الضحاك ،ومجيل
ال عن احلسني بن
اهلل بن إسحاق
ّ
ّ

سعيد.

النحوي
ومن القضايا التي شغلت الدكتور املبارك ،قض ّية املصطلح
ّ
واإلعراب وتيسري النّحو ،وكتب يف ٍ
عدد من املوضوعات النحو ّية ،كالعدد،
تراث الب�صرة
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اجلر ،وعطف النّسق ،وتعدّ ت اهتامما ُت ُه إىل الفهرسة ّ
والشواهد النحو ّية
وحروف ِّ
املفصل البن يعيش كتاب ًا ن ُِش يف دار
وال ّلغو ّية ،فأ َّلف يف الفهارس الفنِّ ّية لرشح َّ

مكم ً
املفصل) الذي ُطبع
ال لكتاب (رشح ّ
عامل الكتب بريوت (1988م) ليكون ِّ
املفصل)كام ً
ال بتحقيق
عدَّ ة طبعات بال فهارس قبل أن يصدر حتقيق (رشح
َّ

حممد عبد اهلل عن دار سعد الدِّ ين ،و ُطبع سنة (2013/#1434م)
د.إبراهيم ّ

متضمن ًا الفهارس العا ّمة للكتاب،
بعرشة أجزاء ،ويلحق به اجلزء احلادي عرش
ِّ
ومل ُيرش د.إبراهيم إىل فهارس د.املبارك ،واكتفى بذكر فهارس رشح ابن يعيش

التي وضعها عاصم البيطار و ُطبعت يف جممع ال ّلغة العرب ّية بدمشق.

وخصص الدّ كتور املبارك بحث ًا لـ (االستشهاد ِّ
بالشعر يف معجم العني)،
َّ

فض ً
الصوت ّية يف هلجة البحرين واألطلس
ال عن موضوعات يف ال ُّلغة والدِّ راسات ّ

ّ
يب.
غوي
واخلط العر ّ
ال ّل ّ

وبرزت اهتاممات الدّ كتور املبارك بالبرصة ودورها يف النّحو وال ّلغة واملعجم،

وتطورها) ،وبحثه اآلخر
فكان بح ُث ُه( :دور البرصة يف نشأة الدِّ راسات النّحو ّية
ّ

(دور البرصة يف نشأة الدِّ راسات ال ُّلغو ّية) ،والكتابة عن أعالمها املشهورين

الصادر عام (1983م).
الذين مجعهم يف كتابه (من مشاهري أعالم البرصة) ّ

ومن مزايا شخص ّية املبارك العلم ّية ،حفظه الو ّد والوفاء ملن ع َّلمه وأرشف

عليه أو كان له صحبه معه وذكريات ،فقدْ أهدى بحثه (الغريب يف ال ُّلغة)
التكريمي ،وأهدى بحثه
التواب ل ُينرش يف الكتاب
ألستاذه الدّ كتور رمضان عبد ّ
ّ
التكريمي هلالل
ربد يف الكامل) ل ُينرش يف الكتاب
(االستقصاء ال ّل ّ
ّ
غوي عند امل ِّ

َب سرية ُأستاذه د.مجيل سعيد ونرشها يف املورد بعنوان( :الدّ كتور
ناجي ،و َكت َ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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الدّكتور عبد احل�سني املبارك (2018-1937م) وجهو ُد ُه يف ال ُّلغ ِة وحتقيقِ ُّ
العربي
التاثِ
ّ

مجيل سعيد باحث وناقد 1990-1916م) ،املورد 2008/3م-ص-129

 ،135وقدْ مزج يف البحث بني املصادر ِّ
والذكريات.

أن الدّ كتور املبارك نرش بحوثه يف ّ
واملالحظ ّ
جملت عرب ّية ،مثل( :علوم

ال ّلغة) بالقاهرة ،وجم ّلة ك ِّل ّية الدِّ راسات اإلنسان ّية يف قطرّ ..
وجملت أكاديم ّية

العراقي ،والجم ّلة األقالم،
العلمي
عراق ّية ،لكنّني مل أجد له نرش ًا يف جم ّلة املجمع
ّ
ّ
الشعبي العراق ّية.
التاث
وقدْ نرش مقاالً واحد ًا يف جم ّلة ّ
ّ

وقدْ حظيت دراسات املبارك باهتامم الدّ ارسني العراق ّيني والعرب ،فقد

ٍ
كتاب حييل عىل كتابه (فقه ال ُّلغة) ،وجيعله من مصادره،
وجدت أكثر من
ُ

ومنهم د.عبد القادر مرعي اخلليل ،وقدْ نال (فقه ال ُّلغة) اهتامم بعض الدَّ ارسني
األكاديم ّيني(.)6

اجي ،فقد ناله نقدٌ بسبب ماوقع فيه من أخطاء
أ ّما حتقيق املبارك أخبار ّ
الز ّج ّ

اضطرت املح ِّقق د.املبارك إىل نرش تصحيحات يف مقال (حول أخبار أيب
طباع ّية
َّ

اجي) يف املورد مج/12ع ،3غري َّ
الس ِّيد حاتم غنيم مل
القاسم ّ
أن املهندس َّ
الز ّج ّ
ِ
يكتف بتصحيحات املبارك ،فنرش مقاالً نقد ّي ًا بعنوان :نظرات يف كتاب (أخبار
األردين س/7ع/1984/24-23
اجي) يف جم ّلة جممع ال ّلغة
أيب القاسم ّ
الز ّج ّ
ّ
وصحح كثري ًا ممّا وقع فيه من أخطاء غري ما ذكره
ص ،135-71نقد فيه املبارك،
َّ

املبارك يف مقاله.

أ ّما أعام ُل ُه املخطوطة ،فيظهر من خالهلا استمرار جهوده يف اجلمع بني ال ّلغة

متخصص ًا يف األدب؛
والنحو واألدب ،فالدّ كتور املبارك بدأ مسريته العلم ّية
ِّ
ٍ
إذ كانت رسالته للامجسترييف (ثورة  1920يف ِّ
دراسة
العراقي) ،وبني
الشعر
ّ
تراث الب�صرة
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وأخرى يظهر له مقال يف ِّ
الضحاك،
الشعر واألدب ،مثل تعريفه شعر احلسني بن
ّ
يب ،والعيون يف ِّ
يت ،واألطالل يف ِّ
والكتابة يف ِّ
الشعر
الشعر العر ّ
الشعر اإلمارا ّ

يب ،والنصوص األدب ّية نقد وحتليل ،وغري ذلك.
العر ّ

أ ّما أعامله املخطوطة ،فنجد فيها (لغة ِّ
الشعر عند مسلم بن الوليد) ،لكن

انصب عىل مجع شعر الفرزدق ،ومجع منه أكثر من ثامنية آالف بيت،
معظم جهده
َّ

ويبدو أنّه علم ّ
حممد الدّ ايل يف سورية قدْ بدأ بطبع ديوان الفرزدق
أن الدّ كتور ّ
حم َّقق ًا ،فانرصف إىل دراسة شعرهِ ،
ومن هنا وجدنا دراسات عن شعر الفرزدق
()7

تضمن:
تشكِّل كتاب ًا كبري ًا َّ

النحوي يف شعر الفرزدق.
-1الدَّ رس
ّ

الص ّيف عند الفرزدق.
-2شواهد الدَّ رس ّ
-3أسامء املواضع يف شعر الفرزدق.

-4أسامء احليوان وأوصافه يف شعر الفرزدق.

وقدْ شارك د.املبارك يف بعض البحوث عن الفرزدق يف املؤمترات العلم ّية

للجامعات العراق ّية.

ّ
إن هذا العرض املخترص لسرية املرحوم األستاذ الدّ كتور عبد احلسني املبارك

اقترص عىل جهوده العلم ّية ،وسريته ،وشخص ّيته ،وأثره يف احلركة العلم ّية يف

خاص ًة.
اجلامعات العراق ّية والبرصة وجامعتها ّ

ّ
العلمي يف جهود الدكتور املبارك يشري إىل سعة اطالعه
البحثي
التنوع
إن ّ
ّ
ّ

وتعدّ د ثقافته ومصادرها ،فقد كتب يف :النّحو ،وال ّلغة ،واملعجم ،وفقه ال ّلغة،
الشواهد ،فض ً
غوي ،وال ّلهجات ،وفهارس ّ
التاث ّية
ال عن حتقيقاته ّ
والتطور ال ّل ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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الدّكتور عبد احل�سني املبارك (2018-1937م) وجهو ُد ُه يف ال ُّلغ ِة وحتقيقِ ُّ
العربي
التاثِ
ّ

التاث املح َّقق.
ونقده ّ

والتاث ِّ
عري
يب ّ
الش ّ
ومل يقترص عىل ذلك ،فقدْ شهدت جهوده الدّ رس األد ّ

وشواهد النّحو وال ّلغة.

و ُيالحظ -أيض ًا -أصالة التحقيق عنده يف حتقيق (اشتقاق أسامء اهلل)

كنت أفكِّر يف إخراج
التواب ،بقوله« :لقد ُ
ّ
اجي ،وقد قدَّ م له د.رمضان عبد ّ
للز ّج ّ

اجي ونرشه منذ مدّ ة طويلة ،ولكن شواغل
كتاب (اشتقاق أسامء اهلل) ّ
للز ّج ّ

الزمن كانت حتول بيني وبني أمنيتي ،حتّى جاءين تلميذي النابغة عبد احلسني
ّ

فاقرتحت عليه أن يدرس جهود
يلتمس عندي موضوع ًا للدّ كتوراه،
املبارك
ُ
ُ

اجي يف النّحو وال ّلغةّ ..
الصورة
إن هذا الكتاب ما كان ليخرج عىل هذه ّ
ّ
الزج ّ

لوال إخالص حم ِّققه للعلم ،ومثابرته ،ومتاعبه ،ومش ّقاته».

املر ّي) أصي ً
ال حني نرشه الدكتور املبارك
وكان عمله يف (شعر عقيل بن ع ّلفة ّ

يف جم ّلة ك ِّل ّية اآلداب -جامعة البرصة عام (1976م) ،ولك َّن باحث ًا سعود ّي ًا جاء

املر ّي يف (1987م)(.)8
بعده بعرش سنوات ،فنرش شعر عقيل ِّ

متمرس ًا يف (-1-20
ُأحيل عىل التقاعد عام (2009م) ،وأصبح ُأستاذ ًا
ِّ

2010م)ّ ،
توف بعد ظهر األربعاء (2018-7-18م) عن ( 81عام ًا).

رحم اهلل ُأستاذنا الدّ كتور (عبد احلسني املبارك) عامل البرصة ،وأحد أساتذة

جامعتها ّ
اللمعني ،أستاذ ًا ،وحم ِّقق ًا ،وباحث ًا يف ال ّلغة العرب ّية ونحوها وتراثها
غوي.
يب وال ّل ّ
األد ّ

تراث الب�صرة
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اخلامتة
ّ
إن اجلهود التي أنجزها األستاذ الدّ كتور (عبد احلسني املبارك) ،املطبوع

منها واملخطوطّ ،
تدل داللة واضحة عىل أنّه علم
برصي ُيشار إليه بالبنان ،فقدْ
ٌّ

اجلامعي وتأليفاته يف ال ّلغة والنّحو واألدب،
أسس املبارك من خالل موقعه
ّ
َّ
بنصيب ٍ
ٍ
ماتضمنته بحوثه وكتبه
وافر من خالل
التاث
ُأسس ثقافة برص ّية حظي ّ
ّ
التاث القديم أمثال
من سري أعالم البرصة يف ال ّلغة والنّحو ،وكذلك حتقيق ّ

الز ّجاجي وابن دريد ،وحتقيق شواهد كتاب العني ِّ
الشعر ّية ،وفهرسة موا ِّده
ّ

ال ّلغو ّية ،فض ً
والصف ّية املعجم ّية يف شعر
ال عن تصنيف املوا ّد ال ّلغو ّية والنّحو ّية ّ
الفرزدق ّ
البرصي.
الشاعر
ّ

ّ
العلمي يف جهود الدّ كتور املبارك حي ّثنا عىل االهتامم
والتنوع
الكم الوافر
ّ
ّ
إن َّ

املوسوعي عن لغة الفرزدق ،وبذلك ُيضاف
بنرش كتبه املخطوطة ،ومنها كتابه
ّ
علم الدكتور املبارك إىل علوم البرص ّيني القدماء واملحدثني لنيل مكانه ّ
اللئق

يف موسوعات البرصة ،ومايؤ َّلف يف املستقبل عن أعالمها وعلومها يف ال ّلغة
والن ِ
ّحو واألدب.
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العربي
التاثِ
ّ

ُ
الهوام�ش
(السرية ّ
ّ
الذات ّية والعلم ّية) عند
 -1يف سريته العلم ّية :أوراق
بخط يد املبارك بعنوان ِّ
اجلبوري:
اجلاهيل حتّى سنة 2002م) لـ كامل سلامن
الباحث ،و(معجم األدباء من العرص
ّ
ّ
 ،335/3نق ً
لـحسان الكاتب ،دمشق 1971م ،62/18 :و (معجم
ال عن املوسوعة املوجزة
ّ
املؤ ِّلفني والكتّاب العراق ّيني) للدكتور صباح نوري املرزوق ،457/4 :و (عبد احلسني
املبارك :سريته وجهوده يف ال ّلغة والتحقيق) ،رسالة ماجستري للطالب عدي جاسب عيل
األول.
بإرشاف الدكتور سامي عيل ج ّبار ،ك ِّل ّية ّ
التبية -جامعة البرصة2010 ،م ،الفصل ّ
ُ -2طبعت بالعنوان نفسه يف مطبعة األ ّمة يف بغداد 1970/#1390م
اجي بتحقيق املبارك يف مطبعة النعامن ،النجف
ُ -3طبع (اشتقاق أسامء اهلل) ّ
للز ّج ّ
األرشف سنة 1974/#1394م ،وبطبعة ثانية يف بريوت 1986م ،وبطبعة ثالثة يف دمشق،
اجي ومذهبه يف النّحو وال ّلغة) بمطبعة
دار الفكر 2009م ،و ُطبعت الدِّ راسة بعنوان ّ
(الز ّج ّ
جامعة البرصة سنة 1982م.
سيورثه لبنيه)،
معريف وذاكرة خصبة ،مامل يرثه عن أبيه
ُ -4ينظر( :مكتبة املبارك إرث
ِّ
ّ
األول  /آذار 2012م :ص.5
مقال يف صحيفة (ذاكرة البرصة) ،السنة األوىل  -العدد ّ
ُ -5ينظر :آثاره املخطوطة يف رسالة املاجستري (عبد احلسني املبارك سريته وجهوده:)...
ص.36-23
غوي :فقه ال ّلغة ،بقلم الدكتور جميد املاشطة -صحيفة القادس ّية-
ُ -6ينظر :يف النقد ال ّل ّ
األول1992/م.
بغداد /اخلميس /8ترشين ّ
 -7عبد احلسني املبارك -رسالة ماجستري  :ص.27
املر ّي :حياته وشعره ،مرزوق بن صنيتان بن تنباك -ضمن كتاب
 -8عقيل بن ُع ِّلفة ّ

األول1987 ،م.
السعود ّية ،اجلزء ّ
(بحوث ودراسات يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا)ّ ،

تراث الب�صرة
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علي املن�صوريّ
�أ.د� .سامي ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -1بحوث ونصوص حم َّققة وقصائد مهداة إىل أديب العرب ّية األستاذ هالل ناجي يف
الشوق ،النجف األرشف2008/#1429 ،م.
السبعني ،مطبعة دار ّ
ميالده ّ
 -2البرصة حارضة الدّ نيا ،حديث الدّ كتور املبارك (قرص.)cd
السرية الذات ّية والعلم ّية للدّ كتور عبد احلسني املبارك ،جامعة البرصة ،ك ِّل ّية اآلداب،
ِّ -3
قسم ال ّلغة العرب ّية.
حممد عبد اهلل ،دار سعد الدِّ ين ،دمشق
 -4رشح ّ
املفصل البن يعيش ،ح ّققه :أ.د إبراهيم ّ
2013-#1434م.
 -5عبد احلسني املبارك :سريته وجهوده يف ال ّلغة والتحقيق ،رسالة ماجستري للطالب
عيل ج ّبار ،ك ِّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية ،جامعة
عيل-بإرشاف :أ.د سامي ّ
عدي جاسب ّ
البرصة2010-#1431 ،م.
املر ّي :حياته وشعره ،د.مرزوق بن صنيتان بن تنباك ،من كتاب
 -6عقيل بن ُع ِّلفة ِّ
وبحوث ودراسات يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،سنة 1987م.
غوي ،فقه ال ّلغة (تأليف د.عبد احلسني املبارك) ،عرض ونقد :د.جميد
 -7يف النقد ال ّل ّ
املاشطة ،صحيفة القادس ّية ،بغداد ،اخلميس 1992-10-8م.
اجلاهيل حتّى سنة 2002م ،كامل سلامن
 -8معجم األدباء من العرص
اجلبوري ،دار
ّ
ّ
الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط2002-#1424 ،1م.
 -9معجم املؤ ِّلفني والكتّاب العراق ّيني ( ،)2000-1970د.صباح نوري املرزوك ،دار
احلكمة ،بغداد2002 ،م.
سيورثه لبنيه :صحيفة
معريف وذاكرة خصبة :مامل يرثه عن أبيه
 -10مكتبة املبارك إرث
ِّ
ّ
ذاكرة البرصة ( ،)1س/1ع/1آذار2012/م.
الس ِّيد حاتم غنيم ،جم ّلة جممع
 -11نظرة يف كتاب (أخبار أيب القاسم ّ
اجي) ،املهندس َّ
الز ّج ّ
األردين ،س/7ع1984/24-23م.
ال ّلغة العرب ّية
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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