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افتتاحيـة العـدد

د. امحمد صايف املستغانمي
األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة

تحّيُة إكبار، وكلمُة إجالل، وشهادُة حقٍّ

ل األديب األريب  إماُم العربّية، وفارُس البيان، وجهبُذ الّترسُّ

محمد إسعاف الّنشاشيبي
وال��ده اأن يوف��ده اإل��ى المدر�س��ة البطرياركّي��ة ف��ي بي��روت ينه��ل م��ن 
علومها، وي�س��رُب من مواردها العلمّية ما ي�ّس��ره اهلل له، واأخذ والده 
بالّن�سيح��ة، واأو�س��ى ابنه اأن يدر���س علوم الع�س��ر ويعتني بالعلوم 
الريا�سّية والهند�سّية، ويجتهد في �ستى الفنون الع�سرّية لأّنه كان 
يرغ��ُب اأن ُي�س��ركه في اأعماله وتجارات��ه واإدارة اأمالكه بعد النتهاء 

من درا�سته. 
      تل��ك كان��ت اأح��الم الأب اإ�س��عاف، ولك��ّن الفت��ى محم��ًدا كان 
َق��د �ُس��ِغف بالعربّي��ة من��ذ �سب��اه الأّول، وغازلت��ه بعيونه��ا، واأ�َس��َرْتُه 
بجماله��ا فم��ا ا�س��تطاع اأن َيْنُج��َو م��ن حب��ال ُوّده��ا ومكايد ع�س��قها، 
فاْن�س��اق وراء محبوبت��ه يطال��ُع لي��ال ونهارا، ُمنَكّبا عل��ى كتب اللغة 
ودواوي��ن ال�ّس��عر، واأ�س��فار المجموع��ات ال�ّس��عرّية كالأ�سمعّي��ات 
لّي��ات ودي��وان الحما�س��ة وم��ا �س��اكلها م��ن عي��ون م�س��ادر  والُمَف�سّ
الأدب العرب��ّي الّر�سي��ن مّم��ا ج��ادت به قرائح علم��اء العربّية قديًما 

وحديًثا. 
     ت��ذّوَق الأدب عل��ى نح��ٍو ل��م يك��ن ماألوف��ا ببلده، واأكرمت��ه العربّيُة 
فاأغدقت عليه بكثير من اأ�سرارها الّدقيقة واألفاظها الأنيقة واأ�ساليبها 
الّرفيعة، وغر�س فيه الأديُب الب�ستانّي ُحبَّ الأدب القديم، فما كانت 
ي��ُدُه تخل��و ُبره��ًة من كتاب م��ن كتب الأدب العتيق��ة، وكّلفه بالبحث 
والّتنقي��ب ف��ي اأ�س��ول المف��ردات فكان��ت المعاج��م الأّم��ات ِحْل�َس��ه 
ا  ْحَبه، وغدت  كتب الألفاظ وتقويم الل�سان ع�سيَرُه وقعيَدُه. اأي�سً و�سَ
حاول اأن يجتهد في درا�س��ة اللغة الفرن�س��ّية فاألّم بها اإلماًما ح�س��ًنا، 
وراأى من خالل مطالعاته المتو�ّسطة اأّن الفرن�سية مهما دّقت ورّقت 
وح�ُس��َن جماُله��ا فاإّنه��ا ل ترق��ى ول��ن ترق��ى اإل��ى الغي��داء الم�سرّي��ة 
البهّي��ة الت��ي ق��ال عنه��ا: »أْتَقَنها اإلتقاُن، وأبدعهــا اإلبداُع. 
قــد َجَمَعــت الُحســَن كّلــه فــي نظــام، وبــّذت لغــات 
جميــع األنــام؛ فالّتجــّوُد ُمحاصُرهــا حيثمــا ســارت، 
اللغــاُت  تنافــرت  وإذا  دارت.  أّنــى  ُمعانُقهــا  ُق  والّتنــوُّ
يوًمــا وتســاجلت جــاءت فتــاُة الجزيــرة ســّيدًة عقيلــًة 
وجئــَن إماًء....وهــي لغــُة الِكتــاب وُلغــُة اإلعــراب، وُلغــُة 
اإليجــاز إذا ابتغيــَت اإليجــاز، ولغــُة اإلطنــاب إن تــرد 
اإلطنــاب، فهيهــاَت هيهــاَت أن ُتماشــَيها فــي الفصاحــة 

يمتل��ك نا�سي��ة التعبير، ت�س��يُل العربّي��ة على األ�س��نتهم ِمطواعة لّينة، 
وٍغ، وت�سّرٍف في فنون  في اإحكام َن�ْسج، واإ�سراق عبارة، وجمال �سَ

القول؟ 

     من اأجل ذلك ا�س��توقفتني �س��يرُة رجٍل، ل اأكون مبالًغا اإذا اّدعيُت 
اأّن كثيرا من المثّقفين في الع�سر الحديث وُمحّبي اللغة العربّية من 
ال�ّس��باب الي��وم ل يعرف��ون عن��ه الكثي��ر اأْو ل يعرف��ون ا�س��مه اإطالًق��ا؛ 
وال�ّس��بب يع��ود، ف��ي تقدي��ري، اإلى الإع��الم الذي ُيعزُّ من ي�س��اء وُيذلُّ 
من ي�ساء، واإلى الجهات والموؤ�ّس�سات الأكاديمّية التي ُتعنى باللغة 
العربّي��ة ول ترف��ُع عقيرته��ا ُمتحّدثًة باأف�س��ال المتمّيزين من علماء 
الجيل الذين اأْبَلْوا بالء ح�سًنا في خدمة العربّية وتقديمها للعالمين. 
     ف��ي ح��يٍّ م��ن اأحي��اء الُقْد���س العتيق��ة، اهت��زَّ بي��ٌت فَرًح��ا بمول��د 
 ، فتى كان اأبوه يرُقُب مجيئه منذ زمن بعيد. �ُس��رَّ الوالُد وجذلت الأمُّ
وتعال��ت عب��ارات الّتبري��ك والّتهنئ��ة م��ن داخ��ل الأ�س��رة وخارجه��ا. 
اإّنه مولد محمد اإ�سعاف الّن�سا�سيبي. كان والُد محمد رجاًل مي�سوًرا، 
من اأبرز رجالت القد���س في ع�سره ذكاء وعلما وب�س��طة في المال. 
ُع��ِرَف بي��ن اأقران��ه بح��ّدة الّطب��ع والع�سبّي��ة المفرط��ة، وكان يرت��اُد 
بع���س المجال���س الت��ي كان يجتم��ع فيها كوكبٌة م��ن المتعْلّمين في 
الّلغ��ة والأدب والفق��ه م��ن اأمثال محمد جار اهلل، وعارف الُح�س��يني، 
ومو�س��ى عقل، واأ�س��عد الإمام، وراغب الخالدي وغيرهم من الّنبهاء 
وال�ّس��ادة الف�س��الء. كان��ت مجال�ُس��هم حافل��ة بالّنقا���س اله��ادئ 
والح��وار المت��اأّدب، ُمْفعم��ًة با�س��تعرا�س م�س��ائل الفق��ه وَتج��اُذِب 
اأط��راف الحدي��ث حوله��ا، وتذاُكِر الأ�س��عار والطرائ��ف الأدبّية، وكان 
من ُح�س��ن حّظ الفتى محمد اإ�س��عاف اأّنه كان ي�سحُبُه والده اإلى تلك 
الحلق��ات الأدبّي��ة والثقافّي��ة المتنّوعة، وما اأبرك الجل�س��ات العلمّية 
والثقافّية على الّنا�سئة حين ي�ستمعون ويعون، ويقّلدون ويقتدون. 
    ارت��اد محم��د اإ�س��عاف تل��ك المجال���س، فارت�س��م ف��ي ذاكرت��ه ح��بُّ 
الأدب، واأُعجب بال�ّس��عر الذي كان الأ�سحاب ينظمونه فيما بينهم، 

ا.  والمذاك��رات الت��ي تجري على األ�س��نتهم، ف�ُس��ِغَف بذلك حبًّ
     بعد مرحلة الكتاتيب، برز اإ�س��عاف بين اأترابه فتى ذكّيا و�س��يما 
ُمتوّق��َد الِهّم��ة ج��اّدا مجته��دا، فاقت��رح ال�س��يخ راغ��ب الخال��دي عل��ى 

     اأق��ول ه��ذا لأّن المتدّب��ر ف��ي الواق��ع الّلغوي العرب��ّي ينتاُبُه كثيٌر 
من الحزن، وتتغ�ّس��اه �س��حائُب ُمْغِط�سٌة من الأ�سى حين يقراأُ بع�س 
كتابات اأبنائنا الّركيكة الهزيلة، وحين ي�ستمع بع�س ُمحاوراتهم 

وُمداخالتهم اإن ت�سّنى له اأن يقراأ اأو ي�سمع. 
     ُت��رى ه��ل عِقم��ت اأرح��اُم الأّمه��ات اليوم اأن ُتنج��َب بناٍت وبنين 
ُيح�س��نون العربّي��ة ويرفع��ون راياته��ا خّفاق��ًة ف��ي دني��ا اللغ��ات 
والآداب؟ م��اذا فع��ل فقهاوؤن��ا القدام��ى، ومف�ّس��رو الق��راآن الكري��م، 
ورج��اُل الحدي��ث، والأدب��اء المتر�ّس��لون، واللغوّي��ون ال��ّرواة منه��م 
والمنّظ��رون حت��ى اكت�س��بوا ذلك البيان الُمده���س الُمتمّي��ز الّرقراق 
الع��ذب ال��ّزلل ال��ذي �س��ما به��م ف��ي ج��وزاء الإبان��ة و�س��امَت ُثرّي��ا 
لة في  البالغ��ة، واأ�سبح��ت العربّي��ة الف�سحى َملكًة ُمتج��ّذرًة متاأ�سّ
كيان كلٍّ منهم، يتغّنون بها ويتر�ّس��لون، وُين�س��دون بها الأ�س��عار، 
وَي��ْروون به��ا الأخب��ار، وُيف�سح��ون به��ا ف��ي المحاف��ل والمجامع، 
دون تلجُل��ج اأو تلعث��م؟  اأَوي�س��تطيُع اأبناوؤن��ا اأن ي�سل��وا اإل��ى ذل��ك 
الم�س��توى العال��ي م��ن الإب��داع اللغ��وي ف��ي زمانن��ا ه��ذا؟ وه��ل 
�س��تكتحُل اأعُيُنن��ا يوًما بروؤية جيل �س��امي البي��ان، رقيق الوجدان، 

ُتراودني نف�شي منذ زمن بعيد اأن اأكتب في �شاأٍن من �ش�ؤون اللغة والأدب ُي�شّجُع المبتدئين، 
وُيحّفُز المتاأّدبين، وُيحّلُق باأذهان َذوي الِهَمم العالّية في طلب العل�م ل �شيما عل�م العربّية 
وفن�نها. وبعد تفكير وتدبير، واإعماٍل للّذهن الكليل، �شاقني م��ش�ُع بع�ِس اأعالم العربّية 
الفطاحــل الذيــن كتبــ�ا اأ�شــماءهم بحــروف ذهبّيــة فــي جبهــة الّتاريــخ، و�شــّطرت اأنامُلهــم 
الّزكّيــة �شفحــاٍت م�شــرقًة فــي الفن�ن اللغ�ّيــة والأدبّية المتنّ�عة، لعــّل بع�َس عبارات هذا 
المقــال تفتــُح عقــ�ل، وتحــّرُك اأنف�ًشــا، وتهــزُّ �شمائــر فــي بناتنــا واأبنائنــا الذين ا�شــْته�تهم 
الح�شــارة الغربّيــة المعا�شــرة ببريقهــا فاْجتالْتُهــم �شــياطينها اأو كادت، و�َشْل�َشــَلتهم اأغــالُل 
َلتهــم �شــه�اتها فهــم ُمقَمحــ�ن، ل يــكادون ُي�َشــّرون اإّل بمــا هــ� غربيُّ  ملّذاتهــا اأو اأو�شــكت، وكبَّ

ال�جهــة اأجنبيُّ الِم�ْشــحة اإفرنجيُّ ال�ّشــارة اأوربّي الّنزعــة اأمريكّي الِقبلة.
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للميالد، هو كتاب: اأمثال اأبي تّمام، جمع فيه اأمثاله، كما جمع من 
قب��ُل ال�ساح��ب ابن عّب��اد اأمث��ال المتنّبي. 

     تاأّث��َر بمدر�س��ة اأب��ي تّم��ام الت��ي ُتعن��ى بديباج��ة ال�ّس��عر ون�ساع��ة 
نع��ة البديعّي��ة اإلى حّد الإ�س��راف، واإذا كان ال�ّس��عر اأعطى  الّلف��ظ وال�سّ
لأب��ي تّم��ام مقالي��د القي��ادة والّتف��ّوق، ف��اإّن الّن�سا�س��يبي �س��ّلمت ل��ه 
العربّي��ة مقاَده��ا، ولن��ت ل��ه عريكُتها، وتي�ّس��رت له الكتاب��ُة الأدبّية 
فاأب��دع ف��ي نثره��ا، ويكفي��ه فخ��ًرا اأّن اأمي��ر ال�س��عراء اأحم��د �س��وقي 
كان ُيطلق عليه لقب »اأديب العربّية«، واإّنه لِو�ساُم فخار وقالدُة عزٍّ 

يزه��و بها، وه��و اأهُلها وُم�س��تحّقها. 
      من بديع ق�سائده في وطنه فل�سطين: 

يا فتاَة الحيِّ ُجودي بالّدماء 
مع إذا ُرمـــِت الُبكــاء َبَدَل الدَّ

فَلَقْد وّلــــْت فلسطــيُن َوَلـــْم
يبَق يا ُأخَت الُعال غيُر ذماء

إّنها أوطاُنكم فاستيقظـــــوا
ال تبيعوها لــقــوٍم ُدخـــالء

الّزاهية ُعِرَفت بكبار اأدباء العربّية و�س��عرائها، حيث كان ين�س��ر في 
تل��ك المج��اّلت اأمي��ر ال�س��عراء اأحمد �س��وقي، وحافظ اإبراهي��م، واأحمد 
اأمي��ن، والّرافع��ي والمنفلوط��ي، وعّبا���س محم��ود العّق��اد، وم��ا خَب��ُر 
مجّل��ة »الّر�س��الة« ل�ساحبه��ا العبقرّي الم�س��ّدد الموه��وب الموؤّيد ذي 
القل��م ال�ّس��ّيال والقريح��ة الأدبّي��ة الفّيا�سة اأحمد ح�س��ن الّزّيات عنك 

اأخ��ي الق��ارئ ببعيد. 
     وم��ن توفي��ق الّرحم��ن وُح�ْس��ن الطال��ع اأّن مجّلة »الّر�س��الة» كانت 
تت�س��ابُق اإليه��ا الأق��الم، وينتظرها الق��ّراء ب�س��وق، وتتناقُلها الأيدي 
حي��ن تنف��د اأعداده��ا في المحاّلت والأ�س��واق، وكي��ف ل تنفد الأعداد 
وكّتابه��ا �س��ادٌة رّواد، وعباق��رة اأف��ذاذ، وجهاب��ذة ف��ي معظ��م فن��ون 

الق��ول والآداب؟ 
��ا اإل��ى اأن تل��ك الفت��رة الّثرّي��ة م��ن ُعْم��ر اأّمتن��ا العربّي��ة       اأ�س��ير اأي�سً
ُعرَف��ت اأي�س��ا مجّلة األفباء الدم�س��قّية الفّواحة العطرة، وبزغت مجّلة 
الأ�سمعّي المنت�سرة، وراجت مجّلة الّنفائ�س بما تزهو به من نفائ�س، 
وذاع��ت المنه��ل التي كان��ت من مناهل الأدب الّرفيع وموارده، وفي 
الفترة ذاتها �س��طعت �سمو���س المجاّلت الأدبّي��ة والثقافّية المتنّوعة 
ف��ي �س��ماء الجزائ��ر مث��ل ال�ّس��هاب واأخته��ا الب�سائ��ر، وهم��ا مجّلتان 
لغوّيت��ان اأدبّيت��ان �س��رعّيتان اإ�سالحّيت��ان كانت��ا تزخ��ران بفاخ��ر 
الكتاب��ات وروائ��ع المق��الت وبدائع الأ�س��عار لعقوٍد م��ن الّزمن على 
الّرغم من محاربة ال�ْس��ِتْدمار الفرن�س��ي لهما، واأعتزم في الم�ستقبل 
عل��ى ب�س��اط مجّلتن��ا ه��ذه - ب��اإذن اهلل تعال��ى - اأن اأحك��ي لقّرائن��ا 
الأع��ّزاء ع��ن ف�سوٍل من هاتين المجّلتين والم��واّد الأدبّية الر�سينة، 

والكتاب��ات ال�ّس��رعّية الأ�سيلة التي كانت تن�س��ر فيهما. 
      اأع��وُد فاأق��ول: ا�س��تقام بي��اُن اأديبن��ا محم��د اإ�س��عاف الّن�سا�س��يبي، 
واأ�س��رقت ف�ساحُته، وعال َكْعُب بالغته، وناطحت كتاباُتُه الجوزاء، 
وبلغت مقالته عناَن ال�ّسماء، واأ�سرت مقتطفاته الأدبّية ومختاراته 
التي َعْنَوَنها »ُنْقُل الأديب« قّراَء الر�س��الة َف�ُس��ِغفوا بها حّبا وهياما، 
وكان��وا يع��ّدون الأنفا���س، ويْح�ُس��بون الّدقائ��ق والّثوان��ي انتظ��ارا 
ل�س��دور الع��دد الق��ادم، وتاأّنَق في اختيار جملة م��ن روائع الق�سائد 
والِفق��ر الأدبّي��ة والن�سو�س ال�س��احرة الفاتن��ة وجمعها تحت عنوان 

»حما�سة الّن�سا�سيبي« اقتفاًء لآثار اأ�ستاِذِه وخطواِت قدوِتِه ال�ّساعر 
نع��ة اللفظّي��ة وحام��ِل لواء زخرفه��ا اأبي تّمام  العّبا�س��ي عم��الِق ال�سّ

الّطائ��ي رحمه اهلل تعالى. 
      اأُعِجَب الأ�س��تاذ ال�ّس��يخ محّمد بهجت الأثري بمختارات الأ�س��تاذ 

الّن�سا�سيبي فاأر�سل اإليه المقطوعة الآتية: 
      سّيدي إسعاف يا أْمَثَل         ُخلــــصــــــاٍن وِخـــــــلِّ
      أنا من ُبستانك الّزاِهِر          فــــي طيــــٍب وِظــــــلِّ

ْغــــر         وَرْيـــحــــــاٍن وُفــــــــــّل       بين وْرٍد باسـِم الثَّ
وُق         على أجــمـــل َشــكـــل َقـهـــا الـــــذَّ        ُزَمٌر نسَّ
      أتــَمــاّلهــــــا ِبَعْيَنْيـــَي         وأرعــاهــــا بعــقلـــــي
      أتلـــّقــــــاهـــــــا ِبَلْثــــٍم         وتتلّقــــانـــي ِبــــــــَدّل
      جلَّ ما أهديَت مـن راٍح         وَرْيحـــــــاٍن وُنــــــْقــــل
      أْسكَر المشموُم نفـسي         وغذا المطعوُم عقلي

     يذك��ُر رواُة الأدب و�سيارف��ُة البي��ان اأّن��ه اأح�س��ن الكتاب��ة ف��ي 
ع��دد م��ن كتب��ه الت��ي خّطته��ا عبقرّيت��ه، وم��ن تل��ك الأ�س��فار كت��اٌب 
�سغيُر الحجم كثيُر العلم جمُّ الفوائد بديُع الّن�س��ج ن�س��ره عام ١٩١٢ 

والبالغــة لغــٌة أو ُيجاِرَيهــا فــي البيــان لســاٌن« م��ن كلم��ة 
له عنواُنها: �س��بيكُة الع�س��جد في لغة محّمد. 

ا يافًع��ا ل��م يتج��اوز العق��َد الّثاني م��ن عمره،        ع��اد اإل��ى بل��ده �س��ابًّ
ا بعلمه، ُمعجًبا باأدبه، يختاُل كالّطاوو�س على اأقرانه بالعلم  مزهوًّ
له. عاَد وبي��ده ق�سيدٌة مطبوعٌة بماء  ال��ذي ح��ازه والأدب الذي ح�سّ
الّذهب من�س��وجٌة بحرير الألفاظ في وداع مدر�س��ته. وما كان القوُم 
يبغون اأدًبا، وما كان اأبوُه ي�س��تهويه ال�ّس��عر كما ت�س��تهويه الّتجارة 
غير منذ اأّول يوم ب�سخرة  واإدارة الأعمال؛ فارتطم الّن�سا�س��يبّي ال�سّ
الأ�سرة العاتية، ولكن لم تِلْن له قناٌة، ول خار له عزٌم، ووا�سل في 
درا�س��ة اللغ��ة العربّي��ة واآدابه��ا حتى �س��هد القا�سي والّدان��ي بنبوغه 

ن��ه في فنون القول، وبراعته في الكتابة والّتر�ّس��ل.  الّلغ��وّي وتفنُّ
      ه��ذا، ول��م يك��ن ر�سي��ُدُه م��ن ال�ّس��عر فارًغ��ا، ب��ل كان��ت ل��ه ق�سائُد 
جياٌد ومقطوعات رائعات يانعات في دنيا القري�س، واإن لم تتفّوْق 
نعة الّلفظّية اإّل  ق�سائده على كتاباته الّنثرّية التي ُعِنَي فيها بال�سَّ
اأّن��ه اأحك��َم زمامه��ا وامتلك نا�سيتها واأجاد القول فيها، وا�ستح�س��ن 
معا�س��روه الكثي��ر م��ن عيونه��ا. م��ن ذلك ق�سيدت��ه التي ين��دُب فيها 
ال�ّس��عور العرب��ّي والأنف��ة العربّي��ة، والواق��َع غي��َر المحب��وب لوطن��ه 

العرب��ّي الكبير الت��ي جاء فيها: 
     الُعْرُب ماَت ُشعوُرُهــْم         فاْنُدْبُه َدهَرك باكيا 
     وّلـــــى فــَوّلــى َبْعـــَدُه         ُأنســـي وســـاَء مآليــا
     قد كنُت أطمُع أْن أرى        وطني بهيًجا زاهيـــا
     فَوَجْدُتُه من كّل علـٍم         أو عــــــالء خــــاليــــا
ــــه        وسكبُت دمعي غاليـا ـُ      فَرثيــُتــُه ونَدبــت

      لق��د اأوت��َي محم��د اإ�س��عاف الّن�سا�س��يبي ِمْق��وًل ذِربا وقلًما �س��ّيال، 
وقريح��ًة خ�سب��ًة ِمث��راءة، وزاده اهلل توفيًق��ا ف��ي كتابات��ه ومقالت��ه 
ح��ف الغ��ّراء والمجاّلت الأدبّي��ة والثقافّية  اأْن عا�س��ر جمل��ًة م��ن ال�سّ
وال�سيا�س��ّية ف��ي تل��ك الحقب��ة الجميل��ة من العق��ود الأولى م��ن القرن 
الع�س��رين، ف�س��ال عل��ى �سفحاته��ا وج��ال، وناق���س وح��ّرر، وحّل��ل 

فبه��ر، و�س��اجل فقهر، ونق��د فن�سر وا�س��تن�سر. 
     ول يخف��ى عل��ى اأه��ل الأدب وُمحّب��ي العربّي��ة اأنَّ تل��ك الفت��رة 
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َنَف���ٍس ف��ي ه��ذا المق��ال لالأدي��ب محم��د اإ�س��عاف الّن�سا�س��يبي يتح��ّدُث 
ع��ن نف�س��ه، وي��روي حكايته مع العربّية، وللق��ارئ الكريم الح�سيف 
ال��ّراأي ال�ّس��ديد الفه��م اأن ُيحّل��ل ويت��ذّوق ويحك��م، والجم��اُل الفّن��ّي ل 
يختلف عليه اثنان، والّرواُء الأدبيُّ ل ينتطح حوله عنزان، والبهاء 
الأ�س��لوبّي ياأ�ِس��ُر كّل اإن�س��ان. اأرج��و اأن تق��راأ اأخ��ي الق��ارئ المقطوعة 
، وت�ستمع اإليها باآذان قلبك، وتتماّلها بناظريك،  التالية باأناة وتروٍّ
وانظ��ر م��اذا ت��رى، واحُك��ْم بالق�سطا���س الم�س��تقيم، واأ�س��األك برح��م 
العربّي��ة الت��ي تجمعن��ا واآ�س��رة البي��ان الت��ي تربطن��ا اأّن��ك اإذا كن��ت 
تخالفن��ي الق��ول ف��ي عظم��ة ه��ذا الكات��ب اأن تكاتبن��ي عل��ى ب�س��اط 
ه��ذه المجّل��ة، فاإّني اأحت��رم اآراء الآخرين، واأع��ّد راأيي �سواًبا يحتمل 

واب.  الخط��اأ، وراأي غي��ر يحتم��ل ال�سّ
    ق��ال محّم��د اإ�س��عاف الّن�سا�س��يبي ف��ي مقّدم��ة كتاب��ه »كلم��ة ف��ي 
اللغ��ة العربّي��ة«: »أال إّنــُه َلــْم َيْشــَق أحــٌد فــي هــذا الُوجــوِد 
شــقاَء هــذِه اللغــة العربّيــة، وَلــْم ُيعــاِن أخــو ُبــؤٍس ِمــن 

زعــازع الّدهــر ولــم ُيعاِيــْن مــا عانتــه ومــا عاينتــُه، 

"ولــْو أنَّ ما َتْلــقـى ُيصـيــُب ُمتــالًعــــا 

كَن من سلمى إذن لَتَضْعضعا  أو الرُّ
    

ــْم  ــْم ُيَض ــا، وَل ه ــه ُذلَّ ــِد َعزازت ــن بع ــٌز ِم ــِذلَّ عزي ــْم َي وَل
ــْد  ــْم َيْزه ــا، وَل ــوا - ضيمه ــه  - إْذ لُؤم ــد قوم ــٌم عن كري
جاهــٌل مطبــوٌع علــى قلبــه فــي أكبــر مآثــِر ســلِفِه ُزهــَد 

قــوِم هــذه اللغــِة فــي لغتهــم. 
    وَلْم ُتَعْب حســناُء خّلصتها الّطبيعُة ِمن كّل شــْيٍن كما 
ــة.  ضوانّي ــُة بــل الحــوراُء الرُّ ــْت هــذه الّلغــُة العربّي عيَب
وَلــْم ُيِســئ امــرٌو إلــى عــدوٍّ أبلــَغ إليــه إســاءَة أبنــاء هــذا 
الّزمــان إلــى فتــاة الجزيــرة؛ فقــد هجرهــا فريــٌق منهــم 
ــرِض  ــراَض ِع ــا واعت ــاءه ازدراَءه ــل ِهّجريَّ ــًرا وجع هج
الُمتدّلــِه بهــا واالْستســخار مــن كّل ُمهيــٍب بالّنــاس إلــى 

ِحذقهــا وروايتهــا. 
    واســتبدَل فريــٌق بهــذه اللغــة الفصيحــة الّصحيحــة 

المعجــز  القــرآن  لغــِة  والّســرّية  الكريمــة  البليغــة 

والحديــث ولغــة الُمفّضلّيــات والَجْمهــرة والحماســة 

والكامــل واألمالــي والبيــان والّتبييــن والِعقــد واألغانــي  

تبــّدَل بلغــة كّل ذلــك لغــَة هــذا الوقــت، وهــي لغــٌة 

ُتقّصــُر يراعــُة كّل بليــغ عــن َوْصــف َســَخِفها وركاكتهــا 

وســماجتها وُعجمتهــا. 

     فاعتــاَض -  إذ أعــرض عــن تلــك وهــوَي هــذه -  

جيــن والعقيــان وكان جهــوال.  فــَر والحديــد عــن اللُّ الصُّ

أخـــــْذَت بالُجّمـــــِة رأًسا أزعــــرا 
رُدرا وبالّثنايــا الواضـحـــات الــــدُّ

ــز  ــي الّتميي ــل ف ــى الُمخيَّ ــاٍض عل ــٌه م ــٌق َعِم ــلَّ فري وض

بيــن الــكالم الُمعجــز والقــول الــذي هــو كاألقــوال ولــم 

يهتــد إلــى الطريــق الحافــظ. وإّنــي لّمــا ظننــُت أن لــم 

ــدُت  ــٍر، ووج ــُة ُمحَتَض ــة إاّل ُحشاش ــذه اللغ ــن ه ــَق م يب

ــَج نــاره فــي األقاليــم  تفاُقــَم هــذا الّشــرِّ الجســيِم وتأجُّ

الــّدويِّ  الــّداء  ذلــك  اســتفحاَل  وشــاهدُت  العربّيــة، 

يــوٌم  يأتــي  أن  قبــل  مــن  الّنــار  إهمــاد  إلــى  ســارعُت 

يتعــّذُر فيــه إهماُدهــا، وابتــدرُت ُمــداواَة الــّداء قبــل أن 

ــة".  ــذه الكلم ــُت ه ــاًء فأملي ــااًل عي ــَي ُعض ُيمس

    ه��ذه كلم��ُة اإكب��اٍر وتحّي��ُة اإج��الل اأماله��ا عل��يَّ �سمي��ري في �س��اأن 

رج��ٍل م��ن رج��الت العربّي��ة ف��ي الع�س��ر الحدي��ث، تاأّن��َق ف��ي حدائق 

العربّي��ة وريا�سه��ا، وداف��ع ع��ن ِحماه��ا وحيا�سه��ا، وكت��َب فاأمتع، 

نف��ر،  ��َل فاأب��دع، وا�س��تحقَّ بح��قٍّ لق��ب »فار���س العربّي��ة الَغ�سَ وتر�سَّ

��ر«. وف��ي ع��ام ١٩٤٨م غّيبت المنون ج�س��د الأديب  وُهماَمه��ا الُمظفَّ

الأري��ب محم��د اإ�س��عاف الّن�سا�س��يبي، ولك��ن م��ا وارت علَم��ُه واأدب��ه، 

وُنبَل��ه وف�سل��ه، وعبقرّيت��ه وَمج��ده، واإّنه لحيٌّ فين��ا باآدابه وكلماته 

وعبارات��ه وكتابات��ه. 

كيَف ترجوَن حياًة بعدهـــا 
ونعيما وهنــــاًء وصفــــاء

    ي��روي اأتراب��ُه الذي��ن عاي�س��وه ف��ي مدين��ة القد���س اأّن��ه كان كثي��َر 
ح��اب  العزل��ة، ُمحّب��ا للخل��وة والنف��راد، طلَّ��َق دني��ا الأن���س وال�سّ
��ا اأعّده للقراءة  ��ا،  وانتب��ذ عن اأهل��ه واأ�سحابه مكاًنا ق�سيًّ طالًق��ا باتًّ
والمطالع��ة، ُمّتخ��ًذا م��ن كت��ب الّت��راث العربي المجيد اأحّب��اء خل�ساء 

واأ�سدق��اء اأوفي��اء وا�سع��ا ُن�س��َب عيني��ه بي��ت المتنّب��ي الفري��د: 
نى َسْرُج سابٍح أعزُّ مكاٍن في الدُّ

 وخيُر جليٍس في الحياة كتاُب
     األ م��ا اأعظمه��ا م��ن حكم��ة، وم��ا اأروعه��ا م��ن ن�سيح��ة لم��ن األق��ى 
��مع وهو �س��هيد، وَلْو اأّن اأبناء اأّمة الُعرب عكفوا على تراث اآبائهم  ال�سَّ
واأ�س��الفهم ف��ي جمي��ع الفن��ون والعل��وم، لكان��ت الأّم��ة الي��وم بخي��ر 
وعافي��ة ترف��ُل ف��ي اأث��واب الع��ّز وتترّق��ى في م��دارج المج��د، ولكْن ل 
نياأ���س ول َن�ْستيئ���س، ورجاوؤن��ا كبي��ر اأن يبعث المنع��ُم الّوهاب فينا 
روح الّنج��اح وح��ّب التاأّل��ق والإب��داع، ولتع��وَدنَّ راي��ُة المجد العربي 
وال�ّس��مّو الإ�س��المي تمالأ الحياة الع�سرية بال�ّسعادة واليمن والبركة 

اإن �س��اء اهلل، وم��ا ذل��ك عل��ى اهلل بعزي��ز. 
    وبع��د الح��رب العالمي��ة الثاني��ة، اْنكف��اأ الّن�سا�س��يبي اإل��ى الّتعلي��م، 
وعاد اإلى مهنة الأنبياء ين�سر ر�سالته في تعليم العربّية وبّث حّبها 
قه اهلل  في الّنفو���س، وتب�سير اأبناء الجيل باأ�س��رارها ومزاياها، ووفَّ
توفيًق��ا كبي��ًرا، وترّق��ى في المنا�سب الّتربوّية اإلى اأن اأ�سبح مفّت�ًس��ا 

��ا للغ��ة العربّية اإلى عام ١٩٢٩م.  عامًّ
    من اآثاره في هذه المرحلة: »مجموعة الّن�سا�سيبي«، و»الب�ستان«، 
و»قل��ٌب عرب��ّي وعق��ٌل اأورب��ّي«، واأمال��ي الّن�سا�س��يبي»، والّتف��اوؤل 
عن��د اأب��ي الع��الء«، واأجمُله��ا واأن�سُعه��ا، واأبهاه��ا واأ�س��ماها، ولوؤلوؤُة 
عقده��ا، وُدّرُة جوهره��ا كلمُت��ُه التي األقاها ف��ي الجامعة الأمريكّية 
ف��ي بي��روت ع��ام ١٩٢٤، وح�سره��ا كب��ار الأدب��اء والمثّقفي��ن ف��ي 

مقّدمته��م ال�س��اعر خلي��ل مطران. 
     وحّت��ى ل يظّن��نَّ ظ��انٌّ اأّن��ي ق��د اأْطَرْيُت الّرجل باأكثر مّما ي�س��تحّق، 
واألب�س��ته قالئَد من الّثناء والمدح اأو�س��ع من نحره، واأكبَر من مقامه 
الأدب��ي ومكانت��ه العلمّي��ة، فاإّن��ي اأت��رك المج��ال فيم��ا تبّق��ي ل��ي من 
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أخبـار املجـمـع

»َمـــْجـمـع اللــغـة العــربيـــة«
 يفتح أبوابه أمام طالب وأساتذة أكادميية الشارقة للفنون األدائية

وّق��ع َمْجم��ُع اللغ��ة العربي��ة بال�س��ارقة اتفاقية تعاون م��ع اأكاديمية 
ال�سارقة للفنون الأدائية، بهدف ا�ستقبال طالب وكوادر الأكاديمية 
غي��ر الع��رب لتعليمه��م اللغ��ة العربي��ة، �سم��ن ال��دورات اللغوي��ة التي 
يطلقه��ا مرك��ز الل�س��ان العرب��ي التابع للمجم��ع، بالإ�ساف��ة اإلى فتح 

مج��الت التع��اون بي��ن الجهتين على مختلف الم�س��تويات.
وج��اء توقي��ع التفاقي��ة ف��ي مق��ر المجم��ع بال�س��ارقة، حي��ث وقّعه��ا 
الدكت��ور امحم��د �ساف��ي الم�س��تغانمي، الأمي��ن الع��ام لمجم��ع اللغ��ة 
العربي��ة بال�س��ارقة، والبروفي�س��ور بيت��ر بارل��و، المدي��ر التنفي��ذي 

لأكاديمي��ة ال�س��ارقة للفن��ون الأدائي��ة.
وتاأت��ي التفاقي��ة �سم��ن روؤي��ة مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بال�س��ارقة 

لتعزي��ز التم�س��ك باللغة العربي��ة، حيث يتطلع الجانبان اإلى اإك�س��اب 
ط��الب وك��وادر الفن��ون الم�س��رحية والأدائي��ة غي��ر الع��رب مه��ارات 
اأ�سا�س��ية ف��ي اللغ��ة العربي��ة، وا�س��تخدام قواعده��ا ال�سحيح��ة ف��ي 
اأعماله��م للم�س��اهمة ف��ي تعزي��ز الوع��ي تج��اه اللغ��ة، بالإ�ساف��ة اإلى 
دع��م مكتب��ة الم�س��رح العرب��ي بن�سو���س باللغ��ة العربي��ة الف�سيح��ة.

�ساف��ي  امحم��د  الدكت��ور  اأك��د  التوقي��ع،  حف��ل  هام���س  وعل��ى   
الم�س��تغانمي، الأمي��ن الع��ام لمجم��ع اللغ��ة العربي��ة اأهمي��ة التع��اون 
والتكام��ل الموؤ�س�س��ي بي��ن المجم��ع باعتب��اره الموؤ�س�س��ة الحكومي��ة 
الأكاديمي��ة المعني��ة بق�ساي��ا اللغ��ة العربي��ة ف��ي العالَمي��ن العرب��ي 
والإ�س��المي، وبي��ن اأكاديمي��ة ال�س��ارقة للفنون الأدائي��ة، التي تعتبر 

الأول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي ال�س��رق الأو�س��ط.
 وق��ال د. الم�س��تغانمي: »اإن التفاقي��ة ت�س��ب ف��ي دع��م م�س��روع 
ال�س��ارقة الثقاف��ي، وتاأت��ي ترجم��ة لروؤي��ة �ساح��ب ال�س��مو ال�س��يخ 
الدكت��ور �س��لطان ب��ن محمد القا�س��مي، ع�سو المجل���س الأعلى حاكم 
ال�س��ارقة«، موؤكداً على اأن التحاق طالب وكوادر اأكاديمية ال�س��ارقة 
للفن��ون الأدائي��ة غي��ر الع��رب ب��دورات اللغ��ة العربي��ة الت��ي اأطلقه��ا 
المجم��ع، يحق��ق الأه��داف الت��ي اأن�س��ئ لأجله��ا، كم��ا ي�سم��ن تخريج 
فناني��ن عل��ى ات�سال وثيق باللغة العربية، الأمر الذي ينعك���س على 
جودة الأعمال الفنية الهادفة، ويجعلها في الوقت ذاته م�ساهمة في 
ن�س��ر جماليات العربية في اأو�س��اط الجمهور، لما للفن والم�س��تغلين 
به من تاأثير ومقدرة على التخاطب مع المجتمع واإي�سال الر�سائل 

الإيجابي��ة بلغة �س��ليمة وجاذب��ة للمتلقي.
التنفي��ذي  المدي��ر   وم��ن جانب��ه ق��ال بروفي�س��ور بيت��ر بارل��و، 
لأكاديمي��ة ال�س��ارقة للفن��ون الأدائي��ة: »ل��دى الأكاديمي��ة م�س��وؤولية 
تج��اه الحي��اة الفني��ة والثقافي��ة والقت�سادي��ة للمجتمع��ات عام��ة 
حي��ث ن�س��عى جاهدي��ن لإيج��اد اأف�س��ل الو�س��ائل لطلبتن��ا وموظفينا 
حتى يتمكنوا من تقديم اأعمال مميزة وقوية من مختلف الثقافات، 
وتر�سي �سراكتنا مع َمْجمع اللغة العربية الم�سار الم�سترك لالحتفاء 

بفن��ون الأداء والإنت��اج ف��ي المنطق��ة« .
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نـجـٌم جـديـٌد لـمـع فـي سـمـــاء
 المـجـامـــع اللغـوّيــة الـعـربـّيـة

، ول اأجــد و�شًفا يقع على هذا البلد اأ�شدَق من و�شف اأحد اأ�شــاتذتنا له  ت�شــاد بلــٌد عربــيٌّ
ًة  باأّنه: »بلٌد واقُعُه يختلُف عن م�قعه«، فكثيًرا ما ُي�شادُف الّت�شادّي�ن المغترب�ن خا�شّ
فــي البــالد العربّيــة َمــْن ُيْعَجــُب بهــم وهــم يتحّدثــ�ن العربّيــة بطالقــة، ول يجــدون فــي 
مخاطبة العربّي بلهجته م�شــّقًة ول �شــّدة، مهما كانْت طبيعُة هذه الّلهجة، وهذا الَعَجُب 
ــمرة الغالبــة على �شــحناتهم، ومــن م�قع ت�شــاد في جن�ب  لــه مــا يبــّرره، فهــ� نابــٌع مــن ال�شُّ
حراء الكبرى بقلب القاّرة الأفريقّية؛ ذلك اأّنه ُي�شتبعد عقاًل اأْن يتكّلَم العربّية اأهُل  ال�شّ
دولة اأفريقّية تت��ّشــط القاّرة، وتلهج بها األ�شــنتهم دون تمتمٍة اأو جمجمة، وه� ت�شــاوؤل 

له حظٌّ من المنطق وال�ّشــالمة.

ميالد مجمع اللغة العربية بتشاد
ضرورة أمالها الواقع، وتلبّية مجتمع أدبّي رائع

الدكتور/ أحمد عثمان أبو الفتح

��ُة ح�س��ارة عريق��ة ف��ي ه��ذه        اللغ��ة العربي��ة ف��ي ت�س��اد له��ا ق�سَّ
��َج يوًم��ا ف��كان �س��علَة اآم��ال جموح��ة،  المناط��ق، واأل��ُق تاري��خ توهَّ
وكان��ت ِمنط��اًدا حلَّ��َق باإن�س��ان ه��ذه المناط��ق اإل��ى اآف��اق الكم��ال 
َر اهلل اأن ت�س��ق اأودية و�سحارى لتح��لَّ باأدغال اأفريقيا   والجم��ال. ق��دَّ
كيم��ا ت��وؤدي فيه��ا دوًرا اإن�س��انًيا عظيًم��ا األ وه��و )التع��ارف( ال��ذي 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  {ڄ  ق��ال:  حي��ن  تعال��ى  اهلل  اأراده 

چ چ چ ڇ ڇ}  ] الحج��رات:١٣ [.  نع��م 
�س��اء اهلل اأن تُح��لَّ بم��كان حوى من الثقافات عوال��َم متنائيًة ولغات 
متباينة، ليكون الل�سان الإن�سانّي الموّحد لهذه الأمم المقرب بينها، 
خ��رج ه��ذا الل�س��ان م��ن اإط��اره الإثن��ي العرب��ّي والجغراف��ي ف��ي �س��به 
الجزي��رة العربي��ة ليك��ون الل�س��ان العالم��ّي، ول غرو فاإنه ل�س��ان اأبي 
الب�س��رية اآدم علي��ه ال�س��الم، ول عج��ب اأن تعل��ق باأل�س��نة بني��ه حيثما 

حّل��وا لتلته��ب بها!
واللغ��ة العربي��ة ف��ي ت�س��اد ه��ي ق�سة ح�س��ارة! نعم ه��ي كذلك حيث 
كان��ت لغ��ة الّدع��وة لم��ا اأطل��ت ب�س��ائرها برواب��ي منطقة كوار �س��مال 
ت�س��اد ع��ام ٤٣هجري��ة، وحينما بخبخ �سحُب ُعقب��ة بن نافع ر�سي 
اهلل عن��ه؛ حاملي��ن اأرواحه��م ف��ي اأيديه��م لتك��ون كلم��ة اهلل عالية في 
ه��ذه الدني��ا، ولتك��ون لدي��ن ال�س��الم الراي��ة العلي��ا. كان��ت العربي��ة 
اآن��ذاك الل�س��اَن ال��ذي تبلب��ل في كل فم ب�س��رّي، فع�س��ق النا���ُس بياَنها 
وَح واله��وى! فه��ي الل�س��ان الأق��دم  وا�س��تعذبوا األحانه��ا فكان��ت ال��رُّ
تاريخّي��ا، والل�س��ان ال��ذي ُتماَر���ُس ب��ه ال�س��عائر الديني��ة، وكان��ت ول 

ت��زال لغ��ة التعليم ووع��اء الفكر والح�سارة في ه��ذا الجزء المهّم من 
العال��م، وق��د حفظت الت��راَث الإفريق��ّي؛ واأ�سبح��ت الأداة الفاعلة في 
التاألي��ف ب��ل كان��ت وع��اء لم��ا ج��ادت ب��ه قرائ��ُح ال�س��عراء و اإبداعات 
الفنانين. واأثرت على الأل�س��نة الإفريقية وتركت فيها اأثًرا بالًغا في 

الأنظم��ة اللغوي��ة المختلفة.
      اللغة العربية في ت�ساد لها و�سٌع مختلف من حيث الأ�سالة؛ اإذ 
كان��ت اللغة الر�س��مية ف��ي الدواوين الحكومية، والأوامر ال�ّس��لطانية، 
والمرا�س��الت بي��ن الحوا�س��ر ف��ي ذل��ك الزم��ن �س��واء بي��ن الممال��ك 
الإفريقي��ة، اأو مراك��ز الح�س��ارة العربي��ة الإ�س��المية ف��ي ال�س��مال 
الإفريقي وال�س��رق العربي الإ�س��المي اأو الإ�س��المي غير العربي. وقد 
خلََّد لنا التاريخ مجموعًة من الن�سو�س العربية في تلك ال�سلطنات 
القديم��ة: منه��ا م��ا كان اأم��ًرا �س��لطانًيا يتن��اول ق�سي��ة اجتماعي��ة، 
اأو �سيا�س��ّية، اأو علمي��ة، ومنه��ا م��ا كان ر�س��ائل ُتُبوِدَل��ْت بي��ن ه��ذا 
الدي��وان اأو ذاك! ومنه��ا م��ا كان تعبي��ًرا ع��ن الأحا�سي���س والم�س��اعر 
كما نالحظ عند �ساعر كانم اإبراهيم بن اإ�سحاق، وال�سعراء من بعده 

�س��واء ف��ي مملك��ة كان��م اأو باقرمي اأو �س��لطنة وداي.
      واللغة العربية في ت�س��اد برغم هذا الألق الح�ساري والتاأريخي 
اإل اأّنها اليوم بداأت ت�سعر بالغربة، وبداأ ع�سق الإن�سان الإفريقي لها 
يتال�سى ب�سبب غرامه باأل�سنة اأخرى، وب�سبب عوامل ي�سيق المجال 
لح�سره��ا فتحّت��م على الغيورين من اأبنائه��ا خدمتها والتَّمكين لها 
وتطويرها من خالل مراكز تعليمها وتعلُّمها، ومن هذه الموؤ�س�سات 

مجمع اللغة العربية بت�ساد.

أخبـار املجـمـع
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أخبـار املجـمـع

     لع��ل ثم��ة �س��ائال يت�س��اءل لم��اذا ه��ذه الهيئ��ة الجدي��دة؟ وه��ل ثمة 
م��ا يدع��و اإل��ى مث��ل هذه المب��ادرة؟  الإجاب��ة على مثل هذا الت�س��اوؤل 
تاأت��ي م��ن وجه��ات عديدة، لكّل وجه��ة اأهمّيُتها ودواعيه��ا: نقول اإنَّ 
اإن�س��اَء مجم��ع اللغ��ة العربي��ة اأْملته ال�س��رورة والحاج��ة الملّحة التي 
تدعونا ب�سكل يومي هي خدمة هذه العربية: اللغة الوطنية العالمية 
الح�سارية؛ فواحٌد من هذه الّدواعي هو الوفاء لتاأريخنا وتاأريخها 
��ارب باأطنابه في عمق التاريخ الأفريقي،  ف��ي ه��ذا البلد العريق ال�سّ
واحتف��اء بدوره��ا العظيم في كل �س��عب الحي��اة المختلفة: في الدين 
والّت�س��ال والّتعليم والفكر والأدب والثقافة، وكذلك وفاء لرموزها 
ْوا دوره��م بج��دارة في ه��ذا الكون وتركوا ف��ي اأعناقنا َدْيًنا  الذي��ن اأدَّ
م�ستحّقا. فمنذ ما يربو على مئة عام، تراجع دور العربية في بع�س 
الميادي��ن لظه��ور لغ��ات عالمي��ة اأخ��رى ا�س��تولت عل��ى اهتمام��ات 
النُّخ��ب الفكري��ة والثقافي��ة وال�سيا�س��ية مّم��ا جعل العربي��ة تدور في 
موؤ�ّس�س��ات تفتق��د اإل��ى الحيوّي��ة والتاأّل��ق. وانعك���س ه��ذا الو�س��ع على 
مور ون�سطت �سيحات الّدعوة  م�س��يرتها؛ فبداأت في النكما�س وال�سّ
اإلى العامّيات ونعرات كتابة اللغات المحلية وا�ستخدامها بديال عن 
العربية في التعليم والإعالم؛ فكان ذلك داعًيا يتعاظم في الّت�ساع 
كل حين، واأّدى اإلى �سعٍف في ا�س��تخدام اللغة واعوجاج اأ�س��اليبها. 
ًة تنجد تعثره��ا وتقّوُم اأ�س��اليبها، وتبثُّ فيها  فا�س��تلزم ذل��ك كّل��ه هبَّ

روح الع�س��ر، وتعي��د له��ا األق الّن�سر بتكوين هيئة علمية ت�س��هر على 
عليها. المحافظة 

      ه��ذه الهيئ��ة ه��ي: مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بت�س��اد، وه��ي جه��ة 
اأكاديمّي��ة ُتعن��ى ب�س��وؤون اللغ��ة العربي��ة، وتهت��م باإ�سالحه��ا، وه��ي 
به��ذا الو�س��ف ل تع��دو اأن تكون منبر خبرة ي�سع��د اإليه ذوو الكفاءة 
والخب��رة، فه��ي مثاب��ة معرفي��ة بحت��ة؛ بعي��دة ع��ن العم��ل ال�سيا�س��ي 
والنقاب��ّي وم��ا يتعل��ق بهم��ا. فم��ن بي��ن م��ا يه��دف اإليه مجم��ع اللغة 
العربية بت�ساد ت�سجيع النا�س على ا�ستعمال اللغة العربية الف�سحى 
ف��ي كل المحاف��ل، والمحافظ��ة عل��ى �س��المتها، والعم��ل عل��ى تي�س��ير 
اأ�ساليبها من خالل ما تقّدمه البحوث العلمية، وت�سجيع التعليم بها 
عب��ر ن�س��ر المدار���س ومراكز َمْح��و الأّمّية ومعاهد تعلي��م وتعّلم اللغة 
العربي��ة للناطقين بغيرها. كما يهدف اإلى ابتكار الم�سطلح العلمّي 
ال��ذي تدع��و اإلي��ه الحاج��ة والتروي��ج ل��ه م��ن خ��الل و�س��ائل الإع��الم 
المختلف��ة، وه��ذا بالتن�س��يق م��ع المجام��ع اللغوي��ة الأخ��رى. وكذل��ك 
القيام بدرا�سات ا�ست�سرافّية لم�ستقبل اللغة العربية في ت�ساد وو�سط 
اإفريقي��ا، وت�س��جيع البح��ث العلمي المتعل��ق بالّتمكين للغ��ة العربية، 
واأهداف اأخرى لي�س��ت اأقل مّما ذكر. وربما يلتقي المجمع فيما ذكر 
م��ع كثي��ر م��ن الموؤ�ّس�س��ات المدني��ة والأكاديمي��ة ولكن��ه يتمّيز عنها 
باأن��ه مثاب��ة خب��رة للباحثي��ن المهتمي��ن باأم��ر اللغ��ة العربي��ة الذي��ن 

قّدم��وا ويقّدم��ون بحوًثا في هذا ال�س��اأن.
      ونح��ن ف��ي ه��ذه ال�س��انحة نذك��ر م��ن ب��اب العت��راف بالجمي��ل 
جه��ود اأع��الم اأْفَن��ْوا حياته��م ف��ي خدم��ة الإن�س��ان والإن�س��انية منه��م 
م��ن ق�س��ى نحب��ه ومنه��م م��ن ينتظر، لم يبخل��وا بلحظة م��ن حياتهم 
طالما الآخرون في حاجة اإليها! وكان اإيجاد مجمع في هذه البالد 
حلًم��ا م��ن اأحالمه��م نذك��ر هن��ا ونق��ف اإجالل لجه��ود ال�س��يخ الإمام 
رئي���س المجل���س الأعلى لل�س��وؤون الإ�س��المية بت�س��اد الدكتور ح�س��ين 
َر ه��و وبع�س  ح�س��ن اأبك��ر رحم��ه اهلل واأ�س��كنه ف�س��يح جنات��ه، فق��د فكَّ
الإخوة قبل نحو ربع قرن من الزمان تقريًبا في اإن�ساء هذا المجمع 
ولك��ن ق��دَّر اهلل اأن يك��ون مي��الده بع��د رب��ع ق��رن من ذل��ك الجتماع، 
بع��د تحفي��ز كبي��ر من مدي��ر المركز الترب��وي  لدول الخلي��ج، الدكتور 
عي�س��ى �سال��ح الحم��ادي وما اإن تمخ�ست فك��رة المجمع لياأتي دور 
مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بال�س��ارقة في تبّن��ي الفكرة بمتابع��ة الدكتور 
محم��د �ساف��ي الُم�س��تغانمي ال��ذي م��ازال يوّج��ه وير�س��د باأف��كاره 
ال�ّس��ديدة اإلى  اأن جاءت الرعاية ال�س��امية من �ساحب ال�س��مو ال�س��يخ 
الدكت��ور �س��لطان ب��ن محم��د القا�س��مي ع�س��و المجل���س الأعلى حاكم 
ال�س��ارقة يحفظ��ه اهلل ويرع��اه ال��ذي احت�س��ن المجم��ع بحنان��ه، ومّد 

ا من �س��خائه خدمًة للغة العربية وتمكيًنا لمكانتها لي���س  عليه في�سً
في مجمع اللغة العربية بت�س��اد فح�س��ب بل في و�س��ط اأفريقيا كلها، 
وجع��ل المجم��ع يق��ف �س��امًخا بالعربي��ة اإيماًن��ا من��ه بخدم��ة اللغ��ة 
العربي��ة الت��ي امتّدت في اأدغال اأفريقي��ا جنوب ال�سحراء بف�سل اهلل 
تعال��ى، حف��ظ اهلل �س��مّوه واأم��ّد ف��ي عم��ره وب��ارك ف��ي جهوده و�س��ّدد 

خط��اه، ون�س��األ اهلل تعال��ى اأن يك��ون ه��ذا في ميزان ح�س��ناته. 
      واأخي��ًرا ن�س��كر كلَّ م��ن فّك��ر وب��ادر، وم��ن �س��اعد واآزر، من الإخوة 
العلماء اأع�ساء المجمع في اإن�ساء هذا ال�سرح ال�سامخ والعرين الذي 
ت��اأوي اإلي��ه العربّي��ة ف��ي بالدنا الحبيبة، وعا�س��ت ال�س��ارقة عا�سمة 
للثقاف��ة واللغ��ة، وم�س��رحا للفن��ون والآداب، وقبل��ة يوؤّمه��ا العلم��اء 
والمثقف��ون واللغوّي��ون م��ن كل ح��دب و�س��وب، وج��زى اهلل الكري��م 
الوّه��اب �س��يخها وحاكمه��ا المثّق��ف العال��م الم��وؤّرخ الّنحري��ر خي��ر 
الج��زاء عل��ى ما قّدم، ويقّدم ب�س��خاء لخدمة العربّية وعلوم الإ�س��الم 

ف��ي كل ع�س��ر وم�س��ر، واأثابه خي��ر ما يجزي قائ��دا عن اأمته. 
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البيان القرآني

جـولـٌة بـيـانّيـة مـع
 آيــــات الّتـحــّدي بالقــــــرآن

د. عــادل أحــمــد الـروينـي
أستـــاذ البـالغـــة والنـقــــد 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  {ۉ  تعال��ى:  ق��ال 
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ٿ ٹ ٹ        ٹ} ]الّط��ور: ٣٣-٣٤[
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ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ 

]٨٨ ]الإ�س��راء:  ڦ} 
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ٿ}  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
]١٣ ]ه��ود: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  {ۓ  تعال��ى:  ق��ال 
]٣٨ ]يون���س:  ۉ}  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

التَّح��ّدي لمعار�س��ة  اآي��ات  ِم��ْن        فه��ذِه 
الق��راآن الكري��م، وِم��َن الملح��وِظ زي��ادة 
��َة  »ِم��ْن« ف��ي اآي��ة البق��رة دون بقيَّ
الآي��اِت، ونت�س��اءُل هن��ا ع��ن 
��رِّ ف��ي ذل��ك، وقب��ل اأْن  ال�سِّ
بع���سَ  ن�س��تعر�َس 
رين  اآراء المف�سِّ

والبالغّيي��ن اأح��بُّ اأْن اأُ�س��يَر اإل��ى بع���س النِّق��اط: 
نَّ        اأوًل: تع��دَّدت الآراُء ف��ي مق��دار التَّح��ّدي، َفُهن��اك َم��ْن ي��رى اأَ
المراَد بال�ّسورة في الآيات المعنى اللُّغوّي ل المفهوم ال�سطالحّي، 
وبذلك َيَقُع التَّحّدي ولو باآيٍة اأو ما َفوقها ]ينظر: نظم الدرر للبقاعي 
ج���١، ���س١6٤ ، و�س��رح جمع الجوامع لالإم��ام جالل الدين المحلي 

ج�١، �س65[.
��ور الِق�س��ار اإّل اإذا        وي��رى الفخ��ر ال��ّرازي اأنَّ التَّح��ّدي ل َيَق��ُع بال�سُّ
بلغ��ت هذه ال�ّس��ورة في الف�ساحة ح��دَّ الإعجاز ]مفاتيح الغيب ج�١، 

.]5١٤
      وال��ّراأُي المخت��ار عن��دي ه��و م��ا َذَه��َب اإلي��ه �ساح��ب التَّحري��ر 
والتَّنوي��ر ف��ي تحدي��د مق��دار التَّحّدي في قول��ه: »واإّنما وق��َع الّتحّدي 
ب�س��ورة، اأي: واإْن كان��ت ق�سي��رًة دون اأْن يتحّداهم بع��دٍد مَن الآياِت؛ 
لأنَّ ِم��ْن اأفاني��ِن البالغ��ِة م��ا َمرِجُع��ُه اإل��ى مجم��وع نْظ��ِم ال��كالم 
وِغِه ِب�َس��َبِب الغر�ِس اّلذي �س��يَق فيه ِمْن فواتح الكالِم ِبَخواتمه،  و�سَ
ِل والإيجاِز  ، والرُّجوِع اإلى الغَر�ِس، وفنوِن الَف�سْ وانتق��اِل الأغرا���سِ
. وقد جعَل �س��رف الّدين الّطّيبّي  والإطن��اِب وال�س��تطراِد والعترا���سِ
ه��ذا ه��و الوج��ه لإيق��اع التَّح��ّدي ب�س��ورٍة دوَن اأَْن يجع��َل بَع��ِدٍد ِم��َن 

الآي��اِت« ]نظ��م ال��درر ج���١، ���س٣٣٩، بت�سرف[.
ِد اآي��اِت التَّح��ّدي  ��روَن ف��ي توجي��ِه تع��دُّ        ثانًي��ا: اختل��َف المف�سِّ
ج ف��ي التَّحّدي، وَنَمُط  ِم��ْن حي��ُث التَّرتيُب، والمخت��ار عندي هو التَّدرُّ
مطل��ِب التَّح��ّدي ي��دلُّ عل��ى ذل��َك؛ اإِْذ ن��رى في��ه تنزي��اًل ِمن الأكث��ِر اإلى 
. ]ينظ��ر: البره��ان في عل��وم الق��راآن ١١0/٢، وغرائ��ب القراآن  الأق��لِّ
العزي��ز،  الكت��اب  ولطائ��ف  التميي��ز،  ذوي  وب�سائ��ر   ١١5/  ١٢
الفيروز اآبادي، ١ / ٢٤١ -٢٤٢، تحقيق: محمد علي النجار، طبعة 

القاه��رة، ١٩6٩م[.
      وق��د تع��دَّدت اآراء المف�ّس��ريَن والبالغّيي��ن ف��ي توجي��ه »ِم��ْن« 
ف��ي قول��ه »ِم��ْن ِمْثِل��ِه«، فق��د َذَك��روا اأَنَّ )ِم��ْن( في الآي��ة اإّم��ا اأَْن تكوَن 
ِل علي��ه، واإّم��ا اأَْن  مي��ر ف��ي )ِمْثِل��ِه( عل��ى الم�ُ��َنزَّ ��ًة اإِْن ع��اَد ال�سَّ ابتدائيَّ
ْن  ميُر على الم�ُ��َنّزل، اأو اأَْن تكوَن زائدًة اأو اأَ تكوَن للبياِن اإِْن عاَد ال�سَّ
��ت اآية البقرة بزيادة  ��ًة اأي: بمقداِر �س��ورة، وقد اخت�سَّ تك��وَن تبعي�سيَّ

)ِم��ْن( ف��ي المتحّدى ب��ه وَكون المتحّدى به �س��ورة.

٢0٢١ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



البيان القرآني

��َل اإل��ى غايِتِه في ه��ذه الآية؛  رّق��ي ف��ي التَّح��ّدي اّل��ذي َو�سَ نا�َس��َبُه التَّ
ل��ذا زي��َدْت )ِم��ْن( في اآية البقرة، ِلَتُدلَّ عل��ى التَّبعي�س، والمراد: َفاأْتوا 

ِبَبع�س �س��ورٍة ِم��ْن ِمْثِلِه. 
       وه��ذا ُه��َو الف��رُق ف��ي المعن��ى َبْي��َن ه��ذه الآي��ة واآي��ة يوُن���س؛ لأنَّ 
َل التَّرّقي  الم�ُراَد هن�اك: َفاأْتوا ِب�سوَرٍة ِمْن ِمْثِله، ولكْن في البقرِة َو�سَ
ِتِه َفزيَدْت )ِمْن( ِلَتُدلَّ على المعنى الم�ُ���سار اإليه،  في التَّحّدي اإلى ِقمَّ
ِته، ُكلُّ هذا  �س��اُهُل فيها اإل��ى ِقمَّ َل التَّ وِلُتْرخ��ي َعن��اَن التَّح��ّدي، وِلَي�سِ
��ه الم�ُ��تحّدي المبا�س��ر في  تنا�س��ب وج��الل الخال��ق -�س��بحانه-؛ لأنَّ

ه��ذِه الآيِة الكريمِة. 
ْلن��ا         ولَنْنُظ��ْر اإل��ى تك��رار ن��وِن الَعَظم��ِة ف��ي قول��ه -تعال��ى- {َنزَّ
َعل��ى َعْبِدن��ا} وم��ا ُت�سيُف��ُه ِم��َن الَهيب��ة والَعَظم��ة، وه��ذه الغايُة في 
ْن تك��وَن اآي��ُة البقرِة ه��ي اآخَر اآياِت التَّح��ّدي نزوًل،  رّق��ي نا�َس��َبها اأَ التَّ
، وُتَزْل��ِزُل َكي��اَن  ِلَتْبق��ى اإل��ى اأَْن تق��وَم ال�ّس��اعُة َتْق��َرُع اآذاَن ُكلِّ ُمَتَح��دٍّ
نَّ تكراَر هذه  ُكلِّ ُمْرت��اٍب؛ ِلَيك��وَن َعْجُزُه��ْم َبْعَد ذلَك اأبَلَغ واأبَدَع، كما اأَ
الّن��ون في��ه تثبي��ٌت ِلَيقي��ِن ُكلِّ موؤم��ٍن �سادٍق، وفي ذل��ك دليالن على 
��ُة َك��ْوِن المتحّدى به ُمعِج��ًزا، والّثاني:  َحُدُهم��ا: �سحَّ ِة، اأَ ب��وَّ اإثب��اِت النُّ

ه��م َل��ْن يفَعل��وا، وه��ذا ل َيعَلُم��ُه اإّل اهلل))) . الإخب��اُر بالَغي��ِب اأنَّ
ا-  ِة هذا التَّحّدي وغاَيِتِه -اأي�سً        وَلَعلَّ مّما ي�ساِعُد على اإدراِك قوَّ
م��ا اأُتِبَع��ْت بِه اآيُة التَّحّدي في البق��رة ِبَقوِلِه تعالى: {َفاإِْن َلْم َتْفَعلوا 
َوَل��ْن َتْفَعل��وا} َفُهن��ا َنْف��ٌي وتاأكيٌد على َع��َدِم الُقدرِة عل��ى المعار�سِة 
ح��اًل وم��اآًل، وهذا التَّذيي��ُل القاِهُر لآيِة التَّحّدي في البقرِة َيَتنا�َس��ُب 
مع التَّحّدي المبا�سر ِمَن الجّباِر �سبحاَنه، وهذا الَجْزُم والَحْزُم اّلذي 
��كون ف��ي )َل��ْم وَل��ْن( َتْه��َداأُ َنبرُت��ُه قلياًل في �س��ورَتي يوُن���س  ُيمثُِّل��ُه ال�سُّ

وهود {َواْدعوا َمِن ا�ْس��َتَطْعُتْم ِمْن دوِن اهلِل اإِْن ُكْنُتْم �ساِدقين}.
ا يتنا�َسُب مع التَّحّدي بوا�سطة الرَّ�سول ملسو هيلع هللا ىلص  نَّ هذا اأَي�سً        اأَْح�َسُب اأَ
��ِة  وًت��ا؛ ل��ذا كان ِل��ُوروِد )ِم��ْن( التَّبعي�سيَّ ًة، واأَه��داأَ �سَ َق��لَّ ِح��دَّ َفج��اَء اأَ

اأََث��ُرُه الباِلُغ في اأَداِء المعنى.
��كوِن ف��ي قول��ه {َف��اإِْن َل��ْم َتْفَعل��وا         واأَلم��ُح ف��ي َتوال��ي الفْت��ِح وال�سُّ
َوَل��ْن َتْفَعل��وا} ت�سويًرا لهوؤلء الم�ُ��عاِندين وق��د اأَْعياهم هذا التَّحّدي 
ِة  ُنُه- حيث اإِنَّ ِهَمَمُهْم ف��ي المعاَر�سَ المبا�س��ر م��ن الَجلي��ِل -َجلَّ �َس��اأْ

)٣( البحر المحيط، جـ1، �ص248.

ِد بع�س الآراِء في توجيه )ِمْن( في         وقد �سبقت الإ�سارة اإلى تعدُّ
اآيِة البقرِة دوَن اأْن ُتحدَِّد هذِه الآراء �ِسرَّ زيادِتها في اآية البقرة، واإِْن 
كان��ْت هن��اَك محاول��ٌة لذل��ك م��ن الزَّرك�س��ّي، حي��ث ق��ال: )لم�ّ��ا كانت 
َل��ُه بع��د الفاتحة َح�ُس��َن دخ��وُل )ِمْن(  �س��ورُة البق��رِة �س��ناَم الق��راآِن واأوَّ
ِلِه اإلى اآخرِه... فيها ِلُيعَلَم اأنَّ التَّحّدي واقٌع على جميِع القراآن ِمْن اأوَّ

ه��ا ل��و دخله���ا )ِم��ْن( َلك���اَن التَّح��ّدي  ��وِر فاإنَّ بخ��الف غيِره��ا ِم��َن ال�سُّ
��وِر دوَن بع�س))) . واقًع��ا على بع�ِس ال�سُّ

اأِي حي��ُث )َل��ْم         واأَِق��ُف م��ع َم��ْن يت�س��اءل ف��ي التَّعلي��ِق عل��ى ه��ذا ال��رَّ
يحدِّْد لنا نوع )ِمْن( هِذِه وكيَف اأفادت اأنَّ التَّحّدي واقٌع على جميِع 
��ور لو دخلت  �ُس��َوِر القراآِن في اآية البقرة، وتقييد التَّحّدي ببع�س ال�سُّ
َل الآي��ات  ف��ي اآيَت��ي يوُن���س وه��ود، ُث��مَّ اإِنَّ اآي��َة البق��رة واإِْن كان��ت اأوَّ
ها اآخُرها نزوًل، َفكيَف َفِهَم المنزَّل  الثَّالث ترتيًبا في الم�سحف فاإنَّ
َل اآية البقرة، واإِْن كانوا َفِهموا  عليهم اآيَتي هود ويوُن���س قبل اأَْن ُتنزَّ
ِمْنُهم��ا اأَنَّ التَّح��ّدي واقٌع على جميِع �ُس��َوِر القراآن فم��ا اّلذي اأ�سافْتُه 

اآي��ُة البقرة اإل��ى ما َفِهموه؟))) .
��رين اّلذي��ن تعرَّ�س��وا لهذِه  ِج��ْد ف��ي اآراء المف�سِّ ن��ي َل��ْم اأَ        الحقيق��ُة اأنَّ
الآي��ات م��ا ُي�س��ِبُع َنَهَم الباحث، وما يروي َظَم��اأه البالغّي على َكْثرِة 
ما  ٌة في هذه الآيات وربَّ م��ا ق��راأت، وقد كانت لي نظرٌة اأُخ��رى ُمتاأنيَّ

َل��ْم ينتبْه اإليه��ا اأََحٌد ِمَن اّلذيَن قراأُت لهم فيها.
��ِة  ��وِر المكيَّ لن��ا اآي��ات التَّح��ّدي المذك��ورة ف��ي ال�سُّ ن��ا اإذا تاأمَّ        اإنَّ
ما كاَن بوا�س��طة {ُقْل َفاأْتوا}  َنِجُد اأَنَّ التَّحّدي َلْم َيُكْن مبا�س��رًة واإِنَّ
�س��وِل ملسو هيلع هللا ىلص؛  و{ُق��ْل َلِئ��ِن اْجَتَمَع��ت...} فالتَّح��ّدي هن��ا بوا�س��طة الرَّ
ل��ذا كان التَّح��ّدي اأّوًل ِبِمْث��ِل الق��راآن، ُث��مَّ  ِبَع�ْس��ِر �ُس��َوٍر، ُث��مَّ ِب�س��وَرة 
ِم��َن الق��راآن الكري��م، اأّم��ا اآي��ُة البق��رِة َفَقْد ج��اَء التَّحّدي فيها مبا�س��رًة 
ِمَن اهلِل -تعالى- لهوؤلِء المعاندين، َفَقد اأُ�س��ِقَطت الوا�س��طة {ُقْل} 
توا  ْلنا َعل��ى َعْبِدنا َفاأْ ف��ي قول��ِه تعال��ى: {َواإِْن ُكْنُتْم ف��ي َرْيٍب ِمّما َنزَّ
توا} فالتَّحّدي ُهنا مبا�سر في  ِب�سوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه} َفَلْم َيُقْل: {ُقْل َفاأْ
الآي��ة ِم��َن اهلل -تعال��ى-، ه��ذا التَّح��ّدي المبا�س��ر ِم��َن اهلِل -تعال��ى- 

)1( البرهان في علوم القراآن للزرك�شي جـ1 /115، وينظر تعليق د / عبد الفتاح ال�شين عليه في 
كتابه: من اأ�شرار التعبير في القراآن - حروف القراآن �ص111، مطبعة عكاظ للن�شر والتوزيع - 

المملكة العربية ال�شعودية، الطبعة االأولى 140٣هـ - 198٣م.
)2(  من اأ�شرار حروف الجر في الذكر الحكيم، محمد االأمين الخ�شري، �ص: 44٣.

لُهما  لى َرُجٍل ِمْنُهْم} ُم�س��يرٌة اإل��ى اأمَرين اأوَّ ف��ي قوِل��ِه {اأَْن اأَْوَحْين��ا اإِ
�س��وِل اّلذي ج��اَء ِبِه، وهذاِن  ْدُق الرَّ ��ُه ِمَن اهلِل، و�سِ ��ْدُق الوح��ِي لأنَّ »�سِ
��ب)))« ، وق��د كان��ْت  الأم��راِن ُهم��ا ُمتعّل��ق الإن��كاُر وَمث��اُر التَّعجُّ
ه -ملسو هيلع هللا ىلص افت��راه، وقوله تعالى {اأَْوَحْينا  �ُس��بَهُتهم ف��ي اآيِة التَّحّدي اأنَّ

اإل��ى َرُج��ٍل ُمْنُهْم} ردٌّ على �ُس��بَهِتهم تلك.

       اأّم��ا مطَل��ُع �س��ورة ه��ود {  گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ} ]ه��ود: ١-٢[ َفدلل��ُة المطَل��ِع ُم�س��يَرٌة اإلى الكت��اِب المَتحّدى 
�س��وِل ملسو هيلع هللا ىلص وفي هذا ارتباٌط وثيٌق ِبَقوِله  ْدِق الرَّ به، وُم�س��يرٌة اإلى �سِ
ني  نَّ ف��ي اآي��ِة التَّح��ّدي {اأَْم َيقولوَن اْفَتراُه} وهذا َقَب���ٌس ِمْن قوله {اإِ
ْدِر المطَلِع، وهذا  َلُكْم ِمْنُه َنذيٌر  َوَب�سيٌر}، حيث فيه َردٌّ عليهم في �سَ
�سوِل والّر�سالِة، وما جاَء به ملسو هيلع هللا ىلص وقوله في اآيِة  ْدِق الرَّ دليٌل على �سِ
َلْت  الّتحّدي {َواْدعوا َمِن ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن دوِن اهلِل...} ناِظٌر اإلى ما ُذيِّ
ْن َياأِْت��َي بما اأتى  ب��ه الآي��ُة الأول��ى {َحكي��ٌم َخبي��ٌر} َفاأَّنى لمخل��وٍق اأَ
موِر؟!  ِبِه الَحكيُم في اأفعاِلِه -�س��بحاَنه- الخبيُر العاِلُم ِبَكْيفّياِت الأُ
       وِم��َن المفي��ِد الإ�س��ارُة اإل��ى اأَنَّ مطاِل��َع )البقرة-يوُن���س-هود( 
اّل��ِة عل��ى الّتح��ّدي كم��ا َذَه��َب اإلى ذلك  ع��ِة الدَّ ب��داأْت بالح��روِف المقطَّ
اأغل��ُب العلم��اِء، وه��ذِه عالق��ٌة َوثيق��ٌة بي��َن الآي��اِت وَمطاِل��ِع �ُس��َوِرها، 
عِة ولي���َس فيها  ولك��ْن هن��اَك �ُس��َوٌر كثي��رٌة ُمْفَتَتَح��ٌة بالح��روِف المقطَّ

رَدًة.  اآي��ات الّتح��ّدي، فم��ا َذكْرُت��ُه لي���َس قاع��دًة ُمطَّ
       اأّم��ا اآي��ُة التَّح��ّدي ف��ي �س��ورِة الإ�س��راِء، ف��الأنَّ التَّح��ّدي فيه��ا َوَق��َع 
��ِة في  َف��ِة العبوديَّ ��ُر ِب�سِ �س��ول ملسو هيلع هللا ىلص ُيذكِّ ن��ا َنِج��ُد الرَّ بوا�س��طة )ُق��ْل( فاإنَّ

ْدِر ال�ّس��ورة �سَ
 {�ُس��ْبحاَن اّلذي اأَ�ْس��رى ِبَعْبِدِه}، وقوُلُه في اآيِة الّتحّدي: {ُقْل َلِئِن 
ْن َياأْت��وا ِبِمْث��ِل ه��ذا الُق��راآِن ل َياأْت��وَن  اْجَتَمَع��ِت الإِْن���ُس والِج��نُّ عل��ى اأَ
ُهْم ِلَبْع�ٍس َظهيًرا}ناظٌر اإلى قولِه �سبحاَنُه في  ِبِمْثِلِه َوَلْو كاَن َبْع�سُ
ْن���ِس والِجنِّ  ��ْدِر ال�ّس��ورِة {�ُس��ْبحاَن} َفَه��ذا الَعْج��ُز المْطِب��ُق ِمَن الإِ �سَ
َم��َع اجِتماِعِه��م -لالإِْتي��اِن ِبِمْثِلِه- تقاِبُل��ُه الُقدَرُة المْطَلَق��ُة والتَّنزيُه 

الكاِم��ُل ع��ْن ُكلِّ َنْق���سٍ ف��ي َح��قِّ الخال��ِق ج��لَّ جالُل��ُه -واهلل اأعلم-.

)٦(  عالقة المطالع بالمقا�شد، �ص114.

ُعَف��ْت، واأَنَّ َرْغَبَتُه��ْم فيه��ا َق��ْد َخَم��َدْت، واأَنَّ محاولِته��م ق��د  َق��ْد �سَ
��واِكِن باأنَّ ِهَمَم الق��وِم ومحاولِتهم قد  ُد ال�سَّ ل يوح��ي َتَع��دُّ ِرَع��ْت، اأَ �سُ
ِة  �س��ارت هام��دًة راكدًة ب��ال حركٍة َفُبتَّ بذلك عجُزُه��ْم عن المعار�سَ
��واكَن ق��ْد حاَك��ْت ه��ذه المح��اولت تماًما،  وُح�ِس��َم؟ اأظ��نُّ اأنَّ ه��ذه ال�سَّ
ِة،  َب��ْل ونقَلْت اإلينا انِك�س��اَر الق��وِم وحاَلهم بعد عجِزِهْم َعِن المعار�سَ
اَقٍة،  ٍة برَّ نقَل��ْت ه��ذا بع��د �ُس��قوِطهم في َوْهَدِة الَعج��ِز، في �سورٍة ُم�س��عَّ

ر�َس��َمْتها الح��روف، بل �س��واِكُن الحروِف.
ِع اإل��ى َوْج��ِه اْرِتب��اِط اآي��اِت         وَيْح�ُس��ُن اأَْن اأُ�س��يَر ف��ي نهاي��ة الم�َ��و�سِ
َح��ّدي ِبَمطاِل��ِع �ُس��َوِرها، َفف��ي اآي��ِة الَبق��رِة ج��اءْت اآيُة التَّح��ّدي بعَد  التَّ
بي��اٍن قاه��ٍر {َف��اإِْن َل��ْم َتْفَعل��وا َوَل��ْن َتْفَعل��وا} تنا�ُس��ًبا م��ع المْطل��ِع، 
وَبياًن��ا ِلَكم��اِل ه��ذا الكتاِب، ونفًيا ِلُكلِّ َريٍب َيخِد���ُس ه��ذا الكماَل ))).
راُبِط بي��َن المطلِع واآيِة  ��ا وجًه��ا اآخ��َر ِم��ْن وجوِه التَّ        واأُ�سي��ُف اأي�سً
التَّحّدي في �سوَرِة البقرِة، األ وهو اأَنَّ البقرة هي الوحيدة اّلتي كان 
التَّح��ّدي فيه��ا مبا�س��رة دون وا�س��طة )ُق��ْل( كم��ا �س��بَق الَق��ول، وه��ذا 
َيَتنا�س��ُب م��ع بداي��ِة َمطَلِع ال�ّس��ورة اّلذي َل��ْم َيِرْد فيه ِذْكٌر لر�س��وِل اهلِل 

ملسو هيلع هللا ىلص ولنق��راأ بداي��ة مطل��ع البق��رة { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ 
ڀ ڀ ڀ}))) .   

      اأّم��ا ف��ي �ُس��َوِر يوُن���س وه��ود والإ�س��راء، فق��د ج��اَء التَّح��ّدي فيه��ا 
بوا�س��طة الّر�س��ول ملسو هيلع هللا ىلص  وف��ي مطاِل��ِع ه��ذه ال�ّس��ورِة ِذْك��ٌر ِلَر�س��ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وفيه منا�سبٌة للتَّحّدي بوا�سطٍة في هذِه الآياِت، وهذا َوْجٌه ِمْن 
َوِر، َففي يوُن�س َنِجُد قوَلُه  راُبِط بيَن هذِه الآياِت وَمطاِلِع ال�سُّ ُوجوِه التَّ

��ورِة: { ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ  -تعال��ى- ف��ي بداي��ِة ال�سُّ
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
وا�س��ٌح  راب��ط  والتَّ  ]١-٢ ]يون���س:   { ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
��ْحِر والفت��راِء، َفِكالُهم��ا َك��ِذٌب وَتْدلي���ٌس واخِت��الٌق، وهن��اَك  بي��َن ال�سِّ
َوْج��ٌه اآخ��ُر َيرِب��ُط الآي��َة ِبَمطل��ِع ال�ّس��ورِة ومق�سوِدها، حيُث اإِنَّ �س��ورَة 
��وِر »اإثباًت��ا للوحِي وللرِّ�س��الِة، وتحدًِّيا بالقراآن،  يوُن���س ِم��ْن اأكثِر ال�سُّ
وبياًنا لإعجازه«. وقد ا�سَتَمَل المطَلُع على المق�سد، ودللة التركيب 

)4( عالقة المقا�شد بالمطالع في القراآن الكريم �ص٦8، د / اإبراهيم الهدهد.
)5(  تف�شير المنار لل�شيخ محمد عبده - تاأليف ال�شيد محمد ر�شيد ر�شا، ط1، الهيئة الم�شرية 

العامة للكتاب، 197٣م.
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البيان القرآني

عـــرض وقـــراءة
 حسن الربيح 

أسلوب الحذف
ـا فــي القــرآن الكــريـــم  بــالغّيً

خص د رضا الشَّ للدكتور محمَّ

عرض مجمل:
��ا الّنح��وّي  البالغ��ّي يبح��ث ع��ن الغاي��ة والغر���س م��ن الّظاه��رة، اأمَّ
فين�س��غل باأ�س��بابها وُطرقها، وما بين اأيدينا كتاٌب يجمع بين ذوق 
البالغ��ّي وَذْوق الّنح��وّي وذوق الأدي��ب، اإّن��ه كت��اب »بالغ��ة اأ�س��لوب 

��خ�س))).  د ر�سا ال�سَّ الح��ذف ف��ي الق��راآن الكري��م«، للدكتور محمَّ
��م الموؤلِّ��ف ف�س��ول الكت��اب اإل��ى مجموعتي��ن: المجموع��ة الأول��ى  ق�سَّ
الق�س��م الّنظ��رّي وق��د امت��ّدت عل��ى ب�س��اط خم�س��ة ف�س��ول، والّثاني��ة 
الق�س��م الّتطبيق��ّي واأخ��ذت اأربع��ة ف�س��ول فاكتم��ل الكتاب في ت�س��عة 

ف�سول.
وياأت��ي اختيارن��ا له��ذا الكت��اب لأ�س��باب منه��ا: اأهمّي��ة المو�س��وع 
ة البحث؛ كونه  ال��ذي يتح��دَّث عن��ه ف��ي الدَّر���س البالغ��ّي، وكذلك ِج��دَّ
�س��َدَر حديًث��ا، والماأم��وُل اأّن��ه �سُي�ْس��هم ف��ي الإ�ساف��ة والّتنبي��ه اإل��ى 
م�س��ائل جديدة، والوقوف على نتائج قد تفتح اأبواًبا اأخرى لبحوث 
قادم��ة، والأهمّي��ة الّثالث��ة ه��ي الّتنوي��ه بجه��ود ه��ذا الّرج��ل ال��ذي 
ة والأدب، ولم  تنوَّعت ن�س��اطاته بين الّتاأليف والمحا�سرات المنبريَّ

��ه م��ن الّتعري��ف والّتكريم. ياأخ��ذ حقَّ

استجالء وقراءة:  
الح��ذف ياأت��ي بمعن��ى القط��ع م��ن ال�ّس��يء واإ�س��قاط ال�ّس��يء ورمي��ه 
اأه و�سنعه، وم��ن المجاز: حذَفَه بجائزة  و�سرب��ه، وياأت��ي بمعنى هيَّ
َله بجائزة ونحوها، كلُّ هذه المعاني الّلغوّية اأ�سارت اإليها  اأي: َو�سَ
الّدرا�س��ُة لرب��ط المعن��ى الّلغ��وّي بالم�سطلح، وذلك ف��ي بداية الف�سل 

الأّول من الق�س��م الّنظرّي. 
ث��م تط��رَّق ُموؤلُِّفن��ا اإل��ى ُمرادف��ات م�سطل��ح الَح��ذف عن��د البالغّيي��ن 
�ساع والخت�سار والإيجاز  والّنحاة وهي: الإ�سمار والختزال والتِّ
��ع  ��يُّ والتَّقدي��ر وال�س��تتار. ولك��ن يب��دو اأنَّ تتبُّ ��رك والطَّ ��رح والتَّ والطَّ
المرادفات كان في كتب القدماء؛ لذا فمن الممكن اأْن ُي�ْسَتدَرك على 
ه��ذه المرادف��ات م�سطل��ح النزي��اح، وه��ذا ا�س��تدراك م��ن الّدرا�س��ات 

)1(  الّدكتور محمد ر�شا بن عبد اهلل ال�ّشخ�ص من مواليد االأح�شاء 1٣75هـ، باحث واأديب 
و�شاعر، �شدرت له حتى االآن �شتة كتب، وله تحت الّطبع ثالثة دواوين �شعرّية وبحوث اأخرى، وله 

م�شاركات بحثّية في عدد من الموؤتمرات العلمّية في دول غربّية وعربّية، باالإ�شافة اإلى اإحياء 
اأم�شيات �شعرّية، ومحا�شرات منبرّية م�شجلة على اليوتيوب. هو اأ�شتاذ م�شارك بق�شم الّلغة 

العربّية واآدابها، كلّية االآداب، جامعة الملك �شعود بالرّيا�ص.

مكانة الحذف عند الّنحاة والبالغّيين:
��ا م��ن خالل  تق��وم ه��ذه الورق��ة عل��ى مقارب��ة اأ�س��لوب الح��ذف بالغيًّ
اإقام��ة ح��واٍر ا�س��تنطاقّي ونق��دّي م��ع كت��اب �س��در حديًث��ا ف��ي ه��ذا 
المج��ال، و�س��نتعّرف عل��ى ُمجم��ل تفا�سيل��ه ف��ي ه��ذه الق��راءة الت��ي 
ت�س��لك منحى عر�س المحتوى، وت�س��جيل ما يِعنُّ لها من ملحوظات 

وا�س��تدراكات عل��ى الكتاب. 
كان الع��رب يع��دُّون البالغ��َة الإيج��از، وعلى ذلك َج��رت مقولٌت من 
��ى اإنَّ جعفًرا بَن يحي��ى البرمكّي  ، حتَّ َقِبي��ل: خي��ُر ال��كالم ما ق��لَّ ودلَّ
كان يقول لكتَّابه: »اإِن ا�ستطعُتم اأن يكوَن كالُمكم ُكلُُّه مثَل التَّوقيِع، 
فافعُل��وا«. ]الجاح��ظ، البي��ان والتبيين، ت: عبد ال�س��الم هارون، ج١ 

�س ١١5[.
وم��ن �س��ور الإيج��از: الح��ذف، وه��و كثي��ر ف��ي كالم الع��رب، وي��كاد 

��ورة الم�ُ��ثلى لالإيجاز. يك��ون ال�سّ
وره الذِّك��ر والتَّكرار وله بالغته،  وبالمقاب��ل ياأت��ي الإطن��اب ومن �سُ
ولكن لي�س بمثل بالغة الإيجاز وكثرة ا�ستعماله في الّن�ّس  الأدبّي، 
هم اإِذا كانوا في حال اإكثاِرهم  وكما قال ابن جنِّي )ت: ٣٩٢ه�(: »اإنَّ
هم اإلى الإيجاز  وتوكيِدهم ُم�ستوِح�ِس��ين منه، ُم�سانعيَن عنه، ُعِلم اأنَّ
اأَمي��ل، وب��ه اأَعن��ى، وفي��ه اأَرغ��ب؛ اأَل ت��رى اإل��ى ما في الق��راآن وف�سيح 
ال��كالم: م��ن كثرة الح��ذوف«. ]الخ�سائ���س، ت: محم��د النجار، ج١، 

�س ٨6،[. 
ًه��ا بظاه��رة الح��ذف ف��ي ال��كالم:  يق��ول �س��يبويه )ت: ١٨0ه���( منوِّ
ا يحذفون الَكِلم، واإن كان اأ�سله في الكالم غير ذلك،  هم ممَّ »اعلم اأنَّ
ويحذف��ون وُيعّو�س��ون، وي�س��تغنون بال�ّس��يء عن ال�ّس��يء الذي اأ�سله 
في كالِمهم اأْن ُي�ستعمل حتَّى ي�سير �ساقًطا«. ]�سيبويه، الكتاب، ت: 

عبد ال�س��الم ه��ارون، ج١، �س ٢٤، ٢5[.
ويق��ول عب��د القاهر الجرجان��ّي )ت:٤7١ه�( ُم�س��يًدا باأهميَّة الحذف 
ف��ي بلي��غ ال��كالم: »ه��و ب��اٌب دقي��ُق الم�س��لِك، لطي��ُف الَماأخ��ِذ، عجيُب 
��ك ت��رى ب��ه ت��ْرَك الّذك��ر اأَف�سَح م��ن الّذكِر،  ��حر، فاإنَّ الأم��ِر، �س��بيٌه بال�سِّ
م��َت ع��ن الإِف��ادِة اأزي��َد لالإِف��ادة، وتِج��ُدك اأنطَق ما تك��وُن اإذا لم  وال�سَّ
َتنط��ْق، واأت��مَّ م��ا تك��وُن اإذا ل��م ُتِب��ْن«. ]دلئ��ل الإعج��از، ت: محم��ود 

�س��اكر، �س ١06،[.

٢٤٢5 مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



���س ع��ن ذل��ك م��ن نتائ��ج له��ا عالق��ة  لأ�س��لوب الح��ذف، وم��ا تمخَّ
بالّتاأ�سي���س والّتنظي��ر، ول �س��كَّ اأنَّ الأث��ر لجه��ود ه��وؤلء العلم��اء 
بمختل��ف ع�سوره��م، ف��ي غاي��ة الأهمّية؛ نظ��ًرا لتط��ور المعارف من 
هات ه��وؤلء العلماء الفكرّية  ع�س��ر اإل��ى ع�سر، ونظًرا لخت��الف توجُّ
والمذهبّي��ة ف��ي الّتاأوي��ل، وتباي��ن اآرائه��م ف��ي الّتعام��ل م��ع الّن���ّس  

القراآن��ّي ف��ي ظاه��رة الح��ذف.
وف��ي ف�س��ل جدي��ر بالق��راءة، وه��و ف��ي اعتق��ادي �س��رُّ الَبح��ث 
المكت�س��ف، تن��اول الموؤّل��ُف عالق��ة اأ�س��لوب الح��ذف )بنظرّي��ة الّنظم( 
المقترن��ة بعب��د القاه��ر الجرجان��ّي، واإن كان��ت جذوره��ا تمت��ّد اإل��ى 
اب��ّي والقا�س��ي عب��د  �سح��ت اأكث��ر عن��د الخطَّ �س��يبويه والجاح��ظ واتَّ

��ن �س��بقوا الجرجان��ّي كم��ا يذه��ب موؤلِّفن��ا. ��ار المعتزل��ّي ممَّ الجبَّ
ف��ي ه��ذا الف�س��ل يبيِّ��ن العالق��ة الوثيقة بين اأ�س��لوب الح��ذف ودللة 
��ة الحذف في تركي��ب الجملة  الّتركي��ب النح��وّي، وي�سي��ف اإل��ى اأهميَّ
��ه يخلِّ�سه��ا م��ن الإطال��ة والتَّره��ل، ويخلِّ�سه��ا من بع���س القيود  باأنَّ
الُملزم��ة ف��ي وج��ود مبت��داإ وخب��ر مث��اًل، وُي�س��هم ف��ي جمالّي��ة بع���س 
الّتراكيب كمراعاة الفا�سلة ل�سالح جمالّية ال�ّس��جع، كما اأّنه ي�س��هم 
ن التركيب من اإلقاء  ف��ي ابت��كار تراكيَب لغوّيٍة متنّوع��ة، واأخيًرا ُيمكِّ
��وء عل��ى الغر�س من المو�س��وع، وبالّتالي ي�سبح الحذف نمًطا  ال�سّ

من اأنم��اط النَّظم.
الو�س��ول اإل��ى ه��ذه الّنتيج��ة ف��ي وجه��ة نظرّي ُيَع��دُّ فتًح��ا جديًدا في 
بالغ��ة الح��ذف، حي��ث جع��ل المح��ذوف كالّظاه��ر لق��ّوة تاأثي��ره ف��ي 
ما كان اأكثر تاأثيًرا  المعنى وفي جمالّية اإيقاع الجملة وفنِّيَّتها، وربَّ
د حاج��ة الجملة اإلى الحذف؛ لتكوَن اأكثر  م��ن المذك��ور، وهذا ما ُيوؤكِّ
�س��مية الحديثة: )الكتابة فنُّ  ا من التَّ بالغ��ًة وُعذوب��ًة، فهو يقترب جدًّ

المحو(.
 أســلوب الحــذف وعالقتــه بالكاتــب والّنــّص 

ــي: والُمتلقِّ
واإذا كان الح��ذف اأ�س��لوًبا م��ن اأ�س��اليب الكتاب��ة فه��و يدخ��ل ف��ي 
��ي. وق��د  معادل��ة الّتلّق��ي الت��ي تق��وم عل��ى: الكات��ب، والّن���ّس، والمتلقِّ
اأ�س��ار موؤّلفن��ا اإل��ى اأث��ر الح��ذف عل��ى الّن�ّس باأّن��ه يحميه م��ن التَّرهل 
ى  ع��ف، وبالّتال��ي ي�س��هم ف��ي تما�س��ك الّن���ّس  واإحكام��ه، فيتبقَّ وال�سَّ

الحديث��ة، حي��ث عدَّ بع�ُس الّدار�س��ين الحذَف �سم��ن مفهوم النزياح 
على م�ستوى تركيب الجملة، فهو يوؤّدي وظيفًة من وظائف النزياح 
��د  وه��ي الُع��دول ع��ن الّذكر، وقد اأ�س��ار اإلى هذا الّدكتور نور الّدين ال�سَّ
ف��ي اأطروحت��ه: )الأ�س��لوبّية وتحليل الخطاب(، حين ع��رَّف النزياح 
، يظهر  قائاًل: »انحراف الكالم عن َن�َسقه الماألوف، وهو حدث لغويٌّ
ُف على طبيعة  في ت�سكيل الكالم و�سياغته، ويمكن بو�ساطته التَّعرُّ
الأ�س��لوب الأدب��ّي، ب��ل يمك��ن اعتب��ار النزي��اح ه��و الأ�س��لوَب الأدب��يَّ 

ذات��ه«. ]ج١ �س ١7٩[.
��ُد ب��ه المعن��ى  واأودُّ اأن اأنبِّ��ه هن��ا اإل��ى اأنَّ الح��ذف ف��ي الق��راآن ل ُيق�سَ
الّلغ��وّي ال��ذي ُيحيل اإلى القطع من �س��يء ُمثَب��ت في الكالم ومذكور، 
لأنَّ الّدخ��ول ف��ي حرفّية مف��ردة الم�سطلح قد ُيوهم باأنَّ الحذف في 
الق��راآن ُينِق���س م��ن كمال��ه الأدبّي، واأّن��ه قا�سر عن اإي�س��ال المعنى، 
��ر عنه بالمح��ذوف، وبالّتال��ي فال ي�سحُّ  فيحت��اج اإل��ى تقدي��ر ما يعبَّ
اأْن ن�س��تعمل كلمة حذف مع القراآن، غير اأنَّ المق�سود هو اأو�س��ع من 
ذل��ك، فالمعن��ى اأ�سب��ح مفهوًما �سم��ن المفاهي��م البالغّية، والحذف 
��ا ت��مَّ تقدي��ره م��ن ال��كالم عل��ى �س��بيل الّظهور  ف��ي البالغ��ة يك��ون ممَّ

مج��اًزا، ولي���س من اأ�سل الّن���ّس  المثبت.
��ه للبح��ث في تف�س��ير معان��ي الق��راآن بنماذج  ف��ي الف�س��ل ال��ذي خ�سَّ
م��ن الق��رن الّثان��ي حت��ى ال�ّس��ابع الهج��رّي، كاأب��ي عبي��دة والف��ّراء 
��اج واب��ن جري��ر الّطب��رّي والّزمخ�س��رّي  والأخف���س الأو�س��ط والّزجَّ
��ه للبح��ث ف��ي كت��ب الإعج��از  والقرطب��ّي، وكذل��ك الف�س��ل ال��ذي خ�سَّ
القراآن��ّي ب��دًءا م��ن القرن الّراب��ع اإلى القرن العا�س��ر الهجرّي، بنماذج 
ن��ي وعب��د القاه��ر  اب��ي والباقالَّ ان��ي والخطَّ مَّ مح��دَّدة ب��دًءا م��ن الرُّ
الجرجان��ّي والفخ��ر ال��ّرازّي واب��ن الزَّملكان��ّي وانته��اء بالّزرك�س��ّي، 
ه لكتب و�سفها باأّنها كتُب بالغة، من  وال�ّس��يوطّي، وفي ف�سٍل خ�سَّ
الق��رن الّثال��ث الهج��رّي اإل��ى القرن الّرابع ع�س��ر، واخت��ار نماذج بدًءا 
ناعتي��ن( لأبي هالل  م��ن )البي��ان والتبيين( للجاح��ظ، و)كتاب ال�سّ
الع�سكرّي، و)�سّر الف�ساحة( لبن �سنان الخفاجّي، و)المثل ال�ّسائر( 
اكي، و)الإي�س��اح( للخطي��ب  ��كَّ لب��ن الأثي��ر، و)ِمفت��اح العل��وم( لل�سَّ

��راز( ليحي��ى ب��ن حم��زة العلوّي. القزوين��ّي، وانته��اًء ب�)الطِّ
ف��ي ه��ذه الف�س��ول الّثالث��ة تن��اول كيفّي��ة معالج��ة ه��ذه الكت��ب 

البيان القرآني

م��ا اأ�ساف معنى اآخر، وهكذا نحظى باأكثر من  المعن��ى الع��ام«، فلربَّ
ي��ن عل��ى اخت��الف اإدراكهم. معن��ى م��ن قب��ل المتلقِّ

القسم الّتطبيقّي:
��ُد الأمثل��ة، واإج��راء القواع��د عليه��ا،  ع��ادة ف��ي الّتطبي��ق يت��مُّ َر�سْ
بال�ّس��رح والّتحلي��ل والإح�ساء وال�س��تنتاج اإلى غي��ر ذلك من اأدوات 
ل ه��ذا الإج��راء اإل��ى غو���سٍ عل��ى طريق��ة  الإج��راء، ولك��ن اأْن يتح��وَّ
ا في الدِّرا�س��ات الّتطبيقّي��ة، فما بين  ��ر الّلغ��وّي، فه��ذا ن��ادٌر جدًّ المف�سِّ
م في تتبُّع كلِّ ما يتعّلق بالّظاهرة  ر المو�سوعّي المنظَّ اأ�سلوب المف�سِّ
لإغناِء َنَهم الباحث، واأ�س��لوب العا�س��ق للغة في اإر�سائه للحذف، ما 
��رُّ ف��ي المبن��ى،  بي��ن هذي��ن الأ�س��لوبين ُي�س��رق المعن��ى ويتجلَّ��ى ال�سِّ

وباإم��كان الق��ارئ الوق��وف عل��ى مثال واحد ليلم���س ذلك بنف�س��ه.
��َة الّثاني��َة لمي��زان  ف��ي ه��ذا الق�س��م م��ن الكت��اب وال��ذي ُيَع��دُّ الِكفَّ
ا، حيث  ��ا  ا�س��تغل علي��ه الموؤلِّ��ف عمليًّ الّدرا�س��ة، نق��ف عل��ى جمل��ة ممَّ
جلَّ��ى اأ�س��لوب الح��ذف م��ن خ��الل الم�س��ند اإلي��ه والم�س��ند ومتعلَّق��ات 

الفع��ل والجم��ل ف��ي كثي��ر م��ن الأمثل��ة القراآنّي��ة.
��رد الق�س�س��ي الفك��رة  �س��دَّني ف��ي ف�س��ل ح��ذف الجم��ل و�سلت��ه بال�سَّ
ة  التي عبَّر عنها باأ�سلوب )ق�ّس المناظر(، ومثَّل لها ب�سواهد من ق�سّ
ل في  نب��ّي اهلل �س��ليمان علي��ه ال�ّس��الم مع بلقي���س، هذه الفك��رة تتدخَّ

لدين��ا عالق��ة الح��ذف بالكات��ب والمتلقي 
والت��ي ل��م ُت�ِس��ْر اإليها الّدرا�س��ة.

خ��الل  م��ن  العالق��ة  ه��ذه  ون�ست�س��ّف 
ت�س��مية اب��ن جّن��ّي )ت: ٣٩٢ه���( حي��ن 
تح��دَّث ع��ن الح��ذف ف��ي )ب��اب �س��جاعة 
ج٢  الخ�سائ���س،  ]راج��ع:  العربّي��ة( 
���س٣60[، وه��ي ت�س��ميٌة اأدبّي��ة طريف��ة. 
وي�ستر�س��ل اب��ن جنِّّي في اإحدى وع�س��رين 
�سفح��ة متحّدث��ا ع��ن اأن��واع الح��ذف دون 
اأن يذكر لنا لماذا عدَّ الحذف من �سجاعة 

العربّي��ة؟
٩١١ه���(  )ت:  ال�ّس��يوطّي  عّل��ل  وق��د 
ى ابُن جّني الحذف �سجاعة  بقوله: »و�سمَّ
ال��كالم«  عل��ى  ع  ُي�س��جِّ ��ه  لأنَّ العربّي��ة، 

ه  ]ال�ّس��يوطّي، الإتق��ان ف��ي عل��وم الق��راآن، ج٣ ���س ١٩٣[، بمعن��ى اأنَّ
��ز المتلّق��ي على م�س��اركة الكات��ب في الكالم. ولكنَّ ه��ذا الّتعليل  ُيحفِّ
غي��ُر كاٍف كم��ا يب��دو ل��ي، فعبارة ابن جنِّ��ي ترمي اإلى �س��جاعة ذلك 
الكات��ب الواث��ق م��ن قدرت��ه ومهارت��ه الكتابّي��ة؛ فالكتاب��ة مي��داٌن 
والكات��ب يقتحمه��ا مت�س��لًِّحا باأ�س��اليب الإيجاز تلك الت��ي يدافع بها 
ويهاج��م؛ في�س��دِّد وُي�سي��ب المعن��ى، وم��ن �س��روط ال�ّس��جاعة الق��درة 
والإق��دام والّثق��ة، م��ن هن��ا يك��ون الح��ذف عالم��َة �س��جاعة للكات��ب.
��ا ع��ن عالق��ة الحذف بالمتلّق��ي، فبالإ�سافة اإل��ى الّتحفيز، فهناك  اأمَّ
��ه �ساح��ُب ذكاء  ��ي باأنَّ ��ٌن م��ن ِقب��ل الكات��ب ف��ي المتلقِّ افترا���ٌس ُمبطَّ
ونباه��ة، األ��م يقول��وا :اإنَّ اللبي��ب بالإ�س��ارة يفه��ُم؟ فالح��ذف ُي�س��هم 
ف��ي ا�س��تثارة المتلّق��ي واإيق��اظ تركي��زه ف��ي الكالم للتق��اط ما وراء 
ق��ًة  ال�ّس��طور، ب�س��رط اأن تك��ون اإمكانّي��ة اإدراك المعن��ى وفهم��ه متحقِّ

ف��ي الّن�ّس .
��ى م��ا ه��و مق��دَّر، ق��د يوح��ي ب��اأنَّ في  ِذْك��ُر كلِّ �س��يء ف��ي الجمل��ة حتَّ
��ي عل��ى اعتبار اأنه  ��ي ب��الدة، وم��ن الجمي��ل اأْن ُيخاَط��ب المتلقِّ المتلقِّ
َفِط��ن لل��كالم؛ ليك��وَن م�س��ارًكا ف��ي تكوي��ن المعن��ى، وعل��ى تعبي��ر 
ر  ��ي ف��ي ت�س��وُّ موؤلِّفن��ا: »تحقي��ق الم�س��اركة بي��ن المن�س��ئ والمتلقِّ
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والموازن��ة بي��ن م��ا ه��و قدي��م وحدي��ث يق��ّوي الّدرا�س��ة ويع�س��م 
نتائجه��ا م��ن الأح��كام الّناق�س��ة اأو المك��ّررة.

٣_بع���س الأخط��اء المطبعّي��ة وه��ذا اأم��ر ل يخل��و من��ه اأّي كت��اب، 
ولكّن الأخطاء و�سلت اإلى حدٍّ ل يمكن تجاهلها لدى القائمين على 

الّطباعة.
ومهما يكن من مالحظات، فقد اأ�س��همت الّدرا�س��ة اإ�س��هاًما كبيًرا في 
تحريك ما هو راكد في كتب البالغة، وما هو مغفول عنه في الآيات 
م��ن دقائ��ق بالغّي��ة، كم��ا اأّنه��ا نبَّه��ت اإل��ى وظائف جديدة ل��م يلتفت 
اإليه��ا الباحث��ون ال�ّس��ابقون ح�س��ب كالم الموؤّلف، وه��ذه الوظائف ل 
تكتف��ي ببي��ان الغر���س، ب��ل تق��وم عل��ى ربط اأ�س��لوب الح��ذف بكامل 
الّن�ّس، والمقارنة بين اأ�سلوب الّن�ّس  القائم على الحذف والأ�سلوب 

القائ��م على ذكر المحذوف.

ما وراء الكتاب:
ظه��ر لن��ا ف��ي المقدِّم��ة اأنَّ هذه الّدرا�س��ة ج��اءت لتاأكي��د دور البالغة 
العربّي��ة ف��ي تبي��ان جمالّي��ات الق��راآن الكري��م، ول �س��كَّ اأنَّ الموؤلِّ��ف 
اأخل�س لهذا الغر�س بعدٍد من الأ�س��ئلة التي تحيط باأ�س��لوب الحذف 
��ا ما لم ي�سرِّح  ف��ي الق��راآن الكري��م، كما هي مح��دَّدة في المقدِّمة، اأمَّ
�س��مة التي  ه م��ن خ��الل الم��ادة الدَّ ب��ه الكت��اب، فن�س��تطيع اأن ن�ست�س��فَّ
قدَّمه��ا لن��ا، وكاأنَّ ه��ذا ال��ّزاد ُقدِّم لإغ��راء الكتَّاب والأدب��اء في النَّظر 
اإل��ى م�س��األة الإيج��از م��ن ناف��ذة الحذف الت��ي ُتِطلُّ على عوالم �س��تَّى 

في فن��ون القول.
��د م��ن ط��رف خف��يٍّ عل��ى ق��راءة  وم��ن جان��ٍب اآخ��ر، ف��اإنَّ الموؤلِّ��ف يوؤكِّ
الّن���سّ  القراآن��ّي ِم��ْن خ��الل الّتقدي��ر، ل م��ن خ��الل ظاه��ر الآي��ات، 
وه��ذه الق��راءة ُتعط��ي ُف�س��حة، ومج��اًل اأَكب��ر للق��راءة الّتاأويلّي��ة على 
د على  وف��ق �سواب��ط يحكمه��ا المنه��ج وال�ّس��ياق، وبالّتالي فه��و يوؤكِّ
��ة الّتف�س��ير الّلغ��وّي، وق��راءة الّن���ّس القراآن��ّي عب��ر الّلغ��ة قبل كلِّ  اأهميَّ
�س��يء؛ ليك��ون المنطل��ق ل��كلِّ زاوي��ة نظ��ر ف��ي الق��راءة، وك��ون القراآن 
ا بامتياز، يعتمد بالّدرجة الأولى الّلغة في اإي�سال  ا اأدبيًّ الكريم ن�سًّ
ر�س��الته، فهذا مبرِّر لالأدوات الّلغوّية ومناهجها باأْن تحّتلَّ المكانة 

الأول��ى في تف�س��ير الق��راآن الكريم.

��ينمائّي،  ورة، والتي ُتعدُّ من تقنيات الإخراج ال�سِّ تقني��ة تركي��ب ال�سّ
ا َيجعلنا نقول اإنَّ الحذف لي���س في ميدان الجملة فقط. ممَّ

ل��ت اإليها  ف��ي الخاتم��ة نق��ف عن��د مجموع��ة م��ن الّنتائ��ج الت��ي تو�سَّ
الّدرا�س��ة، نوجزه��ا فيما ياأتي: 

١-  العالقة بين المعنى الّلغوّي وال�سطالحّي.
٢-   الّربط بين نظرّية الحذف ونظرّية الّنظم.    

ا هو جديد في مفردة البحث وطرقها ووظائفها.  ٣-  الك�سف عمَّ

إشارات ونظرات حول الكتاب:
ولن��ا اأْن نثب��ت هن��ا بع���س الّتقييم��ات الت��ي ه��ي بمثاب��ة الّنظ��رة 
العام��ة ح��ول م��ا يحوي��ه الكت��اب م��ن مالحظ��ات وتنبيه��ات، وه��ي 
تغّطي جانًبا من القراءة الّتفاعلّية، وقد اقت�سرت في تدوينها على 

ثالث��ة مح��اور هي:    
بع��ه ف��ي درا�س��ته ف��ي  ١_ل��م ي�س��رِّح الموؤّل��ف بالمنه��ج ال��ذي اتَّ
المقدِّم��ة، ولكن��ه م��ن خ��الل اإ�س��ارة عاب��رة ف��ي )���س ٢١٨( ي�سط��رُّ 
للت�سري��ح فيق��ول: )لأنَّ الدرا�س��ة هن��ا تعتم��د المنه��ج الو�سف��ي ف��ي 

تحلي��ل الّن���سّ  القراآن��ي(. 
فالّدرا�س��ة تقوم على جانب نظرّي تعرِّف من خالله ظاهرة الحذف 
��ر الّظروف المحيطة بها بغية الو�سول اإلى نتائج مو�سوعّية،  وتف�سِّ

وهذا الجانب الو�سفّي ل يكاد يخلو اأيُّ بحث علمّي منه.
��ا الجان��ب الآخ��ر، فه��و تطبيق��ّي يق��وم عل��ى تحلي��ل عنا�س��ر  اأمَّ
مو�سوع الحذف من خالل الآيات القراآنّية، وفي عر�سه لالآراء نجد 

الّتف�س��ير والّنق��د وال�س��تنتاج وكل ذل��ك �سم��ن المنه��ج الّتحليل��ّي.
والم��زج بي��ن المنهج الو�سفّي والّتحليلّي اأم��ر ل بدَّ منه؛ لأنَّ الّثاني 
��ل اإج��راءات المنه��ج الأّول، وي�س��اعد ف��ي بل��وغ نتائج تعك���س ما  يكمِّ

كان في الق�س��م التَّعريفّي.
الدرا�س��ات  الهام���س معظمه��ا يخ���سّ  ف��ي  الت��ي  الإح��الت   _٢
القديم��ة، وم��ن خ��الل اإ�س��ارات واآراء المحّققي��ن الحديثي��ن المختلفة 
وتعليقاته��م عل��ى ه��ذه الم�سّنف��ات الّلغوّي��ة والبالغّي��ة، بالإ�ساف��ة 
اإل��ى الإح��الت عل��ى درا�س��ات حديث��ة، اإّل اأنَّ �سوته��ا خج��ول اأم��ام 
هيب��ة الم�سّنف��ات القديم��ة، ونح��ن نع��رف اأنَّ الّتن��وع ف��ي الإحالت 

البيان القرآني
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قـــــراءة بــالغيــة 
بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لحديث أم معَبد في وصف النَّ

بـالغـة

نــا َخيــِر الــَوَرى، وعلــى  ــالُم علــى نبيِّ ــالُة والسَّ الحمــُد هلِل الــذي َخلــَق فســّوى، والصَّ
ــِق  ــُر الَخل ــًدا ملسو هيلع هللا ىلص هــو خي نــا محّم ــُم اقتــَدى، وبعــُد؛ فــإنَّ نبيَّ ــن بِه ــِه وَم ــِه وَصحِب آِل
ــاِل  ــا، ولكم ــًة وَخْلًق ــم هيئ ــا، وأكَمُله ــْمًتا وُخُلًق ــاِس َس ــُن الّن ــة. أحس ــُل البرّي وأفض
َتــه  ــن وصــَف طلَّ ــِه َمــن وصَفــُه َحــقَّ َوصِفــه، وكاَن ممَّ ِخْلقِتــِه وُخُلِقــِه لــم ُيَوفِّ
ــا  ــرَّ به ــة، م ــٍد الخزاعّي ــأمِّ معب ــى ب ــرأٌة ُتكن ــوّيَة، ام ــِه الس ــماِت وجِه ــَة، وقَس البِهّي
ــْت  النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي هجرِتــِه مــن مّكــَة إلــى المدينــِة، رأْت علــى يَديــه الخيــراِت، وحلَّ
ِبَمْقَدِمــه عليهــا البــَركاُت، فلّمــا أْن أراَدْت وصَفــُه انطلــَق لســاُنها بكلمــاٍت هــي غايــٌة 
قــِة والبراعــِة، أبهــرت بهــا َمــن جــاَء بعَدهــا ِمــن أهــِل الَفصاحــِة والَبالغــِة. فــي الدِّ

د. معتز وسام المحتسب
بوّية ّنة النَّ باحث في مركز إحسان لدراسات السُّ

��ه بالهجرِة اإلى المدينِة، خرَج من مّكَة  ب��يُّ ملسو هيلع هللا ىلص حي��َن اأِذَن له ربُّ فالنَّ
��َي اهلل عنه- ومولى اأبي بكٍر  ومَع��ُه �ساحُب��ُه اأب��و بكٍر ال�سدِّيُق -َر�سِ
عام��ُر ب��ُن ُفَهيرَة، وخرج معهم عب��ُد اهلِل بُن اأَُريِقٍط اللَّيثيُّ يدلُّهم على 
ري��ِق، وف��ي طريقه��م اإل��ى المدين��ِة األجاأَُه��ُم الج��وُع والَعَط���ُس اإل��ى  الطَّ
خيمَتيِن في مكان ُيدعى ُقَديًدا، وُهما لمراأة ُتْكنى باأمِّ معبٍد، وهي 
ُة، فا�ْس��َتْطَعموها َفَلْم َيُكْن عنَدها اإل �س��اٌة  عاِتكُة ِبنُت خالٍد الخزاعيَّ
ْرَعها، فامتالأَ ِبَبركِته  ، َفَم�َس��َح النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �سَ َعْجفاُء لي�َس��ْت بذاِت َدرٍّ
لَبًنا، َف�َس��ِربوا ِمْنُه بعَد اأَْن �س��قى اأمَّ معبٍد واأ�س��َبعها، ثمَّ ارتحلوا عنها، 
َفَلّما َرَجَع َزوُجها اأبو معبٍد وراأى اللَّبَن َعِجَب مّما راأى؛ اإِْذ ل َحلوَبَة 
ف��ي البي��ت، فقاَلْت له: َم��رَّ بنا َرُجٌل ُمباَرٌك، ِمن حاِلِه كذا وكذا، قاَل: 

ِفي��ِه ِلي يا اأُمَّ َمْعَبٍد، فقاَلْت: �سِ
»َرأَْيــُت َرُجــاًل ظاِهــَر الَوضــاءِة، أَْبَلــَج الَوْجــِه، َحَســَن الَخْلــِق، َلــْم 
َتِعْبــُه ُثْجلــٌة، َوَلــْم ُتــْزِر بــِه َصْعلــٌة، َوِســيٌم َقِســيٌم، فــي َعْيَنْيــِه َدَعــٌج، 
وفــي أَْشــفاِرِه َوَطــٌف، وفــي َصْوِتــِه َصَحــٌل، وفــي ُعُنِقــِه َســَطٌع، 
َفَعَلْيــِه الَوقــاُر، وِإْن  ِإْن َصَمــَت  أَْقــَرُن،  وفــي ِلْحَيِتــِه َكثافــٌة، أََزجُّ 
َبِعيــٍد،  ِمــن  َوأْبهــاُه  الّنــاِس  أْجَمــُل  الَبهــاُء،  َوَعــالُه  َســما  ــَم  َتَكلَّ
َوأَْحــالُه َوأَْحَســُنُه ِمــْن َقِريــٍب، ُحْلــُو المْنِطــِق؛ َفْصــٌل، ال َنــْزٌر َوال 
ى ِمــْن  ْرَن، َرْبَعــٌة؛ ال ُيَتَشــنَّ َهــَذٌر، َكأَنَّ َمْنِطَقــُه َخــَرزاُت َنْظــٍم َيَتَحــدَّ
ُطــوٍل، َوال َتْقَتِحُمــُه َعْيــٌن ِمــْن ِقَصــٍر، ُغْصــٌن َبْيــَن ُغْصَنْيــِن؛ فُهــَو 
ــوَن ِبــِه،  الثــِة َمْنَظــًرا، َوأَْحَســُنُهْم َقــْدًرا، َلــُه ُرَفقــاُء َيُحفُّ أْنَضــُر الثَّ
ِإْن قــاَل أَْنَصُتــوا ِلَقْوِلــِه، وِإْن أَمــَر َتبــاَدُروا ِإلــى أَْمــِرِه، َمْحُفــوٌد 
ــٌد. ق��اَل اأَُب��و َمْعَب��ٍد: ُه��َو واهلِل �ساِح��ُب  َمْحُشــوٌد، ال عاِبــٌس َوال ُمَفنَّ
َحَبُه،  َة، َوَلَقْد َهَمْمُت اأَْن اأ�سْ ُقَرْي�ٍس الَِّذي ُذِكَر لنا ِمن اأَْمِرِه ما ُذِكَر ِبَمكَّ

ولأَْفَعَل��نَّ اإِْن َوَج��دُت اإِل��ى َذِل��َك �َس��ِبياًل«.
والمتاأمُل في هذِه الكلماِت يجُدها على م�ستوًى عاٍل من الف�ساحِة 

ِة لهذا النَّ�ّس: مات العامَّ في الأ�سلوِب، والدِّّقِة في التَّعبيِر، فِمَن ال�سِّ
ها مع بع�ٍس. • عذوبُة الألفاِظ و�سال�َسُتها وتناُغُمها وتاآُلُف بع�سِ

د؛ فهذِه الكلم��اُت الموَجزُة  • الإيج��اُز ف��ي اللَّف��ِظ، مَع الإيف��اِء بالَق�سْ
ًفا متكاِماًل للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأعَطْت َو�سْ

ٍع. ِة في الكالِم دوَن تكلٍُّف اأو ت�سنُّ ناِت البديعيَّ • ظهوُر المَح�سِّ
�سبيهاِت.  َوِر الفنّيِة وِدّقُة التَّ • براعُة ال�سُّ

�سل�س��ُل المنطق��يُّ ف��ي ذكِر الأو�س��اِف؛ وذلك ِبَتقدي��ِم الأو�ساِف  • التَّ

فاِت الالزمِة على المتعدِّيِة. ِة، وتقديِم ال�سِّ العاّم��ِة عل��ى الخا�سَّ
• المراوح��ُة بي��َن الُجَم��ِل ال�س��مّيِة والفعلّي��ِة، م��ع تغلي��ِب الُجَم��ِل 

ب��وِت، ومق��اُم الَو�س��ِف َيقت�س��ي ذل��ك. ال�س��ميِة لَدلَلِته��ا عل��ى الثُّ
: وهذا تحليٌل تف�سيليُّ للّن�سِّ

ب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص بقوِله��ا: » َراأَْي��ُت َرُج��اًل  ب��داأَْت اأمُّ معَب��ٍد ف��ي و�س��ِف النَّ
��ا  ظاِه��َر الَو�س��اءِة« وف��ي ذل��ك ُح�ْس��ُن ابت��داء؛ اإِْذ ذك��َرْت و�سًف��ا عامًّ
ُل  ُل م��ا يلف��ُت نظ��َر الّرائ��ي؛ اأْي اإنَّ الّناظ��َر اإل��ى النب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأوَّ ه��و اأوَّ
م��ا ي��راُه ي��رى رج��اًل ا�س��تجمَع الَو�س��اءِة ف��ي مظَه��ره، ويوؤّك��ُد ذل��ك 
ا�س��تعماُل الم�س��دِر )الَو�س��اءة( واإ�ساف��ة لف��ظ )ظاه��ر( اإلي��ه، فق��د 
ف��ة الم�س��بَّهة )و�س��يء( ب��اأن تق��ول: »راأيُت  عَدَل��ت ع��ن التَّعبي��ِر بال�سِّ
فة  رج��اًل و�سيًئ��ا«، وتعبيُره��ا اأبل��ُغ ف��ي الدَّلل��ِة على ا�س��تجماِع ال�سِّ
ِنها في المو�سوِف؛ لدللِة الم�سدِر على كامِل المعنى، اإ�سافًة  وتمكُّ
اإلى ال�ستغراِق الذي ُيفيُدُه دخوُل الألف والاّلِم على الم�سدِر، وكاأنَّ 

الو�س��اءَة كلَّه��ا ظاه��رٌة في��ه ملسو هيلع هللا ىلص.
��ِف اأ�س��رِف اأع�ساِئ��ه ملسو هيلع هللا ىلص اّل��ذي ه��و الَوج��ُه،  ث��مَّ اأعقَب��ْت ذل��ك ِبَو�سْ
فقالت: »اأْبَلَج الَوْجِه« وذلك ح�س��ُن اختياٍر منها ِبَتقديِم ما لُه �َس��َرٌف 
َف��ت الَوْج��َه بالَبَل��ِج وه��و الإ�س��راُق، وه��ذا المعن��ى  عل��ى غي��ِرِه، فَو�سَ
ها  ّل اأنَّ داخ��ٌل ف��ي قوِله��ا المتق��ّدِم: »راأي��ُت رج��اًل ظاِه��َر الَو�س��اءِة«، اإِ
��ه َمْكَمُن  اأراَدْت تخ�سي���َس الَوج��ِه ِل�َس��رِفِه عل��ى �س��ائِر الأع�ساِء، ولأنَّ
التَّفا�سِل في الُح�ْس��ِن والجماِل، وفي ذلك اإطناٌب ِبِذْكِر الخا�سِّ بعَد 

. العامِّ
��ه »َح�َس��ُن الَخْل��ِق«، ولي���َس ف��ي ه��ذا تك��راٌر ِلقوِلها  بع��َد ذل��َك ذك��َرْت اأنَّ
»ظاه��َر الو�س��اءِة«؛ اإِذ الو�ساءُة الإ�س��راُق، وتظهُر للّناظِر من الَوْهلِة 
الأول��ى، اأّما ُح�س��ُن الَخْل��ِق فهو جمال الِخلقِة و�س��المُتها من العيوِب 
��ِل واإمعاِن الّنَظِر. ائي بعَد التاأمُّ والنَّقائ���ِس الَخْلِقّي��ِة، ويظه��ُر ذلك للرَّ

ْعلٌة« وفي هذا تاأكيٌد لُح�ْسِن  ُثمَّ قاَلْت: »َلْم َتِعْبُه ُثْجلٌة، َوَلْم ُتْزِر بِه �سَ
ْعلُة  ْجل��ُة ِكَبُر الَبطِن، وال�سَّ الَخْل��ِق ِبَنْف��ِي بع�ِس العيوِب الَخْلِقّيِة، فالثُّ
ْجلة(، والفعَل  اأ�ِس، وفي ا�ستخداِمها الفعَل )لم َتِعبه( مع )الثُّ َغُر الرَّ �سِ
علة( = ح�سُن اختياٍر لالألفاِظ؛ فقد عبَّرت ِبَنْفِي  )لم ُتزِر ِبِه( مع )ال�سَّ
اأ���ِس؛ لأنَّ كبي��َر  َغ��ِر الرَّ العي��ِب م��ع ِكَب��ِر البط��ِن، وِبَنْف��ِي الإِزراِء م��ع �سِ
م��ا اّلذي قد  ��ه ل ُي��زَدرى ول ُيحَتَق��ُر غالًبا، واإنَّ البط��ِن ق��د ُيع��اُب ولكنَّ
ْعلة( �َس��ْجٌع ح�سٌن. اأ���ِس، وبين )ُثْجلة( و)�سَ ُيزَدرى وُيحَتَقُر �سغيُر الرَّ

٣0٣١ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



��ُه ملسو هيلع هللا ىلص »َو�ِس��يٌم َق�ِس��يٌم«، وف��ي ه��ذا تتمي��ٌم ) ( لقوله��ا:  ُث��مَّ ذَك��َرْت اأَنَّ
»َح�َس��َن الَخْل��ِق«، فالَو�س��امة والَق�س��امة اأَْم��راِن زائ��داِن عل��ى ُح�ْس��ِن 
الَخْل��ِق، فالَو�س��يُم ه��و الَح�َس��ُن الَو�س��يُء، كاأنَّ الُح�ْس��َن �ساَر له �ِس��مًة 
وعالمًة، والق�س��يُم هو جميُل الَوْجِه، كاأنَّ كلَّ مو�سٍع منه اأخَذ ِق�س��ًما 
من الجماِل مع تالوؤٍم وتنا�ُس��ٍق. وفي قولها: »َو�ِس��يٌم َق�ِس��يٌم« ِجنا�س 
ا َحْذُف الم�سَنِد اإليه -وهو  غير تامٍّ بين )و�سيم( و)ق�سيم(، وفيه اأي�سً
المبت��داأ- ِلُظه��وِره والِعْل��ِم ب��ِه، والتَّقدي��ُر: هو و�س��يٌم ق�س��يٌم، فالُجملُة 
ٌة، وف��ي ه��ذا ُع��دوٌل عن التَّعبي��ِر بالُجمل��ِة الفعلّي��ة للّدللِة على  ا�س��ميَّ

فاٍت. ُثب��وِت ما �َس��َتْذُكُر ِمْن �سِ
��ُه ملسو هيلع هللا ىلص: »ف��ي َعْيَنْي��ِه َدَع��ٌج، وف��ي اأَ�ْس��فاِرِه  َفْت��ُه باأنَّ بْع��َد ذل��ك و�سَ
َزجُّ  َحٌل، وفي ُعُنِقِه �َسَطٌع، وفي ِلْحَيِتِه َكثافٌة، اأَ ْوِتِه �سَ َوَطٌف، وفي �سَ
��ِة ذكَرْته��ا للدَّلل��ِة على  اأَْق��َرُن«، وه��ذه ُجمل��ٌة م��ن الأو�س��اِف الخا�سّ
ب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَق�س��اَمِته، فهذا اإطناٌب ِبَتْف�سيِل م��ا اأَْجَمَلْتُه في  و�س��امِة النَّ
َعُج: �ِس��ّدُة �س��واِد الَحَدقِة في �ِسّدِة بيا�ِس  َقوِلها: »َو�س��يٌم َق�س��يٌم«، فالدَّ
��َعُر الّناِبُت في  م��ا حوَله��ا، وَوَطُف الأ�س��فاِر: طوُل الأهداِب؛ وهي ال�سَّ
وِت: ُبّحٌة ي�س��يرٌة في��ه تجعُله اأجمَل  َح��ُل في ال�سَّ ط��َرِف الَجف��ِن، وال�سَّ
 : ��َطُع ف��ي الُعُنِق: طوٌل فيه��ا، والأََزجُّ ، وال�سَّ ��وِت الحادِّ واأنق��ى ِم��َن ال�سَّ
ق��َرُن: مق��روُن  ���ٍس، والأَ َم��ْن كاَن ف��ي حاجَبي��ِه ِدّق��ٌة م��ع ط��وٍل وَتقوُّ
الحاجَبي��ِن، وق��د كاَن بي��ن حاجَبي��ِه ملسو هيلع هللا ىلص اّت�س��اٌل َي�س��يٌر َيْظَه��ُر لم��ْن 
َظَر. وفي قوِلها: »في َعْيَنْيِه َدَعٌج، وفي اأَ�ْس��فاِرِه َوَطٌف، وفي  َق النَّ َدقَّ
َح��ٌل، وف��ي ُعُنِق��ِه �َس��َطٌع، وفي ِلْحَيِت��ِه َكثافٌة« خم���ُس ُجَمٍل  ْوِت��ِه �سَ �سَ
َم فيها الم�س��َنُد )الخبر( على الم�س��ند اإليه )المبتداأ(، وفي  ا�س��مّيٍة تَقدَّ
َنْت��ُه ه��ذِه الأخب��اُر ِم��ْن ِذْك��ِر الَعيَنيِن  مَّ ه��ذا التَّقدي��ِم ت�س��ريٌف لم��ا َت�سَ
��وِت والُعُن��ِق واللِّحيِة، ووَقَع الم�س��َنُد ف��ي هذه الُجَمِل  والأ�س��فاِر وال�سَّ
نكرًة، ودللُة هذا التَّنكيِر هي اأنَّ اتِّ�ساَفُه ملسو هيلع هللا ىلص بهذِه الأو�ساِف اإنّما 
ه��و بالَق��ْدِر الذي ُيَعدُّ ُح�س��ًنا وجم��اًل؛ لأنَّ الزِّيادَة على ذلك القْدِر قد 
ًف��ا  ��ُل ل��و كان الم�س��َنُد اإلي��ِه ُمَعرَّ يك��وُن معيًب��ا، وه��ذا المعن��ى ل يح�سُ

بالأِل��ِف وال��اّلِم اّلذي ُيفيُد ال�س��ِتغراَق المناف��ي للَمق�سوِد.
َم��َت َفَعَلْي��ِه الَوقاُر، واإِْن َتَكلََّم �َس��ما َوَع��الُه الَبهاُء«،  ْن �سَ ُث��ّم قاَل��ْت: »اإِ
 ، وف��ي ه��ذا ال��كالِم عدوٌل م��ن جانَبين: جانٍب معن��ويٍّ وجانٍب لفظيٍّ
ف��ات الح�س��ّيِة اإل��ى �سف��اٍت  اأّم��ا المعن��ويُّ فه��و النتق��اُل م��ن ال�سِّ

، و�سَفْت��ه  ��يِّ معنوّي��ٍة، فبع��َد اأن ذك��َرْت بع���َس مظاه��ِر َجماِل��ِه الح�سِّ
بالَوق��اِر ح��اَل �سمِت��ِه وبالَبهاِء ح��اَل تكلُِّمِه، وهي �سف��اٌت معنوّيٌة، 
واأّما الُعدوُل اللَّفظيُّ فهو النتقاُل اإلى التَّعبير بالجملِة الفعلّيِة التي 
فاِت  ِد، والنُّكت��ُة ف��ي ذل��ك اأنَّ ما �س��بَق كاَن م��ن ال�سِّ ت��ُدلُّ عل��ى التج��دُّ
الالزم��ِة الّثابت��ِة َفنا�َس��َب اأن ُتعبَِّر عن��ه بالُجَمِل ال�س��مّيِة، اأّما الوقاُر 
م��ِت اأو التَّكلُِّم وُهم��ا ُمَتَجدِّدان ول  َدْتُهم��ا ِبح��اِل ال�سَّ والبه��اُء فق��د قيَّ
يجتمع��ان ف��ي وقٍت واحٍد. والّتعريُف ف��ي كلمَتي )الوقار( و)البهاء( 
فَتي��ِن، بخالِف ما لو  ُيفي��ُد ال�س��تغراَق وُبل��وَغ الغايِة في هاَتيِن ال�سِّ
قال��ت: »فعلي��ِه وق��اٌر« و»ع��الُه به��اٌء«. وفي قوِله��ا: »فعلي��ه الوقاُر« 
ب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص ح��اَل  ا�س��تعارٌة؛ فق��د �س��بََّهت الَوق��اَر ال��ذي َيظَه��ُر عل��ى النَّ
�سْمِته بالّتاِج يعلو فوَق راأ�ِسِه، وفي قولها: »عاله البهاُء« ا�ستعارٌة 
ب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص عندم��ا يتكّلُم  َهِت الَبه��اَء ال��ذي يب��دو من النَّ ��ا؛ فق��د �س��بَّ اأي�سً
ب�سيٍء و�سيٍء يعلوُه وُيظلُِّله. وبين لفَظْي )فعليه( و)وعاله( جنا�س 
. وفي ا�س��تعماِل ح��رِف الجرِّ )عل��ى( مَع الوقاِر، وا�س��تعماِل  غي��ر ت��امٍّ
الفعِل الما�سي )عال( مَع البهاِء َلْفتٌة لطيفٌة؛ وهي اأنَّ قوَلها: »فعليه 
ب��وِت وال�س��تقرار، وه��ذا  ��ٌة عل��ى الثُّ الَوق��اُر« جمل��ٌة ا�س��مّيٌة، وه��ي دالَّ
��كوِن، اأّم��ا قوُله��ا: »عاله البه��اُء« فجملٌة  م��ِت وال�سُّ ُينا�ِس��ُب ح��اَل ال�سَّ
ِث  ِد، وه��ذا ُينا�ِس��ُب ح��اَل التَّح��دُّ فعلّي��ٌة داّل��ٌة عل��ى الحرك��ِة والتَّج��دُّ
والّتكلُّ��م، ويمك��ن اأن يق��اَل: اإنَّ قوَله��ا: »فعلي��ه الَوق��اُر« ي�س��يُر اإلى اأنَّ 
ُل علي��ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِم��ن ف��وُق، اأم��ا قوله��ا: »ع��الُه  ��كينَة تتن��زَّ الوق��اَر وال�سَّ
البه��اُء« في�س��يُر اإل��ى اأنَّ البهاَء والإ�س��راَق يخُرج من��ه ملسو هيلع هللا ىلص ثم يعلوه.

ول��م تكَت��ِف اأمُّ معب��ٍد ِبِذْك��ِر �سفاِت الُح�س��ِن والجماِل عن��َد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َلْت��ُه عل��ى َم��ن كان َمَعُه فقال��ت: »اأْجَمُل  ، ب��ل زادت عل��ى ذل��ك اأَْن َف�سَّ
ْح�َس��ُنُه ِمْن َقِريٍب«، وهذا اإطناٌب؛  الّنا���ِس َواأْبهاُه ِمن َبِعيٍد، َواأَْحالُه َواأَ
لأّن ه��ذا المعن��ى �س��بق ف��ي قوله��ا قب��ُل: »ح�س��ن الخل��ق«، ولك��ّن ه��ذا 
الإطن��اَب في��ه فائ��دة؛ اإذ الُح�ْس��ُن والجم��اُل م��ن الأموِر الّن�س��بّية، فقد 
ه اإذا ما اقترَن بغيِره قد يفِقُد �سيًئا  يكون المرُء في نف�ِسِه جمياًل، لكنَّ
ُه ملسو هيلع هللا ىلص  ْت اأنَّ م��ن ذل��ك الُح�ْس��ِن، ل��ذا نبَّه��ت اأمُّ معبٍد على هذا الأم��ِر وبينَّ
مت�س��دٌِّر ف��ي الح�س��ِن والجم��اِل حّت��ى واإِْن كاَن مَع غيِره، و�س��واٌء راآُه 
الّناظُر ِمْن بعيٍد اأم من قريٍب، واختياُرها الو�سَف بالجماِل والبهاِء 
م��ع الُبْع��ِد، والو�سَف بالحالوِة والُح�ْس��ِن مَع الق��رِب كاَن دقيًقا؛ لأنَّ 
الُحْكَم بالجماِل والبهاِء يظهُر للّناظٍر من بعيٍد، اأّما الحكُم بالحالوِة 

بـالغـة

يح�س��ُل  فاإّن��ه  والح�س��ِن 
��ِق م��ن قري��ٍب.  ��ِل المدقِّ لِلُمتاأمِّ
وفي هذه الجملة ُحِذَف الم�سَنُد 
اإلي��ه للِعْل��ِم ب��ه، والتَّقدي��ر: »هو 
ه��ا  اأجم��ُل الّنا���ِس..«، وُيلَح��ُظ اأنَّ
رجَع��ْت اإل��ى التَّعبي��ِر بالجَمل��ِة 
ال�س��مّيِة، وذل��َك ِلَتقري��ِر ُثب��وِت 
)بعي��د(  وبي��ن  �َس��َتْذُكُره.  م��ا 

و)قري��ب( ِطب��اٌق ح�س��ٌن.
فقاَل��ْت:  و�سَف��ْت كالَم��ُه  ث��مَّ 

��ٌل ل َن��ْزٌر َول َه��َذٌر، َكاأَنَّ َمْنِطَق��ُه َخ��َرزاُت َنْظ��ٍم  »ُحْل��ُو الَمْنِط��ِق، َف�سْ
ْرَن«، فبداأَْت ِبَت�ْسبيِه كالِمِه ب�سيٍء ُحلِو المذاِق كالع�سِل ونحِوِه،  َيَتَحدَّ
وهذا على �س��بيِل ال�س��تعارِة، فلما كاَن منِطُقه ملسو هيلع هللا ىلص في اأذنها طيَِّب 
ٌل ل  َهتُه ب�س��يٍء طيِّ��ِب المذاِق، ث��مَّ ذكَرْت اأنَّ كالَم��ُه »ف�سْ الم�س��َمِع �س��بَّ
ْزِر والهَذر فا�سٌل بينهما،  نْزٌر ول َهَذٌر«، اأْي اإِنَّ كالَمه و�َس��ٌط بيَن النَّ
��زر ه��و القلي��ُل، والَه��َذُر هو الكثي��ُر، فَبْي��َن اللَّفَظين ِطباٌق، فلي���َس  والنَّ
، والمق�س��وُد اأنَّ كالَم��ه  كالُم��ُه ِبقلي��ل ِلِع��يٍّ اأو عْج��ٍز، ول بكثي��ٍر ُمِم��لٍّ
ملسو هيلع هللا ىلص وا�س��ٌح بيِّ��ٌن ِم��ن غي��ِر اإِق��الٍل ُيح��ِدُث ف��ي المعن��ى اإخ��الًل، ول 
َهْت كالَمُه ومنِطَق��ُه بَخَرزاِت  اإكث��اٍر ي��وِرُث ف��ي النَّف���ِس اإِمالًل. ثمَّ �س��بَّ
 . ال�سُة في كلٍّ ِه ِبِه هو ال�سَّ ِه والم�س��بَّ ُر، والجامُع بيَن الم�س��بَّ ِعْقٍد َتَتحدَّ
��ٌل ل َن��ْزٌر َول َه��َذٌر« حذفت الم�س��نَد  وف��ي قوله��ا: »ُحْل��ُو الَمْنِط��ِق، َف�سْ
اإلي��ه ف��ي مو�سَعي��ِن، الأّوُل ف��ي قوِله��ا: )حلُو المنط��ِق(، والتقديُر: هو 
حل��ُو المنط��ِق، والمق�سود به النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، والآَخُر في قوِلها: )ف�سٌل(، 
��ٌل، وح��ذُف الأولِّ لظه��وِرِه وكم��اِل العل��ِم ب��ِه،  والّتقدي��ُر: كالُم��ُه َف�سْ

��ياِق عليه. والّثان��ي لِدللِة ال�سِّ
بع��َد ذل��َك انتقَل��ْت اإل��ى و�س��ِف قاَمِت��ِه فقال��ت: »َرْبع��ٌة؛ ل ُيَت�َس��نَّى ِمْن 
ْت بجملٍة ا�س��مّيٍة محذوفِة  ر«، فب��داأَ ُط��وٍل، َول َتْقَتِحُم��ُه َعْي��ٌن ِم��ْن ِق�سَ
المبت��داأِ للِعْل��ِم ب��ِه، والّتقدي��ُر: ه��و ربع��ٌة، والرَّبع��ُة هو متو�س��ُط القامِة 
��دت ذل��َك بقوله��ا: »ل ُيَت�َس��نَّى ِم��ْن ُطوٍل،  ��ِر، ث��م اأكَّ ��وِل والِق�سَ بي��َن الطُّ
��ٍر« ففي��ه اإطن��اٌب بالتَّذيي��ِل، وبين )طول(  َول َتْقَتِحُم��ُه َعْي��ٌن ِم��ْن ِق�سَ
و)ق�س��ر( طب��اٌق، ومعن��ى )ل ُيَت�َس��نَّى(: ل ُيع��اب، ِم��ن: �س��اَن ي�س��يُن 
�س��يًنا، ومعن��ى )ل َتقتِحُم��ه(: ل تحتقره، والمق�س��ود: و�سُفه -�سّلى 

باعت��داِل  و�س��لَّم-  علي��ه  اهلل 
القام��ة، ف��ال ُيع��اُب ِلط��وٍل ُمف��ِرٍط 
��ٍر َبيٍِّن، واختياُرها  ول ُيحتَق��ر لِق�سَ
ول والفعَل  الفعَل )ُيَت�َس��نَّى( م��ع الطُّ
ِر في��ه دّقٌة؛ لأنَّ  )تقَتح��م( م��ع الِق�سَ
وِل قد ُينَظُر  من كاَن ُمفِرًطا في الطُّ
��يِن،  اإليه على اأّن فيه �س��يًئا من ال�سَّ
اأّم��ا م��ن كان ق�سي��ًرا فيزي��ُد عل��ى 
��ه ق��د ُيحَتَق��ُر وُي�ْس��َت�سَغر  ِل باأنَّ الأوَّ
�س��اأُنه، ث��م اإّنه��ا ل��م تذك��ِر فاع��َل الفع��ِل )ُيَت�َس��نَّى( وَبَنْت��ُه للمفع��وِل، 
وذك��َرْت فاع��ل )تقتح��م(؛ ِلَيُعمَّ النَّفُي كلَّ فاعٍل ف��ي الأّول؛ لأّنه ملسو هيلع هللا ىلص 
��ر، وه��ذا الّط��وُل ل َي��راه اأح��ٌد  ��وِل ِمْن��ُه اإل��ى الِق�سَ كاَن اأق��َرَب اإل��ى الطُّ

. �سيًنا
ول��م ُتغِف��ل اأمُّ معَب��ٍد م��ن كاَن م��ع النب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فق��د ذك��َرْت مكانَت��ُه 
َنْي��ِن«، َف�َس��بََّهت النب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص بي��َن  ��ٌن َبْي��َن ُغ�سْ بيَنه��م وقال��ت: »ُغ�سْ
رفيَقي��ِه بالُغ�س��ِن بي��َن غ�سَني��ِن ف��ي ُح�س��ِن الهيئ��ِة والقام��ة، وعلَّلت 
ْح�َس��ُنُهْم َق��ْدًرا«، وهن��ا  ��ُر الثَّالث��ِة َمْنَظ��ًرا، َواأَ ذل��ك فقال��ت: »فُه��َو اأْن�سَ
ذك��رت الم�س��نَد اإلي��ه )المبت��داأ: هو( عل��ى خالِف ما �س��بَق في موا�سَع 

م��ن كالمه��ا، وذل��ك للتَّخ�سي���ِس حي��ن ُذِك��َر مَع��ُه غي��ُره.
ْحِب��ِه ل��ه وتعظيِمهم  ب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِذْك��ِر توقي��ِر �سَ َفه��ا للنَّ ث��مَّ خَتَم��ْت َو�سْ
ُتوا ِلَقْوِل��ِه، واإِْن اأَمَر  وَن ِب��ِه، اإِْن قاَل اأَْن�سَ اإّي��اه فقاَل��ْت: »َل��ُه ُرَفقاُء َيُحفُّ
��ٌد«، وفي هذا  َتب��اَدُروا اإِل��ى اأَْم��ِرِه، َمْحُفوٌد َمْح�ُس��وٌد، ل عاِب���ٌس َول ُمَفنَّ
ف��اِت  َن��ْت ف��ي ه��ذه الخاتم��ة اأََث��َر ال�سِّ براع��ُة ِخت��اٍم ِلَكالِمه��ا، اإِْذ بيَّ
الَخْلِقّي��ِة والُخُلِقّي��ِة للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في مكانِت��ِه الجتماعّيِة، فالمحفود: 
ه��و المخدوُم، والمح�س��وُد: اّلذي يجتمُع النا���ُس اإلي��ِه. ومعنى قوِلها: 
��ٌد«: لي���س ِبعاِب���ِس الوج��ِه، ول من�س��وًبا اإل��ى ِقّل��ِة  »ل عاِب���ٌس َول ُمَفنَّ

العق��ِل وكث��رِة الخطاأِ ب�س��بِب اله��رِم، �سلواُت ربي و�س��الُمُه عليِه.
ب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فق��د  وبه��ذا الأ�س��لوِب الب��ارِع كاَن و�س��ُف اأمِّ معب��ٍد النَّ
َب على  و�سَف��ْت �س��يًئا م��ن محا�س��ِن ِخْلَقِت��ِه وم��كارِم ُخُلِق��ِه، وم��ا ترتَّ

ذل��ك ِم��ن عالَقِت��ِه بَم��ن حوَل��ه وُح�س��ِن معاملِته��م ل��ه.

٣٢٣٣ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



لغتي العربّية
 بين الّضبط واإلثراء

هراني د. عبد الكريم صالح الزَّ
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

       عزيــز علــى القلــم أْن يصــف جــالاًل، إذا وَقــع فــي هيبــة الجمــال والكمــال، إّنهــا ُلغتــي التــي اكتمــل 
بناؤهــا، واّتســقت تراكيُبهــا، وانتظمــت ألفاُظها، فجاءت أســاليُبها مكتملــَة الّصنعة، ومّتســقَة البناء، 
منضبطــًة فــي غيــر اقتصــاد، ولهــا ثــراء مــن غيــر اضطــراب. وقــد وقــع فــي فكــري أْن يكــون حديثــي 
فــي هــذه المقالــة حــول الّضبــط واإلثــراء فهمــا هّمــان تحركــت مــن أجلهمــا الِهمــم، وُعقــدت لهمــا 
بــط واإلثــراء،  ــه فــي فلــك الضَّ العزائــم، فظهــر لنــا عجيــُب مــا كتبــوه، وبديــُع مــا صنعــوه؛ إذ دار كلُّ
ــواٌت  ــدة، وخط ــُل عدي ــبقهما مراح ــراَء س ــَط واإلث ب ــكَّ أن الضَّ ــه، وال ش ــتدعي صاحب ــا يس وكالهم
ــة، قوانيــُن ُمْحكمــٌة، وقواعــُد شــاملة منضبطــة  ــُر الَعروضيَّ مديــدة. فالقيــاس، والّتقليــب، والدوائ
للّضبــط واإلثــراء، وهمــا مــا ســعى إليهمــا علمــاء العربّيــة قديًمــا، ومــا زال الّســعُي إليهمــا فــي العصــر 

الحديــث حثيًثــا. 

لـغـويـــات

ويت�س��ّدر الم�س��هَد ف��ي الع�س��ر القدي��م الخلي��ُل ب��ُن اأحم��د الفراهي��دّي 
)ت: ١70ه���(، فقد اأ�ّس���س للقيا���س وو�سل الغاي��ة فيه، و�سنع كتاَب 
العين على نظام الّتقليب، وقد اأّثر في الحركة العلمّية بعده، وو�سع 
��ة المتكامل��ة، فل��م ي�س��تطع اأح��ٌد اأْن ياأت��ي باإيق��اع  الّدوائ��ر الَعرو�سيَّ
ني��ع ا�س��تثماًرا بديًع��ا م��ن  خ��ارج اإيق��اع دوائ��ره. وق��د كان ه��ذا ال�سّ
��َر  هه��ا توجيًه��ا غيَّ الخلي��ل بنظرت��ه الح�سيف��ة للحرك��ة العلمّي��ة فوجَّ
الم�س��ار لقواعد ريا�سّية ُتح�س��ي وتخت�سر الجهد والوقت، وت�سبط، 
ا، وا�ستقراًء  وُتثري. وقد كان ال�ستقراء لدى الخليل ا�ستقراًء َت�سنيفيًّ

ا. ريا�سيًّ
          وُيَع��ُدّ ه��ذا ال�س��تقراء م��ن اأه��ّم خط��وات المعج��م الّتاريخ��ّي، 
و�س��نذكر ف��ي ه��ذا المق��ال م��ا و�سل اإلي��ه علم��اُء العربّية من قيا���س، 
وتقلي��ب، ودوائ��ر عرو�سّي��ة، لنعق��د المقارن��ة بين ع�سري��ن هدفهما 
ب��ط والإث��راء؛ لك��ي ُن�س��هَم ف��ي �س��حذ الهم��م، ونق��دَح زن��اد الفكر،  ال�سّ
ونبّي��ن طريق ال�س��تقراء الّت�سنيفّي للُمعج��م الّتاريخّي للغة العربّية 
ال��ذي ب��داأ العم��ل ل�سناعت��ه، والّتخطي��ط لحاجات��ه، والّت�سني��ف 
والّتوزي��ع لعمل��ه، ف�س��يكون ا�س��تثماًرا بديًع��ا لخت��زال الحو�س��بة 
العربّي��ة ف��ي ثوبه، والإفادة منه، و�س��يجد الباحث��ون في ت�سنيفاته 
�ساّلتهم؛ ففيه الفوارُق اللفظّية، والّتبايناُت ال�ّسكلّية، والمت�سابهاُت 
الو�سعّي��ة، و�س��يكون -ب��اإذن اهلل- �سناع��ًة معجمّي��ة عظيم��ة، تني��ر 

الّطري��ق للباحثي��ن ف��ي المج��الت الّلغوّي��ة المختلف��ة. 
ب��ط والإث��راء م��ن خ��الل تاأ�سي���س         و�س��يكون الحدي��ث ع��ن ال�سّ
علماء الّلغة العربّية لثالث ق�سايا، هي: القيا�س الّنحوّي، والّتقليب 
��ة لل�ّس��عر العرب��ّي، وبه��ذا ي�س��توفي  المعجم��ّي، والّدوائ��ر الَعرو�سيَّ
الحدي��ث جمي��ع الم�س��تويات الّلغوّي��ة، المف��ردة والّتركي��ب، والّن���ّس 
الأدبّي، َفقد كان جمع الّلغة في حقول دللّية محّددة بدايات اأولّية 

للمعج��م العربّي. 
       وق��د ر�س��َم لن��ا الخلي��ل طريًق��ا ومنهًج��ا وا�سًح��ا ف��ي نظامي��ن 
ة  عظيمي��ن: نظام الّتقليب للمعجم العرب��ّي، ونظام الّدوائر الَعرو�سيَّ
لل�ّس��عر العرب��ّي واأوزان��ه، م��ع و�س��ول الخلي��ل ب��ن اأحم��د الفراهي��دّي 
��ه: »كان الغاي��ة ف��ي ا�س��تخراج  للغاي��ة ف��ي القيا���س فقال��وا عن��ه اإنَّ
ه اب��ن جّنّي )ت:  م�س��ائل النح��و، وت�سحي��ح القيا���س في��ه«)))، وقد عدَّ

)1(  اأخبار النحويين الب�شريين: �ص ٣1. وبغية الوعاة: 557/1.

٣٩٢ه�( »�َسيِّد قومه، وكا�سف قناع القيا�س في علمه« ))).
         فالقيا���س قدي��م ف��ي العربّي��ة، لج��اأ اإلي��ه الّنح��اة من��ذ و�سع��وا 
اأُ�ُس�َس علم الّنحو، وبداأ الّتاأليف فيه بعد اأن اأ�سبح علًما قائًما بذاته؛ 
في��روي اب��ن �س��اّلم الجمح��ّي )ت: ٢٣١ه�( في كتاب��ه طبقات فحول 
ه: »وكان اأّول من اأ�س�ّس العربّية، وفتح بابها، واأنهج  ال�ّسعراء ما ن�سّ
«)))، وذك��ر ابن �س��اّلم  �س��بيلها، وو�س��ع قيا�س��ها: اأب��و الأ�س��ود الدوؤل��يُّ
��ا اأنَّ عب��د اهلل ب��ن اأب��ي اإ�س��حاق الح�سرم��ّي )ت: ١١7ه���(: »كان  اأْي�سً

اأّول م��ن َبَع��َج النَّحَو وَمدَّ القيا���س والعلل« ))).
ه��م وكوفيَّه��م، ق��د نهل��وا من  ول ري��ب اأنَّ الّنح��اة بع��د الخلي��ل، ب�سريَّ
��وا م��ن بحر فك��ره وعقله، فه��ذا �س��يبويِه تلميُذُه قد  معي��ن علم��ه، وَعبُّ
اعت��دَّ بالقيا���س اعت��داًدا كبي��ًرا، وكتاُب��ُه خي��ُر دلي��ل عل��ى ذل��ك. وفي��ه 
يق��ول اب��ن جّن��ّي: »ول���ّما كان الّنحوّي��ون بالع��رب لِحقي��ن، وعل��ى 

)2( الخ�شائ�ص: ٣٦2/1.
)٣(  طبقات فحول ال�شعراء: 1 / 12

)4(  ال�شابق:14/1.

الخليل الفراهيدي
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لـغـويـــات

ين،  �َس��ْمتهم اآخذي��ن، وِباألفاِظهم ُمتحلِّين، ولمعانيه��م وق�سودهم اآمِّ
جاز ل�ساحب الكتاب هذا العلم الذي جمع �سعاَعه، و�سَرع اأو�ساعه، 
وَر�س��م اأ�س��كاَله، وو�سم اأغفاَله، وخلَج اأ�س��َطانه، وبعج اأح�سانه، وزمَّ 
�س��وارده، واأف��اء ف��وارده، اأن ي��رى فيه نح��ًوا مّم��ا راأوا، ويحذوه على 
اأمثلته��م الت��ي ح��ذوا، واأن يعتقد في هذا المو�س��ع نحًوا مّما اعتقدوا 
��غ، ول��ه قاب��ل، وعن��ه غي��ر  ف��ي اأمثال��ه، ل �س��ّيما والقيا���س اإلي��ه ُم�سْ

متثاق��ل« ))). 
وق��د ج��اء بع��د �س��يبويه نح��اة اهتّم��وا بالقيا���س، واأَْوَل��ْوُه عناَيَته��م، 
ومنهم اأبو الح�سن الأخف�س )ت: ٢١١ه�( الذي لزم �سيبويه وتتلمذ 
ل��ه، واأخ��ذ عن��ه، واأّل��ف ف��ي القيا���س كت��اب المقايي���س ف��ي الّنح��و)))، 
ومنهم اأبو عثمان المازنّي )ت: ٢٤7ه�( الذي كان يقول: »ما قي�س 
عل��ى كالم الع��رب فه��و م��ن كالمه��م«)))، ولي���س كتاب��ه» الّت�سريف« 
ال��ذي �س��رحه اب��ن جّن��ي اإل دلي��اًل عل��ى اعتنائ��ه واهتمام��ه الكبي��ر 
بالقيا���س عل��ى كالم الع��رب، ومنه��م: اأب��و العبا���س الُمب��رِّد )ت: 
٢٨6ه���( ال��ذي ق��ال في��ه الأزه��رّي: »كان م��ن اأعل��م الّنا���س بمذاهب 
الب�سرّيي��ن ف��ي الّنح��و ومقايي�س��ه«)))، وق��د و�سف��ه ابن جّن��ي بقوله: 
»ُيَع��دُّ َجَب��اًل ف��ي الِعل��م، واإلي��ه اأف�س��ت مق��الت اأ�سحابنا، وه��و الذي 
َره��ا، واأج��رى الف��روع والِعَل��َل والمقايي���َس عليه��ا)))، وق��د  نقله��ا وَقرَّ
ُه الّدكت��ور �س��وقي �سي��ف )ت: ٢005م( -رحم��ه اهلل- اآخ��ر اأئمة  َع��دَّ

ين )1)). المدر�س��ة الب�سرّي��ة ال���ُمِهمِّ
واأم��ا نظ��ام الّتقلي��ب ف��ي معج��م العين ف��كان هدُف��ُه الإث��راء الّلغوّي، 
ومنه��ج الّتقلي��ب اأّثر في الفكر الّلغوّي من بعد و�سعه، فال تكاد تجد 
ًفا بعد كتاب العين اإل ي�سير اإليه اأو يدور في فلكه، فهو ا�ستثمار  موؤلَّ
لتوجي��ه التَّفكي��ر لجم��ع الّلغ��ة وتقليبه��ا عل��ى وج��وه مختلف��ة، ليت��مَّ 
حي��ح؛ فه��ي عملّي��ة مكتملة  ا�س��تنطاق الّتراكي��ب وقيا�ُس��ها عل��ى ال�سّ

لإث��راء الّلغة و�سبطها.
��ة فق��د ج��اء مكتم��اًل من�سبًط��ا؛ اإذ ذكر  واأّم��ا نظ��ام الّدوائ��ر الَعرو�سيَّ

)5(  الخ�شائ�ص البن جني: ٣09/1-٣10.
)٦(  الفهر�شت البن النديم: �ص 75. وانظر المدار�ص النحوية، د. �شوقي �شيف، �ص 94.

)7(  المن�شف: �ص 175-177. وانظر الخ�شائ�ص: ٣28/1.
)8( تهذيب اللغة لالأزهري:24/1.

)9( �شر �شناعة االإعراب البن جّنّي: 140/1.
)10(  المدار�ص النحوية، د. �شوقي �شيف: �ص142.

العلم��اء اأّن��ه ِعْل��ٌم ُوِل��َد مكتم��ال؛ فه��دف الخلي��ل م��ن هذا الّنظ��ام كان 
وال�ّس��اكن،  المتح��ّرك  ُيح�س��ي  كان  فالخلي��ل  والإث��راء،  ب��ط  لل�سّ
ن��ة لالأبيات  وتتاب��ع ذل��ك ف��ي دوائ��ر تتك��ّون منه��ا الّتفعي��الت المكوِّ

ال�ّس��عرّية. 
وقب��ل تحدي��د الأدوات الت��ي ا�س��تعملها الخلي��ل ف��ي �سب��ط ُبح��ور 
ال�ّس��عر ن��وّد تو�سي��ح ثالث خط��وات منهجّية قام بها ف��ي و�سع علم 
الَعرو�س، وهي �س��ابقة لهذا العلم، َبل هَي من الم�س��ّلمات التي ل بد 

منه��ا حّت��ى ا�س��تقام ه��ذا العلم وتّم بن��اوؤه، وهَي: 
1- االســتقراء: وتتطّل��ب ه��ذه العملّي��ة جم��ع كمّي��ة كبي��رة م��ن 
ال�ّسعر الجاهلّي و�سعر �سدر الإ�سالم وبني اأميَّة، وبذل فيها الخليل 
جه��ًدا كبي��ًرا. واأْنجزها على اأّتم وجه. وكانت نتائجها ُمَطْمِئنة؛ َوَقد 
ها جاءت  ل اإلي��ِه الخليل، كما اأنَّ ��ة ما َتَو�سّ �س��ت الدَّوائ��ر الَعرو�سيَّ لخَّ

�س��املًة جميع الإيقاعات �س��واء كانت ُم�س��تعملة اأو ُمهملة. 
ــل: وتحلي��ل الخلي��ل ال��ذي اأج��راه عل��ى العيِّن��ة الت��ي  2- الّتحلي
��ات على  اختاره��ا يق��وم عل��ى تجزئ��ة الكّلّي��ات، ث��مَّ ت�سني��ف الجزئيَّ
اأ�سا���س الّتف��اق؛ فق��د وج��د اأنَّ البي��ت ينق�س��م اإل��ى �س��طرين، وكّل 
�َس��طر ي�س��مُّ تفعي��الت، والّتفعي��الت مكّونة من اأ�س��باِب واأوتاٍد، ومن 
َث��مَّ و�س��ع المت�س��ابه والمّتف��ق والمختلف في خم���س دوائ��ر، كلُّ نوع 

م��ع ما ينا�س��به.  

ــار األدوات: جم��ع الخلي��ل �س��عر  ــن واختي ــع القواني  3-وض
الع��رب، وا�س��تعر�سه، ونظر في��ه؛ وكان  كما يرى بع�س الباحثين- 
ه �سنَّف ال�ّس��عر اإلى اأجزاء؛ فوجدها خم�س��ة ع�س��ر  َل عمل قام به اأنَّ اأوَّ
ج��زًءا -اأو �س��تَّة ع�س��َر ج��زًءا كم��ا نرى نح��ن-، ُثّم جعل ه��ذه الأجزاء 
ف��ي مجموع��ات، ول��م يت��مَّ له ذلك اإل بع��د تجزئة الأبي��ات اإلى اأ�سغر 
وحداتها وهي الّتفعيلة، ومن َثمَّ تق�سيم الّتفعيلة اإلى اأ�سباب واأوتاد 

ث��ّم �سّنفها بع��د بناء الجزئّيات. 
��ة الت��ي و�سعه��ا الخلي��ل هي وحدة القيا���س  وُتَع��دُّ الّدائ��رُة الَعرو�سيَّ
الت��ي اخت��زل فيها جميَع المراح��ل التي نرى اأّنه مرَّ بها في تفكيره، 
وهي الهدف الأخير للخليل بعد الّت�سنيف، وقد كانت وحدة قيا�سّية 
رائع��ة؛ فم��ن خالله��ا نتمّك��ن م��ن فح���س البي��ت؛ لنع��رف مكانه من 
البح��ور، كم��ا ن��درك م��ن خاللها موط��ن الخلل. ولم يت��م ذلك للخليل 
اإل لقّوت��ه ومعرفت��ه بالجزئّي��ات الت��ي يتكّون منها البي��ت، وقد حّدد 
الخلي��ل الأدوات الت��ي ا�س��تعملها ليتمّك��ن من فح���س البيت ومعرفة 

بحره و�س��المته من الك�س��ر كما ياأتي: 
ــة: ح��ّدد الخلي��ل الّتفعيل��ة الت��ي يتك��ّون منه��ا البي��ت.  - الّتفعيل
اأ�س��وات، واأّن الوح��دة  ال�ّس��عر عب��ارة ع��ن  اأّن  ولمعرف��ة الخلي��ل 
وتّي��ة تنتم��ي اإل��ى �سوتي��ن هم��ا: الح��رف المتح��ّرك والح��رف  ال�سّ
ال�ّس��اكن، ا�س��تطاع بهذه الأداة اأْن يختزل جميع الأ�سوات من خالل 
الّتفعي��الت فوجده��ا تنتم��ي اإل��ى فئتي��ن، هم��ا: تفعي��الت مكّونة من 

خم�س��ة اأح��رف، وتفعي��الت مكّون��ة م��ن �س��بعة اأح��رف. 
والّتفعي��الت  وفعول��ن.  فاعل��ن،  ه��ي:  الخما�س��ّية  والّتفعي��الت 
ال�ّس��باعيَّة ه��ي: م�س��تفعلن، ومتفاعل��ن، ومفاعيل��ن، ومفاعلت��ن، 

وفاعالت��ن، وم�س��تفع ل��ن، وف��اع لت��ن، ومفع��ولُت.
- الّدائــرة: ُتع��ّد من الأدوات التي ا�س��تعملها الخلي��ل لح�سر تتابع 
المتحّرك وال�ّساكن. وقد وجد الخليل اأّن ال�ّسعر العربّي في اإيقاعاته 
ينتم��ي اإلى خم���س دوائر. وه��ذه الأداة هي الوحدة الّنهائّية لقيا���س 
��ِة اله��دِف وبن��اِء القاع��دة  الّنات��ج؛ وُتع��دُّ اأه��مَّ وح��دة لقيا���س �سحَّ
��ة، وم��ن  خ��الل ه��ذه الّدوائ��ر ا�س��تطاع الخلي��ل اأْن يح�س��ر  الَعرو�سيَّ

ال�ّس��عر العرب��ّي ف��ي هذا القيا���س البديع كم��ا ياأتي:
ــى: ه��ي دائ��رة المختل��ف. وم��ن خ��الل ا�س��مها  ــرة األول -الّدائ
ُت��ْدِرُك اأّن تفعي��الت بحوره��ا مختلف��ة بي��ن الخما�س��ّية وال�ّس��باعّية. 

وت�س��ّم ه��ذه الّدائ��رة ثالثَة بحور م�س��تعملة ه��ي: الّطويل، والب�س��يط، 
والمديد.

بالُموؤتل��ف؛  و�س��ّميت  الموؤتل��ف.  دائ��رة  الّثانيــة:  -الّدائــرة 
لئت��الف اأجزائه��ا وتماُثِله��ا ))))، وفيه��ا بح��ران م�س��تعمالن، هم��ا: 

الواف��ر، والكام��ل.
-الّدائــرة الّثالثــة: ه��ي دائ��رة المجتل��ب. و�س��ّميت بالمجتل��ب؛ 
لأنَّ اأجزاءه��ا اجتلب��ت م��ن دائ��رة المختل��ف؛ فمفاعيلن م��ن الّطويل، 
وم�س��تفعلن م��ن الب�س��يط، وفاعالتن م��ن المدي��د)))). ول يوجد ُمهمل 
ف��ي ه��ذه الّدائ��رة. وه��ي م�سّد�س��ة الأج��زاء واأبح��ر ه��ذه الّدائ��رة ه��ي: 

الّرم��ل، واله��زج، والّرجز.
-الّدائــرة الّراِبعــة: وه��ي دائ��رة الم�س��تبه. و�س��ّميت بالم�س��تبه؛ 
ل�س��تباه اأبحره��ا؛ لأنَّ م�س��تفعلن ف��ي الخفي��ف والمجت��ّث مفروق��ة 
الوت��د وف��ي غيره��ا مجموع��ة، وفاعالت��ن ف��ي الم�س��ارع مفروق��ة 
الوِت��د وف��ي غيره��ا مجموع��ة )))). وفيه��ا �س��تة اأبح��ر م�س��تعملة هي: 

)11(  في علمّي العرو�ص والقافية، د. اأمين علي ال�ّشّيد، دار المعارف بم�شر، ط 1، د. ت.، 
�ص155.

)12(  العيون الغامزة على خبايا الّرامزة، للّدماميني، تحقيق الح�شاني عبد اهلل، مطبعة 
المدني: �ص: 5٣.

)1٣(  الّزحاف والعّلة روؤية في الّتجريد واالأ�شوات واالإيقاع، د. اأحمد ك�شك، مكتبة الّنه�شة 
الم�شرية، ط1، �ص77.

أبي العباس المبّرد
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الخفي��ف، والم�سارع، والمقت�سب، والمجتّث، وال�ّس��ريع، والمن�س��رح.
- الّدائــرة الخامســة: وه��ي دائ��رة المّتفق. وفيها بح��ران، هما: 
المتق��ارب، والمتدارك. و�س��ّميت بدائرة المّتف��ق لّتفاق اأجزائها )))). 
ولعل��ك تلح��ظ اأنَّ هن��اك هدًفا واحًدا كان ي�س��عى الخليل اإلى تحقيقه 
م��ن خ��الل دوائ��ره ه��و و�س��ع قيا���س ي�س��تطيع ا�س��تخدامه الجمي��ُع 
لمعرف��ة بح��ور ال�ّس��عر العرب��ّي العم��ودّي، وعندم��ا ن�س��عى لتحقي��ق 
اله��دف نف�س��ه باآلّي��ة اأخ��رى وا�س��تخدام الحا�س��ب الآل��ّي ف��ال �س��كَّ اأّن 
اأْوُج��َه الّتالق��ي بين اإح�ساء الخليل والحا�س��ب الآلّي �س��يكون موّحًدا 

ف��ي كثي��ٍر م��ن ق�ساي��اه، واإلي��ك لمحًة عن ه��ذه الوجوه. 
تتالق��ى فن��وٌن كثي��رة وعل��وٌم �س��ّتى ف��ي ر�س��د الإيق��اع، كم��ا اأّنه��ا 
تت�ساف��ر لتحدي��د الإيق��اع العرو�س��ّي، والعجي��ب اأّن المتحّدثي��ن عن 
ه��ذا العل��م قال��وا: اإّن��ه ن�س��اأ فج��اأًة دون مقّدم��ات وت��دّرج ف��ي الّن�س��اأة 
��ل اإل��ى كمال��ه بل ُوِلد كام��اًل، وهذا اأمر يوؤّكد لن��ا العبقرّية  حّت��ى و�سَ
الت��ي كان يتمّت��ع به��ا الخليل؛ فقد ا�س��تطاع اأن ي�سنع علم العرو�س 
له  ويلتقَط��ه م��ن بي��ن معال��م ومع��ارف كان يتمّت��ع به��ا،  فق��د �س��كَّ
الو�س��ع الّلغ��وّي م��ن جهة، كما �س��ّكله عل��ُم الإيقاع من جه��ة اأخرى، 
وق��د اأعط��اه الإح�ساء الّرّيا�س��ّي للحروف ال�ّس��اكنة والمتحّركة، مع 
ا، وِبذا َكُملت �سورته بين هذه العلوم، ولو  بيان تتابعها ُبعًدا ثالثيًّ

)14(  العيون الغامزة، �ص ٦1.

تعّديت في طرف اختّلت َمعالمه في الّطرف الآخر، فكان لزاًما على 
الخلي��ل ب��ن اأحم��د العرب��ّي اأن ياأخ��ذه ويلتقط��ه من بين ه��ذه العلوم، 
وه��ذا يوؤّك��د الخب��رة الت��ي كان ي�سطل��ع به��ا » رحم��ه اهلل « في علوم 
كثي��رة. وعل��م الّلغة والواق��ع الّلغوّي العربّي اأح��ُد الأركان والخطوط 
��وت وتحديده ل  الت��ي ت�س��ع َمعلًم��ا ِم��ن معالِم عل��م العرو�س؛ فال�سَّ
يتجاهل��ه عل��ُم الَعرو���س، كم��ا اأّن عل��م الإيق��اع ل��ه م�سطلٌح ي�س��ترك 
م��ع عل��م الَعرو���س ف��ي ا�س��تعماله لفًظ��ا ومعًن��ى، كم��ا اأّن الإح�س��اء 

الرّيا�س��ّي يح�س��م لن��ا ع��دد الحروف وتتاب��ع الحركات وال�ّس��كنات. 
ن�س��تطيع الق��ول: اإّن الم�س��ترك بي��ن دوائ��ر الخلي��ل والحا�س��ب الآل��ّي 
هو الك�س��ف عن البحر با�س��تعمال نظرّية الإح�ساء والّتتابع؛ فكانت 
الّدائرة َوْحدَة قيا���س ا�س��تطاع الخليل بوا�سطتها الك�سَف عن البحور 
��ًة ُتعطي  ال�ّس��عرّية، والحا�س��ب الآل��ّي اّتخ��ذ م��كان الّدوائ��ر ُطُرًقا علميَّ

وتف��رز الّنتائ��ج التي َوَجده��ا الخليل من خالل الدَّوائ��ر الَعرو�سيَّة.
ولن��ا تجرب��ة ف��ي و�س��ع برنام��ج لمعرف��ة ال�ّس��عر وتميي��ز بح��وره، 
فقنا مع الخليل في ا�ستعمال تلك الّرموز  و�سحيحه من مك�سوره، اتَّ
الت��ي ا�س��تعملها للح��رف المتح��ّرك، وال�ّس��اكن؛ حي��ث ُرِم��ز للح��رف 
المتح��ّرك ب�س��رطة مائل��ة )/( وُرم��ز لل�ّس��اكن بدائ��رة )o(؛ ليوؤّك��د لنا 
وت��ي للح��رف المتحّرك اأكبر قدًرا من الحرف ال�ّس��اكن  اأّن الّزم��ن ال�سّ

في زم��ن نطقه.

لـغـويـــات

عل��ى  رّكزن��ا  وق��د 
الّزمن��ي  الح�س��اب 
هدف��ًا  كان  ال��ذي 
عن��د  وا�سح��ًا 
اإذ كان��ت  الخلي��ل؛ 
التفعي��الت نماذج 
كمّي��ة تح��وي في 
كثي��ًرا  اإطاره��ا 
الّن�س��ب  م��ن 

الّزمنّية، 
عل��ى  ومنه��ا 
�سبيل المثال: 

فاعالتن؛ 
حي��ث ج��اءت عل��ى �س��ور متع��ّددة فزمنه��ا واح��د 

وب�س��ور مختلف��ة)))) ، وه��ذا م��ا تثّب��ت ف��ي المعالج��ة الآلّي��ة لدين��ا 
وتيَّة التي وجب اأْن نحوِّلها اإلى  وخا�س��ة فيم��ا يتعّلق بالقاعدة ال�سَّ

وت��ّي. ال�سّ َزمنه��ا 
اإّن اله��دف ال��ذي كان ي�س��عى اإلي��ه الخلي��ل ه��و اإث��راء الّلغ��ة و�سبطها 
وزي��ادة حجمه��ا لفًظ��ا واأ�س��لوًبا، وللو�س��ول اإل��ى ه��ذا اله��دف اّتب��ع 
الخلي��ل مْنهًج��ا ا�س��تمل على ثالث مراحل، هي: الجمع، وال�س��تقراء، 
والّتحلي��ل. وه��ذه الأه��داُف نف�ُس��ها ُيمك��ن تحقيُقها بوا�س��طة الّتقنية 
الحديث��ة، وا�س��تثمار اإمكان��ات الحا�س��ب الآل��ّي، وه��ذا م��ا يح��دث 
بالفعل في المعجم الّتاريخّي الذي ي�سرف على اإنجازه مجمع الّلغة 
العربّي��ة بال�ّس��ارقة. حف��ظ اهلل القائمي��ن على هذا المعج��م الّتاريخّي 

لّلغ��ة العربّي��ة، و�س��ّدد خطاه��م ووّفقه��م للو�سول اإل��ى غايتهم.

)14(  الّزحاف والعّلة روؤية في الّتجريد واالأ�شوات، �ص 410.
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في الموازنة بين المعجم 
الكبير والمعجم الّتاريخّي

د.مصـطـفى يـوســف
باحث بمجمع الّلغة العربّية بالقاهرة

ــلطان  ــور س ــيخ الّدكت ــمّو الّش ــن س ــة م ــة كريم ــة برعاي ــة العربّي ــّي لّلغ ــم الّتاريخ ــل بالمعج ــين العم ــع تدش م
ــن  ــة بي ــد موازن ــكان عق ــة بم ــن األهمّي ــات م ــه ب ــاه فإّن ــه اهلل ورع ــارقة حفظ ــم الّش ــمّي حاك ــد القاس ــن محم ب
المعجــم الكبيــر الّصــادر عــن مجمــع الّلغــة العربّيــة بالقاهــرة )وصــل إصــداره اآلن إلــى حــرف الــّزاي(، والُمعجــم 
الّتاريخــّي لّلغــة العربّيــة المرتقــب، حيــث ظهــر لــدى بعــض علمــاء العربّيــة َلْبــٌس أو غمــوض حــول الّتداخــل 
ــاس أّن المعجــم الكبيــر هــو نفســه المعجــم التاريخــّي، وال يــدرك  بيــن الُمعجميــن؛ إذ يحســب كثيــر مــن الّن

الفــارق بينهمــا؛ ومــن ثــمَّ وجــب عقــد هــذه الموازنــة.  

مـعـجـميــات

حاجة العربّية إلى معجم تاريخّي : 
ْن��ع معج��ٍم ُلغ��ويٍّ تاريخ��ّي لّلغ��ة  تّت�س��ح الحاج��ة الملّح��ة اإل��ى �سُ

العربّي��ة م��ن خ��الل الّنق��اط الّتالي��ة:
الت��ي  الجدي��دة  للمعان��ي  القديم��ة  المعاج��م  ت�س��جيل  ع��دم   -١
ا�س��تحدثها �س��عراُء الع��رب واأدباوؤه��م وعلماوؤهم وفال�س��فُتهم عندما 
ُو�سع��ت ه��ذه المعاج��م؛ حي��ُث ا�س��تخدموا ه��ذه المعان��ي لأغرا�سهم 
الفنّية، فلم يدخل كثيٌر منها في معاجم الّلغة، فظّلت متناثرة فيها، 
يتناقله��ا الأدب��اء ويرويه��ا ال��ّرواة، ف��اإذا اأردت الّرج��وع اإل��ى تاري��خ 
ال�س��تعمالت التي تواردت على الألفاظ ولم تح�سرها المعجمات؛ 
لأّنه��ا تدخ��ل ف��ي ب��اب المج��از اأو ال�س��تعمال العلم��ّي- فاإّن��ك ل��ن 
تج��د م��ا يف��ي بذل��ك .. اإذن فمف��ردات الّلغ��ة العربّي��ة َمح�س��ورة م��ن 
ناحي��ة، وم�س��ّتتة م��ن ناحي��ة اأخ��رى، مح�س��ورة ف��ي المعاج��م م��ن 
حيث معانيها الحقيقّية، وم�سّتتة من حيث المعاني المجازّية التي 
ت��واردت عليها، اأو ال�س��تعمالت العلمّية والفل�س��فّية والّت�سّوفّية، اأو 

غي��ر ذل��ك مم��ا ُنقلت اإلي��ه الألفاظ.
٢- بي��ان الّتن��اول الّتاريخ��ّي والّتغّير الّدللّي لّلغ��ة العربّية عبر كلِّ 
الع�سور وفي مختلف الّثقافات. يقول اأ�س��تاذنا الّدكتور كمال ب�س��ر: 
و خي��اًل اأَْن َناأُخ��َذ في الح�س��بان عاماًل من اأهّم  »واأظّن��ه لي���س ِبدًع��ا اأَ
العواِم��ل الت��ي تف��ي بحقِّ الّلغة العربّية علينا اأو بحّق اأجيال اأهلها- 
نع  ذل��ك العام��ل في راأين��ا وراأي الّثقات العارفين - ه��و محاولة �سُ
معجم تاريخّي لها يحكي م�سيرتها عبر الّزمان والمكان، اأ�سوة بما 
نيع، ووف��اًء بحّقها  ن��ع لكثي��ر م��ن الّلغ��ات الت��ي حظي��ت به��ذا ال�سّ �سُ
واعت��زاًزا بَدْوره��ا ف��ي بن��اء قومّي��ات اأ�سحابها. ول يخف��ى على اأّي 
مّن��ا اأّن اإ�س��دار معج��م تاريخ��ّي لّلغ��ة العربّية كان وما زال و�س��يظّل 
حلًم��ا ل��كّل الم�س��تغلين والمهتّمي��ن بالّلغ��ة العربّي��ة عل��ى اخت��الف 
�ساتهم، ول��ن يتوّقف الّتفكير في  جن�س��ّياِتهم وم�س��اربهم ب��ل وتخ�سّ

ه��ذا الُحْل��م اإل باإ�س��دار ه��ذا المعج��م«.
٣- المعج��م الّلغ��وّي الّتاريخ��ّي- كم��ا ق��ّرر في�س��ر ف��ي مقّدمت��ه- 
يج��ب اأْن يح��وي كلَّ كلم��ة ُتدوِول��ت ف��ي الّلغ��ة؛ ف��اإنَّ جمي��ع الكلمات 
المتداول��ة ف��ي لغ��ة م��ا له��ا حقوق مت�س��اوية فيه��ا، وف��ي اأْن ُتعَر�س 

اأطواره��ا الّتاريخّي��ة ف��ي معجماته��ا.
٤- المعج��م الّتاريخ��ّي �س��ُيحدث ث��ورًة ف��ي الّدرا�س��ات التاريخّي��ة 

والّلغوّية، و�سيك�سف للباحثين عن كنوز كانت دفينة، وعن معارَف 
ل��م تك��ن ُمتاح��ًة م��ن قب��ل؛ فالُمعج��م الّتاريخ��ّي لّلغ��ة العربّي��ة لي���س 
فح�س��ب ديواًن��ا للعربّي��ة ي�س��ّم بي��ن دّفتي��ِه مفرداِته��ا واأ�س��اليَبها، 
مبانيه��ا ومعانيه��ا، ما ا�س��ُتخدم منه��ا وما اأُمي��َت اأو ُهجر، ما حدث 
له��ا م��ن تغّي��ر عب��ر الأزم��ان والأ�سق��اع، ب��ل �س��يكون كذل��ك ديواًن��ا 
لتاري��خ الع��رب والم�س��لمين، ديواًن��ا لالأح��داِث الكب��رى م��ن فت��وٍح 
وح��روٍب وهج��رات وك��وارث، ديواًن��ا لحياته��م الجتماعّي��ة بُنُظِمها 
وبمظاهره��ا المادّي��ة والروحّي��ة، ديواًن��ا لأفكاره��م وم�س��اعرهم، 
ديواًن��ا لعلومهم، ومعارفهم وخبراتهم، ديواًنا لعالقِتهم بال�ّس��عوب 
الأخ��رى ولتاأثيره��م فيه��ا وتاأّثرِه��م به��ا. يق��ول اأ�س��تاذنا الّدكت��ور 
محّم��د ح�س��ن عب��د العزي��ز: »ول نبال��ُغ اإذا ُقلن��ا: المعج��م ه��و الوْج��ُه 

الآخ��ر للحي��اة الإن�س��انّية ب��كّل تجّلياته��ا المادّي��ة والّروحّي��ة«. 
5- اإّن اقت�س��ار المعاج��م العربّي��ة الت��ي و�سلتن��ا ع��ن اأ�س��الفنا 
عل��ى اإثب��ات معان��ي المف��ردات والّتراكي��ب، وذك��ر اخت��الف ه��ذه 
المعان��ي باخت��الف َمبناه��ا ال�ّس��كلّي- ه��و عم��ل جلي��ل الفائ��دة ل 
؛ بي��د اأّن �س��عراء الع��رب واأدباءه��م وعلماءه��م وفال�س��فتهم ق��د  �س��كَّ
اأَدخل��وا عل��ى معان��ي هذه الألف��اظ معانَي جدي��دًة ا�س��تخدموها اأداًء 
ه��م الفنّي��ة؛ فل��م َيدخ��ل كثير من هذه المعان��ي معاجم الّلغة  لأغرا�سِ
ومظاّنه��ا، فظّل��ت متناِث��َرًة يتناقله��ا الأدب��اء، ويرويها ال��ّرواة، فاإذا 
اأردَت الّرج��وع اإل��ى تاريخ ال�س��تعمالت التي ت��واردت على الألفاظ 
ول��م تح�سره��ا المعجم��ات، لم تق��ْع في معاجم الّلغة على �س��يء من 
ذلك، وكذلك كتب الّتراث؛ فال نجد فيها اإ�سارة اإلى الّتطّور الّتاريخّي 

لمدل��ولت الكلم��ة الواح��دة.
6- اأّن الّنق���س الّظاه��ر ف��ي الُمعجم��ات الت��ي �سّنفه��ا الع��رُب يرِجع 
اإل��ى اأّن ُم�سّنفيه��ا م��ا كان��وا يجمع��ون كل مف��ردات الّلغة؛ َب��ل كانوا 
َيجَمع��ون الف�سي��ح منه��ا فق��ط، وُمنته��ى الكم��ال لمعجم ع�س��رّي اأّن 

ا. يك��ون تاريخيًّ

أهمّيــة المعجــم الكبيــر، ومــدى الّتداخــل َبينــه 
وبيــَن الُمْعجــم الّتاريخــّي:

ل �س��ّك اأّن المعج��م الكبي��ر ال��ذي ُيعن��ى باإ�س��داره مجم��ع الّلغ��ة 
العربّي��ة بالقاه��رة ُيَع��ّد نواًة طّيبًة للمعجم الّتاريخ��ّي، َغير اأّن الأّول 
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ل��ْم ين���ّس عل��ى الّترتي��ب الّزمن��ّي للمعاني ول��ْم َيُن�سَّ عل��ى َتطّورها، 
ول��م ُيْع��َن ف��ي الوق��ت ذات��ه با�س��تق�ساء ن�سو���س ال�ّس��عر والّنثر على 
ر  اخت��الف ُع�سوره��ا، فق��د جاء في مقّدم��ة الُمعجم الكبي��ر: »وقد قرَّ
المجم��ع اأّوَل م��ا ق��رَّر حي��ن اأراد الأخ��ذ ف��ي و�س��ع ه��ذا المعج��م اأّن��ه 
��ا لّلغ��ة العربّي��ة؛ لأّن الُمعج��م الّتاريخ��ّي  ل��ْن يك��ون ُمعجًم��ا تاريخيًّ
يحتاج اإلى اأعمال تمهيدّية لم ُيوؤخذ فيها بعد، فلي�س ُبدٌّ لو�سعه من 
ا�س��تق�ساء ن�سو�س ال�ّس��عر والّنثر على اْختالف ُع�سورها وبيئاِتها 
وت�س��جيل ما في هذه الّن�سو�س من الألفاظ وت�س��جيل الأزمنة التي 
ا�س��ُتعملت فيها، وا�س��تخراج ما ُينتجه ذلك من الأحكام العاّمة التي 
َوره��ا عل��ى  اقت�ساه��ا الّتط��ّور بالقيا���س اإل��ى معان��ي الألف��اظ و�سُ
اخت��الف الع�س��ور، وه��و ُجهد يحتاج اإلى اأن ُيَف��رَّغ َلُه عدٌد َغيُر َقليل 
ي��ن الذي��ن ُيح�س��نون الِعل��م باأ�س��ول الّلغ��ات  ِم��ن الباحثي��ن الُمخت�سّ
ومناه��ج تطّوره��ا، َح�س��ب اخت��الف الُع�س��ور واخت��الف البيئ��ات 
وتباي��ن الّظ��روف الُمحيطة بالأجيال التي تتداول لغة من الّلغات«. 
ي��رى الّدكت��ور عب��د العزيز الّتويجري ف��ي َبحِثه الُمعن��ون ب�»المعجم 
��وء ًمتغّي��رات الألفّي��ة، المن�س��ور في  التاريخ��ّي للغ��ة العربّي��ة ف��ي �سَ
الع��دد »١١0« م��ن مجّل��ة المجم��ع القاه��رّي اأّن هن��اك تداخ��اًل بي��ن 
المعج��م الّتاريخ��ّي والمعج��م الّلغ��وّي عل��ى م�س��توى المْنه��ج، وعل��ى 
م�س��توى الِبني��ة الفنّي��ة، في اآن واح��د؛ مّما يتطّل��ب اأْن يتكامل العمل 
ف��ي المعجمي��ن عل��ى الّنحو الذي َيتحّقق َمعه الْن�س��جام والّتنا�س��ق، 
ولك��ن ه��ذا لي���س ه��و الو�س��ع الذي ل يت��ّم العم��ل اإّل في اإط��اره؛ لأّنه 
ما دام الُمعجم الكبير لّلغة العربّية لم يكتمل..، فال مندوحَة لنا عن 
ال�ّس��روع ف��ي �سن��ع المعج��م الّتاريخّي على اأ�سا���س م��ا يتوافر لدينا 
م��ن معجم��ات لّلغ��ة العربّي��ة مختلف��ة الأل��وان حّت��ى ه��ذه المرحل��ة، 
واإْن كّن��ا ق��ْد خالفن��ا في ذلك المنهج الذي �س��لكه وا�سعو المعجمات 
الّتاريخّي��ة لّلغ��ات العالمّية الحّية. ويخل���س الّدكتور الّتويجري اإلى 
اأّنن��ا باْنته��اج ه��ذا الأ�س��لوب نك��ون ق��د ذّللنا َعقب��ة ك��وؤوًدا وواَجْهنا 
ا، َوَتمّهدت ال�ّسبل اأمامنا للّتَغّلب على الّتحّدّيات الأُخرى  ليًّ تحّدًيا اأوَّ
الت��ي تعتر���س الُمعج��م الّتاريخ��ّي لّلغ��ة العربّي��ة، ومنه��ا الّربط بيَن 
الّتاري��خ الّلغ��وّي وبي��َن المرحل��ة المعا�س��رة الت��ي نجتازه��ا. وه��و 
الأم��ر ال��ذي َيّت�س��ل بالَمج��ال الّزمنّي ِبتاأْري��خ الّلغة. مّم��ا َيطرح هذا 
ال�ّس��وؤال: ه��ل نق��ُف عن��د المرحل��ة الت��ي انته��ت اإليه��ا كتاب��ة المعج��م 

الّلغ��وّي، اأْم نتو�ّس��ع ف��ي المجال الّزمنّي حّتى نبلغ في �س��رح معاني 
الألفاظ ودللتها في المرحلة المعا�سرة؟ على �س��بيل المثال، لفظ 
)اأُ�سول��ّي( ف��ي المعج��م الو�س��يط ُيع��ّرف كم��ا يل��ي: )الأ�س��وُل: اأ�سوُل 
الُعل��وم: قواعده��ا الت��ي ُتبن��ى عليها الأح��كام والّن�س��بة اأ�سولّي( في 
حي��ن اأّن لف��ظ )الأ�سول��ّي( اليوم له معاٍن اأخرى، اإ�سافًة اإلى المعنى 
الأ�سل��ّي، بحي��ث �س��ار المعن��ى مرادًف��ا لمع��اٍن ل تم��تُّ ب�س��بٍب اإل��ى 

الأ�س��ل، وهك��ذا دواليك. 
وق��د ق��دَّم الّدكت��ور نا�س��ر الّدي��ن الأ�س��د بحًث��ا بعن��وان »ه��ل المعج��م 
الكبي��ر لمجمع الّلغة العربّي��ة بالقاهرة ُيغني عن المعجم الّتاريخّي 
الّلغ��وّي؟« ف��ي ُموؤتم��ر ال��ّدورة الثانّي��ة وال�ّس��بعين ِبَمْجَم��ع القاه��رة 
َخل���س في��ه اإلى اأّن��ه اإذا ُطبِّق منهج المعجم الكبي��ر بتف�سيالته كّلها 
َدر  التي ورد ذكرها في مقّدمته، وقْد ُطبِّق َبع�سها اأو اأكثرها فيما �سَ
م��ن اأج��زاء، ول��و ُجمعت له الَمظاّن الُمختلفة من الّنقو���س الجاهلّية، 
اإل��ى ق�س���س اأّي��ام الع��رب، اإل��ى كالم �س��جع الكّه��ان، َوخط��ب حكماء 
العرب، و�س��عر �س��عرائهم ف��ي جاهلّيتهم، مروًرا بعه��د الوحي و�سدر 
الإ�سالم اإلى الّزمن الذي يقّرُرُه مجل�س المجمع وموؤتمره، وا�سُتعِمَل 
�سين، لكان بين اأيدينا معجمنا  في ذلك الحا�سوب مع خبراء متخ�سّ
ا بح��قٍّ دون اأْن  الكبي��ر ف��ي طبعت��ه الجديدة، ول��كان معجًم��ا تاريخيًّ
ن�س��ّميه كذل��ك، ولتحّق��َق لن��ا باأقّل ِم��ن الّتقدي��رات المالّي��ة والإدارّية 
الت��ي ا�س��تملت عليها بع�س الّدرا�س��ات عن المعج��م الّتاريخّي والتي 
هّول��ت الأم��ر، وراأت اأنَّ م��ا ِعْند غيرنا خيٌر مّم��ا ِعْندنا، في حين كّنا 
ال�ّسابقين في اإ�سدار معجم تاريخّي ُلغوّي هو معجمنا الكبير الذي 
ل يحتاج اإّل اإلى مراجعة واإلى ا�س��تكمال تطبيق اأ�ُس���س منهجه التي 
ن�سَّ عليها في مقدِّمته. اأّما الّدرا�سات الّلغوّية والّل�سانّية فهي اأمور 
مهّمة، ولكّنها ل تدخل في �سميم المعجم ول يحتمُلها، ورّبما كان 
ِمن الخير اأْن ُتن�سَر في كتب منف�سلة ت�سدر عن المعجم من خارِجه 
كما هو ال�ّس��اأُن في الكتب والأطاِل���س التي ُت�سدرها دوائر المعارف 

الكبرى. المو�سوعات 
��ادرة م��ن المعج��م الكبي��ر  ولك��ّن الّنظ��رة المتاأنّي��ة لالأج��زاء ال�سّ
��ح لن��ا وجوُد  وبي��ن المنه��ج المقت��رح للمعج��م الّتاريخ��ّي فاإّن��ه يت�سّ
نق��اط اّتف��اق ونق��اط اختالف بين المعج��م الكبير والمعج��م الّلغوّي 

الّتاريخ��ّي:

مـعـجـميــات

أوجه االّتفاق:
١- كال المعجمي��ن َيمت��اُز ِب�سف��ة الَمو�س��وعّية وال�ّس��مولّية؛ فقد جاء 
ف��ي مقّدم��ة المعج��م الكبير اأّنه يحت��وي على جانب لغ��وّي ُعنَي باأّن 
َر الّلغة ت�سويًرا كاماًل فيجد فيه طالب القديم حاجتهم، ويقف  وَّ ُت�سَ
ُع�س��اُق الحدي��ث عل��ى �ساّلته��م. وفي��ه اأخي��ًرا جان��ٌب مو�س��وعّي يقدِّم 
األواًن��ا م��ن العلوم والمعارف تحت اأ�س��ماء الُم�سطلح��ات اأو الأعالم. 
وُروعَي في هذا الجانب الجمُع بين القديم والحديث ما اأمكن، فذكر 
معطي��ات العل��م العرب��ّي، واأُ�سي��ف اإليه��ا م��ا جاء ب��ه العل��م الحديث، 
نِفق  وفي هذا كّله عمق ودّقة، واأ�سالة وتجديد، وُي�سر وتي�سير. َوقد اأُ
ت  �سَ فيه ما اأُنفق من جهد وزمن، وُجمعت من اأجِله مواّد كثيرة، ُمحِّ
َزت، ول تزال مع هذه غزيرة، ول اأدلَّ على  ِغَطْت وُركِّ فِّيت، ثمَّ �سُ و�سُ
غزارتها من اأّن الجزَء الأّول َلُه لم يّت�س��ع اإل لباب الهمزة، ويقع في 
نح��و 700 �سفح��ة م��ن القطع الكبي��ر، ولن تقّل عنه الأج��زاء الّتالية 

عمًقا وغزارة. 
اأّم��ا بالّن�س��بة للمعج��م الّلغ��وّي الّتاريخ��ّي، فاإّن��ه يّت�س��ح م��ن خ��الل 
الّنم��اذج الت��ي قم��ت بتحريره��ا ف��ي كتاب��ي )الم��واد والمداخ��ل ف��ي 
المعج��م الّلغ��وّي الّتاريخ��ّي المن�س��ور ع��ن عال��م الكت��ب بالقاه��رة 
٢0١٤م( اأنَّ ال�ّس��مولّية والمو�س��وعّية �س��ْرٌط اأ�سا�س��يٌّ لبن��اء ماّدت��ه 

وجم��ع اأ�سول��ه، فالمعجم - من المت�س��ّور- اأْن ي�سمَّ بين دّفتيه كلَّ 
كلم��ة قالته��ا العرب، وانتهاًء بما اأجازت��ه المجامع الّلغوّية العربّية 
واهد  وال�ستعمال المعا�سر والمعاجم الحديثة، ف�ساًل عن تقديم ال�سَّ
نثًرا و�سعًرا على ذلك، مع �سرورة بيان الّتطّور التاريخّي للمعاني.
٢- منهجي��ة كال المعجمي��ن؛ م��ن حي��ث دق��ُة الّترتي��ب وو�س��وُح 
الّتبوي��ب، فق��د اأو�س��ح المعج��م الكبي��ر ف��ي مقّدمت��ه المنه��ج ال��ذي 
ي�س��ير علي��ه، وقد اقترح المجل���س العلمّي للمعج��م الّتاريخّي باّتحاد 
المجام��ع الّلغوّي��ة العربّي��ة منهًجا للمعجم الّلغ��وّي الّتاريخّي يمتاز 

��ا بدّق��ة الّترتي��ب، وو�س��وح الّتبوي��ب. اأي�سً
٣- كال المعجمي��ن يحت��اج ف��ي اإع��داد ماّدت��ه اإل��ى ُمحّرري��ن اأَْكف��اء 
بي��ن ف��ي �سناع��ة المعاج��م، بالإ�ساف��ة اإل��ى فري��ٍق م��ن الخب��راء  ُمدرَّ
�سي��ن الذي��ن له��م َق��َدٌم را�ِس��خة ف��ي الّلغ��ة وعلومه��ا، وف��ي  المتخ�سِّ
الّلغ��ات ال�ّس��امية والفار�س��ّية والّتركّي��ة وغيره��ا، ث��مَّ العر���س عل��ى 
�سة من كبار رجال الأدب والّلغة والعلوم والفل�سفة...  لجان متخ�سّ

اإلخ.
٤-  كال المعجمي��ن َيعتِم��د عل��ى اإدخ��ال الّتقني��ة الحديث��ة المتمّثل��ة 
ف��ي الحا�س��ب الآل��ّي، وم��ا يمك��ن تخزيُنُه من ماليين ال�ّس��واهد �س��واء 
في ال�ّس��عر اأو الّنثر؛ مّما ُيوفر وقًتا وجهًدا كافيين لالإ�س��راع بالعمل 

٤٢٤٣ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



واإنجازه ب�س��كل اأ�سرع دّقة.
5- الم��اّدة الت��ي َيعتم��د عليه��ا كال المعجمي��ن واح��دة؛ فم��اّدة 
حابة  الُمعجمي��ن ه��ي الق��راآن الكري��م والحدي��ث الّنب��وّي واأق��واُل ال�سّ
والّتابعي��ن والماأث��ور م��ن الُمَل��ح والّطرائ��ف والأمث��ال والّن��وادر، 
وال�ّس��عر باخت��الف ع�س��وره ابت��داًء م��ن الع�س��ر الجاهل��ّي وانته��اًء 

بالع�س��ر الحدي��ث.
6- كال المعجمي��ن َي�س��تفي�س ف��ي ذك��ر ال�ّس��واِهد �س��واء م��ن الق��راآن 
حاب��ة والّتابعي��ن، اأو  الكري��م، اأو الحدي��ث الّنب��وّي، اأْو اأق��وال ال�سّ
الماأثور مَن الُملح والّطرائف والأمثال والّنوادر، اأو ال�ّسعر باختالف 

ع�سوره.
7-  كال المعجمي��ن ي��رى اأّن الّلغ��ة كلٌّ مّت�س��ُل الأج��زاء يرتب��ط 
حا�س��ُره بما�سي��ه، وهم��ا مًع��ا ُيِع��ّدان لم�س��تقبله، وللعربّي��ة قديُمها 
ُره��ا الح��ّي، وُم�س��تقبلها الّزاهر، ومن الّظل��م اأْن نقف  الخال��د، وحا�سِ

به��ا عن��د حدود زمنّية معّينة. وينبغ��ي اأْن يعبِّر المعجم الحديث عن 
ع�س��ور الّلغ��ة جميعه��ا، واأْن ُي�ْسَت�ْس��َهد في��ه بالقدي��م والحدي��ث عل��ى 

ال�ّسواء.
��ا ف��ي بي��ان تاري��خ وف��اة كّل �س��اعر عن��د  ٨- يّتف��ق المعجم��ان اأي�سً
ال�ست�سهاد ب�سعره، واإْن كان المعجم الكبير ل ُيْعَنى بترتيب المعاني 
ا ب�سفة عامة، اإل اأّنه ُيْعَنى بترتيب ال�ّسعراء ح�سب  ا اأو زمنيًّ تاريخيًّ
تاري��خ وفاته��م داخ��ل المعن��ى الواحد، فال ي�س��بق �س��اهد ل�س��اعر من 
الع�س��ر العّبا�س��ي �س��اهًدا ل�س��اعر م��ن الع�س��ر الجاهل��ّي مث��اًل؛ كذل��ك 
فاإن المعجم الّلغوّي التاريخّي ُيْعَنى بترتيب المعاني ب�سفة عاّمة، 
فنج��د المعان��ي مرّتبة ح�س��ب تاري��خ اأّول قائل للمعن��ى، فنجد مثاًل: 
ال�ّساعر الجاهلّي، ثم ال�ّساعر الإ�سالمّي، ثّم الأموّي، ثّم العبا�سّي، ثّم 

ال�ّس��اعر الحديث ... وهكذا.
��ا في �س��رح الكلم��ات الغام�س��ة- اأو التي  ٩- يّتف��ق المعجم��ان اأي�سً

مـعـجـميــات

تحت��اج اإل��ى تف�س��ير ح�س��ب �س��ياقها- الواردة في ال�ّس��واهد ال�ّس��عرّية 
والّنثرّية.

 أوجه االختالف:     
١- يختل��ف منه��ج المعج��م الكبي��ر ف��ي ترتي��ب المعان��ي ع��ن منه��ج 
��ب  المعج��م الّلغ��وّي التاريخ��ّي؛ فالمعان��ي ف��ي المعج��م الكبي��ر ُترتَّ
متدّرج��ة م��ن الأ�سل��ّي اإل��ى الفرع��ّي، وم��ن الح�ّس��ّي اإل��ى المعن��وّي، 
وم��ن الحقيق��ّي اإل��ى المج��ازّي، وم��ن الماأل��وف اإل��ى الغري��ب، اأما في 
��ا؛ ف��اأّول  ��ب تاريخيًّ المعج��م الّلغ��وّي الّتاريخ��ّي ف��اإّن المعان��ي ُترتَّ
معن��ى ورد للكلم��ة في الع�س��ور القديمة وليكن الع�س��ر الجاهلّي ثمَّ 
الع�سر الإ�سالمّي... وهكذا، دون مراعاة لعوامل الأ�سلّي اأو الفرعّي، 
اأو  والماأل��وف  المج��ازّي،  اأو  والحقيق��ّي  المعن��وّي،  اأو  والح�س��ّي 
الغري��ب؛ فالغاي��ة في المعجم التاريخّي غاية تاريخّية َبحتة لر�سد 
الّتط��ّور الّلغ��وّي عب��ر الع�س��ور الُمتعاقب��ة لّلغ��ة العربّية، اأّم��ا المعجم 
الكبي��ر ف��ال عالق��ة ل��ه بالّتاريخّي��ة، يق��ول مجمع القاهرة نف�س��ه عن 
ا؛ لأّن  ِت الّلجنُة عنه فك��رة اأْن يكون تاريخيًّ المعج��م الكبي��ر: وق��د َنحَّ
و���س ال�ّس��عرّية والّنثرّي��ة ف��ي مختلف  ذل��ك يقت�س��ي ا�س��تق�ساء الّن�سّ
دواوي��ن ال�ّس��عر العرب��ّي م��ن الع�س��ر الجاهل��ّي اإل��ى الع�س��ر الحدي��ث، 
وبالمث��ل ف��ي مختل��ف الكتب والآثار الأدبية عل��ى مّر الع�سور، وفي 
الأقاليم العربّية المختلفة، ول ت�ستطيع اأْن تْنه�س بذلك ع�سبة من 
العلماء والباحثين، وهو ما تهدَّد معجم »في�سر«، مع اأّنه اقت�سر فيه 
على اأطوار الكلمات حّتى نهاية القرن الّثالث الهجرّي؛ فما بالنا لو 

ح��اول المجم��ع اأْن ي�سي��ف اإل��ى معجمه الحق��ب الّتالية؟!.  
٢- ال�ست�س��هاد ف��ي المعج��م الكبير ل يخ�س��ع لمعيار ثابت؛ بمعنى 
اأّن��ه ق��د ُي�ست�س��هد عل��ى المعن��ى الواح��د ب�س��اهٍد اأو اأكث��ر ل�س��عراء م��ن 
الع�سر نف�س��ه، اأما بالّن�س��بة للُمعجم الّلغوّي التاريخّي فاإّنه ُي�ست�سهد 
باأ�س��بق �س��اعر ذكر هذا المعنى في هذا الَع�سر الُم�ْسَت�ْس��َهد به، وربما 
ُي�ست�سهد ب�سعراء اآخرين من ع�سور تالية، للّدللة على َثبات الَمعنى 

فق��ط، اأو للّدلل��ة على تط��ّور المعنى اإلى معاٍن اأخرى. 
ا م��ن  ٣- فك��رة اإب��راز الّتط��ّور الدلل��ي للمعان��ي ُتَع��دُّ هدًف��ا اأ�سا�س��يًّ
��ا لم�س��تخدم  اأه��داف المعج��م الّلغ��وّي الّتاريخ��ّي؛ حي��ث يظه��ر جليًّ

المعج��م التاريخ��ّي المعن��ى الأ�سل��ّي ال��ذي انبثق��ت وتط��ّورت عن��ه 
مع��اٍن اأخ��رى ف��ي ع�س��ور تالي��ة، وه��ذه الفك��رة غي��ر وا�سح��ة وغي��ر 

مق�س��ودة ف��ي المعج��م الكبي��ر.
٤- م�س��ادر الم��ادة المعجمّية في المعجم الكبير معلومة ومحّددة، 
فه��ي تب��داأ بجم��ع الم��اّدة في جذاذات م��ن المعاجم القديم��ة كالّتاج 
والّل�س��ان والم�سب��اح المني��ر واأ�سا���س البالغ��ة وكت��ب الأفع��ال لب��ن 
القوطّية وابن القّطاع وال�ّسرق�س��طي، وكذلك ديوان الأدب للفارابي، 
والحي��وان للجاح��ظ، والجي��م لأبي عم��رو ال�ّس��يبانّي، بالإ�سافة اإلى 
لي��ات والحما�س��ة والّن��وادر ومعج��م الأمث��ال ومعج��م  كت��ب الُمَف�سّ
حابة والّتابعين،  الأعالم للّزركلّي وكتب غريب الحديث وتراجم ال�سّ
بالإ�سافة اإلى المعجم الو�سيط... اإلخ. اأّما بالّن�سبة لم�سادر المعجم 
الّلغ��وّي الّتاريخ��ّي، فالبد اأْن تكون غي��ر تقليدّية، واأْن تكوَن مالئمة 
ل��روح الع�س��ر، وم�س��تفيدة م��ن الّتكنولوجي��ات الحديث��ة والّتقني��ات 
الهائل��ة ف��ي البرمجّي��ات والحا�س��وب وط��رق الّتخزي��ن الإلكترونّية؛ 
وذل��ك ع��ن طريق اإعداد مدّونة لغوّية تكون بمثابة قاعدة معلومات 
ا لغوّية كاملة، نثرّية و�سعرّية، يتّم اختيارها  محو�سبة ت�سّم ن�سو�سً
طبًقا لمعيار لغوّي وا�سح من اأجل ا�ستخدامها في البحث بو�سفها 
نموذًج��ا ممثِّ��اًل لّلغ��ة، وُتخ��زَّن المدّون��ة ف��ي الحا�س��وب بطريق��ة 
معيارّية ت�سمح للباحث الّل�سانّي بالبحث وال�سترجاع؛ فن�سو�سها 
نة  د المدوَّ ق��ة م��ن حي��ث موؤلِّفوها وم�سادره��ا وتاريخها، وت��زوِّ موثَّ
الّلغوّي��ة الجيِّ��دة الباح��ث بمعلوم��ات اإح�سائّي��ة ع��ن �س��يوع الّلف��ظ 
)الح��رف، والكلم��ة، والّتعبي��ر ال�سطالح��ّي وال�ّس��ياقّي، والّتركي��ب 
الّلغ��وّي( عب��ر الفت��رات المختلف��ة م��ن حي��اة الّلغ��ة اأو ف��ي ن�سو���س 
ن��ة الّلغوّي��ة موثوق��ة �سادق��ة  مو�س��وع معّي��ن، ولك��ي تك��ون الُمدوَّ
الّتمثي��ل لّلغ��ة، ينبغ��ي اأْن يت��ّم اختي��ار ن�سو�سه��ا ب�س��ورة مدرو�س��ة 
ا، م��ن حي��ث الم��كان والّزم��ان والمو�س��وع، اإ�ساف��ة  متوازن��ة ن�س��بيًّ
اإل��ى ال�س��تعانة بالمحّررين والخبراء الأْكف��اء في الّلغة العربّية، مع 
اإتقانه��م الّت��ام للّتعامل مع الحا�س��وب واأعمال الَبْرمج��ة والّتخزين، 
�سون في  على اأْن يقوم بالمراجعة والّتنقيح اأ�س��اِتذة الّلغة المتخ�سّ

كّل ف��روع المعرفة. 
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د. الّتـقّي ولــد الّشيــخ
أستاذ بجامعة شنقيط العصرّية

مكانة شرح األْعَلم لشعر الّسّتة
 عنــد الّشناقـــطــة

أدب ونــقـد

يطَم��ُح ه��ذا البح��ث اإل��ى اإن��ارة بع���س جوان��ب اهتم��ام ال�ّس��ناقطة 
بالّلغ��ة العربّي��ة والمجهود القّيم ال��ذي بذله علماوؤهم من اأَجل اإبقاء 
��ا ُمتداَوًل  اأَ�س��َهر ن���ّس ل�س��رح ال�ّس��عر القدي��م في الغرب الإ�س��المّي حيًّ
بين طاّلب الَمحا�سر التي هي حا�سنة العلم الأُولى في موريتانيا.  
وبالّنظ��ر اإل��ى ق��ول الأ�سمع��ّي »فرســان أهــل العلــم بالّشــعر 
أقــل مــن فرســان الحــرب« تج�ّس��م الّلغوّي��ون �سعوب��ة الّتاألي��ف 
في هذا المجال، فاأخرجوا لنا �س��روح المجاميع، و�سروح الّدواوين، 
و�س��روح الق�سائ��د المف��ردة؛ تحدوه��م ف��ي ذل��ك دوافُعه��م المختلفة، 
والت��ي م��ن اآكدها واأكثرها اّط��راًدا، الّنزوع اإلى خدمة القراآن الكريم، 
ف  الذي نزل بلغة العرب »التي يعتبر الّشــعر ديوانها المثقِّ
ألخبارهــا وأّيامهــا وِحَكمهــا، وســائر مــا ُخّصــت بــه مــن 

فضائلهــا، وكان أشــرف مــن كالمهــا المنثــور«))) 
  ول يعن��ي طغي��اُن الّداف��ع الّدين��ي الّتعليم��ّي عل��ى الموؤّلفين في هذا 
المجال، عدَم وجود دوافع اأُخرى، كما هو الحاُل في تاأليف الوزير 
اأب��ي بك��ر عا�س��م ب��ن اأي��وب البطليو�س��ي))) ال��ذي ي�س��ير اإل��ى اأّن��ه اإّنما 
اأّلف تحت طلب اأحد الأعيان في زمانه »وقد �ُس��ئلُت �س��ْرَحها )يعني 

اأ�س��عار ال�ّسعراء ال�ّس��ّتة( وتقريَبها وتهذيبها«))).
ومن بين �س��روح ال�ّس��عر كان احتفال ال�ّس��ناقطة ب�س��رح الأعلم بارًزا 
ْفًحا عّما �س��واه من  ف��ي مقّرراته��م الّتعليمّي��ة؛ حي��ث �سربوا الّذكر �سَ
�سروح ال�ّسعر القديم، فكيف ح�سر ن�سُّ الأعلم في تداول ال�ّسناقطة؟ 

وم��ا ملمح احتفائهم به وبمنهجه في محاظرهم)))؟

الــّدرس  فــي  الّشــنتمرّي  األعلــم  شــرح  حضــور 
الّشــنقيطّي الّلغــوّي 

رغم تعّدد الموؤّلفات التي تناولت اأ�سعار ال�ّسعراء ال�ّسّتة، فاإّن ُمدّونة 

)1(  مقدمــة االأعلــم )يو�شــف بــن �شــليمان بــن عي�شــى نحــوّي ا�شــتهر باالأعلــم وهــو مــن اأَهل �شــنتمرية 
الغرب، توفي �شــنة 47٦هـ باإ�شــبيلّية(

)2(  وزير ولغوّي اأديب. عا�ص في القرن الخام�ص الهجرّي.
)٣(  �شــرح االأ�شــعار ال�ّشــّتة الجاهلّيــة للوزيــر اأبــي بكــر عا�شــم بــن اأّيــوب البطليو�شــي تحقيــق: نا�شــف 

�شــليمان عــّواد، ومراجعــة: لطفــي التومــي، المعهــد االألمانّي لالأبحاث ال�ّشــرقّية، بيروت، �ص 4.
ــاد؛  ــاء، والبع�ــص بال�شّ ــة، بع�شهــم ينطقهــا بالّظ ــة، فردّي ــة، تلقينّي ــة متنّقل )4( هــي جامعــات بدوّي
الة والّتدري�ص  فاالأول على اعتبارها م�شدر)حظر( اأْي اأقام حظيرة وهي �شياج يقام على مكان ال�شّ
وعلــى مراِب�ــص الحيوانــات، والَبع�ــص يجعلهــا من)ح�شر( فيراهــا علًما على الح�شــور والمحا�شرات 

التــي يقــوم بها �شــيخ المح�شرة، م�شت�شــهًدا بقول لبيد:
ٌر وِخياُم وعلى المياِه َمحا�شِ                         ف ال�اِدياِن وكُلّ َمْغًنى ِمْنُهُم  

الأْعَل��م، قد �َس��َحبت ذيل الّن�س��يان على ما �س��واها من ه��ذه الموؤلفات 
ف��ي الغ��رب الإ�س��المّي؛ حي��ث كان��ت زاَد متعّل��م الّلغة وعت��اَدُه وكان 
لالأندل�س��ّيين، فيم��ا م�س��ى وللمغاربة، ُولوٌع �س��ديٌد بمجم��وع الأْعلم 
ال�ّس��نتمرّي »اأ�س��عار ال�ّسعراء ال�ّس��ّتة«))) وكان لل�ّسناقطة ن�سيُبهم من 
احت��ذاء اأُ�س��لوبها وطريقتها، في تقريب الألف��اظ، واإي�ساح المعاني، 
ب��ل كان��ت في مقّدمة الم�س��طرة الّتعليمّية »ففي عل��وم الّنحو والّلغة، 
ف��اإّن نظ��َم اب��ن اآج��ّروم، واألفّي��ة اب��ن مال��ك، م��ن الم�س��ادر الرئي�س��ّية 
للّتعليم، كما اأّن �س��رح الأعلم ال�ّس��نتمرّي لل�ّس��عراء ال�ّس��ّتة الجاهلّيين، 
من اأهّم الكتب المعتمدة لدرا�س��ة هذا ال�ّس��عر«))). ولم تنْل مدّونٌة من 
المدّونات الّلغوّية ما نالت تلك المدّونة من اهتمامهم، حيث »ياأتي 
ديواُن ال�ّسعراء ال�ّسّتة في المرتبة الأولى تواتًرا، ولم تْحَظ المعّلقاُت، 
ول ديواُن الُهذلّيين اإّل بقدر اأقل«)))، حّتى اأ�سبحت هذه المدّونة في 
ّتة« ن�سبة اإلى  الّدر���س المح�سرّي، معروفة بين المقّررات با�س��م »ال�سِّ
عدد �سعرائها،  واأكثُر َمْن تعّر�س ل�سرح هذه المدّونة من ال�ّسناقطة، 
ل ُي�س��ّرح بدوافع��ه، اإّل اأّنن��ا نعتق��د ُوق��وَف الّداف��ع الّدين��ّي المتعّل��ق 
رر، وتتعّزُز  بخدمة القراآن، وراء جّل تلك الّتاآليف، والّتعليقات، والطُّ
مكان��ة ذل��ك الّداف��ع بفت��وى كب��ار العلم��اء باأف�سلّي��ة الّتف��ّرغ لتعّل��م 
الّلغ��ة العربّي��ة عل��ى الّتفّرغ للعبادة فق��د كان لمرابط محمذ فال ولد 
��ا وُيحرِّ���س الّنا���س عليها،  وله  متال��ي))) ُمولع��ا بالعربّي��ة خ�سو�سً

في ذلك:
ِل ــَم الّلغـِة َشْرًعـــا َفـضِّ َتَعلُّ

مـا ُيْؤخُذ ذا ِمْن َقـْوِلـِه َوَعلِّ
خلي ِلِعباَدِة الَعِلــي على التَّ

مــا علُّ آَدَم األسمـاَء إلــزِم التَّ

وق��د َبل��غ الّلغوّي��ون ال�ّس��ناقطة ف��ي الّتمك��ن م��ن نا�سي��ة الّلغة �س��اأواً، 
ع  واأ�سبحت اأقوالهم في الّلغة ُحّجة ُمقنعة لمن �سواهم))) »ومّما �سجَّ
)5(  مقّدمــة م�شطفــى ال�ّشــقا لمختــارات االأعلــم، مكتبــة م�شطفــى البابــي الحلبــّي واأوالده، م�شــر  

الغوريــة، 1948 .
)٦(   ال�ّشعر وال�ّشعراء، مرجع �شابق، �ص ٣٣.

)7(  ولد �شدفه، مرجع �شابق، �ص 45
)8( الو�شيط في تراجم اأُدباء �شنقيط، اأحمد بن االأمين، ط 4، 1989،  مطبعة المدنّي، �ص ٣44.

ــى قلــب كلمــة  ــي البجــاوي عل ــي محمــد عل ــق كتــاب » الخ�شائ�ــص« البــن جّن ــّج محّق )9( حيــث احت
)زبرجــد( ببيــت ابــن الطلبــه اليعقوبــي :

ْبر اأْو مْن ل�ؤل�ؤ وزبردج ٍب                  من التِّ عليها �شم�ٌط من محال ُمَل�َّ
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الّنا���َس عل��ى الّتوّج��ه اإل��ى تعّلم الّلغ��ة العربّية وعلومه��ا، نظرُة نخبة 
لة في ال�ّسيوخ وال�ّسعراء، لهِذه الماّدة، باعتبارها و�سيلًة  الّزوايا ممثَّ
لمعرف��ة اأُم��ور الّدين، و�س��رَط فتّوة في مجتم��ع الّزوايا«)1)). ول تزال 
بع���س الجه��ات تتن��ّدُر عل��ى منطق��ة »القبل��ه« في جن��وب موريتانيا 
لالأولوّية الكبرى التي ُيولونها لمعلقة امرئ القي���س؛ وين�س��دون في 

ذلك على ل�س��انهم محّرفين بيت ابن عا�س��ر المغربّي)))):
فا ُل واجٍب على َمْن ُكلِّ أوَّ

أْن يعرَف اهلَل وَيْعرَف )ِقفا(

وم��ع الّداف��ع الّدين��ّي رّبم��ا ح�س��ر الّداف��ع الغْيريُّ كما �س��ّرح ابن ذي 
الخ��الل اأّن��ه اأّل��ف كتاب��ه في �س��رح دي��وان ال�ّس��ّتة، ل�سبط هذا ال�ّس��عر، 
ون��زوًل عن��د رغبة رجل ذكره بال�س��م، ول ن�س��تبعد اأْن يك��ون الّدافُع 
الّذات��يُّ وراَء ذل��ك الَحراك ال�ّس��رحّي في القرنين الّثالث ع�س��ر والّرابع 
ع�سر الهجرّيين؛ اإذ اإّن معرفة اأوابد ال�ّسعر ومعانيه، َمْلَمح من مالِمح 
الفت��ّوة، وِمج��نٌّ من الّلحن الذي كان الّتعيير به �س��مًة بارزة، انجرَّت 
ن الحارث  عنه��ا نقائ���ُس والم�س��اعرات ف��ي ذل��ك الع�سر))))  وق��د ُلحِّ
ول��د محن���س ف��ي م�س��األة نحوّي��ة، نا�س��ره فيه��ا بع���ُس معا�سري��ه 

كالمخت��ار ول��د المعلَّ��ى)))) قائ��اًل م��ن اأبي��ات:
ُن الحارِث في نحِوِه ُملحِّ

عْن َحْتفِه بُظْلفِه باحُث

��ّراح الأوائ��ل، وراء  وق��د يك��ون داف��ع المعار�س��ة)))) والمح��اكاة لل�سُّ
بع�س تلك ال�ّس��روح.

)10(  ال�ّشــعر ال�ّشــنقيطي فــي القرنيــن 12 و 1٣ هـــ، درا�شــة فــي المرجــع والبنيــة والقــراءة، الّدكتــور 
عبــد اهلل بــن محمــد �شــالم ابــن ال�ّشــيد، مطبعــة المنــار، انواك�شــوط - موريتانيــا، 2012، �ــص 52 .

)11( اأول واجب على من كلفا    ممكنا من نظر اأن يعرفا
)12( ففــي هــذ الع�شــر كانــت م�شــاعرات ال�شــيخ �شــيدي محمــد ولــد ال�شــيخ �شــيديا ومحمــدو ولــد 
محمدي العلوي، من جهة و�شيدي عيد اهلل ولد اأحمدام وادييج الكمليلي، من جهة اأُخرى وغير هذه 

الم�شــاعرات ممــا هو معروف ال�شــبب.
)1٣(  �شــاعر مرمــوق اأخــذ عــن الحــارث ال�شــقروي . انظــر ديــوان المختــار ولــد المعلــى الح�شــني، 
تحقيــق: عبــد اهلل ال�شــالم ولــد المعلــى الح�شــني ال�شــنقيطي، دار يو�شــف بــن تا�شــفين ومكتبــة االإمــام 

مالــك، انواك�شــوط، ط 2005، �ــص 29 .
)14(  يقــول الباحــث الدكتــور عبــد اهلل ولــد ال�شــيد اإن المعار�شــة هــي �شــمة فــي الثقافــة ال�شــنقيطية 
بمــا فــي ذلــك المعار�شــة فــي التاأليــف،  والمعار�شــة نمــط اأدبــي �شــعري يرمــي ال�شــاعر من ورائــه اإلى 
محــاكاة ق�شيــدة ل�شــاعر اآخــر ليظهــر عبقريتــه وتمكنــه مــن زمــام ال�شــعر،  ومــن اأمثلتهــا فــي ال�شــعر 
العربي معار�شة اأحمد �شــوقي لميمية البو�شيري، اأما في ال�شــعر ال�شــنقيطي فقد حفل القرن الثالث 
ع�شر بالمعار�شات ال�شعرية كمعار�شة ابن الطلبه لميمية حميد بن ثور ولجيمية ال�شماخ بن �شرار،  

وكمعار�شــة ال�شــيخ محمــدو ولــد حنبــل لمق�شورة اأبي �شفوان االأ�شــدي .

مدّونــة  مــع  الّتعاطــي  فــي  الّشــناقطة  مناهــج 
اأَلعلــم:

لق��د �س��لَك ال�ّس��ّراح ال�ّس��ناقطة طرائ��َق ق��دًدا، ف��ي �س��بيِل ت�س��هيل 
الّن�سو�س، واإذا كان الأْعَلُم ال�ّس��نتمرّي قد �س��رح �س��عر ال�ّسّتة »�سرًحا 
يقت�سي تف�سير غريبه، وتبييَن معانيه، وما غُم�س من اإعرابه«))))، 
و�س��عى لالخت�س��ار ال��ذي تبع��ه في��ه البطليو�س��ّي، حي��ن �ُس��ئل �س��رَح 
وتقري��َب، وتلخي���س وتهذي��ب، اأ�س��عار تل��ك المدّون��ة؛ ف��اإنَّ غي��اب 
ديباج��ة اأكثر �س��روح ال�ّس��ناقطة لل�ّس��عر الجاهل��ّي تداوًل، ت��وؤّدي اإلى 
ح�س��ول َغب���ٍس ف��ي معرفة ِمنهجّيتِه��م التي اعتمدوه��ا، والتي ُيمكن 
ة واأنَّ اأ�س��هر ثالثة �س��روح  بال�س��تقراء َر�ْس��َم بع���س مالمحه��ا، خا�سّ
متوف��رة ل تعط��ي الج��واب عن �س��وؤال المنهجّية؛ اإذ ل��م يقدِّْم �ساحب 
»دواء ال�ّس��كتة« لموؤلَّفه، ولم يختتمه بما ُت�ست�س��فُّ منه الأدوات التي 
ا�ستخدمها في �سبيل اإبالغ ر�سالته الّتعليمّية)))) كما لم َت�ْسِف مقدمة 
اب��ن ذي الخ��الل المقت�سبة)))) الغليل فيما يتعلق بتلك الأدوات، اأّما 
خاتمته فلم يِزْد فيها على اأْن كتب حاذيُت فيه يو�سف بَن �سليمان، 
الملّق��ب بالأعل��م، لأّنه ال�ّس��ابق في هذا المي��دان ودَفْفت)))) على اإثره 
بط والّتحرير، وتبيين الخافي من الّتغيير؛ اإّما بتبديل العبارة  بال�سّ

)15( االأعلم )المقدمة(
)1٦(  توجــد مــن كتــاب »دواء ال�شــكتة« ن�شــختان بالمعهــد الموريتانــي للبحــث العلمــي،  اإحداهمــا من 
عمــل الموؤلــف،  تنــاول فيهــا �شــعر امرئ القي�ــص والّنابغة وعلقمة،  وعاجله الحمــام قبل اأْن يتم الجزء 
الثانــي الــذي ذكــر عزمــه علــى اإتمامــه . وهــذه الن�شــخة ال ديباجــة لهــا وال خاتمــة وهــي عنــد المعهــد 
م�شــجلة تحــت الرقــم 5٣9 . والن�شــخة الثانيــة،  تحــت الرقــم 1714،  وقــد اأُ�شيــف لهــا �شــرح ديــوان 
ر لها ب- : قال ال�شيخ الفقيه العالمة المتبع  دِّ ا بدون ديباجة وقد �شُ زهير بن اأبي �شلمى،  وهي اأي�شً
الــورع الزاهــد االأواه المنيــب التقــي ال�شالــح النا�شــك �شــيدي اأبوبكــر بــن اأحمــد بن محن�ــص بن هايت 
نفعنــا اهلل ببركتــه : قــال امــروؤ القي�ــص بــن حجــر) .. ( وكتــب في نهاية �شــرح الدواويــن الثالثة االأولى 
: كمل ال�ّشفر االأول من الّديوان وبه كمل �شعر علقمة ويتلوه - اإن �شاء اهلل - الثاني وباهلل اأ�شتعين ال 
رب غيــره،  و�شلــى اهلل علــى مــن ال نبــي بعــده ر�شــول اهلل - �شلــى اهلل عليــه و�شــلم ت�شــليما  - و ال حــول 

و ال حــول ول ال قــوة اإال بــاهلل العلــي العظيم .
وقــد ذكــر المختــار بــن حامــدن اأّن الحــارث بــن محن�ــص ال�شــقروي،  هــو مــن اأكمــل »دواء ال�ّشــكتة«، 

الحيــاة الثقافّيــة، الــّدار العربّيــة للكتــاب، 1990، �ــص 59 .
)17(  ورد فــي مقّدمــة ابــن ذي الخــالل الحمــد هلل الــذي خلــق ال�ّشــماوات واالأر�ــص وجعــل الظلمــات 
والّنــور،  واأجــرى مــن �شــدور العلمــاء ينابيع البحور،  وجعل لنا في اخت�شارها دراية،  نقف منها دون 
النهاية على كفايه،  وبعد فاإني لما راأيت تقديم ق�شائد ال�شــتة عند النا�ــص،  واإهمالهم �شبطها بين 
جاهل ونا�ص،  هياأت من الم�شتطاع،  لمن اأراد مجاورة الّرو�ص اإلى القاع ؛ فلفقت منه ما تاأّتى،  من 
دفاتــر �شــتَّى،  عــزَّ تلخي�شهــا فــي دفتــر،  واّتفاقهــا لمحــرر فــي مح�شــر،  وعلى القامو�ــص والل�شــان جل 

االعتماد،  فاإن اأُعيد �شمير على غير مذكور فهما المراد ؛ واأُ�شــير لالأول ب- َو وللثاني ب- �ــَص .
نا. ا ودفيفًا : �شارت �شيرًا ليِّ )18(  دفت الجماعة اأو االإبل دفَّ

ينظــر : المعجــم الو�شــيط، مجمــع اللغــة العربّيــة، جمهورّيــة م�شــر العربّيــة، مكتبــة ال�ّشــروق / ط4، 
1425هـــ 2004م،  ج 1، �ــص 289 ) بــاب الــدال ( .

أدب ونــقـد

اأو بخف��ّي الإ�س��ارة )))) ول��م ي�س��ّكل الح��ارث ب��ن محن���س ن�س��ازاً ع��ن 
�ساَحَبْي��ه، فل��م تك��ن لموؤلَّفه)1)) ديباج��ٌة، واكتفى عن��د النتهاء منه 

بتقريظ��ه باأبي��ات �س��عرّية ينظر فيها اإلى �س��رحه بعي��ن الّر�سى.
وم��ع وح��دة مرج��ع ه��وؤلء ال�ّس��ّراح، فاإّنه��م ق��د �س��لكوا �ُس��ُباًل �س��ّتى، 
ف��ي تقري��ب ماّدت��ه، حي��ث الت��زم ابن ذي الخ��الل والحارث بال�ّس��رح 
عل��ى َوْف��ق م��ا فعل الأعل��م؛ اإذ كانا َي�س��رحان المدّون��ة بيتين بيتين، 
واأحياًن��ا ُي�سيف��ان الّثالث ح�س��ب ع��دد اأبيات الق�سي��دة، اأّما اأبو بكر، 
فكان ي�سرح الكلمة من البيت، ثّم التي تليها؛ فتناثر الّن�ّس  ال�ّسعرّي 
��ُز بينهما اإل بَل��ْون المداد  عن��ده، داخ��ل الّن���ّس  ال�ّس��ارح ول��م َيُعْد ُيَميَّ
الأحم��ر، ال��ذي كت��ب ب��ه ال�ّس��راح الّثالثة ن�سو���س المدّونة ال�ّس��عرّية، 
ويمكن اأْن ناأخذ مثاًل من ال�ّسرح لبيتين من �سعر زهير عند الّثالثة، 

م��ن مثل قوله:
ِتِه هذا وليَس كمْن يعيا ِبُخطَّ

نيا ِبمنزلٍة لْو ناَل َحيٌّ ِمَن الدُّ
ديِّ إذا ما ناطٌق َنطقا َوْسَط النَّ

ُه اأُلُفقا ماِء لنالْت َكفُّ ُأْفَق السَّ

حيث يقول �ساحب دواء ال�ّسكتة)))):

)19( ينظــر مخطــوط ابــن ذي الخــالل عنــد المعهــد الموريتانــي للبحــث العلمــي تحــت الرقــم 
)1٦78( وهــو بخــط ابــن الموؤلــف محمــذن فــال بــن عبــد اهلل العتيــق .

)20( الموؤلف هو »ال�ّشرح االأو�شط لديوان ال�ّشعراء ال�ّشّتة« وهو مخطوط بحوزتنا .
)21( دواء ال�ّشكتة، ن�شخة المعهد الموريتانّي للبحث العلمّي، رقم 1714، �ص 199 .

ه��ذا: ال��ذي و�سف به من الكرم والج��راءة، ثم و�سفه بالبالغة، واأّنه 
ته  ته و�ْسط النَّدّي، فقال: ولي�س كَمْن يعيا كَيْر�سى بخطَّ ل يعيا بُخطَّ
��ّم: خ�سلت��ه، يعجز عنها . الّندي كاأمير: المجل���س. اإذا ما ناطق  بال�سّ
نطًقا: هذا البيت، وتاليه عن غير الأ�سمعي . لو نال: اأدرك. حيٌّ من 
نها  رف: هذه الّدار الفانية، وَنوَّ م والك�سر والمنع وال�سّ الدنيا،  بال�سّ

المثلم بن رباح في:
م ما ملكُت فجاعٌل ي ُمَقسِّ إنِّ

َأجرًا آلِخرتي وُدْنيًا َتْنَفُع

��م: ناحي��ة ال�ّس��ماء، وال�ّس��قف المظ��ّل  بمنزل��ة: مرتب��ة. اأُُف��ق بال�سّ
ُه: مرَّ في ُنّبئ��ت. الأُفق كُعُنق:  ��ر ويوؤّنث. لنال��ت كفُّ عل��ى الأر���س، ُيذكَّ

الّناحي��ة.
وورد ف��ي �س��رح البيتي��ن عن��د اب��ن ذي الخ��الل)))) : ه��ذا: اإ�س��ارة لم��ا 
و�س��ف ب��ه من الك��رم، اأي هذا �سحيح كما قلت، ثّم هو مع ذلك ُيبِلُغ 
��م: اأي م�س��األة يج��ادل فيه��ا، وقد  ف��ي الج��دال. ل يعي��ا بخّطت��ه بال�سّ
م  ��َي: ارُت��ّج عليه اأْي: ل��م يهتد لوجه ال��كالم. والأُفق بال�سّ َعِي��َي كَر�سِ

وب�سّمتين: ناحية ال�ّس��ماء.
اأّم��ا الح��ارث فق��د اأت��ى ف��ي �س��رح البيتي��ن بم��ا يل��ي)))): ه��ذا.. 
اإل��خ؛ اأي الأم��ر ه��ذا المذك��ور ل غي��ره، واأي�س��ًا ه��و ف��ي غاي��ة م��ن 

)22( �شرح ابن ذي الخالل، المعهد الموريتانّي للبحث العلمّي، رقم 1٦78، �ص 228 .
)2٣(  مخطوط بحوزتنا، �ص 252 .

٤٨٤9 مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



الف�ساح��ة والبالغ��ة، فلي���س كَم��ْن يعي��ا بحّجت��ه و�ْس��ط المجال���س 
اإذا تكل��م المتكّلم��ون؛ خ���سَّ و�س��ط الّن��دّي حي��ن يخت�سم الق��وم، لأّنه 
مح��ّل ده���س؛ لأّن كث��رة الوجوه مده�س��ة؛ يعن��ي اأّنه ج��ريء الَجنان، 
: اأحد يو�سف بالحياة.  والّل�س��ان، و�سديد البط���س. نال: اأ�ساب. وحيٌّ
��رف والمن��ع اإْن ل��م ُتَعرَّف: ه��ذه الّدار.  ��م والك�س��ر وال�سّ ني��ا بال�سّ والدُّ
م وب�سّمتين: ناحية ال�ّس��ماء.  والمنزلة: المرتبة الّرفيعة. واأُفق بال�سّ
والك��ّف: الي��د؛ يعن��ي اأّنه من جاللته وُبعِد ِهّمته، لو نال حيٌّ من اأهل 
ه، ولكْن لم ينله اأحد؛  الّدنيا بالّدرجة الّرفيعة اأُفق ال�ّس��ماء لنالته كفُّ
ولذل��ك ل��م يَنْل��ُه فهو من المذه��ب الكالمّي. وفي البي��ت الأّول الجمع 
ف��ي ال�س��تقاق ف��ي »ناطق« و»نط��ق« والبيت الأخير زي��ادة عن غير 

الأ�سمعي.
وه��ذه ال�ّس��روح الّثالث��ة متقارب��ة، لكّنه��ا متفاوت��ة، ف��ي بع���س 
المناح��ي، م��ن حي��ث الإيج��اُز والإطن��اُب، فيم��ا يتعّل��ق بالمعن��ى 
الإجمال��ي، والوقفات البالغّية، وباإهمال بع�س المفردات، وب�سبط 
الّرواي��ة؛ حي��ث حر���س الح��ارُث، و�ساح��ب دواء ال�ّس��كتة على ِتبيان 
زي��ادة غي��ر الأ�سمع��ي، اإّل اأّن الح��ارث ل��م يذك��ر اإل زي��ادة البي��ت 
الأخي��ر، فيم��ا نق��ل �ساح��ب »دواء ال�ّس��كتة « ع��ن الأعل��م زي��ادة 
البيتي��ن، لك��نَّ ال��ذي ن�س��ّجُلُه هن��ا ه��و الّتطاب��ق المتف��اوت بين �س��رح 
الأعلم، و�سروح اأ�سحابنا اإذ يمكن القول اإّنهم قد التقوا في �سرحهم 
المجم��ل للبيتي��ن، واإْن اختلف��ت عباراته��م ،كم��ا اأّنه��م ع��دا اب��ن ذي 
الخالل. قد عّلقوا على �سّحة ن�س��بة البيتين لزهير؛ يقول الأعلم في 

�س��رح البيتين:
قول��ه: ه��ذا ولي���س كم��ن يعي��ا بخّطت��ه: اأراد اأم��ره ه��ذا و�س��اأنه ه��ذا؛ 
يعن��ي م��ا و�سف��ه به م��ن الكرم والُج��راأة، ث��م و�سفه بالبالغ��ة، واأّنه 
ل يعي��ا بخّطت��ه، اإذا ق��ام و�س��ط الّن��دّي. والّندي: مجل���س الق��وم، وهذا 
��ا وهو  البي��ت ع��ن غي��ر الأ�سمع��ّي، ويتل��وه بي��ٌت اآخ��ُر ع��ن غي��ره اأي�سً

قول��ه: ل��و ن��ال ح��ّي. ولم ي�س��رح البيت.
فالقا�س��م الم�س��ترك ه��و العناي��ة بالمف��ردة المعجمّي��ة، م��ن خ��الل 
الّتف�س��ير بالّنظائ��ر وزًن��ا ومعن��ى، والّتركيز على مجم��ل المعاني، اأو 
عل��ى الأ�س��ّح نثر اأبيات الّن�ّس  الم�س��روح، ويبقى ال�س��تثناء البارز، 
��َري البالغ��ة، والمعن��ى  ه��و م��ا ُيولي��ه الح��ارث ول��د محن���س لُعْن�سُ
»ولي���س ف��ي مدّونتن��ا، على �سعي��د الهتمام بالمعاني م��ا يمكن اأْن 

يدان��ي �سنيع الح��ارث«))))

)24(  ولد �شدفه، مرجع �شابق، �ص 8٣

أدب ونــقـد
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يَاِق النَّْحِويِّ أَثَُر السِّ
ِفـــي َتـْغِييـِر َوَتْحـِديــــِد َداَلَلــــِة 

يَِغ الُْمْفَرَداِت َوالصِّ

د َعِلّي آَدم َحاِمد أ.ُمَحمَّ
ِة اْلَداِب يَّ يَلْيِن، ُكلِّ ُأْسَتاٌذ ِبَجاِمَعِة النِّ

ِقْسِم الّلغة العربّيِة

نــحـــو

َث��ِر  ��َة َعِظي��َم اْلأَ ��ِة َيِج��ْد َثمَّ ْحِويَّ َظ��َر ِف��ي اْلأَ�ْس��ِيَقِة النَّ اإِنَّ َم��ْن ُيْمِع��ن النَّ
َيِغ،  ِلِتْلُك��ُم اْلأَ�ْس��ِيَقِة ِفي َتْحِديِد َوَتْغيِي��ِر َدَلَلِة اْلُمْفَرَداِت العربّية َوال�سِّ
ْح��ِويِّ َقْد َتَتَخلَّى َع��ن َمْعَناَها  ��َياِق النَّ َفاْلُمْف��َرَداُت ِبَم��ا َتاأِْثي��ٍر ِمَن ال�سِّ
ُتَها ِلَتُدلَّ َعَلى اآَخَر َكاَنْت َقْد اْكَت�َس��َبْتُه  ��ِذي َتُدلُّ َعَلْيِه َمادَّ اْلُمْعَجِم��يِّ الَّ

ْح��ِويٍّ ِبَعْيِن��ِه. اإِْث��َر اْنِتَظاِمَه��ا ِف��ي ِبَن��اٍء نَّ
ِت��ي اأَْلَحَقَه��ا  ��ُة الَّ ْرِفيَّ ��ُر َمَعاِنيه��ا ال�سَّ ��ُة َل َتْنَف��كُّ َتَتَغيَّ ْرِفيَّ َي��ُغ ال�سَّ َوال�سِّ
��ْت َعَلْيَه��ا  َل��ى اأُْخ��َرى ُفِر�سَ ��ْت ِفي��ِه اإِ بَّ ��ِذي �سُ ْرِف��يُّ الَّ ِبَه��ا َقاَلُبَه��ا ال�سَّ
ْح��ِويٍّ َوَتْخَتِلُف ِتْلُك��ُم اْلَمَعاِن��ي ِباْخِتاَلِف  اَء ُوُجوِدَه��ا ِف��ي َنْظ��ٍم نَّ َج��رَّ
ْظ��ِم، َوَل َمَنا���سَ ِف��ي �َس��ِبيِل ُبْرَه��اِن َم��ا َذَهْبَن��ا اإَِلْي��ِه ِم��َن  َذِلُك��ُم النَّ
ا�ْس��ِتْعَرا�ِس َبْع���ِس الّن�سو�ِس ِمَن اْلُقْراآِن َوال�ّس��عر ُم�ْس��َتْنِبِطيَن َمْدُلوَل 
َيِغ ِبَها َذاِكِريَن َذِلُكُم اِلْخِتاَلَف الَِّذي َطَراأَ َعَلْيَها، َوَل  اْلُمْفَرَداِت َوال�سِّ
ْح��ِويِّ ِف��ي َتْغِيي��ِر َدَلَل��ِة اْلُمْفَرَداِت  ْي��َر اأَْن َنْب��َداأَ ِبِذْك��ِر اأََث��ِر اْلِبَن��اِء النَّ �سَ
��َمٌة ِحْي��َن َتَناُوِلَن��ا َلَه��ا اإَِلى اأَ�ْس��َماٍء َواأَْفَعاٍل َوُح��ُروٍف، َفِمْن  َوْه��َي ُمَق�سَّ

�َس��َواِهِد اْلأَ�ْس��َماِء َقْوُل��ُه َتَعاَل��ى: { ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ِعْم��َراَن:١٢٣[ ]اآَل  ٹ}  ٹ  ٹ  ٹ 

ٍة  ��ٌة« َتَخلَّ��ْت َع��ْن َمْعَناَه��ا اْلُمْعَجِم��يِّ اْلُمَقاِب��ِل ِلأَِع��زَّ  َحْي��ُث َلْفَظ��ُة »اأَِذلَّ
ِميِر ِفي َقْوِلِه: »َواأَْنُت��ْم اأَِذّلٌة« َيُعوُد  َبَح��ْت ِبَمْعَن��ى ِقلَّ��ٍة؛ ِلَك��ْوِن ال�سَّ َواأَ�سْ

ٌة، َق��اَل َتَعاَلى:ِ اإَِل��ى َجَماَع��ِة اْلُم�ْس��ِلِميَن َوُه��ْم -َل َرْيَب- اأَِعزَّ

{ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک     ک گگ 

ڱ    ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  گ    گ 
]اْلُمَناِفُق��وَن:٨[ َڱ} 

  ِ ��يٍّ َعْن��ُه ِم��ْن ِقَب��ِل اهللَّ لِّ َيَق��ُع َعَل��ى َم��ْن َكاَن َغْي��َر َمْر�سِ َوِلَك��ْوِن ال��ذُّ
ُه، َق��اَل َتَعاَل��ى: {ۉ ې ې ې  َتَعاَل��ى َج��دُّ
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

 ]6١ ]اْلَبَق��َرُة:  ىئ} 
��ٍة ُمْحِي��ي الدِّيِن الدِّْرِوي���ُس  ِذلَّ �َس��اَر اإَِل��ى َمْعَن��ى اْلِقلَّ��ِة ِف��ي َلْفَظ��ِة اأَ َوَق��ْد اأَ
ْع��ِف َحاِلِه��م  ٌة«َع��ْن �سَ ْنُت��ْم  اأَِذلَّ ِحي��َن َق��اَل: »اْلِكَناَي��ُة ِف��ي َقْوِل��ِه: »اأَ

اآَل��ِة َعَدِدِه��ْم...« ]اإِْع��َراُب اْلُق��ْراآِن َوَبَياُن��ُه، ٤٨/٢[. َو�سَ
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ  َتَعاَل��ى:  َوَق��اَل 
 { ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]7٩ ]اْلَكْه��ُف: 
دُّ َما  ام، َوُه��َو �سِ ��ًة َعَل��ى َمْعَن��ى ُقدَّ  َحْي��ُث َج��اَءْت َلْفَظ��ُة »َوَراَءُه��ْم« َدالَّ
�َس��اَر اْب��ُن َعا�ُس��وٍر اإَِل��ى َذِلُك��ُم  َكاَن��ْت ُتِفي��ُد َح��اَل َكْوِنَه��ا ُمْف��َرَدًة، َوَق��ْد اأَ
��ُرواْ »َوَراَءُه��ْم َمِل��ٌك« ِبَمْعَن��ى  ��ِريَن َف�سَّ ْغِيي��ِر ِبَقْوِل��ِه: »َوَبْع���ُس اْلُمَف�سِّ اْلتَّ
ْنِويُر، ١٢/١6[، َوَلْفُظ �َس��ِفيَنٍة َلْي���َس  ْحِري��ُر َوالتَّ »اأََماَمُه��ْم َمِل��ٌك...« ]التَّ
ُل اْلَكاَلِم »�َس��ِفيَنٍة َخاِلَيٍة  َفٍة، َواأَ�سْ ٌد ِب�سِ َعَل��ى اإِْطاَلِق��ِه َب��ْل ُهَو َلْفٌظ ُمَقيَّ
��َياِق َعَلْيَها  َف��َة َق��ْد ُحِذَف��ْت ِلَدَلَل��ِة ال�سِّ ِم��َن اْلُعُي��وِب« َغْي��َراأَنَّ ِتْلُك��ُم اْل�سِّ
��ُه َق��ْد اأَْح��َدَث ِبَها  نَّ ��ا ُعِل��َم اأَ َوَذِلُك��ْم ِبَقْوِل��ِه: »َف��اأََردتُّ اأَْن اأَِعيَبَه��ا«؛ اإِْذ َلمَّ
��ِفيِن َغْيُر  اْلَعْي��َب؛ ُبْغَي��َة اأَلَّ َياأُْخَذَه��ا اْلَمِل��ُك ُعِلَم اأَنَّ ُبْغَيَة اْلَمِلِك ِمَن اْل�سَّ
َفَة َوَذِلُكْم ِحيَن  َمْخ�َس��ِريُّ اإَِلى: ِقَراَءٍة ُتْثِبُت ال�سِّ اْلَمِعيِب، َوَقْد اأَ�َس��اَر الزَّ

اِلَحٍة« ِ:»ُكلَّ �َس��ِفيَنٍة �سَ َق��اَل: «َوِقي��َل ِفي ِق��َراَءِة اأَُبيٍّ َوَعْب��ِد اهللَّ
اِف، ٨٨6[. ]َتْف�ِسيُر اْلَك�سَّ

َتَعاَل��ى: {ڭ ۇ  َقْوُل��ُه  ْفَع��اِل  اْلأَ �َس��َواِهِد  َوِم��ْن         

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 
 ]٢٨ ]َفاِط��ر:  ى}  ې   ې  ې  ۉې   ۉ 

ُ«؛َحْي��ُث اأُ�ْس��ِنَد َلْف��ُظ »َيْخ�َس��ى«  ِف��ي ِق��َراَءِة َم��ْن َرَف��َع َلْف��َظ اْلَجاَلَل��ِة «اهللَّ
ِة  ُ«، َفَتَخلَّى الفعُل »َيْخ�سى« َعْن َدَلَلِتِه اْلُمْعَجِميَّ اإَِلى َلْفِظ اْلَجاَلَلِة»اهللَّ
��َياِق الَِّذي  ��ِل ال�سِّ َن��ُه ِبَف�سْ مِّ ْهَب��ُة َواْكَت�َس��َب َمْعًن��ى َكاَن َق��ْد �سُ َوْه��َي الرَّ
ْهَبِة َل َتِليُق ِبَجاَلِلِه - �ُس��ْبَحاَنُه-  َوَرَد ِفْي��ِه َوْه��َو اْلإِْج��اَلُل؛ ِلَك��ْوِن الرَّ
َما  : »َف��اإِْن ُقْل��َت َم��ا َوْج��ُه ِقَراَءِة َم��ْن َق��َراأَ: »اإِنَّ َمْخ�َس��ِريُّ َوِفي��ِه َيُق��وُل الزَّ
ُ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماَء َ»َوُهَو ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َوُيْحَكى َعْن  َيْخ�َسى اهللَّ
َما  اأَِب��ي َحِنيَف��َة؟ ُقْلُت: اْلَخ�ْس��َيُة ِفي َهِذِه اْلِقَراَءِة ا�ْس��ِتَعاَرٌة َواْلَمْعَنى: اإِنَّ

��اِف، ٨٨6[. ُمُهْم...« ]َتْف�ِس��يُر اْلَك�سَّ ُيِجلُُّهْم َوُيَعظِّ
َقْعَمِق: َوَقْوُل اْبِن الرَّ

َقاُلوْا اْقَتِرْح َشْيًئا ُنِجْد َلَك َطْبَخُه 
ًة َوَقِميًصا ُقْلُت اْطُبُخوْا ِلي ُجبَّ

ا  َحْي��ُث َج��اَء اْلِفْع��ُل »اْطُبُخ��واْ« ِبَمْعَن��ى: »اأَِخيُط��واْ« ِلَك��ْوِن َمْفُعوِل��ِه ِممَّ
ِريَد ِبِه  َدِر َطَب��َخ َفاأُ ُيَخ��اُط َوُيَح��اُك، َوِلَكْوِنِه َقْد �ُس��ِبَق ِفي �ِس��َياِقِه ِبَم�سْ
��ْيَء  ْن َتْذُكَر اْل�سَّ : »َوِمْنُه اْلُم�َس��اَكَلُة« َوْهَي اأَ اِكيُّ ��كَّ ُم�َس��اَكَلُتُه. َيُقوُل ال�سَّ

ْحَبِتِه...« ]ِمْفَت��اُح اْلُعُلوِم، 5٣٣[ ِبَلْف��ِظ َغْي��ِرِه ِلُوُقوِع��ِه ِفي �سُ

        َوِم��ْن �َس��َواِهِد اْلُح��ُروِف َقْوُل��ُه َتَعاأَل��ى: { ڤ ڤ  ڤ  ڦ 

5٢5٣ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



نــحـــو

]٣0-٢٩ ]اْلَفْج��ِر:  ڦ}  ڦ      
اَحَب��ِة  َحْي��ُث اْكَت�َس��َبْت »ِف��ي« ِف��ي َقْوِل��ِه: »ِف��ي ِعَب��اِدي« َمْعَن��ى اْلُم�سَ
اِلَحًة َلُه  ��ِذي اْنَتَظَم��ْت ِفي��ِه َوَكاَن��ْت َقْب��ُل �سَ ْح��ِويِّ الَّ ��ِل اْلِبَن��اِء النَّ ِبَف�سْ
اَحَب��ِة ك��� »َم��َع«  َه��ا ِلْلُم�سَ : »اأَنَّ اِن��يُّ مَّ َوِلَغْي��ِرِه ِم��َن اْلَمَعاِن��ي، َيُق��وُل اْلرُّ
َرَه��ا ِف��ي َقْوِل��ِه  َه��ا ِبَمْعَن��ى »َم��َع« ِعْنَدَم��ا َقدَّ ْرَك�ِس��يُّ اإَِل��ى اأَنَّ اأَ�َس��اَر الزَّ
َتَعاَل��ى: »َفاْدُخِل��ي ِف��ي ِعَباِدي« اأَْي: »َمَع ِعَب��اِدي« ]َمَعاِني اْلُحُروِف 

 .]7٨  ، اِن��يِّ مَّ ِللرُّ
اُل��ُه ِف��ي َعاَمْي��ِن}؛ َحْي��ُث ُفِه��َم ِم��ْن �ِس��َياِقَها  َوَقْوُل��ُه َتَعاَل��ى: {َوِف�سَ
َرَها  اِنيُّ ِبَقْوِلِه: َوَقدَّ مَّ َلْيِه الرُّ َها ِبَمْعَنى »َبْعَد«، َوَقْد اأَ�َس��اَر اإِ ْحِويِّ اأَنَّ النَّ
اُل��ُه ِفي َعاَمْي��ِن«  اأَْي: َبْعَد  ْرَك�ِس��يُّ »َبْع��َد« ِف��ي َقْوِل��ِه َتَعاَلى: »َوِف�سَ الزَّ

 .]٨0 ، اِن��يِّ مَّ َعاَمْي��ِن. ]َمَعاِن��ي اْلُح��ُروِف ِللرُّ

َوَقْوُل��ُه َتَعاَل��ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]٤5 ��وَرى:  ]ال�سُّ ڤ}  ڤ  ڤ 
��ْت »ِمْن«َعَل��ى َمْعَن��ى اْلَب��اِء؛ ِلَكْوِنَه��ا َداِخَل��ًة َعَل��ى »َط��ْرٍف«   َحْي��ُث َدلَّ
: »َينُظ��ُروَن ِم��ن َط��ْرٍف  اِن��يُّ مَّ َظ��ُر، َيُق��وُل الرُّ َوْه��َو اآَل��ٌة َيُك��وُن ِبَه��ا اْلنَّ
، ٨٢[.  َوَقْوُل��ُه  اِن��يِّ مَّ « ]َمَعاِن��ي اْلُح��ُروِف ِللرُّ ، اأَْي ِبَط��ْرٍف َخِف��يٍّ َخِف��يٍّ

َتَعاَل��ى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ    
ھھ ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې } ]الرع��د: ١١[
ِ« َعَل��ى َمْعَن��ى اْلَب��اِء؛ ِلَكْوِن  ��ْت »ِم��ْن« ِف��ي َقْوِلِه:»ِم��ْن اأَْم��ِر اهللَّ َحْي��ُث َدلَّ
َه��ا ِبَمْعَن��ى  اَف��ًة اإَِل��ى َلْف��ِظ اْلَجاَلَل��ِة َوَه��َذا َيْمَن��ُع َعدَّ »اأَْم��ِر« ُهَن��ا ُم�سَ
ْذ َل َيُح��وُل َبْي��َن اأَْق��َداِرِه َوَم��ْن ُق��دَِّرْت َلُه��ْم  َمْق��ُدوِرِه - �ُس��ْبَحاَنُه- ؛ اإِ
ِت��ِه َوْه��َي  ِ َوُقوَّ ْي ِبَح��ْوِل اهللَّ ٍة، اأَ َحاِئ��ٌل، َوَيْجَعُلَه��ا ِبَمْعَن��ى ُق��ْدَرٍة َوُق��وَّ

ِحيَنِئ��ٍذ ِبَمْعَن��ى اْل�ْس��ِتَعاَنِة.

َمْلُحوَظٌة:
ْح��ِويِّ ِف��ي  ��َياِق النَّ        ِم��ْن ِخ��اَلِل ُوُقوِفَن��ا َعَل��ى �َس��َواِهِد َتاأِْثي��ِر ال�سِّ
�ْس��َماٍء َواأَْفَعاٍل َدَلَلًة  َن اأَنَّ ِلْلُمْفَرَداِت ِمْن اأَ َتْحِدي��ِد َدَلَل��ِة اْلُمْف��َرَداِت َتَبيَّ
ِة َواأُْخَرى َلِحَقْتَها اإِْثَر ُوُجوِدَها ِفي  اَلِثيَّ ِتَها الثُّ ًة ُتوَجُد ِفي َمادَّ ُمْعَجِميَّ

ْحِويِّ الَِّذي  ��َياِق النَّ ْت ِفيَها َغْيَر اأَنَّ ِلْل�سَّ بَّ ��ٍة َكاَن��ْت َق��ْد �سُ ْرِفيَّ يَغ��ٍة �سَ �سِ
ْك�َس��اِبَها َمْعًنى ُي�ْس��َتْنَبُط  �ُس��ِبَكْت ِفيِه اْلَحقَّ ِفي �َس��ْلِبَها َما َتُدلُّ َعَلْيِه َواإِ

ْحِليِل. ِة َبْعَد اِل�ْس��ِتْقَراِء َوالتَّ ْحِويَّ َناَعِة النَّ ِم��َن اْل�سِّ
��ا اْلُح��ُروُف َف��اَل َمْعَن��ى َلَه��ا َح��اَل َكْوِنَه��ا ُمْف��َرَداٍت َوَل َت��ُدلُّ          اأَمَّ
ْح��ِويٍّ َفَمْعَناَه��ا َداِئًم��ا ِف��ي َما  َعَل��ى َم��ا َت��ُدلُّ اإِلَّ ُمْدَرَج��ًة ِف��ي �ِس��َياٍق نَّ

ُظوِم. َيْكَتِنُفَه��ا ِم��َن النُّ
ْح��ِويِّ ِف��ي َتْغِيي��ِر َدَلَل��ِة  ��ْت ِدَرا�َس��ُة اأََث��ِر اْلِبَن��اِء النَّ ْن َتمَّ        َوَبْع��َد اأَ
��ُروُع ِف��ي ِدَرا�َس��ِة اأََث��ِر  ��ى اْل��َكاَلُم َعَلْي��ِه، َيُك��وُن ال�سُّ اْلُمْف��َرَداِت َواْنَق�سَ
َي��ِغ َتْح��َت َعَناِوي��َن  ْح��ِويِّ ِف��ي َتْغِيي��ِر َوَتْحِدي��ِد َدَلَل��ِة ال�سِّ ��َياِق النَّ ال�سِّ
َيِغ  ْفِري��ُق َبْي��َن ال�سِّ َي��ُغ اْلأَْفَع��اِل َوالتَّ َي��ُغ اْلأَ�ْس��َماِء، َو�سِ َثاَلَث��ٍة ِه��َي: �سِ
ْت ِم��َن  َي��ِغ اْلأَ�ْس��َماِء َنِج��ُد اأَنَّ الَع��َرَب َق��ِد ا�ْس��َتقَّ اْلُم�ْس��َتَرَكِة، َفِف��ي �سِ
��ٍة  ْوَزاٍن ِباأَْعَياِنَه��ا؛ ِلَت��ُدلَّ َعَل��ى َمَع��اٍن َفْرِعيَّ ��اِدِر اأَ�ْس��َماًء َذَواِت اأَ اْلَم�سَ
َهِة ِبا�ْس��ِم اْلَفاِعِل  َفِة اْلُم�َس��بَّ َنْح��َو: ا�ْس��ِم اْلَفاِعِل َو�سي��غ اْلُمَباَلَغِة َوال�سِّ
َي��ِغ ِتْلُك��ْم َق��ْد َتَتاَل�َس��ى اإَِذا َما ُزجَّ  َوا�ْس��ِم اْلَمْفُع��وِل َغْي��َر اأَنَّ َمَعاِن��َي ال�سِّ
وِن �ِس��َياٍق ُيْك�ِس��ُبَها ِمَن اْلَمَعاِني َما َتُدلُّ َعَلْيِه ُنُظُمُه، َيُقوُل  ِبَها ِفي اأَتُّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  َتَعاَل��ى:{ٺ 
]٣٨ ]اْلَماِئ��َدُة:  ڤ}  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

اِت  َلَل��ُة َعَل��ى اْلَح��َدِث َوال��ذَّ يَغ��ِة »َفاِع��ل« الدَّ  َحْي��ُث اْلَمْعُه��وُد ِف��ي �سِ
��ْد َح��دُّ اْلَقْط��ِع ِبا�ْس��ِتْثَناء  ��ا َل��ْم ُيَقيَّ ِت��ي اأَْوَقَع��ِت اْلَح��َدَث، َوَلِك��ْن َلمَّ الَّ
ْد ِمْقَداُر اْلَم�ْسُروِق َوَل َكْيَف �ُسِرَق؛ َكاَن ِلَزاًما َجْعُل  َطرِّ َوَلْم ُيَحدَّ اْلُم�سْ
ِت��ي َت��ُدلُّ َعَل��ى اْلُمَباَلَغ��ِة  ��اٍل« الَّ »َفاِع��ل« ِف��ي »�َس��اِرق« ِبَمْعَن��ى »َفعَّ
َناَع��َة  ��اٍل« اأَْي: ُمْحَت��ِرٌف �سِ اِه��ي ِحيَنِئ��ٍذ »َنبَّ َواْلحِت��َراِف َوْه��َي ُت�سَ
َناَع��َة الرَِّماِح؛ ِلَك��ْوِن اْلُفَقَهاِء  ��اٍح« اأَْي: ال��ذي  َيْمَتِه��ُن �سِ ْب��ِل، َو»َرمَّ النَّ
َق��ِد ا�ْس��َتَرُطواْ ِف��ي اْلَقْط��ِع اأَن َيُك��وَن اْلَم�ْس��ُروُق َمْح��ُروًزا، َواأَن َيُك��وَن 
َع�ْس��َرَة َدَراِه��َم ِعْن��َد اأَِب��ي َحِنيَف��َة، َوُرْب��َع ِديَناٍرِعْن��َد َماِل��ٍك َواْل�َس��اِفِعيِّ 
��اِف، ٢٩0[. َواْعِتَماُد َدَلَلِة  َوَعِن اْلَح�َس��ِن ِدْرَهًما. ]اْنُظْر، َتْف�ِس��يَر اْلَك�سَّ
ْرِفَها َعْن َكْوِنَها  يَغِة »�َس��اِرق« َو�سَ ��ِرَقِة ِفي �سِ اْلِمْهَن��ِة، اأَْي: ِمْهَن��ُة اْل�سَّ
��ِرَقَة  ا�ْس��َم َفاِعٍل ُيْغِني َعْن �ُس��ُروِط اْلُفَقَهاِء ِتْلُكْم؛ ِلَكْوِن َمْن َيْمَتِهُن ال�سَّ
وَر َوَي�ْس��َتِبيُح اْلُكُن��وَز َوَل َيَذُر �َس��ْيًئا ِم��َن اْلَم��اِل َتَناُلُه َيُدُه؛  َيْقَتِح��ُم ال��دُّ
��ا ِبَتْدِبي��ِر �ُس��وؤُوِن َحَياِت��ِه َوَحَي��اِة َمْن َتَق��ُع َعَلْي��ِه َكَفاَلُتُه،  ِلَكْوِن��ِه َمْعِنيًّ
َلَلِة َل َيْحَتاُج  َخ��اِذ ِلَجْعِلِه الّن�سَّ اْلُقْراآِنيَّ ُمْكَتِمَل الدَّ ْوَلى ِبالتِّ َوْه��َو اأَ

ْخ��َرى0 لَّ��ٍة اأُ اإَِل��ى اْجِتَه��اِد ُمْجَتِه��ٍد َوَل َيَناُل��ُه اْنِتَق��اُد ُمَتَربِّ���سٍ ِم��ن ِمّ
 َوَيُقوُل اْلأَْع�َسى:]ِديَواُنُه، ١٣٩-١٤١[

َلْو َأْسَنَدْت َمْيًتا ِإَلى َنْحِرَها
 َعاَش َوَلْم ُيْنَقْل ِإَلى َقاِبـــــِر

ا َرَأْوا اُس ِممَّ ى َيُقوَل النَّ َحتَّ
اِشـــــــــِر ِت النَّ  َيا َعَجًبا ِلْلَميِّ

يَغ��ُة »َفاِعل« ِفي »َنا�ِس��ِر« َعْن َكْوِنَها ا�ْس��َم َفاِعٍل َتُدلُّ  َحْي��ُث َتَخلَّ��ْت �سِ
َلَل��َة َعَل��ى  ِت��ي اأَْوَقَع��ِت اْلَح��َدَث َواْكَت�َس��َبِت الدَّ اِت الَّ َعَل��ى اْلَح��َدِث َوال��ذَّ
ا ُفِعَل  ��ِب ِممَّ َعجُّ ؛ ِلَك��ْوِن التَّ ْح��ِويِّ ��َياِق النَّ ��ِل ال�سِّ َمْعَن��ى »َمْفُع��ول« ِبَف�سْ

��ا َفَعَل ُهَو. ِب��ِه َل ِممَّ

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ   َتَعاَل��ى:  َوَق��اَل 

]اْلَقاِرَع��ُة:7-6[ ٍڃ}  ڃ 
َي��ة« ِبَمْعَن��ى »َمْفُع��ول«،  يَغ��ُة »َفاِع��ل« ِف��ي »َرا�سِ  َحْي��ُث َج��اَءْت �سِ
ةٍ«؛ ِلَكْوِن اْلِعي�َس��ِة َلْي�َس��ْت َلَها  يَّ َيٌة« ِبَمْعَنى »َمْر�سِ َوَعَلْي��ِه َتُك��وُن »َرا�سِ
��ى َوْه��َو ِفْع��ٌل َقْلِبيٌّ َكَم��ا َنْعَلُم َبْل َيَق��ُع َعَلْيَها  ��ى َتْفَع��َل الرِّ�سَ اإَِراَدٌة َحتَّ
ُف  َلى َهَذا اْبُن َعا�ُسوٍر ِحيَن َقاَل: »َوَو�سْ ى َوُيْفَعُل ِبَها، َواأَ�َساَر اإِ الرِّ�سَ
اِحُبَها َرا�ٍس ِبَها  ��ي �سَ ا�سِ ؛ ِلأَنَّ الرَّ َية« َمَج��اٌز َعْقِليٌّ اْلَحَي��اِة ب���ِ «َرا�سِ
ْحِريُر  ى« ]التَّ ى اأَْو َزَماُن الرِّ�سَ َها �َسَبُب الرِّ�سَ َفْت ِبِه الِعي�َسُة؛ ِلأَنَّ َفُو�سِ

ْنِوي��ُر، 5١٤/٣0[. َوالتَّ
ْفَع��اِل  َي��َغ اْلأَ َع��ْت �سِ ْفَع��اِل َنِج��ُد اأَنَّ اْلَع��َرَب َق��ْد َو�سَ َي��ِغ اْلأَ      َوِف��ي �سِ
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نــحـــو

��ي،  َم��ِن اْلَما�سِ ِت��ي َت��ُدلُّ َعَل��ى الزَّ َم��ِن َنْح��َو: »َفَع��َل« الَّ ��ًة َعَل��ى الزَّ َدالَّ
ِت��ي َت��ُدلُّ َعَل��ى اْلَح��اِل اأَِو ال�ْس��ِتْقَباِل َوْه��َي َدِقيَق��ٌة ِفي َما  َو»َيْفَع��ُل« الَّ
ْح��ِويٌّ َي�ْس��ُلُبَها ِتْلُك��ُم  َع��ْت َل��ُه َم��ا َل��ْم َيْكَتِنْفَه��ا �ِس��َياٌق نَّ َكاَن��ْت َق��ْد ُو�سِ

ُلَه��ا اأُْخ��َرى َنْح��َو َقْوِل��ِه َتَعاَل��ى: {ہ ہ ہ  َلَل��َة َوُيَحمِّ الدَّ
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې} ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
 ]اْلَبَقَرُة: ٨7[

��يِّ ِم��ن �ِس��َياِق اْل��َكاَلِم  َحْي��ُث اْكَت�َس��َب اْلِفْع��ُل »َتْقُتُل��ون« َمْعَن��ى اْلُم�سِ
ِة، َوَقْد اأَ�َس��اَر  ْرِفيَّ يَغِتِه ال�سَّ اَرَعِة الَِّتي ُتوَجُد ِفي �سِ ��ا َع��ِن اْلُم�سَ ُمَتَخِليًّ
ْن ُقْلَت َهالَّ  َمْخ�َس��ِريُّ اإَِل��ى َذِلُك��ْم ِبَم��ا اأََث��اَر ِم��ْن َت�َس��اوؤٍُل ِبَقْوِل��ِه: «َف��اإِ الزَّ
َيُة؛  ِقيَل: َوَفِريًقا َقَتْلُتْم؟ ُقْلُت: ُهَو َعَلى َوْجَهْيِن: اأَْن ُتَراَد اْلَحاُل اْلَما�سِ
ِوي��ُرُه ِف��ي  ُفو���ِس َوَت�سْ اُرُه ِف��ي النُّ ِلأَنَّ اْلأَْم��َر َفِظي��ٌع َفاأُِري��َد ا�ْس��ِتْح�سَ
ُك��ْم َتُحوُموُن َحْوَل َقْتِل  نَّ اْلُقُل��وِب، َواأَْن ُي��َراَد َوَفِريًق��ا َتْقُتُلوَنُهْم َبْعُد؛ َلأَ
ْمُتُه ِمْنُكْم...« ]َتْف�ِس��يُر  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َس��لََّم- َلْوَل اأَنِّي َع�سَ ٍد - �سَ ُمَحمَّ

��اِف، ٨5[ اْلَك�سَّ
ا ]ِديَواُنُه، ٢٢5[: َط �َسرًّ      َوَقاَل َتاأَبَّ

َأاَل َمْن ُمْبِلٌغ ِفْتَياَن َفْهـــٍم
ِبَما اَلَقْيُت ِعْنَد َرَحى ِبَطاِن

ـِْوي ي َقْد َلِقيُت اْلُغوَل َتهـــــ ِبَأنِّ
ـَاِن ِحيَفِة  َصْحَصحـ ِبَسْبَسَب َكاْلصَّ

َفُقْلُت َلَها ِكاَلَنا ِنْضُو َأْيــــــٍن
ي ِلي  َمـــَكاِني  َأُخو َسَفٍر َفَخلِّ

ًة َنْحِوي َفَأْهــــــــَوى  ْت َشدَّ َفَشدَّ
ي ِبَمْصُقوٍل َيَماِنـــــــــي َلَها َكفِّ

ْت َفَأْضِرُبـــَها  ِباَل َدَهٍش َفَخرَّ
 َصِريًعا ِلْلَيَدْيِن َوِلْلِجــــــــــــــــــَراِن

ى؛  ِرُبَها« َدالًّ َعَلى َما َم�سَ �سْ يَغ��ِة »اأَ اِرُع ال�سِّ َحْي��ُث َج��اَء اْلِفْعُل اْلُم�سَ
ٌة َتْبُدو  ِلَك��ْوِن اْل��َكاَلِم َم�ُس��وًقا َعَلى �َس��ِبيِل اْلِحَكاَي��ِة، َوِفيِه ُنْكَت��ٌة َباَلِغيَّ

ِر. َلى اْلَحا�سِ ي اإِ َر اْلَحَدَث ِبَنْقِلِه ِمَن اْلَما�سِ ِفي َكْوِنِه ا�ْسَتْح�سَ
َيٌغ َت�ْس��َتِرُك ِفيَها  ��َة �سِ ��ا َكاَن َثمَّ ��ُه َلمَّ َي��ِغ َفاإِنَّ ْفِري��ُق َبْي��َن ال�سِّ ��ا التَّ      اأَمَّ
ِثي��ِرِه  ��اًل َتْمَت��اُز ِبَتاأْ ْح��ِويُّ َفْي�سَ ��َياُق النَّ اْلأَ�ْس��َماُء َواْلأَْفَع��اُل، َكاَن ال�سِّ
��يِخ َتاَتاي ]ُمْقَتَب���ٌس ِمْن  َها َنْحَو َقْوِل ال�سَّ اْلأَ�ْس��َماُء َواْلأَْفَعاُل َعْن َبْع�سِ
ِة[ َيْمَدُح َجاًرا َكاَن  وَداِنيَّ ير، ِفي اْلإَِذاَعِة ال�سُّ ان َودَّ اْلَب�سِ َبْرَناِمج: ُدكَّ

َقْد َمَنَح��ُه ِمْلَء ُزَجاَجٍة َجاًزا:
َة الّشعر اْحِتَكاًرا  َمَلْكُت َأِزمَّ

َوِلي َفَلُك اْلَقِريِض َغَدا َمــــــَداَرا
ُد َيا َعِلــــــــيُّ  َك َيا ُمَحمَّ َوِإنَّ

ْمَت اْلَمَعاِلَيا َواْلَفَخـــــــــــاَرا َ َتَسنَّ
ي ـَاًزا َوِإنِّ َت ُزَجاَجًة جــــ َمَلَ

َها َنـــَضاَرا ـَْلُ ْشــــــــَعاِر َأمــ ِمَن اأْلَ
َوَلْواَل َجاُزُكْم َما َجاَز ِلـــي َأْن

َأَرى َشاًيا َواَل َأْوَقــــــْدُت َنـــاَرا
َواَل َيْنَفكُّ ِليِمي ُكلَّ ُصْبــــٍح

ِبَصْحِن اْلُفوِل ُيوِليَنا اْعِتَبــاَرا
َوِفي َنْقِط اْلُحُروِف َنَرى ِدَقاًقا

َراَرا ـِ ْسَراِر َنْشَهُدَها مـــــ  ِمَن اأْلَ
اِي َنْقًطا َفِفي َجاٍز َنَرى ِفي الزَّ

اِي ِفي َجاٍرَتــَواَرى َوَنْقُط الزَّ
ْقِط َصاَر اْلَجاُر َجاًزا َفِعْنَد النَّ

ـَاَرا َوِعَنَد اْلَحْذِف َصاَر الَجاُز جـ
َوَلْوَعَرَف اْلَخاَلِئُق ُصْنَع َجاِري 

ـْــٍص ِمْنــُه َداَرا َب ُكلُّ َشخــ  َلَقرَّ
َوَيا َهْيَهاَت َلْو َبَحُثوا ُدُهـــــــــوًرا  

ِلَيــــْلَقْوا ِمْثَلُه َباُتوْا َحَيـــــاَرى

َوَلْو َصحَّ اْلِجَواُر ِباَل ِجَداٍر 
ــــــَداَرا  َأَزْلَنا َبْيَن َبْيَتْيَنا اْلجـِ

ْرٍب  ًي��ا َوا�ْس��ًما ِل�سَ ُل��ُح ُمْف��َرَدُة »َج��از« اأَْن َتُك��وَن ِفْع��اًل َما�سِ َحْي��ُث َت�سْ
��ُه ِعْنَدَم��ا َوَرَدْت ُمْنَتِظَم��ًة ِفي �ِس��َياٍق  نَّ ��ِة َغْي��َر اأَ اِت اْلنِّْفِطيَّ ِم��َن اْلُم�ْس��َتقَّ
ْح��ِويٍّ اْكَت�َس��َبْت ِمْن��ُه َم��ا ُيَح��دُِّد َدَلَلَتَه��ا َوْه��َو َقْوُل��ُه: »َل��ْوَل َجاُزُك��ْم  نَّ
اًف��ا  َم��ا َج��اَز ِل��ي اأَْن اأََرى...«؛ ِلَك��ْوِن »َجاُزُك��ْم« ا�ْس��ًما ِلُوُقوِعَه��ا ُم�سَ
َرى« َفِفْع��ٌل  ��ا »َج��اَز ِل��ي اأَْن اأَ اِئ���ِس اْلأَ�ْس��َماِء، اأَمَّ اَف��ُة ِم��ْن َخ�سَ َوالإِ�سَ

ِل َوَتَعلَّ��َق ِب��ِه َج��ارٌّ َوَمْجُروٌر. وَّ ��َدِر اْلُم��وؤَ �ْس��ِنَد ِلْلَم�سْ ِلَكْوِن��ِه اأُ
و���سٍ َكاَن��ِت  ُه ِم��ن ُن�سُ       َوَبْع��َد اْلُوُق��وِف َعَل��ى َم��ا َت��مَّ ا�ْس��ِتْعَرا�سُ
َي��ُغ ِفيِه��نَّ َق��ْد �ُس��ِلْبَن َم��ا ُك��نَّ ُيَن��اُط ِبِه��نَّ َحْمُل��ُه ِم��َن  اْلُمْف��َرَداُت َوال�سِّ
َن َلَنا اأَنَّ  َراٍت ِبَما اْنَتَظَمُهنَّ ِمْن �ِسَياٍق َتَبيَّ ْلَن اأُْخَرى ُمَتاأَثِّ َلَلِة َوُحمِّ اْلدَّ
َة َلَها َعِظيُم اْلأََثِر ِفي َتْغِييِر َوَتْحِديِد َدَلَلِة اْلُمْفَرَداِت  ْحِويَّ اْلأَ�ِسَيَقَة النَّ

ْحُو َف��ْرُع اْلَمْعَنى. َي��ِغ َوَلَغ��ْرَو ِفي َذِلُك��ْم، َفالنَّ َوال�سِّ
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بعض خصائص 
العربّية وممّيزاتها

د.عبد اإلله اإلسماعيلي
المملكة المغربّية

كل  علــى  جليلــة  تحدّيــات  اليــوم  تواجــه  العربّيــة  أنَّ  الّثابــت  مــن 
المســتويات واألصعــدة، ولكّنهــا علــى الّرغــم مــن ذلــك، فقــد وقفــت 
ا منيًعــا فــي وجــه كّل مــن يريــد المــّس أو اإلطاحــة بهــا، أو تخريــب  ســّدً
ألفاظهــا، أو انتــزاع لــّب دالالتهــا، أو تفتيــت مفاهيمهــا وســلب ثقــة أهلهــا 
بهــا. وهــي - قبــل هــذا وذاك- تتعــّرض لكثيــر مــن العواصــف واألزمــات 
مــن طــرف أعــداء العربّيــة والجاهليــن لقيمتهــا أو الحاقديــن علــى 
المتكّلميــن بهــا؛ لــذا ســوف نبــرز بعــض خصائــص هــذه الّلغــة وممّيزاتهــا 
التــي جعلتهــا فــي تطــّور دائــم، بتناولنــا لبعــض الّظواهــر التــي تّتســم 
ــات.  ــاوز كلِّ العقب ــود وتج ــن الّصم ــة م ــت العربّي ن ــة، مكَّ ــرار عجيب بأس

��ا وح�س��ب، ب��ل ه��ي  وعل��ى ه��ذا ف��اإّن العربّي��ة لي�س��ت نظاًم��ا توا�سليًّ
ُلحم��ة الفك��ر و�ُس��داه، واأداة للتفكير والإب��داع. وحّتى نكون من�سفين 
لها »علينا اأْن َندر�َس واِقعنا ال�ّسو�سيو- ل�ساني، ون�ستخرج مختلف 
الّتغّي��رات الت��ي م�ّس��ت ا�س��تعمالها وانت�س��ارها اأو انح�س��ارها لي���س 
فق��ط ف��ي المجتمع��ات العربّية، ب��ل في العالم، وذلك م��ن اأجل و�سع 

الّطرائ��ق الّتعليمّي��ة المنا�س��بة والآلّي��ات والّتقنّي��ات الّناجعة« ))). 
     وتّت�سح خ�سائ�س العربّية وممّيزاتها فيما ياأتي:

 
أواًل- الّتكرار: 

ويمك��ن تق�س��يمه اإل��ى ق�س��مين: تكرار يه��ّم اللفظ والمعن��ى. واآخر يهّم 
المعن��ى دون الّلف��ظ كم��ا ه��و ثاب��ت ف��ي كت��اب )المث��ل ال�ّس��ائر( لبن 
الأثير )ت: 6٣7ه�( الذي حّدد في موؤلَّفه الأّول بع�س بنود الّطالع 
المعرف��ّي الت��ي ينبغ��ي عل��ى الموؤلِّف اأو البالغ��يِّ اأْن يلتزم بها، وهي 

ثماني��ة عر�سها موؤلِّ��ف مقدِّمة الكتاب. 
       ولعّل تكرار المعنى دون الّلفظ هو ما �سرحه ابن الأثير: »ومّما 
ينتظم بهذا ال�ّسلك اأّنه اإذا كان الّتكرير في المعنى يدلُّ على معنيين: 

اأحدهم��ا خا���سّ والآخ��ر ع��ام كقول��ه تعال��ى: {ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]١0٤ عم��ران:  ]اآل  ۀ}  ڻ 
 ف��اإن الأم��ر بالمعروف خير، ولي���س كلُّ خير اأم��ًرا بالمعروف، وذلك 
اأنَّ الخير اأنواع كثيرة من جملتها الأمر بالمعروف. ففائدة الّتكرير 
ه��ا هن��ا اأّن��ه ذك��ر الخا���س بع��د الع��ام للّتنبي��ه عل��ى ف�سل��ه، كقول��ه 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعال��ى: 
]٢٣٨ ]البق��رة:  پ}  پ 

وكقوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ       ٌٻ} ]الّرحمن: 6٨[
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  تعال��ى:  وكقول��ه 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

]7٢ ]الأح��زاب:  ۇئ}  ۇئ 

 ف��اإّن الجب��ال داخل��ة ف��ي جمل��ة الأر���س، لك��نَّ لف��ظ الأر���س ع��ام، 
والجبال خا�س. وفائدته ها هنا تعظيم �ساأن الأمانة الم�سار اإليها 

)1(  لطيفة هبا�شي: تعليمّية الّلغات والّلغة العربّية: اإ�شكالّيات وتحدّيات؛ مجلة الّتوا�شل في 
الّلغات واالآداب؛ جامعة باجي مختار عنابة؛ عدد ٣7؛ 2014، �ص.180.

. اأمره��ا«)))  وتفخي��م 
ثانًيا- الّتقديم والّتأخير: 

       ه��و اأح��د الأ�س��اليب الّرفيع��ة الت��ي تزخر بها لغتن��ا العربّية، وهو 
يَم���ُسّ عل��ى م�س��توى ال�س��تعمال الجان��َب البالغيَّ عل��ى الخ�سو�س؛ 
لأّن��ه يرف��ع قيم��ة العب��ارة، وي��دّل الّدار���س اأو المتعل��م عل��ى معال��م 
ن��ه من الّتعرف على  الف�ساح��ة الت��ي تتمّت��ع بها الّلغة العربّية، وُيَمكِّ
بع���س موؤّه��الت العربّي��ة وم�س��الكها. ويك��ون ف��ي الّنح��و كذل��ك ول��ه 
اأ�سبابه ودواعيه: كاأْن يتقّدم الفاعل اأو الخبر على الفعل اأو المبتداأ. 
وه��ذا يدخ��ل �سم��ن العالقة الإ�س��نادّية القائمة: وم��ن الحالت التي 

يتق��ّدم فيه��ا الخبر على المبت��داإ وجوًبا: 
        ١- اإذا اّت�سل بالمبتداأ �سميٌر يعود على بع�س الخبر:

م��ن المعل��وم اأّن الخب��ر ق��د يك��ون كلم��ة واح��دة مث��ل المبت��داأ، وق��د 
ياأت��ي مرفًق��ا باأجزاء كالمّية متع��ّددة، ولأجل هذا فاإْن �سادف عوُد 
ل بالمبتداأ على اأحد اأجزاء الخبر، حينئذ يتعّذر حلول  مير المت�سّ ال�سّ

المبت��داأ ف��ي مكان��ه �سدر الجملة. مثال ذل��ك قوله تعالى: 
{ک گ گ گ گ ڳ ڳ}   ]محمد: ٢٤[

فال�ّس��اهد هنا هو الخبر �س��به الجملة: »على قلوٍب« الذي تقّدم على 
مي��ر »اله��اء« عل��ى بع���س الخب��ر  المبت��داأ »اأقفاله��ا« ب�س��بب ع��ود ال�سّ

»قلوب«.
�سة والخبر �سبه جملة:        ٢- اإذا كان المبتداأ نكرة غير مخ�سّ

�س��ة ب��اأْن تك��ون غي��ر مو�سوف��ة اأو  المق�س��ود بالّنك��رة غي��ر المخ�سّ
م�سافة، فاإذا ح�سل ذلك وكان الخبر �سبه جملة، فاإّن الخبر يتقّدم 

عل��ى المبت��داأ. مثال ذلك قول��ه تعالى: {ڍ ڌ ڌ}
 ]البقرة: ١0[

�سة »مر�س«.  الخبر �سبه جملة مقّدم، والمبتداأ نكرة غير مخ�سّ
اإّل اأّن الأم��ر ق��د يتج��اوز ذل��ك اإل��ى اإق��رار تقدي��م وتاأخي��ر ف��ي اإط��ار 
عالق��ة اأخ��رى ه��ي العالق��ة البالغّي��ة الت��ي يوؤّطره��ا عل��م البي��ان. 
والّتقدي��م والّتاأخي��ر عل��ى �سربي��ن: �س��ْرب يراع��ى فيه نّي��ة الّتاأخير، 
واآخ��ر يت��ّم في��ه نق��ل ال�ّس��يء ع��ن حك��م اإل��ى حك��م. وه��ذا لعم��ري م��ن 
اأ�س��رار بالغة الكالم كما اأّكد على ذلك ال�ّس��يوطّي )ت: ٩١١ه�(. وقد 
��ح البالغّي��ون الغاي��ة م��ن ه��ذا الّتقدي��م والّتاأخير م��ن خالل هذا  و�سّ

)2(  المثل ال�ّشائر، البن االأثير، الق�شم الّثالث، �ص:28.

5٨59 مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



لـغـويـــات

الم�س��توى البالغ��ي ّكاأْن يتعّل��ق الأم��ر بتعظيم اأو منا�س��بة اأو �َس��ْبق... 
يمك��ن اأْن يراج��ع في هذا ال�ّس��اأن عبد القاهر الجرجانّي )ت: ٤7١ه� 
َمْلكان��ي )ت: 7٢7ه���(  اأو ٤7٤ه���(، واب��ن الأثي��ر )ت: 6٣7ه���(، والزَّ
وغيرهم مّمن اأّلفوا في هذا الّلون الّرامي اإلى هذا المتغّير الأ�سلوبّي. 
وحّت��ى �س��يبويه الّنح��وّي )ت: ١٨0ه���( المتمّي��ز ق��د نّب��ه ل��ه: »كاأّنهم 
كان��وا يقّدم��ون ال��ذي بياُن��ُه اأه��مُّ له��م، وُه��ْم ببيان��ه اأعن��ى واإْن كانا 

جميًع��ا َيُهّمانه��م ويعنيانه��م«))) . 
ثالًث��ا- القيا���س: وه��و َحْم��ُل غي��ر المنق��ول عل��ى المنق��ول اإذا كان 
ف��ي معن��اه كم��ا ذكر ابن الأنبارّي، اأو كما قال اإبراهيم اأني���س: حْمل 
المجه��ول عل��ى المعل��وم. وه��ذا الب��اب في��ه م��ن الّلطائ��ف والق��ّوة ما 
ُيغني الّلغة عن باقي الأبواب. وهو من الخ�سائ�س المّميزة للعربّية 

عل��ى الخ�سو�س.
     و»القيا���س« ُم�س��تّق م��ن قا���س يقي���س قيا�ًس��ا بمعن��ى ق��َدّر. 
فقيا���س اأيِّ �س��يء بغيره اأو على غيره هو بالأ�سا�س قدره على مثله. 
و»القيا���س« به��ذا المعن��ى، »ممار�س��ة اإن�س��انّية يومّي��ة بي��ن الأف��راد 
والجماع��ات؛ تتجّل��ى في ُمختلف العملّي��ات التي نقوم بها من اأجل 
تقدي��ر اأو وزن معطي��ات حياتن��ا وما يحيط بنا، �س��واء اأكانت اأ�س��ياء 
مادّي��ة كالأحج��ام والأوزان اأم معنوّي��ة كعالقتن��ا بالآخرين؛ وذلك 
كلُّه بهدف �سبط الّتعامل فيما بيننا«))) . وعلى هذا يكوُن القيا���س 
م��ن الّظواه��ر اأو الوح��دات المهّم��ة الت��ي ل يمك��ن ال�س��تغناء عنه��ا 
لأّنه��ا ل تقت�س��ر عل��ى م��ا ه��و رائ��ٌج في الّلغ��ة، بل يمكن اأْن تن�س��حب 
عل��ى قيا���س حّت��ى ال�ّس��مات المزاجّي��ة والّنف�س��ّية لالإن�س��ان لفه��م 
�سخ�سيته ومدى توازنها في الحفاظ على المالمح الإبداعية لديه، 
والت��ي به��ا ي�س��تطيع اأن يتعاي���س ويتوا�س��ل وق��د ب�س��م ب�سم��ة ف��ي 

واقع��ه الجتماعي. 
رابًع��ا- الرتجال/الإبداع/الّتولي��د: وه��و الإتي��ان بكلم��ات جدي��دة 
تتواف��ق م��ع اأ�س��ول العربّي��ة، ول اأق��ول اإّنن��ا ق��د ننج��ح ف��ي تقدي��م 
معطي��ات لغوّي��ة جدي��دة عب��ر ه��ذه الإمكاني��ة »الرتج��ال«، بقدر ما 
���س الجان��ب الإبداع��ي ف��ي الّلغ��ة الإن�س��انية، واإدراك  ن�س��عى اإل��ى تلمُّ
ا بالّلغة  مدى جّدية ما ندعوه بالإبداع المبا�سر الذي ُنمار�سه يوميًّ

)٣( الكتاب؛ ج.1؛ �ص.15-14   
ة؛ بطر�ص حافظ بطر�ص؛ 2010. )4( محا�شرات في الّتقويم والّت�شخي�ص في الّتربية الخا�شّ

العاّمّي��ة دونم��ا كبي��ر معان��اة، ولك��ن العربّي��ة الف�سيح��ة ق��د تتي��ح 
��ا جدي��دة ومتج��ّددة بعد تفكي��ر وتركيز ومواجه��ة وعزيمة  لن��ا فر�سً
تجعلن��ا نن�س��ج األفاًظ��ا وتراكي��ب جدي��دة تخ��دم العربّي��ة، وه��ي ف��ي 
��ا تزخ��ر ب��ه الّلغة م��ن موؤّه��الت راقية ت�س��مح  الوق��ت نف�س��ه تعبِّ��ر عمَّ
ب�س��ّخ روٍح جدي��دة وعنا�س��ر مليح��ة تق��وي الّلغ��ة وتدف��ع به��ا اإل��ى 
الأم��ام. ينبغ��ي اأن ن�س��ير ف��ي ه��ذا الب��اب اإل��ى م��ا يقاب��ل الرتج��ال، 
��ُر عن��ه بالثقافة اللفظية التي تظهر اأثن��اء الكتابة. فكلما  وه��و المعبَّ
كان الكات��ب اأو الموؤّل��ف حام��ال لمخزون ثقافيٍّ ا�س��تطاع اأن يترجم 
العه، ومن َثمَّ متانة  ��ة ُتظِهر براعة اطِّ ذل��ك المخ��زون اإلى األفاظ قويَّ
العربّي��ة الت��ي ت�س��مح األفاُظه��ا وتراكيُبه��ا به��ذا ال�س��مّو التعبي��رّي 
المتمّي��ز ال��ذي يربط المطلوب بالمرغوب. اأّما التَّوليد فهو ا�س��تحداث 
وح��دات لغوّي��ة جديدة من قلب الم��اّدة الّلغوّية الأّولّية للغة، والعمل 
عل��ى اإخ�س��اع هذه الوحدات لتو�س��عة دللية، وهو به��ذا المعنى ُيَعّد 

اآلّي��ة م��ن اآليات تط��ّور الّلغ��ة وتنميتها.
خام�ًس��ا- الّتعري��ب: وه��و تعري��ب األفاظ اإفرنجّية وذل��ك باإخ�ساعها 
لمنه��ج العربّي��ة المواف��ق لطبيع��ة بنيته��ا، لُيع��َرف الدَّخي��ل م��ن 
ري��ح. والتَّعري��ب م��ن الّظواه��ر المهّم��ة الت��ي يمك��ن ا�س��تغاللها  ال�سّ
لتغطي��ة طبق��ة كبيرة م��ن الألف��اظ الأعجمّية، اإذا تعّذر وج��وُد األفاظ 
مقابل��ة له��ا ف��ي العربّي��ة. وهذا واقع ف��ي كل لغات العال��م المتداولة 
ا هو: لماذا لم  على نطاق وا�سع. وهنا يمكن اأن نطرح �سوؤال جوهريًّ
يتمَّ تعريب برامج التعليم العالي )في المغرب( ومواّده في مختلف 
�س��ات؟ ه��ل لعدم ق��درة العربّية على ا�س��تيعاب تلك  ��َعب والّتخ�سّ ال�سُّ
الم��واد اللفظي��ة الواف��دة عليه��ا، اأم اأّن الم�س��األة ُمرتبط��ة بع��دم ق��درة 
اأهل العربّية على مواكبة هذا ال�ّس��يل من الم�سطلحات العلمّية على 

الخ�سو�س؟
   الحقيق��ة اأن تعري��ب الألف��اظ العلمّي��ة يطرح م�س��كال يكمن في عدم 
توّفر العربّية على مقابالت مبا�سرة لها، وهذا راجٌع لإبعاد العربّية 
ع��ن وقائ��ع الإب��داع الحا�س��ل ف��ي لغ��ة م��ن قبي��ل الإنجليزّي��ة مث��ال، 
وفه��م اأبع��اد الّتجربة الغربّية في حينه��ا؛ لأنَّ الُبعد الزمنيَّ عن تلك 
التَّجارب يمنح للعربّية واأهلها راحة بيولوجّية، تولِّد خمول ُيف�سي 
اإلى غياب مهول عن مكامن واإمكانات و�س��بل تي�س��ير العمل الّلغوّي 
ال��ذي يحت��اج اإل��ى م�س��ايرة ما يج��ري في واقٍع م��ا لن�س��ِج األفاٍظ من 

قلب الّلغة توازي جديًدا خرَّج تلك الإبداعات ال�سطالحّية المنبثقة 
ع��ن عم��ل �س��اق، ومتابع��ة جّدي��ة لمجري��ات الّتج��ارب القائم��ة. فل��و 
فر�سن��ا اأنَّ المتابع��ة كان��ت جّدي��ة كما يح�سل في لغ��ات اأخرى من 
قبي��ل الألمانّي��ة والفرن�س��ّية والإ�س��بانّية...لكتفينا بالتَّرجم��ة دون 
الّتعري��ب؛ فالم�س��كل كم��ا عبَّر عن ذلك الفا�س��ي الفهري هو: »م�س��كل 
الجان��ب الّتعبي��ري للغ��ة )و(هو، دون �س��ك، م�س��كل ن�س��بيٌّ اإذا قورنت 
الّطاق��ة التَّعبيري��ة للغ��ة معين��ة بالّطاق��ة التعبيري��ة للغ��ة اأخ��رى. 
وه��ذا ي�س��تدعي الوق��وف عل��ى العالق��ة بي��ن الجه��از ال�سطالح��ي 
ُرُه الّلغة وبين التّيار المعلوماتي  )والمفرداتي ب�سفة اأعّم( الذي ُتَوفِّ
ال��ذي ت�س��اعد عل��ى التقاط��ه، وكذلك الوق��وف على افترا�س الن�س��بّية 
الّلغوّي��ة لتبري��ر التدّخ��ل. وه��ذا الجان��ب قد يق��ود اإلى مغالط��ة ثالثة 
تكم��ن ف��ي ت�س��ّوٍر خاط��ئ للعالق��ة بي��ن الّلغ��ات ب�سفته��ا اأجه��زة 
تعبيرّية. ومن ثمَّ الّدور الذي يخّول للّترجمة في اإعداد الّلغة واإعادة 

تنظي��م جهازها الّتعبي��رّي«))) . 
فالفا�س��ي نظ��ر اإل��ى الم�س��األة م��ن الجان��ب الّتعبي��رّي لّلغ��ات، وه��و 
جانب مهّم اإذا ت�ّمت مقارنة الّلغات من هذا الباب: فهل عدم القدرة 
عل��ى الّتعبي��ر ع��ن بع���س المفاهي��م اأو ال�سطالح��ات اأو تف�س��يِرها، 

)5(  الل�شانيات واللغة العربية؛ الكتاب الثاني؛ �ص: 185-18٦.

يقط��ع الّطري��ق عل��ى العربّي��ة اأو غيره��ا م��ن الّلغ��ات غي��ر المواكب��ة 
للّتط��ّور، ف��ي تمثل الم�س��كل ال�سطالحّي المرتب��ط حتًما بعدم ن�سج 
المعجم، الذي يبقى بعيًدا كّل البعد عّما يجري في الواقع من ن�ساط 
لغ��وّي ي�س��مح بتطوي��ر الّتجرب��ة الّلغوّي��ة وتقوي��ة المقارب��ة الّلغوّي��ة 
الّتعبيرّي��ة ب��كّل اأبعاده��ا المتمّثلة ف��ي خطابها الّتربوّي وال�ّسيا�س��ّي 

والإ�س��هارّي والّدينّي... 
ولع��ّل تاأهي��ل الّلغ��ة يحت��اج اإل��ى خدم��ة دائم��ة ومتوا�سل��ة، وذل��ك 
با�س��تخدام م��ا تزخ��ر به الّلغ��ة من موؤه��اّلت وخ�سائ�س ت�س��مح لها 
ولوج العديد من العوالم كيفما كان نوعها ودرجة تعقيدها. فالّلغة 

بطبيعته��ا ِمطواع��ة ل تحت��اج لكثير عن��اء كي تعّبر ع��ن المطلوب. 
�ساد�ًس��ا- الح��ذف: ال��ذي يمك��ن تق�س��يم مبادئ��ه اإل��ى: الأغرا���س، 
والأ�س��باب، وال�ّس��روط. يق��ول اب��ن جّن��ي: »ق��د حذف��ت الع��رب الجملة 
والمفرد والحرف والحركة، ولي���س �س��يء من ذلك اإل عن دليل عليه 

واإل كان في��ه �س��رب م��ن تكلي��ف عل��م الغي��ب ف��ي معرفت��ه)))« . 
      نلح��ظ م��ن ه��ذا الّتعري��ف اأّن ن�س��َق العربّي��ة يقب��ل ح��ذف كِل��م 
اأً للّنظر في تحليل هذه الم�ستويات،  هذه الّلغة وهو بهذا ي�سبح مهيَّ
وانت��زاع اأ�س��بابه واأغرا�سه و�س��روطه. لنالحظ مث��اًل اأّن الفعل الاّلزم 

)٦(  الخ�شائ�ص، ج2؛ �ص:٣٦0.
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يتع��ّدى بالح��رف واأّن الح��رف ُيح��ذف اأحياًن��ا فينت�س��ب المج��رور 
عل��ى ن��زع الخاف�س، كما اأّن الفعل المتع��ّدي يتحّول اإلى لزم: وهي 
مرحلة - كما ي�سير د. نهاد المو�سى- بين الّلزوم والّتعدي فاإّنه لم 
يك��ْن الفع��ل يلب��ث اأْن ينتق��ل اإل��ى الّتعّدي، ول��م يكْن ال�س��م المنت�سب 
ِبن��زِع الخاِف���س يلبث اأْن ي�سبح مفعوًل ب��ه �سريًحا. واأنت اإذا اأردت 
اأْن تقت�س��ر م��ن الفع��ل عل��ى الّدلل��ة عل��ى الحدث لم تعب��اأ اأن تذكر له 
مفع��وًل. فاأن��ت تق��ول مث��اًل: اأخ��ي يدر���س الفل�س��فة، اأو: اأخ��ي يتعّل��م 
الّطب، وتقول في �س��ياق اآخر: اأخي يدر���س ويتعّلم )من غير اأْن تذُكر 
المفعول(؛ لأّن ق�سدك اإلى ت�س��جيل الأحداث الم�س��تفادة من الأفعال 

فح�سب.
وينبغي الّتنبيه اإلى اأّن العربّية قد ل تحفل بتثبيت بع�س الم�س��ائل 
معتبرة اإّياها زائدة اأو اأّن اإ�سافتها هي للّتاأكيد اأو المبالغة كما هو 
ال�ّس��اأن بالّن�س��بة للّتذكير والّتاأنيث. فمن المع��روف اأّن العربّية تميل 
اإل��ى الّتذكي��ر اأكثر من الّتاأني��ث: فنقول امراأة ُمر�سع، وحامل، وبقرة 
حل��وب...، وه��ذا يدخ��ل في و�سع الّلغة، وطبيعة �سنع الّلفظ الذي قد 
ل يحتمل اأداة الّتاأنيث: »كما اأّن الّلغات ال�ّس��امّية لم تكن تفّرق بين 
المذّك��ر والموؤّن��ث م��ن خ��الل عالمات الّتاأني��ث َب��ل كان الّتفريق يتّم 
ع��ن طرائ��ق اخت��الف الّلفظ، نح��و: اأب واأّم، وذكر واأنث��ى، ... ُثّم مالت 
فات المذّكرة والموؤّنثة  هذه الّلغات اإلى الّتخ�سي�س فمّيزت بين ال�سّ

بالّت��اء، وتج��اوزت بذلك مرحلة تعميم الّتذكير)))« . 
نلح��ظ م��ن خ��الل ه��ذا الّن�ّس اأّن الّلغ��ات ما كانت لُتمّي��ز بين المذّكر 
والموؤّن��ِث ل��ول َتخ�سي�سه��ا؛ في َمرحل��ة معّينة من تاري��خ تطّورها؛ 
ف��ات«،  ف��ي اإ�ساف��ة الّت��اء عل��ى بع���س الألف��اظ اأو طبق��ة منه��ا »ال�سّ
وه��ذا يوؤّك��د البع��َد الّتط��ّورّي لّلغ��ات، وفر���س اّط��راد قاع��دة الّتاأنيث 
على العربّية. واإْن كان هناك ت�سوي�س على هذه القاعدة جّراء تواُجِد 
األف��اظ تحتم��ل الّت��اء وتظه��ر دونه��ا، فه��ذا راج��ع اإلى اإقب��ال البع�س 
فر���س ه��ذه القاع��دة م��ن جه��ة، ومن جهة اأخ��رى مدى تحّم��ل الّلفظ 
ه��ذه الّت��اء ورواج��ه دونها على م�س��توى ال�س��تعمال والّت��داول. كما 
اأّن هذا الختالل في ظهور بع�س الألفاظ محّملة بالّتاء، واإن كانت 

)7(  ظاهرة التاأنيث بين اللغة العربية واللغات ال�شامية: �ص.25-17.

ف��ي مرحل��ة �س��ابقة قد ظهرت بدونها يجعلنا نرّج��ح األفاظ المرحلة 
ا تحفيظ  ال�ّس��ابقة وُن�سفي عليها �س��مة الأف�سح. مّما قد يبدو منطقيًّ
مجم��وع ه��ذه الألفاظ لأطفالنا والمتمدر�س��ين ف��ي مراحلهم الأولى 
حت��ى يكت�س��بوا بع���س الخ�سائ���س الجوهرّي��ة لعربّيته��م، ويتذّوقوا 
م��ن خالله��ا الف�سي��ح والأف�س��ح وهك��ذا. لن�س��تمع اإلى اب��ن جّني )ت: 
٣٩٢ه���( وه��و ُي�َس��ّوي بي��ن الّتذكير والّتاأني��ث مع الّتعلي��ل، لنعلم اأّن 
الأم��ر يحت��اج اإل��ى تحفيظ: » الّتذكير والّتاأنيث ي�س��تويان في قولهم: 
رج��ل خ�س��ٌم وام��راأة خ�س��ٌم، ورجل ع��دٌل وامراأة ع��دٌل، ورجل �سيٌف 
وام��راأة �سي��ٌف، واأّن الّتذكي��ر اأت��ى ه��ذه الألف��اظ من ِقب��ل الم�سدرّية، 
واإذا تحّول��ت ه��ذه الم�س��ادر اإل��ى �سف��ات ج��از تاأنيثه��ا، نح��و: امراأة 
عدل��ة، وفر���س طْوع��ة القي��اد، وعل��ى ذل��ك اأّن��ث بع�سه��م خ�سم��ة 

و�سيف��ة«))) .
وه��ذا يدخ��ل ف��ي مج��ال عل��م الع��رب ال��ذي اعتب��ره اب��ن فار���س )ت: 

)8(  الخ�شائ�ص، ج 4، �ص: 205-20٣.

��ا الف��رع  ٣٩5ه���( من��ذ الق��رن الّراب��ع الهج��رّي: »اأ�س��اًل وفرًع��ا: اأمَّ
ف��ات، كقولن��ا: رجل وفر���س وق�سير وطويل.  فمعرف��ة الأ�س��ماء وال�سّ

وه��ذا ه��و ال��ذي يب��داأ به عن��د الّتعل��م)))« . 
�سابًعا- ال�ستقاق: وينق�سم اإلى:

 ١- �سغي��ر: وه��و اأخ��ذ �سيغة من اأخرى م��ع اّتفاقهما معنى وماّدة 
اأ�سلّية، وهياأة تركيب لها؛ ليدّل بالّثانّية على معنى الأ�سل بزيادة 
مفي��دة؛ لأجله��ا اختلف��ا حروًف��ا اأو هيئ��ة، ك�سارب م��ن �سرب وحذر 
��رب فق��ط، اأّم��ا �س��ارٌب،  م��ن حذر...ف��� )�س��َرَب( داّل عل��ى مطل��ق ال�سّ
وم�س��روب، وي�س��رب وا�س��رب، فكّله��ا اأكث��ر دلل��ة، واأكث��ر حروًف��ا، 
و�س��رب الما�س��ي ُم�س��اٍو حروًف��ا واأكث��ر دلل��ة، وكّله��ا َم�س��تركة ف��ي 

)���س ر ب( )1)).
بالّتقدي��م  اآخ��ر  م��كان  ح��رف  )و�س��ع  الَقل��ب  وه��و  كبي��ر:   -٢  
والّتاأخي��ر(، اأو )انت��زاع كلم��ة م��ن اأخ��رى بتغيي��ر ف��ي ترتي��ب بع���س 
اأحرفهم��ا بتقدي��م بع�سها على بع�س مع ت�س��ابٍه بينهما في المعنى 
واّتف��اق ف��ي الأح��رف()))) . وه��و مح��دود ف��ي العربّية، ول��م ياأخذ به 
الباحث��ون لقّلت��ه. وم��ن اأمثلت��ه ما ورد عن��د: جذب وجب��ذ، ويقولون: 

)9(  ال�شاحبي، �ص:11.
)10(  المزهر، ال�شيوطي، ج1، �ص:٣4٦.

)11(  عبد اهلل اأمين، اال�شتقاق: �ص2.

ناق��ة �سم��رز و�سم��زر.
 ٣- اأكب��ر: وه��و الإب��دال، اأو انت��زاع كلم��ة م��ن اأخ��رى بتغيي��ر ف��ي 
بع���س اأحرفهما مع ت�س��ابه بينهما ف��ي المعنى واّتفاق في الأحرف 
الّثابت��ة، وف��ي مخ��ارج الأح��رف المغّي��رة اأو ف��ي �سفاته��ا اأو فيهم��ا 

قر وال�ّس��قر. مًع��ا، مث��ل: اأّز وه��ّز؛ اأو: ال�سّ
 ٤- كّب��ار: وه��و الّنح��ت الّلغ��وّي: )انت��زاع كلم��ة م��ن كلمتي��ن(، كم��ا 

ف��ي: حوقل��ة =ل ح��ول ول ق��ّوة اإل ب��اهلل، وهيللة =ل اإل��ه اإل اهلل...               
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د. مباركه البراء

بة َطْيبة الّطيِّ

 المدينــة المنــّورة

َكـــَفى         َو طَفى  ملُ�شْ ا ُر  ا د َطْيبَة  نَّ  لأ
َلـــٌة        َمْنِز ِم  �ْشــــــــال لالإ َطْيَبَة  نَّ  لأ
ـــــَرَها       تخيَّ قد  ا  داًر َطْيَبَة  ْحَبْبُت  اأ

ــا طــاملَــا َحُلمْت          اأَْحـــِمـــُل روًحـ ــِك  ــْي اإل
ِمَنـــــــًة          ْز واأَ ــاًدا  ــ م اآ ــبَّ  احُلـ َب  ــرَّ َتــ�ــشَ
ُتــَرى       ؟  ــ�ُح  اأب اأو  ي  ُحبِّ اأُْعــِلــُن  َفَكْيَف 

اأُْغِنيـــــٌة            ــــاُم  يَّ والأ ــداأُ  ــ اأب ْيـــَن  اأ ِمــْن 
ماثلــــــٌة؟          والآثــــاُر  ــداأُ  ــ اأب اأيـــن  مــن 
ُحــــٌد        اأُ وذا  ثـــ�ٌر،  وذا  ــاٌء،  ــب ق فــذا 
ــُه            ــَت ــْرَع ــشِ ــ�ُل اهلل � ــشـ َر�ـ اأقـــــاَم  هــنــا 
َتها        اأِعنَّ ــْ�ٍق  ــشَ � مــن  تــْعــِلــُك  واخَلــْيــُل 
َها       َيْكَل�ؤُ اهلِل  َوُجْنُد  اجُلي��ُس  َتْغدو 

ـــًة            َخـــاِتَ َجــــاَء  َنـــِبـــيِّ  َخــــْرِ  َداَر  ــا  َيـ
ُمْعِتمــــٌة         ــاُم  ــ ــ يَّ والأ ــهــدايــَة  ال ــثَّ  َبـ
ــٍد        َحــ�ــشَ َوُذو  ِكــــْرٍ  ُذو  ــَل  ـــ ــقَّ ـــ َتــَع ــا  َمـ

َهــا        َ َتــَخــرَّ َداًرا  ــا  َي ــ�ِر  ــنُّ ال َطــْيــَبــَة  ــا  َي
َفًقا       ُمتَّ ِفيِك  حديًثا  ِخيُل  النَّ َيــْرِوي 
ُع�ِدي اإىل اْلَبْدِء، ُق�ِل َعْن �َشَماِئِلِه  
َعَجًبا،       َيـــَرْوا  َحتَّى  ِل�ِشَرِتِه  ــ�ِدي  ُع

*********

*********

*********

*********

�َشرَفا َطَفى  ِبالُم�شْ َن�َشًبا  َطَفى  ِباْلُم�شْ
َفـــــــا َو َعــْهــــُد  َو ٌن  يما اإ َطْيَبَة  نَّ  لأ
والكنَفـــــا الَحقِّ  َمْهـَد  النبيئيَن  َخيُر 

ِنَفــــــــــا َد ًمــا  ُمْغَر وَقْلًبا  َتْلَتقيِك  ْن  اأ
�َشلــفـَــــــا َعالًقـا  ا  وُحبًّ جديًدا،  ا  ُحبًّ
َك�َشَفــا؟ ِه  ُحبِّ َعْن  َمــْن  َل  اْلَ��شْ اأُيْمَنُح 

ُعِزَفــا؟ رائــٌع  َمــاِن، ولحــٌن  الــزَّ َمــَدى 
َعـَرَفا لَمـــــــــْن  تاريٌخ  مــاِكــِن  الأ ُكــلُّ 
َفـا �شَ َفْيـــ�ُس  راٌء  الَخ�شْ ُة  الُقبَّ وهذِه 
اْعَتَكــَفا ُهَنا  ــى  لَـّ �شَ و�َشَعى،  َدعا  ُهنا 
اأَِزفـَـــــــا َقْد  اهلِل  ُر  َوَن�شْ الِجهاِد،  اإلى 
اِريِخ     ُمْنَعَطـــــَفـا!!! َقْد َكاَن َذِلَك         ِفي    التَّ

َنَزَفا َقــْد  اْلُجــْرُح  َوَكاَن  اآ�َشى،  �ْشِل  ِللرُّ
َف اْلَعِطَفا عَاَف، وكاَن اْلُمْن�شِ َوا�َشى ال�شِّ
اإِلَّ َداَن َواْعـَتـــَرفـَا َماِئــــــَل  ِمْنـــُه ال�شَّ

َخْيـُر النبيئيَن َمْهَد اْلَحــــقِّ َواْلَكَنَفـــــــا
َعَفــــا َلــــُه الأَْن�شــــــــاَم وال�شَّ عليه، َحمَّ
ُحَفا ال�شُّ َوْلَيْمـــــاَلأُوا  اِئَلُه  َف�شَ ـــــي  ُبثِّ
َفا! َو�شَ َمْن  ُف  اْلَ��شْ ِفِه، َعزَّ هذا  ِلَ��شْ
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أحمد جمعة  العلوي

ــُة الـّضــاد ُنُجما جــنَّ ــُحــًبــا طــّ�قــت  �ــشُ ــُم  ــل اأع مــا كــنــُت 
هاَم�َشها �شيُم  النَّ ما  ذا  اإ ًء  حيا ُتغ�شي 
�ُشًدا بال�شهدوِل  لــقــت  واأ ت�شاَبت  ــاإن  ف
اأن ظمئت ــَر  ــ اإث كـــ�ؤو�ـــٌس  تــهــتــزُّ قــرعــًا 
فِمها فــي  تُه  مجَّ ذ  اإ الــمــاُء  يع�شِل  كــم 
ــٍة ــاِرَحـ ُكــــُل جـ ِلـــُطـــعـــٍم،  بـــقـــاَء  اإذ ل 
�ــشــاِعــَبــٍة ــُف  ــ األ ن�شبًا  ــُه  ــّدت م كــالــّنــهــِر 
اإذ وِطــئــت ــِل  ــّرم ــل ل ــٌد  كــم حــاولــتــهــا يـ
َفعلت مــا  ــِه  ــاري ب ــى  اإلـ ي�شك�  والـــرئـــُم 
فقد هـــــا  راآ اإن  ِبـــعـــاثـــًا  ل  اأن  رّبــــــاُه 
َلَكم و  ــٌة  َغــ�ــشّ حــروفــي  ذي  �شيدي  يــا 
اأبتي اأيـــا  ورعــِرعــهــا  ا�شطفاًء  ُخــذهــا 
ول يــرقــَك  لــم  حـــرٌف  داَم  ل  �شلطاُن 
ــُم ــُك ــزاُج ومـــذ عــرفــنــاَك والــُفــ�ــشــلــى ِم
َرعــــت ــاِن الــ�ــشــاِد وادَّ ــن ــلَّ َب ــبــَت ُكـ خــ�ــشَّ
ــسِ قاطبًة ــ لــغــات الأر�ـ اأحــــرَت  حــتــى 
لـــفَّ عالمنا ــرى، ظـــالٌم  ــي ــُس ح ــا� ــن وال
�شاِرقتي الأفـــِق  فــي  َبــَزغــت  اإذا  حتى 
ِلـــُكـــِل فتى مـــنـــاِبـــُت الـــِعـــّز �ـــشـــريـــاٌن 
ــُه ــَت ــاَق ف ُمــــْذ طــبــبــَت  ــُق  ــِف ــخ ي زال  ل 
�شائ�ُشُه نـــت  اأ عــقــٌل  الجيَف  ــَل  ُك ــاأ ي لــن 

ُمبَت�شما ــاُء  ــ��ــشّ ال ثــغــُرهــا  ــدا  َبـ حتى 
ل ترفعي، ت�ْشُقُط الأجرام، مح�ُس �َشما
ــنــا ِحمما اأر�ــشُ ــهــابــًا،  ــمــانــا �ــشِ ــارت �ــشِ ثـ
وانَق�َشما خــرَّ  ا�ــشــطــفــاًء،  َحبتُه  ومــن 
ًة و َظــمــا ــدَّ ــشـ ــقــا�ــشــي �ـ وقــاُعــهــا كـــم ُي
ــا ــَدم ــٍع �ــشــلــيــٍب مـــا جـــرى ِق ــل ــشِ ــلُّ � ــ وُكـ
ـــ�ى َلمما �ـــشِ ــا  ــ ــلَّ بــحــَرهــا ريًّ ــُبـ َيـ فــلــم 
ــمــا لــت ُر�ــشُ ــحــارى فــمــا تــبــدَّ ــَه الــ�ــشّ ــ وْج
ــٌح بــجــيــٍد اأبــــاَن الــُغــ�ــشــَن والــَحــَرمــا ريـ
ــَظــمــا ـــلـــيـــُل مـــا َن ــُر الـــمـــلـــُك الـــظِّ ــي ــغ ي
ُفِطما مــا  بــعــُد  بــحــرٍف  نجمًا  قــارعــُت 
ــمــا ُر�ــشِ اإذ  ــحــرِف  ــل ل ـــٌة  ــم جـــنَّ فــفــكــُرُك
الِهمما اأقــالِمــنــا  مــن  ــُع  �ــشــُتــخــ�ــشِ ــٌد  ــ َي
�شمى الأ ــرُفــَك  �ــشِ المعالي  ل�شاِن  وفــي 
ــا ِنــَعــمــا ــ ــ ــًا زاَده ــش ــا� ــب ــُر الــلــغــاِت ِل ــي خ
َرِحــمــا تــرَتــجــي  عكفًا  الــتــراجــِم  على 
ــذائــِذ �ــشــّفــًا كــي ُتــــزاَد َغما ــل خــلــَف ال
َنما ال��شيُء  فـــُق  والأ الِعلُم  ا�شُتمِطَر 
الَدما المر�شليَن  وحــي  و  قلٌب  والعلُم 
ــًدا كــم َخــ�ــشــيــنــا بــعــَدهــا ِتــَخــمــا ــ�ائـ مـ
الِنقما ــة  ــ ــُرّج ــ الأت ــَت  ــِب ــن ُت ــن  ولـ ــاّل  كـ
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فـي حـمـى الـقـاسمـّي
ُمهداة إلى صاحب الّسمّو الّشيخ الّدكتور سلطان بن محّمد القاسمّي

ُعضو الَمجلس األعلى حاكم إمارة الّشارقة حفظُه اهلُل ورعاُه 

للشاعر الدكتور 
 أحمد عبد الرحمن سماعين 

 أمين العالقات الخارجية في مجمع اللغة العربية بتشاد

العاِلِم  الكريم  لـــى  اإِ ُخــطــاَك  �شاِعْف 
ــْل َبــَركــاِتــِه ــِه �ــشَ ــي �ــشــاِعــْف ُخــطــاَك اإل
اأَْبـــطـــاأْت ــْد  ــ َق ــا  ــهـ ــَتـ َراأَْيـ واإْن  ــْف  ــاِع �ــش
واْنــِزَلــن الــُعــروَبــِة(  )�َشْم�ِس  اإلــى  َحّلْق 
ــا ــارًك ــب اْنــــــِزْل )ِبـــ�ـــشـــارقـــٍة( ُهـــنـــاك ُم
ــًة ــل ــب ــا بـــحـــَر الـــعـــلـــ�م وِق ــاُن يـ ــط ــل ــش �
وؤى َخـــّفـــاقـــٌة ــاِدئ والــــــــرُّ ــبـ ــمـ ــه الـ ــي ف
ــٌل ـ ــشِّ ــاأ�ـ ــتـ ــراٌث لـــــُه ُمـ ــ ــيـ ــ الــــَمــــْجــــُد مـ
ـــعُّ  لأّمــــٍة َفــ�ــشــالُحــُه الـــِفـــْكـــُر الـــُمـــ�ـــشِ
ــٌة ــراقـ ــْهـ ــا ُمـ ــ ــه ــ ــ�ُع ــ ــاُد ُدم ــشـ ــ�ـ ــذي تـ ــ هـ
ــا الـــُعـــرُب َتـــْحـــِمـــُل رايـــَة ــهـ ــْتـ َبـــلـــٌد اأََتـ
ــّرفــت ــش ــ� ــت وت ــ ــَج ــ ــَ�هَّ ــ َفـــَتـــاأّلـــَقـــْت وَت
ــّلـــًة ــزوُم فــيــهــا عـ ــ ــخـ ــ اإّمـــــــا �ــشــكــت مـ
قــ�ا�ــشــًمــا ّن  اأ ــُخ  ــاريـ ــّتـ الـ َروى  ــى  ــت ــَم َف
ــَخ جذعها ـ ــشَّ ــَر�ـ َتـ َنـــَخـــالٌت  ــاُد  ــشَّ ــ� ــال ف
ــدهــا ــْق ــِع ــعــ�ِب ِب ــلُّ الــ�ــشُّ ــ ـــَنـــْت ك َفـــَتـــزيَّ
ــًة ــ ـ مَّ ــاَرْت اأُ ــ ــش ــ ــا َو� ــمــًم ـــَحـــت بــهــا ِق اأَ�ـــشْ
لـــِكـــّنـــهـــا َقـــــد �ـــــشـــــ�ِرَرت ِبـــرطـــاَنـــٍة
ــدا ــِف ال ــُس  ــ�� ــاق ن َودّق  ــر  ــذي ــّن ال ــادى  ــ ن
ــِقــفــاِرهــا ــا ِب ــرعــًم ــعــ�ا الــمــجــمــع ُب َو�ــش
اآمـــاُلـــنـــا ِمـــثـــُل الــُمــحــيــط عــظــيــمــٌة
ــا بــاقــًة ــّنـ ــالِم ِمـ ــ ــش ــ فـــاقـــَبـــْل اأخــــا الإ�
ُكـــْم ِبـــُعـــْمـــِر ــدَّ  ــُمـ َيـ ْن  اأَ ل  ــاأ ــ ــش ــ � اأ واهلَل 
ــْعــَي الــكــريــَم َوَيــْخــِتــمــن ـــّدَد الــ�ــشَّ َوُيـــ�ـــشَ

)القا�شمي( ْعني  اأ الخير  ــِل  ُر�ــشْ �َشليل 
ــِم؟ ــغــاِن َم دوَن  اآَب  َقـــْد  الـــذي  ذا  َمـــْن 
الُمَتالِطِم! ــ�ِقــَك  �ــشَ َجــنــاَحــْي  ْفــِرْد  فــاأَ
الحاِتمّي ــِل  ــ اأْه ــَد  ــْن ِع ــًزا  ــزي َع ــْيــًفــا  �ــشَ
)الحاكِم( ذاك  ال�ّشهم  الكريم  ِبحمى 
ــِم ــاَلـ ــعـ ــلـــحـــائـــريـــن الـــحـــالـــمـــيـــن بـ لـ
ــقــاِدم ــل ــْت ل ــ ــَرَق ــ ــشْ ــ ــت لأمـــ�ـــسِ واأ� ــّع ــشَ �
ــِم ــاِلـ ــعـ ــِق الـ ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــي َجــــ�اِنــــِبــــِه ِب ــ وفـ
واآدِم الأمــــيــــِن  ــَل  ــريـ ــبـ ِجـ ــاِن  ــشـ ــ�ـ ــِلـ ِبـ
ـــِاد قـــد �ـــشـــّحـــْت دًمـــــا ِبـــ�لِئـــم لـــلـــ�ـــشّ
بـــنـــاِئـــِم عـــــــاِة  الـــــــدُّ ــُل  ــ ــي ــ ل ــا  ــ مـ هلل 
ِبـــُقـــ�ـــشـــاَعـــٍة َوَهـــــــــــــ�اِزٍن وِبــــــــدارِم
ـــِم ــا ِبـــقـــ�ا�ـــشِ ــن ــْت َمـــ�اجـــُعـــهـــا ه ــ ــَزَلـ ــ َنـ
ــَذَرْت لـــّمـــا ُدعـــــ�ا لـــمـــكـــاِرِم؟ ــ ــْع ــ ــَت ــ ــشْ ــ ا�
ــخ الـــِعـــتـــاق بــكــانــم ــ ــ�اري ــ ــّت ــ ــل ال ــ ــْب ــ َق
ــداِرِم( ــَك )ِب اأو  ــ�اِق(  الـ ن�ْشِل )واِق  من 
ــا تــاِريــخــهــا ِبــمــالِحــِم ــم ــشَ ُعــْظــمــى �
ــهــا َيـــرنـــ� الـــَعـــدّو ِبــ�ــشــاِرٍم ــِف ِمــــْن َخــل
ــراِغــمــي ــَق َنـــْحـــَ� الــّنــفــيــر �ــشَ ــاَب ــتــ�ــش َف
ــِم ــاِئـ ــَدعـ ِبـ َيــــُمــــّدُه  ــ�اَك  ــ ــشِ ــ � ــْن ذا  ــ َمـ
القا�شمي َغــْيــُر  البْحر  َفْي�َس  َيــْحــِ�  لم 
ــائــم ــش ــ� ــم ون ــ ــُك ــ ــ�اٍت َل ــ ــدعـ ــ ــ� بـ ــم ــش ــ� َت
ــاَدٍة فـــي الـــعـــاَلـــِم ــ ــ ــِري ــ ــ َوُيـــعـــيـــنـــُكـــم ِل
ــِم ــاَت ــخ ــِب ال ــي ــب ــَح ــُم ال ــ ــّدُك ــ ِبــِلــقــاء َج
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إبـداعـات شعريـة

وجعَل بينهما موّدًة وَرحمًة
معنى الـحـب

شــعـر:  د. شـهــاب غــانـــم 

َنــْدِر لْم  ــْ�لَك  َل الُحبِّ  َمْعنى   .. َك  ُنحبُّ
اآدٍم ــِب  ــل ــَت الـــحـــبَّ فـــي ق ــ واأنـــــَت زرعـ
ــُه حــــــّ�اُء اأْحـــلـــى رفــيــقــٍة ــ فــكــانــْت ل
َفــْهــَ� ل  .. اإبلي�ٌس مــَن الــُحــبِّ وقــْد غــاَر 
ــٍم ــال ــَع ــَس لــالإثــنــيــن وُهـــمـــا ِب ــَ��ـ ـ ــشْ ــَ��ـ َفـ
ــْ�َءتــاُهــمــا ــْعــَدهــا �ــشَ ــذاقــا ِثـــمـــاًرا.. َب َف
ُمْثَقٌل والقلُب  وراَق..  الأ فا  َخ�شَ لقْد 
ــفـــراَن واهلُل غــافــٌر ــُغـ الـ ــا  ــب ــَل َط وكــــْم 
الُهدى اْتَبعا  اْهِبطا منها.. وقاَل  وقاَل 
ــاَودا ــ ــسِ ع ــ ــ ــب الأر� ــْ�َكـ هــنــالــك فــي َكـ
ــكـــن حــــّب الأر�ـــــــس حــــبُّ تـــــزاُوج ولـ
محبًة ــمــى  اأ�ــشْ حــمــن  الــرَّ ــ�ى  ه ويبقى 
له لمن  َوَمْرحى  َيْه�ى..  لَمْن  فَمْرحى 

هــِر الــدَّ ل  اأوَّ فــي  ــُحــبَّ  ال ــَت خلقَت  فــاأن
الُعذرّي ل�نِه  الِفْرَدْو�ِس في  َلَح�اَء في 
ــر ــْه ــنَّ ــال ــــَق ك ــا تــــدفَّ ــ ــبًّ ــ ُتــــبــــاِدُلــــُه ُح

ِرّ وال�شَ ــْرِه  ــُك وال الأحــقــاِد  �ِش�ى  ُيــِحــبُّ 
بالِعْطر خ  مَّ الُم�شَ والــُحــبِّ  ْعِد  ال�شَّ ــَن  ِم
تر؟! ال�شِّ لــى  اإ بيُل  ال�شَّ كيَف  َيتا..  َتَبدَّ
ــْذر ــا ُعـ ــمـ ـــــٍة دوَنـ ــْن َزلَّ ــ بــمــا اقــتــرفــا ِم
ــِ�ْزر ِفــْعــِل الخطيئِة والـ ِمــن  ــاَب  ِلــَمــْن ت
للَح�ْشر.. اآدَم..  اأبناِء  ِمن  �شاَء  ومْن   ..
بالِب�ْشر يطفُح  الــحــبُّ  ــاَد  وعـ الــلــقــاَء، 
بر وال�شَّ ة  بــالــمــ�دَّ وي�شم�  ــْكــنــى،  و�ــشُ
ــهــر ــة والــطُّ ــ�ار الــقــدا�ــش ــاأنـ تــفــيــ�ــُس بـ
والَجْهر رِّ  ال�شِّ في  الّرحمان  مع  حباٌل 
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اللـغـة والحاسـوب

ــِة َبْيــِع الكتــِب حيــث  �شــِر ال�رقــيِّ والإلكترونــيِّ اأَنَّ عــاَم ٢٠١8 كاَن منعرًجــا حا�ِشــًما فــي ق�شيَّ عــ�َن ِلَم�شــاِر النَّ ُي�شــيُر الُمتتبِّ
جاَه �َشَي�شــ�ُد  ُع هــ�ؤلِء الُخَبــراُء اأَنَّ هذا التِّ ــَة َعْبــَر العاَلــِم. ويت�قَّ ــِة مثيَلَتهــا ال�رقيَّ تجــاوزت مبيعــاُت الكتــِب الإلكترونيَّ
ُة  ــُة العالميَّ واِل! اأَّمــا المجاّلُت الأكاديميَّ يَن اأَنَّ عْهــَد الكتــاِب الَ�َرقــيِّ َي�ؤوُل اإلى الــزَّ ــا فــي �ُشــ�ِق الكتــِب، ُم�شــَتْخل�شِ تدريجيًّ
َة �َشــَبقْت غيَرها في هذا المجاِل، َفَهْل بِقَيْت  ا ُمنُذ �شــَن�اٍت. كما اأَنَّ الي�مّياِت الإعالميَّ َل حَدَث فيها عمليًّ فاإِنَّ هذا التَّحُ�ّ
ــا اأو  ــٍة ُتتيــُح الّطــالَع علــى ُمحَت�ياِتهــا ُجْزئيًّ ــُة- بــدون م�اقــَع اإلكترونيَّ ُحــُف العربيَّ ُحــٌف فــي عاَلــِم الَيــ�ِم -ومنهــا ال�شُّ �شُ

ا؟  ُكليًّ

ْقَمنُة في ِخدمِة ُلَغِة الّضاِد الرَّ

أ.د. أبـو بـكـر خالـد سـعـد اهلل
المدرسة العليا للساتذة - القّبة/ الجزائر

ماذا عن الَمقروئّية؟
وف��ي ه��ذا ال�ّس��ياق، يت�س��اَءُل كثي��ٌر م��ن الّنا���س ع��ن ِن�س��َبِة الُمطالَع��ِة 
. ولع��لَّ في  والق��راءِة ف��ي العاَل��ِم ف��ي وعاَءْيه��ا الَوَرق��يِّ والإلكترون��يِّ
��ُة ف��ي  المخت�سَّ �َس��ُة  الموؤ�سَّ ا  َن�َس��َرْتها موؤخ��رًّ اّلت��ي  الإح�سائّي��اِت 
�س��ِر )Global English Editing( اّلت��ي يوج��د  ��ِة والنَّ المقروئيَّ
��ُر بع���َس المعلوم��اِت. لق��ْد اأ�س��اَرْت  مقرُّه��ا ف��ي كاليفورني��ا، م��ا يوفِّ
ٍة  ه��ذه الإح�سائّي��اُت اإل��ى اأَنَّ الُهن��وَد ُه��ُم اّلذي��َن َيْق�س��وَن اأَْط��َوَل ُم��دَّ
ا ِلُكلِّ �س��اكٍن عاَم ٢0١٨(،  ف��ي الُمطاَلَع��ِة )ُقراَبَة ١١ �س��اعًة اأ�س��بوعيًّ
ا( بعَد تايلند  ا في الُمقدِّمِة )٨ �ساعاٍت اأ�سبوعيًّ يُن اأي�سً وَظَهرِت ال�سِّ
��ُر العاَلَم  ُر ِم�سْ ا(، في حي��ن َتَت�سدَّ )نح��َو ٩ �س��اعاٍت ون�سٍف اأ�س��بوعيًّ
ا ِلُكلِّ َفْرٍد( َتليها  ِة )7 �س��اعاٍت ون�سٍف اأ�س��بوعيًّ العربيَّ في المقروئيَّ
ُة  وُل الغربيَّ ا(. اأما ال��دُّ ُة )ُقرابَة 7 �س��اعاٍت اأ�س��بوعيًّ ��عوديَّ المملك��ُة ال�ُسّ
ِمْث��َل الولي��اِت المتَّح��دِة اأو بريطاني��ا، َفَيْق�س��ي �ُس��ّكاُنها حوال��ي 6 

ا ف��ي الُمطالعِة ح�ْس��َب ه��ذه الإح�سائّياِت.  �س��اعاٍت اأ�س��بوعيًّ
وه��ذا ل َيَتعاَر���سُ م��ع َك��وِن اأكب��ِر دولٍة ُمنِتَج��ٍة للكتِب لي�س��ت الهند، 
ُة للّنا�سريَن اأَنَّ هناَك َدولَتيِن  َبْل بيََّنت درا�سٌة اأجَرْتها الّراِبَطُة الّدوليَّ
ي��ُن والِولي��اُت  ُتَهْيِمن��اِن عل��ى الإنت��اِج العاَلم��يِّ ِللُكت��ِب ُهم��ا ال�سِّ
يُن ما  المتَّح��دُة. وعل��ى �س��بيِل الِمث��اِل، ف��ي ع��اِم ٢0١5، َن�َس��َرت ال�سّ
َمْجموُعُه ٤70.000 عنواًنا جديًدا، َبْينما احتلَّت الولياُت المتَّحَدُة 

المرتب��َة الّثاني��َة ِبَعَدٍد ُيق��اِرُب ٣٣٩.000 كتاٍب.
�َس��ِة »غلوبل اإنكلي���س اإديتينغ« ال�ّس��ابقِة  كما ُت�س��يُر اإح�سائّياُت موؤ�سَّ
وا خالَل  ِة َق�سَ ِة الإفريقيَّ الذِّْكِر اإلى اأَنَّ ُم�سَتْخِدمي الإنترنت في القارَّ
ع��اَم ٢0١٨ حوال��ي ٤ ماليي��ن �س��اعٍة ف��ي الُمطالَع��ِة َعْب��َر هواتِفه��م 
ُر ب��� ٣٢% مقارَن��ًة ِبع��اِم ٢0١7.  ّقال��ِة، وه��ذا ِبِن�ْس��َبِة زي��ادٍة ُتق��دَّ النَّ
َة عن الكتِب  لوَن الُكتَب الورقيَّ وم��ع ذل��َك م��ا زاَل اأَغَلُب الأَفاِرَقِة ُيف�سِّ
ق��وَن ف��ي الق��راءِة َعْبَر  ��ِة َنَظ��ًرا ِلُظ��روِف الَمعي�َس��ِة. والُمتفِوّ الإلكترونيَّ
��ِة الَحديَثِة في اإفريقيا، ُهْم �ُس��ّكاُن َجنوِب  ه��ذِه الو�س��ائِل الّتكنولوجيَّ

اإفريقي��ا وَنْيجيريا و�س��اِحِل العاِج.

��ِع ف��ي الجزائ��ِر  �س��َة ذاته��ا اأب��رَزْت تفا�سي��َل الو�سْ والاّلف��ُت اأَنَّ الموؤ�سَّ
ْت اأََنّ ٩0% ِمْن �ُس��ّكاِنها  ِة، فاأكَدّ وِل الإفريقيَّ دوَن غيِرها ِمْن بيِن الدُّ
ُة  َيْه��ُووَن الق��راءَة، وفيم��ا َيُخ���سُّ ُلغ��اِت الق��راءِة عندهم َفِه��َي العربيَّ
ُة ِبِن�ْس��بِة  ُة ِبِن�ْس��بِة ٤١.6%، ُثمَّ الإنكليزيَّ بن�س��بة6٨%، َتليها الَفَرن�س��يَّ
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بين الَوَرقّي واإللكترونّي والُمَرْقَمن:
اأو  »الرَّقم��ّي«  الكت��اِب  بي��َن  ال�ّس��ياِق  ف��ي ه��ذا  ��َز  ُنمِيّ اأَْن  ينبغ��ي 
»الإلكترون��ّي« والكت��اِب »الُمَرْقَم��ن«: عندم��ا يتعلَّ��ُق الأم��ُر بالكت��اِب 
��وؤاَل اّل��ذي َيْنَبغ��ي َطْرُح��ُه ه��و َتدقي��ُق َمعن��اه:  الإلكترون��ّي، ف��اإِنَّ ال�سُّ
��ا؟ اأَْو َه��ْل ه��َو الكت��اُب اّل��ذي  ٌع اإلكترونيًّ َه��ْل ُه��َو كت��اٌب مطب��وٌع ُم��وزَّ
��َم ُمْن��ُذ البداي��ِة ِلَك��ْي يك��وَن ف��ي �َس��ْكٍل رقم��يٍّ غي��ِر َوَرق��ّي؟ وه��ْل  مِّ �سُ
يج��وُز َت�س��مَيُة الكتاِب الإلكترونيِّ با�س��م »كتاب«؟ والم�س��األُة لي�َس��ْت 
��ِة اإِْذ ينبغي اأَْن َيُدلَّنا  ا من الّناحيِة القانونيَّ ف��ي الواق��ِع َج��َدًل بيزنطيًّ
ا ِلَتْنَطِبَق عليِه القوانيُن  َيُه كتاًبا رقميًّ الُم�َسرُِّع عّما َيِحقُّ لنا اأَْن ُن�َسمِّ

األي��ِف. ��ُة بالتَّ الخا�سَّ
�س��ريعاِت اّلتي ُتع��رُِّف الكتاَب على  عل��ى �س��بيِل الِمث��اِل، هناَك ِمَن التَّ
ه��ا َعْر�َس َعَم��ٍل اأنجَزُه  ��ُه مطبوع��ٌة ُتْن�َس��ُر تح��َت عن��واٍن َيكوُن َغَر�سُ اأَنَّ
َط��َرٌف اأو اأكث��ُر ِبَه��َدِف التَّدري���ِس وَن�ْس��ِر الِفْك��ِر والثَّقاَفِة. ِم��َن الوا�سِح 
ى كتاًبا ِبَهذا المفهوم. وعلى  اأَنَّ الكتاَب الإلكترونيَّ ل يمكُن اأَْن ُي�َسمَّ
ا  ُكلِّ ح��ال، ل زاَل النِّقا���ُس القانون��يُّ قائًما فيما ُن�َس��مّيِه كتاًبا رقميًّ

ا.  اأو اإلكترونيًّ
نا ُهنا هو »الكتاُب الُمَرْقَمُن«، اأْي: ذلَك اّلذي �َس��َبَق اأَْن ُطِبَع  وما ُيِهمُّ
ِتِه، ُثمَّ  َق خالل َعْهٍد قريٍب اأو َبعيٍد، و�َس��قَطْت حقوُق ملكيَّ ا و�ُس��ِوّ َوَرقيًّ
��ا ِلَيك��وَن ُمتاًح��ا عل��ى �س��بكِة الإنترن��ت ِلَم��ْن ُيريُد  ا�سُتْن�ِس��َخ اإلكترونيًّ

َح��ُه اأو تحميَل��ُه �س��واء ُطِل��َب مقاب��ٌل ِلَه��ذِه الخدمِة اأو َل��ْم ُيطَلْب. فُّ َت�سَ
م��ا نري��ُد الَتّنبي��َه علي��ِه ف��ي هذا المق��اِم هو »الرَّقمن��ُة« اّلت��ي انطَلَقْت 
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اللـغـة والحاسـوب

ِف الّت�س��عينّياِت من الَقرِن الما�سي، ُثمَّ �ُسرعاَن  باحت�س��اٍم في ُمنَت�سَ
ياِق، َنَودُّ الإ�سارَة اإلى الُجهوِد اّلتي  ت الَمعمورَة. وفي هذا ال�سِّ ما َعمَّ
��ِة اّلت��ي  ُتب��َذُل َعْب��َر العاَل��ِم ف��ي ب��اِب توفي��ِر الُكت��ِب والوثائ��ِق العربيَّ
ْت عليه��ا فت��رٌة ِم��َن الزَّمِن �س��اَرْت بعَدها »ُمْلًكا عموميًّا« ح�ْس��َب  َم��رَّ
ِة. فهِذِه  ��ِة الفكريَّ ��ا والحاِمَيَة ِلُحقوِق الملكيَّ القواني��ِن ال�ّس��اريِة عالميًّ
��بكِة َفَي�ْس��َتفيُد  َعه��ا على ال�سَّ الكت��ُب ي�س��َتطيُع الجمي��ُع َرْقَمَنَته��ا وَو�سْ
ّفح��ي مواقِع الإنترنت �س��واء كاَن الّطالُع  منه��ا الّراِغب��وَن ِم��ْن ُمَت�سَ
عليه��ا بالمّج��اِن اأو ِبَدْف��ِع مقابٍل ماّدٍي زهيٍد لق��اَء الخدمِة الُمقدَّمِة. 
والح��اُل الي��وَم اأَنَّ العدي��َد م��ن الجه��اِت عب��َر العاَل��ِم ت�ْس��عى ُمْن��ُذ نحو 

َعقَدي��ِن اإل��ى رْقَمَن��ِة ما ه��َو موجوٌد ِمَن الكت��ِب، قديِمها وحديِثها. 
��َة  لق��د َدَخ��َل ُم�سطَل��ُح »الرَّقمَن��ة« اللُّغ��َة العربَيّ
مقاب��اًل  ِلَيك��وَن  حديًث��ا 

للُم�سطل��ِح الإنكلي��زيِّ الجدي��ِد "digitization"، ول��ه ُمرادف��اٌت 
اأُخ��رى َيط��وُل الحدي��ُث عنه��ا ف��ي ه��ذا الَمق��اِم. وِل��ذا َنِج��ُد ف��ي اللُّغ��ِة 
ِة«  ��ِة ِمْثَل »الأر�س��فِة الإلكترونيَّ ��ِة ت�س��ِمياٍت اأُخ��رى ِلَهذِه العمليَّ العربيَّ
��ُد به��ذا الُم�سطَل��ِح ه��و تحويُل  ��ِة«، اإل��خ. وم��ا ُيق�سَ و»الأر�س��فِة الرَّقميَّ
َي��ٍغ �سالح��ٍة  ��ِة( اإل��ى �سِ ِة الب�سريَّ ��معيَّ الم��وادِّ المق��روَءِة )وحّت��ى ال�سَّ
 ، ِة ِمْثَل الحا�س��وِب والهاِتِف الذَّكيِّ ��داوِل عل��ى الأجهزِة الإلكترونيَّ للتَّ

وغالًب��ا م��ا َتَتناَقُل��ُه �س��بكُة الإنترن��ت.
َرْت �س��ركُة »غوغ��ل« ع��اَم ٢0١0 ع��َدَد الكُت��ِب المطبوع��ِة ُمْن��ُذ  ق��دَّ
اأَْن ُعِرَف��ت الَمْطَبع��ُة خ��الَل الق��رِن الخام���س ع�س��ر ِبَنْح��ِو ١٣0 مليوَن 
َرْت  ِة. وق��ْد عبَّ كت��اٍب، منه��ا حوال��ي ١.٣ مليوَن كت��اٍب باللُّغِة العربيَّ
ِته��ا اآن��ذاَك ف��ي رقمَن��ِة ُكلِّ ِتْل��َك الكت��ِب. اأّم��ا الآَن  ه��ذه الهيئ��ُة َع��ْن ِنَيّ
��ُه لي���س بعي��ًدا ع��ن ١50  َفُيَق��دُِّر البع���سُ ه��ذا الَك��مَّ م��ن الكت��ِب باأنَّ
ملي��وَن كت��اٍب، م��ع المالحظ��ِة اأَنَّ ه��ذِه 

ا.  ��ٌة ِج��دًّ الأرق��اَم تقريبيَّ
ا اإل��ى اأَنَّ عدَد  ُت�س��يُر الإح�سائّي��اُت اأي�سً
َر عام  الكتِب الُمَرْقَمَنِة عْبَر العاَلِم قد ُقِدّ
٢0١5 ب��� ٢5 ملي��وَن كت��اٍب، وفي عام 
٢0١٩ تج��اوَز ع��َدُد الكت��ِب الُمَرْقَمَن��ِة 

�س��ِة »غوغ��ل« وحَده��ا  ِم��ْن ِقَب��ل موؤ�سَّ
ْمَن  ق��َم ٢5 مليوَن كت��اٍب، وذلك �سِ الرَّ
 Google( »م�س��روِع »كتب غوغ��ل
ع��اَم  انطَل��َق  اّل��ذي   )Books
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راِث العربيِّ رْقَمنُة التُّ
��ِة ومراك��ِز المخطوط��اِت والوثائِق  والواق��ُع اأنَّ ُكلَّ المكتب��اِت الوطنيَّ
��مُّ اأر�س��يًفا قديًم��ا- تعم��ُل عل��ى  ف��ي العاَل��ِم -�س��يَّما تل��َك اّلت��ي َت�سُ
ا كما  رْقَمَن��ِة َمْخزوِنه��ا. وف��ي ُمعَظ��ِم تل��َك المكتباِت َنِجُد ُتراًث��ا عربيًّ
ه��و الح��اُل مث��اًل ف��ي مدريد اأو باري���س اأو لن��دن اأو لي��دن )هولندا( اأو 
ة  اإ�س��طنبول اأو �س��نت بيتر�س��بورغ )رو�سيا( اأو وا�س��نطن اأو الإ�سكندريَّ
ِة في َجْمِع  �سَ وغيره��ا ِم��ْن ُمُدِن العاَلِم. ناهيَك َع��ِن الَمراكِز الُمَتخ�سِّ
��ِة ِمْث��َل مرك��ِز جمع��ة الماج��د ِبُدب��ي  راثيَّ ��ِة التُّ المخطوط��اِت العربيَّ
��َز ِبَتجمي��ِع ع��دٍد هائ��ٍل ِمَن المخطوط��اِت، ُرْقِم��َن منها لحد  اّل��ذي تمَيّ

ِة. الآن اأزي��د م��ن ٣00 األ��ِف مخطوط��ٍة ُجلُّه��ا بالعربيَّ
ُع��ُه ف��ي  َل��ِف َوَو�سْ ��راِث حماَيُت��ُه ِم��َن التَّ وِم��ْن �س��اأِن َرْقَمَن��ِة ه��ذا التُّ
��ٍة ف��ي اأغل��ِب  َف��ٍة مجانيَّ ُمَتن��اَوِل اأكب��ِر َع��َدٍد ُمْمِك��ٍن ِم��َن الُق��ّراِء ِب�سِ
الأحياِن. وُي�س��اِيُر هذا الَم�ْس��عى اْنِت�ساَر و�س��ائِل القراءِة عْبَر الأجهزِة 

��ة وهوات��ف ذكي��ة...(. المحمول��ِة )حوا�س��يب ولوح��ات اإلكترونيَّ
وم��ْن بي��ِن الم�س��اريِع الّرائ��دِة ف��ي ه��ذا المج��اِل »م�س��روُع الملي��وِن 
ِة«( اّل��ذي كانْت اأطلَقْتُه جامعُة  كت��اب« )اأو »م�س��روُع المكتبِة الكونيَّ

��ة  الأمريكيَّ  Carnegie كارنيج��ي 
 )/http://ulib.isri.cmu.edu )انظ��ر: 
اأ�س��اتذٍة بالتَّع��اوِن م��ع  اأربع��ِة  باإ�س��راِف 
الهن��ِد  ف��ي  �س��اِت  الموؤ�سَّ ِم��َن  مجموع��ٍة 
��ُر. وق��د  ��ْت اإليِهم��ا ِم�سْ ي��ِن، ُث��مَّ ان�سمَّ وال�سّ
بَلَغ عَدُد الكُتِب الُمَرْقَمَنِة في هذا الم�س��روِع 
��َف ملي��وِن  قب��َل ١0 �س��نواٍت مليوًن��ا وِن�سْ
َر ف��ي  كت��اٍب ُمَتج��اوًزا بذل��َك اله��دَف الُم�س��طَّ

البداي��ِة. 
��ِل ظه��وُر فئ��ٍة جدي��دٍة ِم��َن الأثري��اِء  وِبَف�سْ
��ْت  ، َتَبنَّ والُمح�س��نيَن ف��ي العاَل��ِم العرب��يِّ
فك��رَة  والَهيئ��اِت  ��خ�سّياِت  ال�سَّ بع���سُ 

راِث العربيِّ �س��واٌء تعلَّ��َق الأمُر ِبَرْقَمَنِة  الرَّقمَن��ِة وَتْمويَله��ا لإِحياِء التُّ
َقِة،  َقِة وَغْيِر المحقَّ ِة كما اأ�سَلْفنا، اأِو الكتِب المحقَّ راثيَّ المخطوطاِت التُّ
��ِة القديم��ِة.  ، اأِو المج��اّلِت العربيَّ اأِو الوثائ��ِق ذاِت الّطاِب��ِع الإداريِّ
��راِث العرب��يِّ ُه��َو موِق��ُع  ��ِة ف��ي التُّ �سَ ��ِل المواق��ِع الُمَتخ�سِّ ِم��ْن اأف�سَ
http://www.alwaraq.net/ )انظ��ر:  الإمارات��يِّ  ال��َوّراِق 

��ُع ِبالَمّج��اِن َبْي��َن  Core/index.jsp?option=1( اّل��ذي َي�سَ

اأَْيدي الُقّراِء اأكَثَر ِمْن األِف كتاٍب عربيٍّ ُمَرْقَمٍن في �َس��ّتى العلوِم، َمَع 
ُل الَبْحَث في  ٍة ُت�َسِهّ َدٌة باأدواٍت تفاعليَّ قَمَنَة ُمزَوّ الُمالحظِة اأَنَّ هذِه الرَّ
راِث العربيِّ وَلْم  ِتْلَك الُموؤَلَّفاِت. والَموقُع َيْزُخُر بالمعلوماِت َحْوَل التُّ

ِة َوْحَدها. راثيَّ َيْكَت��ِف بالُكُت��ِب التُّ
�س��َة »�سْخ��ر« َق��ْد قاَم��ْت  ِت، َنِج��ُد َمَث��اًل موؤ�سَّ وف��ي مو�س��وِع الَمَج��الَّ
ها  َدَر بع�سُ ٍة �سَ ِبَرْقَمَنِة ١٣٨٨0 عدًدا من حوالي ٢05 مجاّلٍت عربيَّ
مُّ هذِه الأعداُد اأكثر ِمْن ِمليوَنْي  في نهايِة القرِن الّتا�ِس��ِع َع�َس��َر، وَت�سُ
�س��ُة مجاًنا للُق��ّراِء َعْبَر الإنترن��ت، كما َنِجُد  َعْته��ا الموؤ�سَّ �سفح��ٍة، و�سَ
��ِة �س��يَّما  ْث��ِر ف��ي كثي��ٍر ِم��َن الِب��الِد العربيَّ ��ْعِر والنَّ مو�س��وعاٍت ف��ي ال�سِّ

��ِة منها. الخليجيَّ
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اللـغـة والحاسـوب

جهود اليونسكو وغيرها 
َم��ُة اليوِن�ْس��كو ِم��ْن  ف��ي ي��وم ٢١ اأبري��ل ع��اَم ٢00٩، اأطلَق��ْت ُمَنظَّ
��ِة  َمَقرِّه��ا ف��ي باري���س، بالتَّع��اوِن م��ع مكتب��ِة الكونغر���ِس الأمريكيَّ
www.wdl.org/ar/ )انظ��ر:  ��ة«  العالميَّ ��ة  الرَّقميَّ »المكتب��ة 

topic/(. لك��نَّ المكتب��َة ل َتْخَت���سُّ ف��ي الكت��ِب دوَن �ِس��واها، وه��ي 

َتَتعاوُن مع مكتباٍت ومراكَز اأر�سيٍف في العاَلِم تمَتِلُك موؤلَّفاٍت ذاَت 
�س��اٌت وُمْن�س��اآٌت  ��ٍة وثقافي��ٍة. كما َتَتعاوُن مَعها ُموؤ�سَّ محتوي��اٍت فكريَّ
ٌة ت�س��ارك في م�س��روِع المكتبة ِبُطِرٍق ُمخَتلفٍة، ِمْثَل  و�َس��ركاٌت خا�سَّ
الدَّعِم الماليِّ والّتكنولوجيِّ ورعايِة اجتماعاٍت ولقاءاِت مجموعاِت 

العمِل. 
ًرا موقٌع جديٌد با�س��ِم »المجموعِة  واإلى جانِب هذا الموقِع َظَهَر موؤخَّ
 )/http://dlib.nyu.edu/aco :ِة على الإنترنت« )انظر�� العربيَّ
��ٍة وعل��ى راأ�ِس��ها جامع��ُة نيوي��ورك  ُة جامع��اٍت اأمريكيَّ ْت��ُه ع��دَّ َتَبَنّ
وجامع��ة برين�س��تون Princeton ال�س��هيرُة، وه��ذا بالتَّع��اوِن م��ع 
ٍة -منها الأر�سيُف الوطنيُّ لالإماراِت- وجامعاٌت  �ساٍت اإماراتيَّ موؤ�سَّ
��ٌة وم�سرّي��ٌة وجامع��ة كورنيل Cornel وجامع��ة كولومبيا  ُلْبنانيَّ
َف��ِة  َتي��ن. ويعَم��ُل ه��ذا الم�س��روُع عل��ى َرْقَمَن��ِة الكت��ِب الموؤلَّ الأَمريكيَّ

�ساِت.  ِة المخَتلَف��ِة التَّخ�سُّ باللُّغ��ِة العربيَّ
��نِة الما�سي��ِة كاَن ع��َدُد الموؤلَّف��اِت الُمَرْقَمَن��ِة ف��ي ه��ذا  ف��ي مطل��ِع ال�سَّ
��ِة القيِّم��ِة. والم�س��روُع  الموق��ِع نح��َو ٨000 كت��اٍب م��ن الكت��ِب العربيَّ
ما���سٍ ف��ي اإنجازاِت��ِه ِلَتنفي��ِذ رقمَن��ِة ٢٣ األ��َف كتاٍب. اأما ف��ي اأكتوبر 
ْت نحو 6٨00  ٢0١٩ َفف��اَق الُمَرْقَم��ُن ِمَن الكتِب ١١570 كتاًبا َغطَّ

مو�سوًعا.
��ُه يه��ِدُف »اإلى رقمن��ِة وحف��ِظ وتوفيِر  وج��اَء ف��ي تقدي��ِم الم�س��روِع اأنَّ
��ِة في موا�سيِع  الُول��وِج المفت��وِح ِلمجموعٍة وا�س��عٍة ِمَن الكتِب العربَيّ
الُمق��دم:  الأدِب والفل�س��فِة والقان��وِن والّدي��ِن وغيِره��ا«. ولح��ظ 
��ِة لي�َس��ْت  ��ِة باللُّغ��ِة العربيَّ ��ا، العدي��َد م��ن الُمحَتوي��اِت الُمهمَّ »حاليًّ

َمَن  َرًة على نطاٍق وا�سٍع على الإنترنت«؛ لذا جاَء الم�سروُع ِلَي�سْ متوفِّ

��ِة«.  ��ٍة ِبَمجموَعِته��ا العربيَّ ��ٍة غنَيّ «الول��وَج العالم��يَّ لمكتب��ٍة رقميَّ

��ِة القديم��ِة الناف��دة ِم��َن  وُي�سي��ُف اأَنَّ »العدي��َد ِم��َن الكت��ِب العربَيّ

دًة ِبَخَط��ِر  ��ِت، اأ�سبَح��ْت ن��ادرًة وُمه��دَّ َفتُّ باع��ِة، والُمعرَّ�س��ِة للتَّ الطِّ

��ا  ي��اِع«. وعلي��ِه َفِم��ْن �س��اأِن الم�س��روِع »ِحْف��ُظ ه��ذِه الُكِت��ِب رقميًّ ال�سَّ

ِلأَجياِل الم�ستقبِل«. وِمَن المعلوِم اأنَّ جميَع الكتِب الُمَرْقَمَنِة �سَقَطْت 

��ِة.  عنه��ا حق��وُق الملكيَّ

��َدِد داُر الُكت��ِب  وِم��َن المراك��ِز الأُخ��رى الجدي��رِة بالذِّْك��ِر ف��ي ه��ذا ال�سَّ

الّتون�س��ّيِة اّلت��ي �َس��َرَعْت ع��اَم ٢006 ف��ي َرْقَمَن��ِة الّن��اِدِر ِم��َن الكت��ِب 

الموج��ودِة لديه��ا، اإ�ساف��ًة اإل��ى وثائ��َق ومخطوط��اٍت اأُخ��رى. ُتتي��ُح 

��ُة حاليًّا ١٣000 وثيقٍة. وهي ُتوا�سُل رْقَمَنَة ر�سيٍد  المكتب��ُة الرَّقميَّ

َث��ريٍّ ِبُكِت��ٍب ن��ادرٍة وقديم��ٍة؛ منه��ا كت��ٌب َيرِج��ُع تاري��ُخ َن�س��ِرها اإل��ى 

بداي��ِة القرِن ال�ّساد���س ع�س��ر الميالدّي. وُيناِه��ُز مجموُع هذا الرَّ�سيِد 

َل��ِت التَّركيَز على  الي��وَم ملي��وَن مجلَّ��ٍد. اأّما مكتبُة قط��َر الرَّقمّيِة، َفَف�سَّ

 ، َرْقَمَن��ِة الموؤلَّف��اِت والمخطوط��اِت ذاِت الَعالق��ِة بالخلي��ِج العرب��يِّ

��َة ل ت��زال  َرْقَمَن��ْت منه��ا م��ا ُيق��ارُب ملي��وَن وثيق��ٍة ِعْلًم��ا اأَنَّ العمليَّ

متوا�سل��ًة. وف��ي فرن�س��ا، اأَن�َس��اأَ الآن معه��ُد العاَل��ِم العرب��يِّ بباري���س 

مكتب��ًة رقمّي��ًة يتج��اَوُز َع��َدُد الُمَرْقَمِن ِمَن الكتِب فيه��ا ١١00 كتاٍب 

وما ُمْجَمُلُه ١600 وثيقٍة، منها ما َيْرِجُع تاريُخُه اإلى القرِن الّثامن 

ع�س��ر الميالدّي.

لذل��ك كّل��ِه ف��اإنَّ ه��ذه المب��ادراِت الّثقافّي��َة والعلمّي��َة الطيِّب��َة جدي��رٌة 

ُرُه  �َس��ُتوفِّ ِلم��ا  والإعالم��ّي  والم��اديِّ  المعن��ويِّ  والدَّع��ِم  بالّثن��اِء 

، وِلما ُتقدُِّم��ُه اليوَم ِمْن َخَدماٍت  لالأجي��اِل القادم��ِة ِم��ْن ر�سيٍد ِفْكريٍّ

ِة. للُّغ��ِة العربيَّ
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إبـداعـات شعريـة

معلقة
النفحة المحمدية

ــى اهلل عليــه وســلَّم  ــد -صلَّ ٌة تزيــُد علــى 100 بيــٍت، فــي مديــح المصطفــى ُمحمَّ قــٌة شــنقيطيَّ ُمعلَّ

ــريِف عــاَم 1442 هجــرّي. بــويِّ الشَّ ِبُمناســبِة ِذكــرى المولــِد النَّ

ــٍة  ــَزْت بخاصيَّ ــا تميَّ ه ــال(؛ ألنَّ ج ــر الرِّ ــْدح َخْي ــي َم ــال ف ــة األفع ــا: )بائيَّ ــدة أيًض ــذه القصي ى ه ــمَّ وُتس

ــعِر العربــيِّ حّتــى اليــوم، وهــي أنَّ جميــع  ــعراِء أبــًدا فــي تاريــِخ الشِّ َلــْم َيســِبْق إليهــا َأَحــٌد مــن الشُّ

ــر  ــْم ُيَؤثِّ ــٍل فقــط؛ بشــكل تــامٍّ متسلســٍل َل أبياِتهــا اّلتــي تزيــد علــى المائــة يبــدأ كلُّ واحــٍد منهــا ِبِفْع

ــة فــي القصيــدة مــن بدايِتهــا حّتــى  ــيِّ بالجملــة الفعليَّ ة المعنــى بهــذا االســتهالل الُكلِّ علــى انســيابيَّ

ــدة  ــا- قصي ــة حالّيً قاف ــر الثَّ ــار وزي ــاد -مستش ــد األمج ــيدي ول ــاعُر س ــا الّش ــارَض به ــد ع ــا، وق نهايِته

ــا:  ــا وَمْطَلُعه ــي 71 بيًت ــُع ف ــي َتَق ــالم، اّلت ــالة والسَّ ــه الصَّ ــول علي س ــْدِح الرَّ ــي َم ــهيرة ف ــوقي الشَّ ش

َسلوا َقْلبي َغداَة َسال وتابا                      َلَعلَّ على الَجماِل َلُه ِعتاًبا

الشــاعـر
سيــدي ولــــد أمــجــــاد

 موريتانيا

ــا ــابـ ــنـ ـــــُه َطــــــــَه َجـ ــُر ُحـــــبَّ ــ ــ ــاِم ــ ــ ــش ــ ــ اأُ�
ــاًل ــي ــم اأَِحـــــــــنُّ ِلــــَ�ْجــــِهــــِه َبـــــــــْدًرا َج
بـــا ا ـــر �ـــشَ ِمــــْنــــُه  ــي  ــ ــع ــ ــُل ــ ــشْ ــ � اأَ ي  ّو َر اأُ
كــابــا ــِة الـــهـــادي الــرِّ ـ ــشَ ــَرْو�ـ ــُت ِبـ ــ ــْخ ــ اأََن
َرداٍح ــٍة  ــ ــَل ــ ــَم ــ ــْع ــ َي ُكـــــــلَّ  �ـــــشـــــاِبـــــُق  اأُ
ْت َتــــَبــــدَّ َوبــــــاِرَقــــــًة  ُحــــــــــًدا  اأُ اأَرى 
ــا ــًب ــي ــه ــا َل ــه ــي ُيــــــَدْمــــــِدُم خــــاِطــــري ف
َدْرٍب ُكـــــلِّ  فـــي  ُمـــْهـــَجـــتـــي  ــُر  ــاِفـ ــشـ ــ�ـ ُتـ
ــي ــ ــا َقـــْلـــبـــي َوروحـ ــه ــشِ ــ� ــْي ــَف َمــــــــاَلأُْت ِب
ـــبٍّ ــري اأَْحــــــــــالُم �ـــشَ ــ ــاِط ــ ــخ ــ َتــــــــِرفُّ ِب

ـــُه الـــــــَمـــديـــَنـــُة ُكـــــلَّ حــيــٍن ُتـــ�ؤاِنـــ�ـــشُ
ــِر ِحـــْمـــاًل ــْمـ ــُعـ ــْن ُذنــــــ�ِب الـ ــ ُد ِمـ اأَُبـــــــــدِّ
ْحــــَمــــَد اأُْمــِنــيــاتــي ــْت ِعـــْنـــَد اأَ ــاَهـ ــَنـ َتـ
ــي ــب ــي ــب ــــُد يــــا َح ــِه ُمــــَحــــمَّ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ اأُنـ
ــي ــ ْحــــَمــــُن َرّبـ اأُريـــــــــُد ِلـــَيـــْجـــُلـــَ� الــــرَّ
ــع ِلــ�ــشــيــدي ــَف ــشْ ــا� ـــّيـــدي ف ــــَك �ـــشَ اأُِحــــبُّ
ــري ــْبـ ــي َوِحـ ــ ــ ْدُمـــعـــي َوَدم َكـــَتـــْبـــُت ِبـــاأَ
ــاًل ــْي ــِه َخ ــ ــْي ــ ــْن الــَقــ�ــشــيــِد اإَِل ــ ــُت ِم ــ ــْب ــ َرِك
ــي ــش ــ� ــْف َن َح  ا ُلـــــــــــَ� َو ــي  ــتـ ــلَـّ ُغـ داوي  اأُ
ــًرا َوَهــــذي ــ ــْم ــ ــْرُت ِبـــَمـــْدِحـــِه َخ ــِكـ ـ ــشَ �ـ
ــي ــغ ــِد اأَْب ــي ــِغ ــاِن ال ــَلــْ�ُت َعـــِن الــِحــ�ــش �ــشَ
ــَلــْيــمــى ـــيـــنـــي َمـــالَحـــُتـــهـــا �ــشُ ُتـــَنـــ�ـــشّ
ــاُد ــع ــشُ ــُب َقـــــْد َبــــاَنــــْت � ــ ــْع ــ ــي َك ــ ــان ــ َدع

ــى َعــجــابــا ــًنـ ــشـ ـــريـــًفـــا طــــاِهــــًرا َو�ـ �ـــشَ
ــا ــابـ حـ ــرِّ ــا َمــــــــاَلأَ الـ ــًعـ ــاِطـ ــشـ َونـــــــــ�ًرا �ـ
ـــرابـــا ــا اأََبـــــــــــًدا �ـــشَ ــًغـ ــاِئـ ــشـ َلـــــذيـــــًذا �ـ
َمـــ�ـــشـــ�ًقـــا َنــــْحــــَ�هــــا بــــاًبــــا َفـــبـــابـــا
ــًة ِهــ�ــشــابــا ــ ــاِوَيـ ــ ــَد طـ ــيـ ــِبـ ــ�ُب الـ ــ ــج ــ َت
ــا ــذابـ ــا ُمـ ــهـ ـــعـــ�َر ِبـ ِبـــَطـــْيـــَبـــَة والـــ�ـــشّ
ْنــِتــحــابــا ا وَيــ�ــشــي  طفى  الـُم�شْ ِبــُحــبِّ 
ــعــابــا ــ�ــشِّ ــَك ال ــ ــْل ــ ــًة ِت ــ ــْرَحـ ــ ُتـــعـــاِنـــُق َفـ
ــا ــاب ــ�ــش ــا ِن ــه ــي َواأَْدَمـــــــنـــــــُت الــــَهــــ�ى ف
ـــرابـــا الـــتُّ وذا  الــــِجــــداَر  ذا  ــُل  ـ ــبِّ ــَقـ ُيـ
ــا ــاب ــج ــَت ــشْ ــ� ــا ُدعــــــــاًء ُم ــِدهـ ــِجـ ـ ــشْ ــ�ـ ــَمـ ِبـ
ـــــِتـــــِه َيــبــابــا َثـــِقـــيـــاًل ِعــــْنــــَد َرْو�ـــــشَ
ــا ِعـــذابـــا ــَ�ُه بــيــ�ــشً ــ ــ ــْح ــ ــ ــا َن ــ ــراًع ــ ــشِ ــ �
ــا ــاب ــه ِبـــجـــاِهـــَك اأَْرَتـــــجـــــي َقــــــــْدًرا ُم
ــرابــا َتـــبـــاريـــحـــي ِبـــــذي الـــّدْنـــيـــا �ــشَ
ــا ــذاب ــَع ــدى الأُْخـــــــرى ال ــ ــقــى َل ــْل َفـــال َي
ــا ــاب ــت ِلـــَخـــْيـــِر الـــَخـــْلـــِق قـــاِطـــَبـــًة ِك
ــا ــ ــراب ــ ــــِتــــِه ِع ــي َمــــَحــــبَّ ــ ِعــــتــــاًقــــا فـ
ــا ــاَلب ــَطــفــى َدْوًمــــــا ِح ــُمــ�ــشْ ــِر الـــ ــ ــِذْك ــ ِب
ــا ــبــاب ــبِّ �ـــشـــاِفـــيـــًة َح ــ ــُح ــ ــسُ ال ــ ــ�ؤو�ـ ــ ُكـ
ــا ــاب ــع ــِه َتــــْزهــــ� ِك ــ ــِح ــ ــدي ــ ِحـــ�ـــشـــاَن َم
ــا ــ ــاب ــ ب ــرَّ ــ ــى الأَْخــــَيــــِلــــّيــــَة َوال ــ ــل ــ ــْي ــ َوَل
ــا ــحــاب ــ�ــشَّ ــى وال ــنـ ــْبـ ــًدا َوُلـ ــ ــْن ــ ـــَدْع ِه ــــ َف
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ــَة َمـــــْع َجــمــيــل ــَنـ ــْيـ ــَثـ ــدَّ ُخـــطـــى ُبـ ــ ــَع ــ َت
ــى ــّف ــ�ــشَ ــُم ـــ ال ــبِّ  ــ ــُح ــ ال َة  �ــــشــــ�َر ْق  ّو ََذ
ــدو ــَي َتــ�ــشْ ــ ــُك َوه ــالِئ ــَم ـــ َتــطــ�ُف ِبـــِه ال
ــِد الأَْقـــ�ـــشـــى ُبــراًقــا ــِج ــشْ ــ� ــَم ــْل ــرى ِل �ــشَ
ــاٍق ــ ــب ــ ـــــمـــــاواٍت ِط ــي �ـــــشَ ــ َتــــَلــــّقــــى فـ
ـــْ�ٍق ــشَ ـــيـــاَء �ـ ـــجـــ�ُم �ـــشِ ــُه ِبــــِه الـــنُّ ــي ــت َت
ــقــى فــي الـــُقـــْد�ـــِس َزْيـــتـــ�ًنـــا َوَنـــْخـــاًل �ــشَ
ـــمـــيٌّ ُيـــــــجـــــــاِوُرهـــــــا َنــــــِبــــــيُّ هـــا�ـــشِ
ــا ــًف ــي ــن ا َح ــــّيــــًدا بــــــرًّ َتـــ�ـــشـــاَمـــَق �ــــشَ
ــاًل ــْف ــِد ِط ــْج ــَم ـــ ــاِل ال ــش ــ� ــَل فــي ِخ َتــْبــتَّ
ــذي ــ ــِدِه َوهـ ــ ــ ــْ�ِلـ ــ ــ ــا َيــــــــْ�َم َمـ ــ ــن ــ ــِرْح ــ َف
ــا ــْ�ًقـ ـ ــشَ ـــْرَحـــهـــا َوَلــــًهــــا َو�ـ َبـــَنـــْيـــنـــا �ـــشَ
ُد �ــشــاِجــعــاُت الــــــــُ�ْرِق َمــْرحــى ُتــــَغــــرِّ
بـــيـــِع ِهــــــالَل عــيــٍد ــُر الـــرَّ ــْهـ ـ ــشَ اأَتــــــى �ـ
ــَم َوْحـــــــــــــَدُه طــــــَه َفـــتـــاهـــا ــ ــشَّ ــ ــ� ــ ــَن ــ َت
ــا ــ ــراي ــ ــَب ــ ــــــــــُه َخـــــْيـــــُر ال ـــــــْل اإنَّ َتـــــــاأَمَّ
ــمَّ َتـــْغـــدو ــ ــاِرُم ُثـ ــكـ ــَمـ ــــ ــِه الـ ــ ــروُح ِبـ ــ ــ َتـ
َظـــالم ــا  ــ ــي ــ ْن ــدُّ ــ وال ــْرَك  ــ ــشِّ ــ ــ� ــ ال زاَح  اأَ
ــى َتــعــالــى ــْ�ل ــَم ـــ َرَجـــــــْ�ُت ِبـــجـــاِهـــَك ال
ـــا ــا ُدْمــــــــُت َحـــيًّ ــ ــًة م ــ ــبَّ ــ ــَح ــ اأَهـــــيـــــُم َم
طه ِبــــِذْكــــِر  ــ�َم  ــمـ ــُهـ الـ َعـــْنـــَك  زاَح  اأَ
ــا ــ ــْزنـ ــ َعــــَلــــْ�نــــا ِبـــــاْبـــــِن اآِمـــــنـــــٍة َوُفـ
َرَعــــْيــــنــــاهــــا ُعــــــهــــــ�ًدا �ـــشـــاِكـــبـــاٍت

ــبــابــا ــلُّ ل ا ــَب  ــ ــَل ــ َخ ـــْحـــُرهـــا  �ـــشِ ْروى  اأَ َو
ــا ــاب ــط ــَت ــشْ ــ� ُم الــــَجــــ�اِنــــَح  َمـــــــاَلأَ  اإذا 
ــا ــراب ــتُّ ــُر َمــــْن َوِطــــــَئ ال ــْيـ ُمـــَحـــّمـــُد َخـ
ــحــابــا ــال الــ�ــشَّ ــ ــ َج ُمـــْخـــِبـــًتـــا َوَع َوَعــــــــرَّ
ــا ِحــ�ــشــابــا ــْرًبـ ــَزْت ُقـ ــ ــَجـ ــ ْعـ ــَب اأَ ــ ــراِح ــ َم
اإِيـــابـــا ــى  ــشـ ــ�ـ َوَمـ اأَتــــــى  ْن  اإِ َذهــــاًبــــا 
ــا ــاب ــب ــْت ِق ــ ــَل ــ ــَع ــ ِبــــــَزْمــــــَزِم روِحــــــــِه َف
َكــــــريــــــٌم مــــــاِجــــــٌد َفـــــــــذٌّ َجـــنـــابـــا
ــا ــ ــاب ــ ــاَء َومــــــا اأَع ــ ــ ــش ــ ــ ــا اأَ� ــ َجـــــــــ�اًدا م
ــا ِثــيــابــا ــًبـ ـ ــشَ ــ�ـ ــا َحـ ــ ــشً ــ ــ� ــ ــَة لِب ــ ــّك ــ ــَم ــ ِب
ــًة ُعــبــابــا ــ ــ ــَق ــ ــ ــبِّ داِف ــ ــُحـ ــ ــا الـ ــ ــيَّ ــ ــَم ــ ُح
ــِطــرابــا ــِد ا�ــشْ ــَ�ْجـ ـــْدَرَة الـ ــا �ـــشِ ــن ــْف َوُط
ــِدِه َفـــَتـــْغـــُمـــرنـــا الـــِتـــهـــابـــا ــ ــ ــْ�ِل ــ ــ ــَم ــ ــ ِب
ــا ــاب ــش ْكــــرى ُر� ــِه الــــذِّ ــ ــى ِبـ ــ ــل ــ ــا اأَْح ــم ف
ْنــــيــــا َمــهــابــا ــْ�َن والــــدُّ ــ ــ ــَك ــ ــ َوَهــــــــزَّ ال
ــعــابــا ــَر الــ�ــشِّ ــَهـ ــٍل َقـ ـ ــشَ ــْر�ـ ــُل ُمـ ــ ــشَ ــ ــ� ــ َواأَْف
اْنــِتــ�ــشــابــا ــا  ــ ــه ــ َج ــ�َّ ــ َت َر�ـــــشـــــ�ُل اهلل 
ــى ــ ــاب ــ َوح ــى  ــ ــيـ ــ ْعـ اأ َول  َوّلــــــــى  ــا  ــمـ فـ
بــــا َمــــاآ َتــــْ�فــــيــــًقــــا  اهلل  َر�ــــــشــــــ�َل 
ــا حـــمـــن قــاب ــن الـــرَّ ــ ــا ِمـ ــهـ َدَنــــــــــْ�ُت َلـ
ــبــابــا ــي ِط ــف ــشْ ــ� ــالًة َلـــــْم َتـــــــَزْل َت ــ ــشَ ــ �
ــا ــاب ــ�ــش ــــــًدا ِغ َومــــــا ِزْلــــنــــا ِبــــــِه اأُ�ــــــشُ
اْن�ِشكابا ــرى  ــشْ ــ� ــُب َوال َحــمــاِت  الــرَّ ــَن  ِمـ

ــٍب ــ ــرْك ــ ـــِتـــِه ِب ــشـــيـــُر َعـــلـــى َمـــحـــجَّ َنـــ�ـ
اًل ــ�ؤ ــ ـ ــشُ ــ �ـ ّل  اإ َتــــــرى  َهــــــْل  ــْل  ــ ــهَّ ــ ــَم ــ َت
ــٍد ــَنـــْجـ ـــــْخ ِلـــــُحـــــداِء قـــاِفـــَلـــٍة ِبـ اأَ�ـــــشِ
ــا ــاقـ ــْن َلـــ�اِعـــِجـــهـــا ِدهـ ــ ــ ــا ِم ــنـ ــِرْبـ ـ ــشَ �ـ
ــى ــّت ــي الــــــــّروِح َح َيـــــــُدبُّ َدبـــيـــُبـــهـــا فـ
ــٍع ــْلـ ـ ــشَ ــٍد َو�ـ ــْعـ ـ ــشَ ـــائـــل فـــي بــنــي �ـ َتـــ�ـــشَ
ــٌع ــ ــ ــاَل َدْم ــشـ ــ�ـ ــْت ِبـــالـــَبـــقـــيـــِع َفـ ــ ــمَّ ــ ـــ ــ اأَل
ــيَّ ُهـــنـــا َفـــــــَدّوى ــ ــِب ــ ــنَّ ــ َتـــــــَذّكـــــــْرُت ال
ــعــيــٍد ــْن َب ــ ــلَّ الـــــــَمـــهـــاِمـــِه ِمـ ــ َطـــــــَ�ْت ُكـ
ــا ــاهـ تـ اأَ ْن  اأَ الـــــــَمـــديـــَنـــُة  ــَرِت  ــ ــطَّ ــ ــَع ــ َت
ــا ــْدًيـ َهـ ِبــالـــــُمــْخــتــاِر  اهلَل  ــا  ــْدنـ ــِمـ َحـ

ــهــابــا ــٍم �ــشِ ــِظـ ــَتـ ــْنـ ـــــراِف ُمـ ِمـــــَن الأ�ـــــشْ
ــا ــ�ابـ ــى َجـ ــ ــح ــ ــشْ ــ ــاٍة َلــــــُه اأَ� ــكـ ـ ــشْ ــ�ـ ــِمـ ِبـ
ــا ــاب ــَن ــِل والــلُّــْقــيــا َم ـ ــشْ ــَ��ـ ــالـ ــَدْت ِبـ ــ ــشَ ــ �
ــا ِغـــيـــابـــا ــ ــهـ ــ ــالَوِتـ ــ َوِغــــْبــــنــــا فــــي َحـ
ــبــابــا ــاروا �ــشَ ــشـ لـــــى �ـ ــَب الأُ ــْي ــشَّ ــ� ــَر ال ــ َت
وحـــــزوى والـــَيـــمـــاَمـــَة َمــــْن تــ�ــشــابــى؟
ــبــابــا ــ�ــشِ ــبُّ اْن ــشَ ــ� ــن ــَن الأَْعـــــمـــــاِق َي ــ ِمـ
ــا ــذاب ــِج ــَر اْن ــْخ ــشَّ ــ� ــُر ال ــشِ ــ� ــْك ــٌن َي ــي ــن َح
ــبــابــا ــَه َقــــ�اِفــــُل َوْخــــُدهــــا ُيـــْذكـــي ال
ــا ــاب ــج َح َواْزداَنـــــــــــــْت  اهلِل  ــ�ُل  ــ ــشـ ــ َر�ـ
ــا ــذابـ ــِكـ ـــاَلَلـــَة والـ َجــــال َعـــّنـــا الـــ�ـــشّ
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ــا ــًم ــقــي ــَت ــشْ ــ� ــا ُم ــ ــراًط ــ ــشِ ــ ــا � ــنـ اأَبـــــــــاَن َلـ
اأَ�ــــــشــــــاَء ِبــــَمــــّكــــَة فــــي غــــــاِر َثــــــْ�ٍر
ـــًنـــا ــ�ُل ُمــ�ــشــاِمــًحــا ِلـــيـــًنـــا َوُحـــ�ـــشْ ــ ــق ــ َي
ــِه فـــي الـــّلـــْيـــِل َيـــْدعـــ� ــ ـ ــَربِّ ــ َيـــبـــيـــُت ِلـ
ــا َحــبــيــبــي ــ ــُد ي ــ ــمَّ ــ ــَح ــ ــا ُم ــ ــا ي ــْدنـ ــِعـ ـ ــشَ �ـ
ــَقـــ�افـــي ـــِتـــَك الـ ُز ِمـــــْن َمـــَحـــبَّ ُنـــــَطـــــرِّ
ــى ــّل ــَج َت ْن  اإ ـــا  ْيـــ�ـــشً اأَ ُن  ذا الآ ــرى  ــ َتـ
ــَه ــ ــزُّ ِبـــــــاآِيـــــــِه ِمــــــــْن ُحــــــــبِّ َطـ ــ ــ ــُب ــ ــ َي
َبـــــــــُه َخـــــيـــــاٌل ِمـــــــْن ُمـــَحـــّيـــا َتـــــــــاأَوَّ
َدُه ِبــــَنــــْفــــَحــــِتــــِه َعـــبـــيـــًرا َتــــــــعــــــــ�َّ
َدواًء ــْل  ــ ــ َب ــا  ــاًمـ ـــقـ ــشَ �ـ ــِه  ــ ــ ِب َر�ـــشـــيـــُت 
ــحــ�ري ــْن ُب ــ ــري َع ــْي ــ�ــشَ ــُب ُيــ�ــشــاِئــُلــنــي ال
ــّدى ــَف ــُم ـــ ــَه ال ــ ــ�ى َط ــ ــْت بــي فــي َه ــَم ــشَ �
ــاقــي ــَح ــَعــرا َل ــسُ الــ�ــشُّ ــ ــاِر� ــ ــاِوُل ف ــ ــح ــ ُي
ــ�ى ــاُم َنــ�ــشْ ــ ــ ــِد الأّي ــْرَب ــِم ـــ ــي ال ــْت ف ــ�ــشَ َم
ــَد َهــــــــً�ى َقـــديـــٍم ــيـ ــمـ ــي عـ ــنـ ــْتـ ـ ــقَّ ــَلـ َتـ
ا ُدرًّ ــِر  ــْعـ ـ ــشِّ ــ�ـ الـ ــاَن  ــشـ ــ�ـ ِحـ َقــــلِّــــُدهــــا  اأُ
ــعــالــي ــَم ـــ ــــــَمـــكـــاِرُم َوال ــُب ِبــــِه الـ ــي ــط َت
ــْذُع فـــي َطـــــــَرٍب اإلـــْيـــِه ــ ــِجـ ــ ــنُّ الـ ــ ــِح ــ َي
ــي ّنـ ــاإ َفـ ــُه  ــ َلـ الـــِ��ـــشـــاِل  �ــــسَ  َكــــاأْ ِدْر  اأَ
ــَد تــــاَج َفــْخــٍر ــاِئ ــش ــ� ــَق ــُت َلــــُه ال ــ ــَذْل ــ َب
ــراِء ُكـــالًّ ــعـ ـ ــشُّ ــ�ـ ــى الـ ــل ــْ�ُت ِبـــــِه ع ــ ــَلـ ــ َعـ

ــْت ـــْهـــًدا َفــفــا�ــشَ ــُه �ـــشَ ــ ــبُّ ــ ــقــانــي ُح �ــشَ

فـــي اهلِل غــابــا ــْف  ــ ــَخ ــ َي َلـــــْم  اأَمــــيــــٌن 
ــا ــ بـ ــا ــ نـ اأَ ــى  ــ ــّتـ ــ َحـ ا  ــــًر ُمــــَبــــ�ــــشِّ ّل  واأ
بــى ــعــا ُي ْن  اأَ َو مَّ  ُيـــــــَذ ْن  اأَ ــشـــى  �ـ ــا حـ َو
َوَقــــــــْد َغــــَفــــَر الإلــــــــُه َلــــــُه َثـــ�ابـــا
ــا ــاب ــئ ــِت ِبـــــِذْكـــــِرَك َداِئــــًمــــا َنــْجــلــ� اْك
ــا ــاب ــج ــا ِع ــهـ ــَن َلـ ــ ــري ــ ــاِظ ــ ــنَّ ــ ـــرُّ ال َتـــ�ـــشُ
ــبــابــا ــّق الــ�ــشّ ـ ــشَ ــَك �ـــشـــاِعـــٌر �ـ ــ ــْدِح ــ ــَم ــ ِب
ــًة ِخــطــابــا ــَبـ ــاِطـ ـــْعـــِر قـ ُفـــحـــ�َل الـــ�ـــشِّ
ــا ــ ــذاب ــ َف ــا  ــ ــاًحـ ــ ـ ــشّ ــ َو�ـ اهلِل  ــ�ِل  ــ ــ ــش ــ ــ َر�
ــا ــاب ــ�ــش ـــى َبــــــْل ُم ــاَت ِبــــــِه ُمـــَعـــنًّ ــ ــَبـ ــ َفـ
ــ�ابــا ــا َيـــْهـــدي الــ�ــشَّ ــِن م ــَدْي ــشِّ ــ� َوفـــي ال
ــخــابــا ــِت اْن ــي  ــن ــُع ــاِي ــب ُي ــي  ــَرِعـ ــُبـ الـ َوذا 
ـــدو َربـــابـــا ــْم َتــــــَزْل َتـــ�ـــشْ ــ َقـــ�ـــشـــاِئـــُد َلـ
ِغــالبــا الـــَعـــْنـــقـــا  ُيــــــــْدِرك  َوَمـــــــْن ذا 
ــْت ِبـــقـــاِفـــَيـــتـــي ِخـــالبـــا ــ ــَب ــ ــَل ــ ــْد َخ ــ ــ وَقـ
ــ� ِطــالبــا ــْزهـ ــَطــفــى َيـ ــُمــ�ــشْ ـــ ــبِّ ال ــُحـ ِبـ
كــابــا ــَطــفــى َتــْحــدو الــرِّ ِبــُحــبِّ الـــــُمــ�ــشْ
طــابــا ــُل  ــْعـ ـ ــنَّ الـ َوذاَك  ِكــــــــَرْت  ُذ ذا  اإ
ِعــتــابــا َيــْمــ�ــشــي  اإن  الــُبــْعــَد  ــ�  ــك ــشْ ــ� َوَي
ــا ــاب ــط ــَت ــشْ ــ� ــًذا ُم ــيـ ــبـ ــا َنـ ــهـ ــَرُبـ ـ ــشْ ــاأَ�ـ ـ ــشَ �ـ
ــا ــاب ــ�ــش ــِت رهـــــا اْع ــى َراأْ�ــــشــــي اأَُكـــــ�ِّ ــل ع
ِكـــالبـــا َول  ــذُّ  ــ ــ ــُب ــ ــ َت َكــــْعــــًبــــا  َفــــــال 
ــا ــاب ــح ــشَ ــاِر َلـــــــُه � ــ ــح ــ ــِب ــ ــال ــ ــ�ٌن ك ــ ــيـ ــ ُعـ

ّل اإ َو ــاًل  ــ ــشَ ــ ــ� ــ َع َطــــْعــــَمــــُه  ْق  َتـــــــــــَذوَّ
ـــِمـــيَّ َلـــنـــا َدلـــيـــاًل َراأَْيــــــــــــُت الـــهـــا�ـــشِ
ــا ــّيـ ـــــــالِم َهـ ــ�ُل ِلأُّمــــــــــــِة الإ�ـــــــشْ ــ ــقـ ــ َيـ
َداٌء َفـــْهـــَي  الـــَجـــهـــاَلـــة  ِتـــْلـــَك  َدعـــــ�ا 
ــَه ــُح َطـ ــ ــدي ــ ــي الــــُفــــ�ؤاد َم ــَج فـ ــَلـ ــْجـ ــَلـ َتـ
ــدي فـــي َوريـــــدي ــي ــش ــ� َيـــــــذوُد ِبـــــِه َق
ــا ــطــاي ــَم ـــ ــُت َلــــه الـــَحـــنـــايـــا وال ــ ــَدْيـ ــ َفـ
ــاًء ــ ــن ــ ُتــــعــــاِنــــُقــــُه َفــــَيــــْغــــُمــــُرهــــا َه
ـــِتـــِه الأَمــــانــــي ــْن َمـــَحـــبَّ ــ ــ ــْيـــنـــا ِم ــَنـ َجـ
ــرى ــفــاعــُة َخـــْيـــَر ُبــ�ــشْ ــِه الــ�ــشَّ ــ ــدوُر ِب ــ َتـ
ــطــى ْر�ــــــسِ اأَْع َه َعـــْن َخــطــايــا الأَ ــزَّ ــَنـ َتـ
َخــ�ــشــيــٍب واٍد  ــي  فـ الــــّدْهــــَر  ــُت  ــ ــي ــ اأَب
ــ�ا ــرومـ َيـ ْن  اأَ ــَغ  ــ ــ�اِب ــ ــّن ــ ال َتـــَحـــّديـــُت 
ــا ُيــنــاجــي ــه ــَد ب ــي ــع ــب ـــجـــَم ال ــِل الـــنَّ ـ ــشَ �ـ
ــ�ادي ــ ــّن ــ ــر وال ــاِب ــن ــَم ـــ اأُفــــاِخــــُر فـــي ال
ــا ــاًعـ ــفـ ــا اْنـــِتـــجـــاًعـــا َواْرِتـ ــه ـــْيـــُت ِب َغـــنَّ
ــري فـــي ُحـــــبِّ طــَه ــ ــاِط ــ َف خ ــ�َّ ــ ــشَ ــ ــ� ــ َت
ــا ــابـ ــال َوتـ ـ ــشَ ـــلـــ�ا َقـــْلـــبـــي َغـــــــداَة �ـ �ـــشَ
ــَق َزْهـــــٍر ــ ــي ــ ــلُّ ِمــــن الـــَجـــمـــاِل َرح ــ ــُع ــ َي
ــا َعـــروًبـــا ــهـ ـــمـــيَّ ِبـ ــُت الـــهـــا�ـــشِ ــ ــَدْحـ ــ َمـ
ــٍن ــي ــّل ح ــ ــ ــُم اإْثــــــَرهــــــا فــــي ُكـ ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ اأَُتـ
ــا َعـــلـــْيـــِه ــ ــَرًف ــ ــشَ ــ ــــّلــــي داِئـــــًمـــــا � اأُ�ــــشَ

ــابــا ــْد ُذْقــــــَت الـــهـــ�ى ِمـــْلـــًحـــا َو�ــش ــَقـ َفـ
ــهــابــا ــا ُم ــًم ــشِ ــ� ــَت ــْب ــراِت ُم ــ ــْي ــ ــَخ ــ ــى ال ــ اإلـ
ــا ــ ــاب ــ ْرهـــــا ِرق ــًة ُنـــــَحـــــرِّ ــ ــَي ــ ــشِ ــ ــ�ا� ــ ــشَ ــ �
الــَخــرابــا ــرى  ــ ْغ اأَ ــْد  ــَق َف ــرى  ــَتــ�ــشْ ا�ــشْ اإِذا 
ــــِتــــِه اأَذابـــــــــا َغــــــراًمــــــا ِمــــــن َمــــَحــــبَّ
ــى ِحــرابــا ــْخــ�ــش َي ــاِر ل  ــت ــْخ ــُم ـــ ــن ال ــ َع
ــا ــ ــداب ــ ــــَحــــًة ِلأَْرُبـــــــــِعـــــــــِه ِح ُمــــَجــــنَّ
ــ� اْغـــتـــرابـــا ــك ــشْ ــ� ــْت َقـــْبـــَلـــُه َت ــ ــاَنـ ــ َوكـ
ــيــابــا ـــِتـــِه اْنــ�ــشِ َوَقـــــْد َعـــُذَبـــْت ِبـــَرو�ـــشَ
ــا ــراِم َوَمــــــْن اأَنـــابـ ــ ــِك ــ ــِل ال ـ ــشْ �ـ ــرُّ ِمــــَن الـ
ْحــــمــــُن َمــــْغــــِفــــَرًة ِقـــرابـــا َلــــــُه الــــرَّ
ــِه َرغـــابـــا ــ َوَقــــــْد َوَجــــــَد الـــــــَمـــديـــُح ِبـ
ــا ــابـ ــا َمـــطـ ــ ــه ــ ــِت ــ ــَح ــ ــْف ــ ــَن ــ ُمــــَعــــّلــــقــــًة َك
ــَب والــِقــ�ــشــابــا ــبــا�ــشِ ــهــا الــ�ــشَّ ــْل َعــْن ـ ــشَ َو�ـ
ــُد ِبـــهـــا ِعــقــابــا ــي ــش ــ� ــَق َوَقـــــــْد طـــــاَر ال
ــابــا ــ�ــش ــِت ــا اْك ــيـ ْنـ ــدُّ ــن الـ ــ ــي ِم ــن ــي ــف ــْك َوَت
ــا ــاب ــن ــِت اْج الـــِحـــ�ـــسَّ  اأَْن جــــــاَوَز  اإلــــى 
ــابــا ــ�ى ِقـــْدًمـــا َو�ــش ــَهـ ـــبَّ َعــلــى الـ َو�ـــشَ
ــا ــاب ــش ــ� ــِت ــلَّ َلـــــدى الإلـــــــِه َلـــــُه اْح ــ ــَع ــ َل
ــعــابــا ــْت َك ــ ــاَن ــ ِمـــــَن الأَْمـــــجـــــاِد َقـــــْد ب
ــا ــالب ــا َم ــهـ ــِتـ ـ ــشَ ــَرو�ـ َوَقـــــــْد َنـــَفـــَحـــْت ِبـ
ــا ــ ب ــا ــ ك ِر ــا  ــ ــن ــ ُه ــالم  ـ ــشَّ ــ�ـ لـ ــا بـ ْدري  اأَ و
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عوائق ومزالق
 فـي وجـــه الـعـربّيـة

ــُة و�شــيلَة الحركــة الإن�شــانّية، َبْل هي اأهّم ُطــُرِق الّت�شال بيَن الَب�شــر، والتَّ�ا�شل بين الأجيــال، ونْقِل الثَّقافة  ُتَعــدُّ اللُّغــُة العربيَّ
بين اأفراِد الِجن�س ال�احد والأجنا�س الإن�شانيَّة، واللُّغة العربيَّة الف�شحي هي ُلَغُة الأُّمة، ووعاُء المعرفِة والثَّقافِة والح�شارِة 
الة  -، وقد حــثَّ -عليه ال�شَّ ه -عــَزّ وجلَّ �شــ�ُل الكريم ر�شــالَة ربِّ والِعْلــِم، وهــي وعــاء الّديــن، بهــا َنــَزَل القــراآُن الكريم، وبها بلََّغ الرَّ
ٌة متالزمٌة ل تنف�شــل، وهي مراآُة  ــٌة دينَيّ حى مكانٌة ح�شاريَّ ــِة الُف�شْ ــِة وِحْفِظهــا، فاأ�شبــَح ِلُلّغِة العربيَّ ــالم- علــى تعُلّــم العربيَّ وال�شَّ
َتها  ُل �شــخ�شيَّ ة ُتمثِّ ة الأُمَّ ــُل حا�شَرهــا وما َتْرن� اإليه في م�شــتقبِلها، وهــي ه�يَّ ــِة العربّيــة والإ�شــالمّية تعك�ــس تاريخهــا، وُتَمثِّ الأُمَّ

ة والّدين. وثقافَتهــا ومكانَتهــا بيــن الأُمم، والتَّخلِّي عنها ه� َتَخلٍّ عن الــّذاِت واله�يَّ

ْع��ِف  ��رورة اأََنّ الُلّغ��ات َت�سُع��ُف وَتَتراج��ُع ِب�سَ وِم��َن الَمعل��وِم بال�سَّ
ة العربيَّة، حيث عانت اللُّغة العربيَّة  اأَُمِمها،  وَين�سِحُب ذلَك على الأَُمّ
الُف�سح��ى ِم��ْن تحدِّي��اٍت كثي��رة منه��ا: تغ��ّول العامّي��ة، والَدّع��وة اإل��ى 

��ة محلَّها، وغي��ر ذلك ِم��َن التَّحدِّيات. اإح��الل اللُّغ��ة الأجنبيَّ
��ة حّت��ى طغ��ى ُوجوُده��ا عل��ى اللُّغ��ة  وق��د انت�َس��َرِت اللََّهج��ات العاميَّ
فين،  الف�سح��ى، فاأ�سبح��ت الف�سحى تقت�سُر عل��ى الُمتعلِّميَن والُمثقَّ
��داول به��ا مح��دوًدا، كم��ا تتعرَّ���س اللُّغ��ة الف�سح��ى ه��ذه  واأ�سب��ح التَّ
دهم بذلك  الأّي��ام اإل��ى َهجمٍة �سر�س��ٍة قا�س��يٍة دعا اإليه��ا اأعداوؤه��ا، واأَيّ
بع���س الُمغِر�سي��ن ِم��ْن اأبنائه��ا اّلذي��ن ينتم��ون اإليه��ا ق��وًل ل فع��اًل، 
ي��ِل منه��ا، اأو  ��ٍد اأو ِبَغْي��ِره عل��ى محاول��ِة تغييره��ا اأو النَّ َفَعِمل��وا ِبَق�سْ
ْن يتحدَّث بها، َفَرموها بالَعْجِز والُعْقِم َعْن مواكبِة الّتاريِخ  يِل ِممَّ النَّ
��ِة عائ��ًدا  والح�س��ارِة، وجعل��وا التَّخلُّ��َف اّل��ذي َلِح��َق باأبن��اِء العربيَّ
ل�س��تخدامها، وُه��ْم بذل��ك ُيهاِجم��وَن الّدي��َن الإ�س��الميَّ ِم��ْن ِخالله��ا؛ 
ِق على العاَلِم الإ�س��الميِّ  ُه ل �س��بيَل للتَّفوُّ ِة يعَلموَن اأََنّ لأنَّ اأعداَء الأُمَّ

اإّل باإبع��اِد الع��َرِب والم�س��لمين ع��ن: الق��راآن الكري��م، واللُّغ��ِة العربّيِة، 
بيل اإلى َفْهِم القراآِن الكريم؛ ِلذلَك حاولوا  حى هي ال�سَّ والعربيَّة الُف�سْ
لوا فيما َبْعُد  حى ِلَيْنَف�سِ ْرَف العرِب َعِن الُف�سْ جاهدين ِمْن حيِنها �سَ

َعِن الق��راآِن الكريِم والإ�س��الِم.
ِت��ه  ُخطَّ ِبَتنفي��ِذ  َب��َداأَ  ��ة  العربيَّ بالب��الد  ال�س��تعمار  َح��لَّ  وعندم��ا 
��ة والإ�س��الم، فب��داأوا ِبَفْر���سِ اللُّغ��ِة  الَم�ْس��مومِة للق�س��اِء عل��ى العربيَّ
��ِة عل��ى بالِدن��ا العربّي��ة، وَفْر���سِ تدري���س ُلغاِته��م ف��ي  الأجنبيَّ
��ماِح ِبَتْدري�ِسها اإّل في  مدار�ِس��نا العربّية، واإهمال العربّية، وعدم ال�سَّ
ٍة خبيَثٍة تجعُل العربيَّ َيَتنا�سى ُلَغَتُه مع ُمروِر  ِنطاٍق �سيٍِّق، في ُخطَّ
الوقِت، وَيْبَتِعُد عنها ُرَويًدا ُرَويًدا، وَقْد َعِملوا جاهديَن على ذلك في 
، ولك��نَّ ذل��ك َل��ْم َيِت��َمّ َلُه��ْم ِبَح��وِل اهلل تعال��ى،  ِب��الد المغ��رِب العرب��يِّ
��ِل الَغيوري��ن ِم��ْن اأبناِء المغ��رِب العربيِّ اّلذي��ن حافظوا على  ُث��مَّ ِبَف�سْ
ُلغِته��م، وجاه��دوا -وما زالوا حّت��ى الآن- للحفاِظ على ُلَغتهم اّلتي 

��ة الأُّمة.  ه��ي هويَّ
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نتائ��َج  اإل��ى  ى  اأدَّ واإهماَله��ا  ح��ى  الُف�سْ اللُّغ��ة  َع��ِن  البتع��اَد  اإِنَّ 
��ِة: الّدينّي��ة،  ��ِة العربيَّ ��ِة لالأُمَّ ٍة عل��ى جمي��ِع الُم�س��توياِت الحياتيَّ �س��لبيَّ

��ة، وِم��ْن ه��ذِه النَّتائ��ج:  والجتماعّي��ة، والثَّقافيَّ
��ة عل��ى ح�س��اب اللُّغ��ة  ��ة واللُّغ��ات الأجنبيَّ ى �س��يوُع العاميَّ اأوًل: اأدَّ
رِه، فاإذا كاَن  حى اإلى َعَدِم الُقدرِة على َفْهِم القراآِن الكريِم وَتدبُّ الُف�سْ
العرب��ّي – ف��ي كثي��ر ِم��َن الأحي��ان- ل ُيْح�ِس��ُن ق��راءَة الق��راآِن َفَكي��َف 
رُه وَيفَه��ُم بياَن��ُه وَت�ْس��ريعاِته، واأواِم��َره وَنواهي��ه وَيِق��ُف عن��َد  �َس��َيَتَدبَّ
ُة  ى هذا اإلى انقطاِع الَعَرّبي َعْن ُتراِثِه، فاللُّغُة العربيَّ ذلَك ُكلِّه؟ َبْل اأدَّ
ِة،  ِة الإ�س��الميَّ ِة العربيَّ ة الأُمَّ ��ُد علماُء اللُّغِة، هويَّ ��ة كما يوؤكِّ ه��ي الهويَّ
وه��ي وعاُء تاريِخه��ا وَح�ساَرِتها وديِنها وعلوِمه��ا وفنوِنها، وهي 
��ِة ِلَتح�سي��ِل الُعل��وِم والَمع��ارِف والَح�س��ارِة ف��ي  داُة الأُمَّ بالُمقاب��ِل اأَ
��ُة ل َتخَتِل��ُف َع��ْن ُلغ��اِت العاَل��ِم  الُم�س��تقبِل، واإذا كان��ِت اللُّغ��ُة العربيَّ
ا َعْن جمي��ِع ُلغاِت  ه��ا تخَتِل��ُف َجْذريًّ الأُخ��رى ف��ي ه��ذه المعان��ي، فاإنَّ

ها ُلَغُة عقيدٍة و�س��ريعٍة.  العاَل��ِم ف��ي اأَنَّ
غر«  اأثي��ُر ف��ي طريق��ِة تفكي��ِر الأف��راِد وتعبيِرهم » من��ذ ال�سِّ ثانًي��ا: التَّ
ًل اأَنَّ  وَّ َع��ْن حاَجِته��م واأحا�سي�ِس��هم واآرائه��م، »ل ُب��َدّ ِم��َن الإدراِك اأَ
اللُّغ��َة َلي�َس��ْت و�س��يَلَة اتِّ�س��اٍل وتفاُه��ٍم َفَح�ْس��ب، َبْل ِهَي و�س��يلُة تفكيٍر 

��ا، وعملّي��ات الَق��وِل وال�س��ِتماِع َتُم��ُرّ ِبَعملّي��ات ذهنّي��ة ُمعّق��دة،  اأي�سً
َيِت��مُّ ِخالَله��ا اختي��اُر الكلم��ات المنا�س��بة للتَّعبيِر عّما ُيريُد الإن�س��اُن 
َمه��ا ِتباًع��ا باأ�س��لوٍب ُمْنَتق��ى، ل��ه ِنظاُم��ه الخا�سُّ  التَّعبي��َر عن��ه، وَنظَّ
��ٍة، واأّي ت�سوي���ٍس ف��ي ه��ذا الّنظ��ام �س��يوؤّدي اإلى  ِلَتاأدي��ِة المطل��وب ِبِدقَّ
��ه الفنّي��ة، ويم��ُرّ ال�س��تماُع  ��ِة، وَتْنُق�سُ ���ٍس َيفَتِق��ُر اإل��ى الدِّقَّ كالم ُم�سوَّ
��ة مختلفِة ال�ّس��ّدة، تب��داأ ِبَتحليِل هذه الأ�س��وات ِلَمعرفِة  ��ة ذهنيَّ بعمليَّ
َم�ساِميِنه��ا، وِم��ْن َث��مَّ ا�س��تيعاِبها، وِم��ْن َث��مَّ ال��ّرّد عليه��ا اإذا كان 
هن��اك م��ا يوِج��ُب الّرّد، وفي كثير ِمَن الأحي��ان تكوُن عملّيات القوِل 
وال�س��تماِع ُمَتزامن��ًة، َتِت��مُّ مًع��ا ف��ي وق��ٍت واحٍد، كما ه��ي الحاُل في 
روِف، وعندما  الُم�س��اّداِت وُردوِد الأفعاِل المبا�س��رِة في كثيٍر ِمَن الظُّ
رة،  َيكت�ِسُب الإن�ساُن اأ�سلوَب تفكيٍر ما، َعْبَر ُلَغٍة ما، ُمْنُذ طفولِته الُمبكِّ
ِته الّذاتّية، والوطنّية، والَقومّية، ي�ستمرُّ  ه يغدو جزًءا ِمْن �سخ�سيَّ فاإِنَّ
َمَع��ُه ط��وَل اأّي��ام ُعُم��ِره؛ اإَِذْن ل ُبَدّ ِمَن التَّركيِز عل��ى البداية«  َفَمقِدرُة 
حى ُت�س��اِعُده على التَّحدُّث  ِة الُف�سْ َغِره على َفْهِم العربيَّ فِل ِمْن �سِ الطِّ

بها. 
ثالًث��ا: تده��ور التَّعلي��م، فالأ�س��ُل اأَْن يك��وَن الُمتعلِّ��ُم عل��ى َق��ْدٍر ِم��َن 
��ًة  ��َر َع��ْن اآرائ��ه ُم�س��َتخِدًما ُلغ��ًة عربيَّ الثَّقاف��ِة بحي��ث ي�س��تطيُع اأَْن ُيَعِبّ
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��ٍة ل َتلَت��ِزُم ِبقواع��ِد اللُّغ��ِة؛  َث ِبَلهج��ٍة عاميَّ ف�سيح��ة ل اأَْن يتح��دَّ
ِة على قاعدَتيِن ُتخاِلُف  فالمناهُج » لالأ�سف« تقوُم في الِبالِد العربيَّ
ُل  ة، اأّولُهما َف�سْ قواعَد مناهِج الِعْلِم والتَّعليِم في الح�سارِة الإ�سالميَّ
الّدي��ِن َع��ِن التَّعلي��ِم بحي��ُث ُيْبَع��ُد الق��راآُن الكري��ُم َع��ْن منه��ِج التَّعلي��ِم، 

 . والأُخ��رى تعلي��ُم ُلغ��ِة الع��رِب ِبَمنه��ٍج لتينيٍّ
ْبعاِد  ِة اإل��ى ُمبَتغاها ِباإِ ِة الِفكريَّ رابًع��ا: و�س��وُل الأهداِف ال�س��تعماريَّ
لة بينهم وبيَن ُتراِثهم وديِنهم،  العرِب َعْن ُلَغتهم، وِمْن َثمَّ قْطع ال�سِّ
حي��ُث َيِت��مُّ تغريُبه��م، وهذا ما َحَدَث في بالِد المغ��رِب العربيِّ عندما 
قاَمْت فرن�سا ِبُمحاولِة فرَن�َسِة بالِد المغرِب والجزائِر وتون�س، ولكن 
ِة وُلَغِتها  وؤوِب للَغيوري��َن على الأُمَّ ��ِل اهلِل تعال��ى، ُث��مَّ ِبالعَمِل الدَّ ِبَف�سْ
��ِة  وُتراِثه��ا ع��اَدْت تل��َك الب��الُد » بع��َد ال�س��تقالِل- اإل��ى حا�سن��ة الأُمَّ

حى وُمداِفَعًة عنها.  واأ�سبَح��ْت حا�سنًة ِللُّغ��ِة الُف�سْ
ح��ى عل��ى النَّتائ��ج  ��ُف َخَط��ُر البتع��اِد َع��ِن اللُّغ��ِة الُف�سْ ول يتوقَّ
الخطي��رة اّلت��ي ذك��رت �س��ابًقا، ب��ْل ي��وؤّدي اإل��ى النعزالّي��ِة والتَّجزئ��ِة 
ِة واإحالِل  ��ة، َفَق��ْد َدعا التَّغريبّيون اإلى الّتخّلي َع��ِن اللُّغِة العربيَّ القويَّ
اللُّغاِت الأجنبيَّة محلَّها « كما ُذِكَر �سابًقا - ، واأّما النعزالّيون َفَقْد 
ه��م اإل��ى الع��ودِة اإل��ى اللُّغ��اِت القديم��ِة اّلتي كانت منت�س��رًة  َدع��ا بع�سُ
ه��م الآخُر دعا  ف��ي الب��الد العربّي��ِة قب��ل اأَْن ُيَوّحَده��ا الإ�س��الم، وبع�سُ
حى، وف��ي ِكال الحاَلين  اإل��ى ا�ْس��ِتعماِل اللََّهج��ات المحلّي��ة ب��دل الُف�سْ
ُد  َة �سيٌء يوحِّ �سيوؤّدي ذلَك اإلى انِف�ساِلنا َعْن ما�سينا، وَلْن يكوَن ثمَّ
بي��َن اأبن��اِء الُعروَب��ِة اأو ُيقّربه��م �ِس��وى الج��وار الُجغراف��ّي �س��اأُنهم في 
ذلك �س��اأن اأقاليم القاّرات الأُخرى، وعندئٍذ �َسَتْن�س��اأُ لغاٌت جديدٌة اإّما 
بالحت��الِل اللُّغ��ويِّ لالأجان��ب، اأو بالتَّهجي��ن الّلغ��وّي ح�س��ب درج��ة 
ُز التَّغري��ُب  ��ِة الأُخ��رى للعامّي��ات، َفَيَتع��زَّ افترا���س اللُّغ��ات الأجنبيَّ

َر اهلل.  الفك��ريُّ والجتماع��يُّ عل��ى اأنقا���سِ ُلغ��ِة الُعروب��ِة ل ق��دَّ
��اد » اللُّغة المقّد�س��ة- ف��ي الع�سر الحا�سر ل  اإنَّ رف��َع �س��اأِن ُلغ��ِة ال�سّ
َيِت��مُّ بالأمان��يِّ والآمال، بل بالعم��ِل والعمل الدَّوؤوب فقط، ِمْن خالِل 
مجموع��ٍة ِم��َن الُخُط��واِت تب��داأُ ِم��َن الأُ�َس��ِر « حي��ُث �َسَيْن�َس��اأُ الأطف��اُل- 

َفَيِت��مُّ ت�سوي��ُب عملّي��ة نط��ق الألف��اظ ل��دى الأطف��ال ف��ي البي��ت، 
ح��ى، ُث��مَّ  ه��اِت ُمح��اوَرَة اأبنائه��م ِباللُّغ��ِة الُف�سْ والت��زاُم الآب��اِء والأُمَّ
ف��ي المدر�س��ِة حي��ُث َيِتمُّ تطبيُق نظ��اِم التَّعليِم الإلزام��يِّ في المرحلِة 
ًة  ��ِة والجْه��ِل مكافح��ًة جديَّ ِة، وُمكافح��ُة الأُميَّ ��ِة اأو الأ�سا�س��يَّ البتدائيَّ
ًة، وَيِتمُّ هذا ِمْن خ��الِل تدريِب الُمعلِّميَن  ��ًة ا�س��تعرا�سيَّ ��ًة ل نظريَّ عمليَّ
َطِة  حى الُمَب�سَّ والُمعلِّماِت في ريا�ِس الأطفاِل على التَّخاُطِب بالُف�سْ
ف��وِف الأولى  وتحري��ِك اأواِخ��ِر الَكِلم��اِت، وكذل��َك الأْم��ُر بالنِّ�س��َبِة لل�سُّ
ف��ِل اللُّغوّي��ة،  ��ِة؛ ك��ي ل َتَتراَج��َع مه��اراُت الطِّ ِم��َن المرحل��ِة البتدائيَّ
�س��ي اللُّغ��ِة العربيَّة؛ لأنَّ  ولُب��دَّ كذل��َك ِمْن تدريِب الُم�ْس��رفيَن على ُمَدرِّ

فُل  َن الطِّ واَب اأَْن ُيَلَقّ ال�سَّ
ُمْن��ُذ  ح��ى  الُف�سْ اللُّغ��َة 
الِبداي��ة، َفِم��َن الَمعروِف 
اللِّ�س��انّياِت  ِعْل��ِم  ف��ي 
ْف��َل َيَتعلَّ��ُم اللُّغ��َة  اأََنّ الطِّ
ومه��ارٍة  باإْتق��اٍن  الأُّم 
ِب�ُس��هولٍة  ويكَت�ِس��ُبها 
ٌد  ُم��زوَّ ��ه  لأنَّ و�ُس��رعٍة؛ 
ِباآلّي��اٍت نف�س��يَّة َتن�س��اأُ 
��ُن ِم��ْن  ف��ي َطْبِع��ه، يتمكَّ
ِخالِله��ا ِم��َن الكِت�س��اِب 
ِب�ُس��رعٍة، ولك��نَّ ه��ذا ل 
ِبَتوجي��ِه  اإِّل  ��ُل  َيح�سُ
ه��اِت  والأُمَّ الآب��اِء 
والبيئ��ِة  والُمدّر�س��يَن 
��ِة  ��ِة والجتماعيَّ التَّربويَّ

الُمحيط��ِة ِب��ه. 
اأّم��ا الّتعلي��ُم الجامع��ّي 
َيِت��َمّ  اأَْن  فالأ�س��ُل 
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ح��ى ِم��ْن حي��ُث المق��ّررات اّلت��ي ُتعَتم��ُد  التَّدري���ُس في��ِه باللُّغ��ِة الُف�سْ
للّط��الب، وكذل��ك ف��اإنَّ الأم��َر َمن��وٌط بالُمدّر�س��يَن الجامعّيي��َن اّلذي��ن 
ح��ى، ه��ذا ِم��ْن  ��ب عليه��م اإلق��اُء محا�سراِته��م باللُّغ��ِة الُف�سْ يتوجَّ
��ِة، اأو اّلتي  ��ِة غيِر العربيَّ راِت الجامعيَّ جان��ب، واعتم��اد تعري��ب الُمق��رَّ
��ة ِم��ْن جانٍب اآخر، وذل��َك ِلأَْجِل اإنه��اِء ظاهرِة  ���ُس باللُّغ��ِة الأجنبيَّ ُتدرَّ

��ة.  الزدواجّي��ة م��ع اللُّغ��ات الأجنبيَّ
ول ينته��ي الأم��ُر اإل��ى ه��ذا الَح��دِّ َفَح�ْس��ب، َب��ْل َيِج��ُب مراقب��ُة و�س��ائِل 
حف والمجاّلت  الإع��الِم المرئّي والم�س��موع )الّتلفاز والإذاع��ة وال�سّ

�س��ميَّ من��ه بحي��ث ُتعَتَم��ُد  ��ا الرَّ ح��ف الإلكترونّي��ة( خ�سو�سً وال�سّ
امتحاناٌت في الّلغة العربّية ِل�َسْغِل هذِه الوظائِف كما كاَن ُيفَعُل في 
الّثمانينّيات ِمَن القرِن الما�سي - في ُمعَظِم البالِد العربيَِّة- حيُث 
��ا، ول َيِتمُّ  ح��ى اإتقاًنا تامًّ ��ة الُف�سْ ل ُيقَب��ُل اإل َم��ْن ُيتِق��ُن اللُّغ��ة العربيَّ
التَّعيي��ُن  بالوا�س��طة والمح�س��وبّية اأو المظاه��ر الخارجّي��ة، َفَيك��وُن 
حى ول ُيْح�ِس��ُن ا�ْس��ِتْخداَمها  المذي��ُع اأو المذيع��ُة ل َيع��ِرُف اللُّغَة الُف�سْ
ُه  على الإطالِق، َفُيوؤذي اآذاَن َمْن َي�ْس��َتِمُع اإليه وقلوَبهم ب�س��َبِب ما َيُبثُّ

  ... ٍث ُلَغويٍّ ِمْن تل��وُّ
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إبـداعـات شعريـة

خالد جميل الّصدقة

أيا كوفيُد ال َتْعـَجْل َعَلْينا
َيـقـيـنـا  ٍم  ــا ـــ ــّم ــكـــ ـــ بـــ ـــــي  ـــ ــبِّ ـــ ـــ ُهـــ ل  اأ
ــْ�َم فـــي َقـــَفـــ�ـــسٍ َكــبــيــٍر ــ ــَي ــ فـــَــَنــْحــُن ال
ــٍد ــ�ــشْ َق دوَن  ــا  ــن ــشْ ــ� ــَط َع َقــــْد  ــا  مـ ذا  اإ
مــزاًحــا َوَلــــــْ�  الـــّزمـــيـــُل  ـــَعـــَل  �ـــشَ َواإْن 
َجـمـيًعا ْنـــــيــا  الـــــدُّ ـــــَر  حـــــا�ــشَ ــاٌء  ـــ ـــ َوبـــ
ا ـــرًّ ــِس �ـــشِ ــا�ـ ــّنـ ــي ِدمــــــاِء الـ ــَغـــَل فـ ــْلـ ــَغـ َتـ
ــٍح ــ ـــ ــ ــٍف َوُرْم ـــ ــْي ـــ ــشَ ـــــال � ــْم بـــ ــُه ــُل ــاِت ـــ ــق ـــ ُي
َعـَلـْينا ــَجــْل  ـــ ــْع ـــ َت ل  كـــــ�فـــــيــُد  ــا  ـــ ـــ ي اأ
ـنـا َمـِر�شْ ذا  اإ ِئـــــفــ�َن  لـــــخـــــا ا ـــــا  ّن ــــِـاأ بـــ
ــَتــَقــْرنــا اْفـــ اإذا  الـــــُمـــــِبــلــ�ــشــ�َن  ــا  ـــ ـــ ـــ َواأَّن
َمـَلـْكـنا ذا  اإ ـِـلـــــ�َن  ــَبـــــاخـــ لـــ ا ّنـــــــــــا  اأَ َو
ْيـــــنــا ْفـــــَتـــــَر وا َظـَلـْمـنا  قــــَـــــــْد  ــا  ـــ ـــ ـــ ّن اأَ َو
ــلَّ حــقٍّ ـــ ـــ ُك ــْرنــا  َــجـــ هـــ ــْد  ـــ َ ـــ ق َواأَّنـــــــــــــــا 
َحـقـًّا هلَل  ا نـــــا  ـــــَكـــــْر �ــشَ مـــا  ّنـــــــــــا  اأَ َو
ــحــ� ــَنــ�ــشْ ــٌة اأولـــــى ِل ــَع ــْف ـــ ــشَ ــذي � ــ ـــ ــ َوَه
ــاٌت ـــ ـــ ــق ــِب ــْط ُم ِئــُب  َفــالــَمــ�ــشــــــــا ّل  واإ

ـــــمـــــيــنــا وَعـــــقِّ ــيــَن  ــ�ــش ــاِطـــ ــعـــ الـــ َرذاَذ 
فـينا ْعـــــــَب  الـــــــرُّ ــثُّ  ــبـــ يـــ وكـــــــ�رونـــــــا 
تــــُـالِحـــــُقـــــنــا الـــــُعـــــيـــــ�ُن َوَتـــــْزَدريـــــنـــــا
َيـمـيـنـا ْو  اأَ ًل  ــــــــمــــــــا �ــشِ ْقـــــنـــــا  َتـــــَفـــــرَّ
َلـمـيـنا لـعـا ا لَّ  َذ اأَ �ــٌس  و ـــــر ـــ ـــ ــْي ـــ ـــ ـــ َف َو
َفـــــبـــــاتـــــ�ا يـــــاِئـــــ�ــشـــــيــَن َوعـــــاِجـــــزيــنــا
ـتـينا َمـيِّ يـا  ــحـا �شَ ــْم  ـــ ــُه ـــ ُك ــُر ـــ ــْت ـــ َي َو
لـَيـقـيـنا ا َك  ـــــْر نـــُـــــَخـــــبِّ ــْلـــــنـــــا  ْمـــــِهـــ اأَ و
ْبـُتـلينا ا ذا  اإ الـجـاِزعـ�َن  ّنـــــــــــا  اأَ َو  \
َغـِنـيـنا ذا  اإ ــاِحـــــدوَن  الـــــجـــ ــا  ـــ ـــ ـــ ّن اأَ َو
َيـلـينا ــْن  ـــ ــَم ـــ ِب ــاِدروَن  ـــ ــغ ـــ ـــ ال ّنـــــــــــا  َواأَ
ـــــاِلــحــيــنــا ــا ُوجـــــــــــ�َه الـــــ�ــشّ ــن ـــ ْه ــ�َّ ـــ ــشَ و�
َو�ــشـــــافـــــْحـــــنــا اأَُكـــــــــــفَّ الـــــمــــُـْجــِرمــيــنــا
ِبحينا ُمـ�شْ ــا  ــن ـــ ــْت ـــ َت اأَ ــٍم  ـــ ــَع ـــ ِن َعـــــلـــــى 
الـغاِفلينا ــاِة  ــي ـــ َح ـــــن  ـــ ِم َج  َنـــــــْخـــــــُر َو
َيــقــيــنــا ْن  اأَ ًمــــــــا  ْو َد اهلَل  َنـــــْرجـــــ�  َو

دقــة علــى منــ�ال معّلقــة عمــرو بــن كلث�م  هــذه الق�شيــدة اأن�شــدها ال�شــاعر ال�ّشــ�ري خالــد جميــل ال�شّ
حنــك فا�شبحينيــا« ، متحّدثــا فيها عن جائحة ك�رونا التي عّمت وطّمت، و�شــاء  الّتغلبــي »األ ُهّبــى ب�شَ
القــدُر اأن تكــ�ن وفــاة هــذا ال�شــاعر المطبــ�ع علــى يــدي هــذا الــّداء الع�شــال الــذي اأتــى علــى الأخ�شر 

والياب�ــس؛ فرحمــه اهلل رحمة وا�شــعة: 
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د. نـهلــة الّشلـبــي
أستاذ مساعد في اللغة والّنحو

جامعة العين، فرع أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

المـالـقـي
ومنهجه 

فــي الّتــفـكيـر الّنحـــوي

من أعالم العربية

���ِس بع���ِس اأنم��اِط التَّفكي��ِر النَّح��ويِّ عن��َد       يه��دُف المق��اُل اإل��ى َتَلمُّ
ِفه المو�س��وم ب��)ر�س��ف المباني في  َظِر في موؤلَّ المالق��ّي، وذل��ك بالنَّ
حروف المعاني(؛ للك�سف عن َمعاِلم ِفْكِره النَّحوّي، و�ِسماِت منَهِجِه 

في��ه، واآرائه الّنحوّية. 
المقّدمة: 

��ا عل��ى  ُيَع��دُّ النَّح��و العرب��يُّ ِبَقواِع��ِده وقوانيِن��ه واأحكاِم��ه ِمث��اًل حيًّ
ِة الُقَدماء، َفَبْع��َد اأْن كاَن الّراأُي  ��ِج التَّفكي��ِر الِعْلم��يِّ ِلُعَلم��اِء العربيَّ ُن�سْ
ًة ترَتِكُز على الأ�سباِه والنَّظائِر التي َيِتُمّ فيها قيا�ُس»ما  ًة �سكليَّ عمليَّ
َل��ْم َي��ِرْد في��ه ن�ّس«)١( على ما َوَرَد فيه َن�ّس، َفُيْعطى المقي���ُس ُحْكَم 
�ساِع �ُسَعِبه،  اأِي واتِّ ى قيا�ًسا بْعَد ارتقاِء الرَّ ما قي�َس عليِه، اأ�سبَح ُي�َسمَّ
ا���ِس وا�س��تعماُلهم القيا�َس في اأبحاثهم الّنحوّية،  لَفُة النَّ َلْت اأُ وقد �س��هَّ

الو�س��وَل اإل��ى كثيٍر ِمَن الأح��كاِم اّلتي ُيمِكُن اإثباُتها ِلوجوِد العلَّة.
َة للُحْك��ِم النَّح��ويِّ  وعلي��ه، فق��د اأ�سب��َح القيا���ُس الّركي��زَة الأ�سا�س��يَّ
َع اإليها  ِة المجالت اّلتي تفرَّ و»المحوَر الرَّئي�سيَّ لال�ستدلِل في كافَّ
الَبْحُث النَّحوّي«)٢(، وِبذا َيثُبُت مروُر التَّفكيِر النَّحويِّ بمراحَل: من 
م��ّو والزده��ار، اإل��ى المراجعِة والَب�ْس��ِط في  �س��اأة والتَّطوي��ر، ُث��مَّ النُّ النَّ
الّتاألي��ِف، ب��ات الّنح��ُو ف��ي المرحلِة الأخي��رِة منها ذا قواع��َد واأ�سوٍل 

واأحكاٍم.
عا���س اأب��و جعف��ر ف��ي الق��رن ال�ّس��ابع، بعدم��ا كاَن الفك��ُر النَّح��وّي 
��اًل بالقيا���ِس والتَّعلي��ِل في تحلي��ِل الم�س��ائل الّنحوّية،  ��َج ُمَمثَّ ق��د َن�سَ
َفُع��ِرَف بُحبِّ��ِه للعل��م، وبنزَعَت��ِه المنطقيَّة ف��ي الّتاأليف، وب�س��خ�سيَّته 
��ة به، يناِق�ُس��ها  ��ى اآراء خا�سّ الم�س��تقلَّة واآرائ��ه المتف��ّردة، َفَت��راُه َيَتَبنَّ

��ِدُر اأحكاًم��ا ِبِثقٍة وَقناع��ٍة، دوَن انحياٍز لمذهٍب  ل��ه. وُي�سْ ��َب  َتَع�سَّ

ِة ِلَنحويٍّ  ٍد مَن التَّبعيَّ فه��و �ساح��ُب منهٍج في الّتاأليف، ومذهٍب مجرَّ
. ِبَعيِنه

��ا ف��ي نظَرِت��ه العقلّي��ة  ِريًّ ، َب�سْ فلذل��ك، نِج��ُد ه��ذا النَّح��ويَّ الأندل�س��يَّ
اإل��ى الّنح��و، وف��ي منهِج��ه واأ�سوِل��ه العاّم��ة اّلت��ي ُيثيُر فيها القيا���َس 
ا�س��تخدامه  وف��ي  مث��اًل،  )ث��ّم(  ف��ي  الّرتب��ة  كم�س��األِة  ��ماع،  وال�َسّ
َطلحاته��م الّنحوّي��ة؛ اإِْذ ي�س��تخدم �سمي��ر الف�سل مقاب��ل الِعماد،  لم�سْ
��اأن مقاب��ل �سمي��ر المجه��ول، وكذل��ك اعتداده ب�س��يَبَوْيه  و�سمي��ر ال�سَّ
وذهاب��ه مذهب��ه ف��ي م�س��ائله المختلف��ة، ُم�سَت�ْس��ِهًدا باآرائ��ه؛ ِلَتعزي��ِز 
��ًرا له��ا ف��ي ُردوِده عل��ى النُّح��اة، كم�س��األِة  اأحكاِم��ه الّنحوّي��ة، ُمنَت�سِ
حي��ح م��ن  الّنا�س��ب لال�س��م الم�س��تثنى بع��د »اإل«، حي��ث ق��ال: »وال�سّ
ه��ذه المذاه��ب، مذه��ب �س��يبويه؛ لأّن الفع��ل اّل��ذي قب��ل »اإل« وم��ا 
ج��رى مج��راه، ه��و الّطال��ب لال�س��م الذي بعده��ا والمت�سّم��ن له«)٣(، 

وم�س��األة الّن��ون اّلالحق��ة ف��ي اآخ��ر المثّن��ى والمجم��وع )٤(.
اأّم��ا فيم��ا يتعّل��ق بالأحكام الجزئّية للم�س��ائل الّنحوّي��ة، فكان َيظَهُر 
كوف��ّي المذهب، كم�س��األة )ال�س��م بعد ل��ول(، اّلذي يرَتِف��ُع على تقديِر 
ِفْع��ٍل ناَب��ْت )ل( َمناب��ه، ل عل��ى البت��داء )5(. هذا، وقد ا�س��تقلَّ ِبَراأيه 
ع��ن المذهَبي��ن في قليٍل ِمَن الم�س��ائِل َنْذُكُر منها: م�س��األة )مذ(، اّلتي 
اختل��ف الّنح��اة ح��ول ا�س��تقاللها ِبَنْف�ِس��ها اأم اقتطاعه��ا ع��ن )من��ذ(، 
وم�س��األة )ال��واو( ونيابته��ا َمناَب العامِل حاَل عطِف ا�س��ٍم على ا�س��ٍم 

اآخر )6(.
َف�َس��يُخنا ذو �س��خ�سيَّة م�س��تقلَّة، ُحكُم��ُه الّنح��وّي ل يْحُكُم��ه اله��وى 
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الب�س��رّي، اأو المي��ُل الكوف��ّي، فُه��َو َل��ْم َيِم��ْل ُكلَّ المي��ِل اإل��ى المدر�س��ِة 
الب�سرّي��ِة، وَل��ْم َيْنَحْز تم��اَم الْنحياِز اإلى المدر�س��ِة الكوفّيِة، بْل كاَن 
ِهم��ا، م��ا يتواَفُق م��ع اأفكاِره واآرائ��ه؛ لذا كان��ْت اأحكاُمه  ياأُخ��ُذ م��ن اأيِّ
ّدى ب��ه ذل��ك اإل��ى ُمخالَف��ِة  ��ًة عل��ى ُحْك��ِم العق��ل والمنط��ِق، واإِْن اأَ مبنيَّ
��َب به��ا الأ�س��تاذ  �س��يبويه، لذل��ك ن��رى اأنَّ ِم��ْن اأ�س��هِر األقاِب��ه اّلت��ي ُلِقّ

الّنح��وّي )7(.
عا���َس اأحم��ُد ْب��ُن عب��ِد الّن��وِر ب��ُن را�س��ٍد المالق��ّي )٨( الّنح��وّي ف��ي 

الق��رن ال�ّس��ابع، ولع��لَّ ِلبيَئِت��ه اّلت��ي �َس��ِهَدْت 
ِة،  الأندل�س��َيّ الم��ُدِن  ف��ي  ��ا  ثقافيًّ ن�س��اًطا 
ِته الّنحوّية،  ْق��ِل �س��خ�سيَّ الأث��َر الأكب��َر ف��ي �سَ
َفَق��ْد َحَم��َل ل��ه ُنح��اُة الأندل���س وُه��ْم: الأعل��م 
ال�ّس��نتمرّي )٩( )ت٤67ه���(، واب��ن الّط��راوة 
)١0( )ت5٢٨ه���(، َعَلم��ي الب�س��رة والكوف��ة 
بع��د درا�س��تهم لكت��اب �س��يَبَويه ِم��ْن جه��ة، 
ِة ِمْن ِجهِة  وانفتاِحهم على المدر�س��ِة الكوفيَّ

اأُخ��رى.
   اأّم��ا عن �س��يوخه اّلذي��َن َتَتْلَمَذ على اأيديهم، 
َفَيْبدو اأنَّ المالقيَّ اأَْنهى مرحلَة الدِّرا�سِة على 
رٍة من �َسباِبه؛  اأَ�س��اِتَذِته الّثالثة في �س��ّن ُمَبكِّ
اإِْذ َل��ْم َيُكْن له اعتناٌء ِبِلقائهم والحمِل عنهم. 
ًة طويل��ًة وُهْم:  فُه��َو َل��ْم ُي��الِزْم اأَح��ًدا منهم ُمدَّ

اأب��و عب��د اهلل، محّم��د ب��ن يحي��ى المالق��ّي )١١( )ت657ه���(، واأب��و 
الحّجاج، يو�سف بن اإبراهيم الأن�سارّي المالقّي )١٢( )ت67٢ه�(، 

واأب��و الح�س��ن ابن الأخ�سر)ت5١٤ه�( المق��رىء العرو�سّي )١٣(.
 ناَف�َس��ِت الب�س��رُة والكوف��ُة بْع��َد الق��رِن الّثال��ِث الهج��ريِّ اأقط��اًرا 
��ُر  وُمُدًن��ا اأُخ��رى ف��ي درا�س��ِة النَّح��ِو، وكان اأَ�ْس��هَرها بغ��داُد وِم�سْ
والمغ��رُب والأندل���ُس، و�س��اَر البْح��ُث النَّح��ويُّ ُمْنُذ ذلَك الحي��ِن يقوُم 
عل��ى الختي��اِر ِمْن اآراِء الكوفّييَن والب�سرّييَن، مع النَّفاِذ بين الحيِن 
ِع  والآخ��ر اإل��ى اآراَء جدي��دٍة قليل��ٍة م�س��تقلٍَّة، الأمر اّلذي اأ�س��هَم في تنوُّ

��مول،  ِج وال�ُسّ ��ِر المالق��ّي وتفاُوِتها ف��ي النُّ�سْ ثقاف��ِة النُّح��اِة ف��ي ع�سْ
، فاآَثَر منهَج  ج��ه فري��ٌق منهم اإل��ى النَّهل ِمْن َمعيِن النَّح��ِو الكوفيِّ فاتَّ
جَه  ا الفريُق الآخُر فاتَّ ��ماِع اّل��ذي اعَتَمَد على الرِّوايِة والحف��ِظ، اأمَّ ال�َسّ

نح��َو المنط��ِق والقيا���ِس، ف��كاَن ب�س��ريَّ المنهِج.
وعلي��ه، َفَق��ْد بلَغ��ْت اأنم��اُط التَّفكي��ِر النَّح��ويِّ ف��ي ع�س��ِرِه غايَته��ا ِمَن 
��ِج والزده��اِر، ف��كاَن ال�س��تقراُء والقيا���ُس والتَّعلي��ُل والتَّحلي��ُل  النُّ�سْ

األي��ِف والتَّ�سنيِف. والتَّف�س��يُر، الَّت��ي كاَنْت �س��بًبا في �َس��َعِة التَّ
ِة ِب�َسَعِة  ُع ُكُتِبه في العربيَّ            وَي�ِسي َتَنوُّ
ٌة  ِعْلِم��ه، وغزاَرِة معرَفِته، َفَنْظرٌة فاح�سَ
ف��ي موؤلَّفاِت��ه َتْك�ِس��ُف َلن��ا قياَمه��ا عل��ى 
�س��روٍح اأو تعليقاٍت عل��ى ُكِتِب غيِره ِمَن 
النُّح��اِة، َمع وجوِد مجموع��ٍة ِمَن الكتِب 
��ِة ب��ِه، واّلت��ي َتُن��ُمّ َع��ْن ِفْك��ٍر ف��ي  الخا�سَّ
، منه��ا: )ر�س��ف المباني  النَّح��و ُم�ْس��َتِقلٍّ
ُه  في �س��رح ح��روف المعاني(، اّل��ذي َعدَّ
ل�س��ان الّدي��ن ب��ن الخطي��ب ِم��ْن اأََج��لِّ ما 
ْذ يُدلُّ على َتَقُدِّمه في  ؛ اإِ ��َف المالق��يُّ �سنَّ

عل��م العربّية )١٤(.
  والّناظ��ر ف��ي تط��ّور الّتفكي��ر الّنح��وي 
ي البحث الّنحوي،  المتمّثل بتوازي خطَّ
ون�س��اأة الّنح��و المجتمعي��ن ف��ي بوتق��ة 
تخ��رج قواع��د نحوّي��ة، تمتلئ باأ�س��باب ن�س��اأة الأفكار المتع��ّددة عند 
الّنح��اة، اّلت��ي تنت��ج لن��ا �س��بيلين ف��ي �َس��ْبِر البح��ث الّنح��وي وهم��ا: 
الّتدار���س الّنح��وّي م��ن جه��ة، والّتقعيد للّنحو من جه��ة اأخرى، َفُهما 
�س��بيالِن ُمَتكام��الِن ل ينف��ّكان، يمّثالن منهًجا في درا�س��ة الّظاهرة 
الّنحوّي��ة وتف�س��يرها، ينته��ي الم��ارُّ بِهم��ا اإل��ى الوقوِف عل��ى الأطواِر 
الأربع��ِة اّلت��ي َذَكَره��ا الّطنط��اوّي بقوله:»عل��ى �س��وء ه��ذا الّتاري��خ، 
عَدْدن��ا اأط��واره اأربع��ة: ط��ور الو�س��ع والّتكوي��ن )ب�س��رّي(، وط��ور 
الّن�س��وء والّنم��ّو )ب�س��رّي، كوف��ّي(، وط��ور الّن�سج والكم��ال )ب�سرّي، 

من أعالم العربية

كوفّي(، وطور الّترجيح والب�س��ط في الت�سنيف )بغدادّي، واأندل�س��ّي، 
وم�س��رّي، و�س��امّي(« )١5(.

ترتيبه المادة العلمّية: 
ُل في ال��كالِم في ُحروِف  ��َم المالق��ّي كتاَب��ه اإل��ى مق�سوَدي��ن، الأوَّ َق�َسّ
��َم الح��روَف اإل��ى َخم�س��ٍة وِت�ْس��عيَن  المعان��ي عل��ى الُجمل��ِة، حي��ُث ق�َسّ
َحْرًفا، منها ثالثَة َع�َسَر ُمفردًة، واثناِن وثمانيَن مرّكبة، اأَّما الّثاني 
َفف��ي ذك��ِر الح��روِف المذكورِة على التَّف�سيِل، و�َس��ْرِح معانيها حرًفا 
ًع��ا عل��ى الإف��راِد والّتركيِب؛ اإذ  ًع��ا مو�سِ حرًف��ا، ونوًع��ا نوًع��ا، ومو�سِ
��بيِل  عن��ى بالمق�سوَدْي��ن )ال�ّس��بيلين(، حي��ُث يجتم��ُع ف��ي مفه��وِم ال�سَّ

ُد بالمنته��ى )الغاية(.  ��ة الم�س��ير ث��مَّ المنته��ى، وَنْق�سِ كيفيَّ
ُح لن��ا اأَنَّ الماِلقيَّ  وَوْقَف��ٌة عن��َد محتوي��اِت هذي��ِن المْق�سوَدي��ن، تو�سِّ
ْبَط المنهِج اّلذي َوَعَد به في قوِله:»وَنَظْمُتُه على ترتيِب  لم ُيحِكْم �سَ
ُمه اأَ�ْسَهل« )١6(  ُحروِف المعجِم ِلَيكوَن في الّتاأليِف اأَنَبل، وعلى َتَفهُّ
ل؛  َع َعِن المق�سوِد الأوَّ َدواِت اإِ�سافًة اإلى م��ا َتَفَرّ ف��ي �َس��ْرِدِه العاِمّ لالأَ
ْين��اُه َيذك��ُر ِق�ْس��َميِن للُحروِف ُهما: الح��روف المْفردُة والحروف  اإِْذ َراأَ
، دوَن اأَْن  ب��ُة، ُث��مَّ يعِر�ُس المفرَدَة عل��ى َترتيٍب ِهجائيٍّ غيِر تامٍّ المركَّ
بًة  تى به؛ اإِْذ َلْم يبَداأْ بها ُمَرتَّ ُي�س��يَر اإلى ُم�س��ّوٍغ ُي�س��ّوُغ التَّرتيَب الَّذي اأَ

��ا، َفكاَنْت ِعْنَده على النَّحِو الّتالي: ِهجائيًّ
* اأّم��ا المف��ردُة: فالأِل��ُف، والهمزُة، والب��اُء، والّتاُء، وال��كاُف، والاّلُم، 

والميُم، والّنوُن، والفاُء، وال�ّس��يُن، والهاُء، والواُو، والياُء.
ب��َة ِبَت�ْسل�ُس��ٍل ل��م ُيفَه��ْم عل��ى اأيِّ معي��اٍر  ُث��مَّ َيَتن��اَوُل الُح��روَف المركَّ
ٍة  َفًة تح��َت عنوان��اٍت َعَدديَّ ْذ َل��ْم َت��ِرْد عن��ده ُم�سنَّ اعتم��َد ف��ي َترتيِب��ه؛ اإِ
��ٍع  ��ُه ل��م يوِرْده��ا عل��ى َوْف��ق َترتي��ٍب ُمحَك��ٍم خا�سِ َتجَمُعه��ا، كم��ا اأنَّ

للُح��روِف الهجائّي��ِة، َفكاَن��ْت عل��ى النَّح��ِو الّتال��ي:
*واأّم��ا المرّكب��ة: فاأج��ل، اإذ، اإذا، اإذن، األ، ل، األ، اأّل، اإّل، اأم، اأََم��ا، اإِّم��ا، 
، اأَْو، اأَْي، اإِْي، اأي��ا،  اأّم��ا، اإْن، اإّن، اأْن، اأّن، اأن��ا، اأن��َت، اأنتم��ا، اأنت��م، اأنت��نَّ
، َجلل، جير، حتَّى، حا�سا، خال،  اإّيا، اأ�سبح، اأم�سى، بجل، بل، بال، ثمَّ
، كم��ا، ك��ي، ل، لك��ْن، لك��ّن، ل��م، لّم��ا، ل��ْن، ل��و، لوما،  ، كالَّ ، كاأنَّ ذا، ُربَّ

ل��ول، لي��ت، لي���س، م��ا، م��ذ، ِم��ْن، ُمْن، من��ذ، مع، نح��ن، نعَم، ع��دا، عّل، 
عل��ى، ع��ن، غ��ّن، ف��ي، قد، �س��وف، ه��ا، هل، ه��اّل، هيا، هو، ه��ي، هما، 

ه��م، ه��ّن، وا، َوي، يا.
ب بناًء  وعل��ى م��ا َيْب��دو اأَنَّ الماِلق��ّي اعَتَمَد في َت�ْس��ِمَيِة الح��ْرِف المركَّ
َن��ِة م��ن اجتم��اِع َحرَفيِن ُمفرَدي��ن اأو اأكث��ر دوَن اأَْن  عل��ى بْنَيِت��ه المَكوَّ
ليُل  ��ِة الم�سطلح��اِت ِم��ْن حيث نوُعه��ا الّنح��وّي، والدَّ ينُظ��َر ف��ي ماهيَّ
َل بيَن الِفْعَلين)اأ�سبح، واأم�سى( ِبَقريَنِة ِذْكِر عدِد  ُه َقْد َف�سَ على ذِلَك اأنَّ
ُل الحروَف َعِن الِفْعَلين،  بِة، دوَن اإ�س��ارٍة اإلى ما َيْف�سِ الحروِف المركَّ
ْع��ِف تجّلي القرين��ة، �س��يَّما واأَنَّ عَدَد  وه��ذا َق��ْد ل َيظَه��ُر للُمتلّق��ي؛ ِل�سَ
��ع، ول ُيعَقل، اأَْن يقوَم ُعم��وُم المتلّقيَن ِبَعدِّ  الح��روِف كثي��ر، ف��ال ُيتوقَّ
، َفاإِنَّ  الح��روِف حرًف��ا حرًف��ا؛ َك��ْي َتَتَجّل��ى له��م ه��ذه القرين��ة؛ ِمْن َث��مَّ
الأَْولى اأَْن َتكوَن الَقرينُة الفا�سلُة اأظهَر؛ َكْي ل َينَقِطَع العمُل العقليُّ 

َظِر فيها.   اأثن��اَء النَّ
 

أليف: منهجّيته في التَّ
�س��مياِت اّلت��ي  ��ًرا ُكلَّ التَّ ��ُد حا�سِ ��ُه َير�سُ  ن��رى فيم��ا اأَْثَبت��ه المالق��يُّ اأَنَّ
ليُل  َظر. والدَّ ٌن في النَّ َوَرَدْت قبَل��ه للح��روف، فه��و في هذا دقيٌق ُمتمعِّ
وائ��ِت الّثالث��ِة )الأل��ف، وال��واو، والي��اء(، عنَد  عل��ى ذل��ك ت�س��ميُته لل�سّ
��ه َغِف��َل ع��ْن َت�ْس��ِمَيِتها بحروِف  َتْق�س��يِمه للح��روِف المف��ردِة، ورغ��م اأنَّ
ا  ويل��ِة، اإّل اأَنَّ ُجهَده ذاك يح�َس��ُب ل��ه َعَماًل علميًّ الّلي��ِن والح��ركاِت الطَّ
ل َتِق��لُّ قيمُت��ه، ولي���َس التَّنوي��ُن َحْرًف��ا ِم��َن الُح��روِف المف��رَدِة بَح��دِّ 
��ُم اللَّفظَة؛ ِمْن ثَمّ فهو حرف بالنِّ�س��بِة  ��وٍت ُيَتمِّ ��ه َر�ْس��ٌم ِل�سَ نَّ ذاِت��ه، اإّل اأَ
��ُه حرف تم��ام، اإِّما للعو���س اأو التَّمكين  للُمتكلِّ��ِم وال�ّس��امع، ُي��راد باأنَّ
��الث عند المتكلِّم ح�س��ب  ��َق اأح��ُد ه��ذه الثَّ اأو التَّنكي��ر، ف��ال ُب��دَّ اأَْن يتحقَّ
م��ا يقت�سي��ه القانون النَّحوي، اأّما الّنون، فهي لزمُة التَّثنية وجمع 
المذّكر ال�ّسالم والأفعال الخم�سة، وكلٌّ له معيار وقانون؛ لإظهاِرها 

وحذِفه��ا م��ع بقاِء مق�سدها ف��ي الّتمام.
وق��د ا�س��تبدل )المالق��ّي( بالمعنى الم�س��هور ل��� )في( )الّظرفّية( ا�س��م 
الوع��اء؛ لأّن الظرفّي��ة وع��اء الّزم��ان والم��كان مًع��ا، اأو اأحدهما دون 
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حقائ��ق علمّي��ة ذات مغزى.
وق��د لحظن��ا اأّن��ه عندم��ا ذك��ر ال�س��مين )الهم��زة والأل��ف(، ق��د ب��َداأَ 
�س��كين(، ُثمَّ  بالهم��زة اّلت��ي اعتب��ر اأنَّ حدَّ ت�سريفها عن الألف هو )التَّ
م��ا يك��ون في  َذَك��َر الأل��َف اّلت��ي فارق��ت الهم��زة ب������ )الّتحري��ك(، وربَّ
كوِن اإلى الحركِة؛ اإِْذ ل حركَة قبل  َد النتقاَل ِمَن ال�سُّ تقديمه هذا َق�سَ

�سكون.
ِه على الأخف���ِس قد َتن��اَوَل وترَك،  وِم��َن المالَح��ِظ اأنَّ المالق��يَّ ف��ي ردِّ
َفَتن��اوَل الحدي��َث عِن المخَرِج، وخاَلَف الأخف���َس فيه، وَتَرَك الحديَث 
ِبَح  ْط��ِق الدَّقي��ِق، وه��ذا م��ا كان يج��ب اأّل يترك��ه؛ لُي�سْ ��ِع النُّ ع��ْن مو�سِ
رّده راأَْي الأخف���س ف��ي تم��ام الَجْم��ِع والمن��ِع، فالأخف���ُس عندما َذَكَر 
وتين، تحدََّث عن �سوَتيِن يفَتِرقاِن في الأمَريِن  تباُيَن مخرَجي ال�سّ
��وت(، لك��ّن المالق��ّي  مًع��ا؛ المو�س��ع والمخ��رج )خ��روج اله��واء بال�سّ
َد  اأثب��َت الفت��راَق بي��َن الّنوَني��ِن ف��ي َط��َرٍف واح��ٍد، وه��و المخ��رُج، واأكَّ
��ٍع واح��ٍد، وهو التق��اُء اللِّ�س��اِن بالَحَنِك  اأنَّ الّنوَني��ِن اأحدثت��ا ف��ي َمو�سِ

الأعلى.

الآخر ح�س��ب ُمراد الكالم.
وف��ي تناول��ه الب��اب الأّول م��ن المق�س��ود الّثان��ي، ال��ذي عنون��ه 
بب��اب )الأل��ف والهم��زة(، ن��راُه ق��د اعتَم��َد راأَي �س��يبويه واأئّم��ة النَّحِو 
ف��ي اعتب��اِره الهمزَة والألَف ا�س��ميِن لحرٍف واحٍد حي��ُث قال:» وُهما 
وت، وي�س��ّمى األًفا،  ُه اإذا كان �س��اكًنا مّد ال�سّ ف��ي المعن��ى واح��د، اإِل اأَنَّ
ومخرجه اإذ ذاك ِمْن و�َسِط الحلِق، وهو حرف هاٍو، واإذا كان مقطًعا 
حيُح  ��دِر، وهذا هو ال�سَّ ي�س��ّمى هم��زة، ومخرجه��ا حينئٍذ من اأّوِل ال�سّ
مِرِهما، وهو مذَهُب �س��يبويه، واأكث��ر المحّققين ِمْن اأئّمِة النَّحو.  ِم��ْن اأَ
وَزَع��َم بع���ُس المتقدِّمي��َن » وه��و الأخف���س وم��ن تابع��ه « اأنَّ الهم��زَة 
غي��ر الأل��ف، وا�س��تدلَّ على ذلك باختالِف مخرِجِهم��ا، كما تقدَّم، ول 
��ِة في��ه؛ لأنَّ الّنون ال�ّس��اكنة غّنٌة في الخي�س��وِم م��ع ارتفاِع طرِف  ُحجَّ
ا اإلى الحَنِك الأعلى، والمتحّركة مخرجها من الفّم، َمَع  الّل�س��اِن اأي�سً
ٌة  ا اإلى الحَنِك الأعلى، ِمْن غيِر اأَْن َتكوَن فيها ُغنَّ ارتفاِع الّل�ساِن اأي�سً
ها نون)١7(،  فهو في هذا المقام يكفُل  َفْقنا على اأنَّ ٌة، وقد اتَّ خاِل�سَ
��ُه ل َي��رى لذلَك  باُي��ِن ُمَتج��اِوًزا العترا���سَ علي��ه؛ رّبم��ا لأنَّ تعلي��َل التَّ
ا يكوُن اأ�سا�ًس��ا  العترا���س ال��ذي قّدم��ه الأخف���س وغيره مرًم��ى علميًّ
��رورًة هنا لنتفاِخ حج��ِم الختالِف  ِلِبن��اٍء علم��يٍّ مفي��د، فال َنرى �سَ
�س��ميَة، مّم��ا ل ُيَع��دُّ ج��ذًرا تنم��و ب��ه  ��اأِن؛ اإْذ ل َيَتج��اَوُز التَّ ف��ي ه��ذا ال�سَّ

من أعالم العربية

الهوامش: 
)١( ال�س��يوطي: ج��الل الدي��ن ) ت ٩١١ه (، الأ�س��باه والنظائ��ر ف��ي النح��و، تحقي��ق: عب��د الإل��ه نبه��ان، مجم��ع اللغ��ة العربّي��ة، دم�س��ق، ) د. ط(، 

١٩٨7م، ٣/ 70٢. 
)٢( عبد الجليل، منقور، علم الّدللة: اأ�سوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دم�سق، ) د. ط(، ٢00١، �س ٢6.

)٣( المالق��ي: اأحم��د ب��ن عب��د الن��ور ) ت 70٢ه������(، ر�س��ف المباني في �س��رح حروف المعاني، تحقي��ق: اأحمد الخّراط، دار القلم، دم�س��ق، ط٤، 
٢0١٤، المقّدمة. 

)٤( انظر: المرجع ال�ّسابق، مقّدمة الموؤلف. 
)5( انظر: المرجع ال�ّسابق، مقّدمة الموؤّلف.
)6( انظر:  المرجع ال�ّسابق، مقّدمة الموؤّلف.
)7( انظر: المرجع ال�ّسابق، مقّدمة الموؤّلف.

)٨( هو اأحمد بن عبد الّنور)بن را�سد(، اأبو جعفر. انظر: ال�ّسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والّنحاة ١/ ٣٣١.
)٩( هو يو�س��ف بن �س��ليمان بن عي�س��ى ال�ّس��نتمري الأندل�س��ّي، اأبو الحّجاج. عالم بالأدب واللغة. ولد في �س��نتمرّية الغرب، ورحل اإلى قرطبة. 

انظ��ر: الّزركل��ي: خي��ر الّدي��ن )ت١٨٩٣ه�(، الأعالم، دار العلم للماليين، بيروت - لبنان، ط١6، ٢005، ٨/ ٢٣٣.
)١0( ه��و �س��ليمان ب��ن محّم��د ب��ن عب��د اهلل ال�ّس��بائي المالق��ّي، اأب��و الح�س��ين. اأدي��ب من ُكّتاب الّر�س��ائل، له �س��عر، ول��ه اآراء في الّنحو تف��ّرد بها. 

تج��ّول كثي��ًرا ف��ي بالد الأندل���س واأّلف )الّتر�س��يح( في الّنح��و. انظر: الّزركل��ي: الأعالم ٣/ ١٣٢.
)١١( هومحّمد بن يحيى بن محّمد بن �س��عد الأ�س��عرّي المالقي، اأبو عبد اهلل. كان من �سدور العلماء، واأعالم الف�سل معرفة وتفّنًنا، ونزاهة، 
عارًف��ا بالأح��كام والق��راءات، مب��ّرًزا في الحديث والّتاريخ، قائًما على العربّية، م�س��ارًكا في الأ�سول، والف��روع واللغة. انظر: ابن العماد: عبد 
الح��ي ب��ن اأحم��د ب��ن محّم��د )ت١0٨٩ه�(، �س��ذرات الّذهب في اأخبار من ذهب، تحقيق: م�سطفى عطا، دار الكت��ب العلمّية، بيروت لبنان، ط�١، 

.٣١0 /6 ،١٩٩٨
)١٢( ه��و يو�س��ف ب��ن اإبراهي��م ب��ن يزي��د، اأب��و الحّج��اج. مولى بني اأ�س��د، اأ�س��د قري���س، كان يحفظ فت��اوى اأبي م�س��عود الّرازي. الحموّي: �س��هاب 

الّدي��ن ياق��وت ب��ن عب��د اهلل )ت6٢6ه���(، ُمعج��م الُبل��دان، دار �س��ادر، بي��روت - لبن��ان، )د، ط(، )د، ت(، ٤/ ٢٤٩.
 )١٣( ه��و عل��ّي ب��ن عب��د الّرحم��ن ب��ن مه��دي ب��ن عم��ران، اأب��و الح�س��ن اب��ن الأخ�س��ر. عال��م بالعربّي��ة والأدب. م��ن اأه��ل اإ�س��بيلّية. م��ن كتب��ه

 » الحما�سة« و» �سرح �سعر حبيب«. انظر: الّزركلي: الأعالم ٢٩٩/٤.
)١٤( انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في اأخبار غرناطة ٢0٤/١.

)١5(  الطنطاوي، محمد، ن�ساأة النحو وتاريخ اأ�سهر النحاة، دار المعارف، )د.ب(، ط٢، ١٩٩5، �س ٢0. 
)١6( المالقي: مقدمة الموؤلف .

)١7( المالقي: ر�سف المباني في �سرح حروف المعاني، �س ١١٤-١١5. 
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من جماليات 
شبيه في القرآن الكريم  التَّ

د. بــن عيســى بـطـاهـــر
جامعة الّشارقة 

مفهوم الّتشبيه:

��ِة، فُه��َو ي��دلُّ عل��ى اإ�س��راك  ركاِن الَبالغ��ِة العربيَّ �س��بيُه اأََح��َد اأَ ُيَع��دُّ التَّ
ياء في  يِب ف��ي الِم�ْس��ِك، وال�سّ ف��اِت، كالطِّ �س��يئين ف��ي �سف��ٍة م��ن ال�سّ
�سبيه مع ما فيه من جمال فّنّي،  ال�ّسم�س، وال�ّسجاعة في الأ�سد، والتَّ
واإب��داع ف��ي الّتعبي��ر، واإيق��اظ للعق��ول، وتحري��ك للوج��دان، ه��و اأََح��د 
اأركاِن البالغ��ِة عن��َد الأُم��م جميًع��ا، وه��و مي��داٌن ت�س��اَبَق في��ه ُفح��وِل 
�س��بيُه عن��َد الع��رِب ِم��ْن اأكثِر  ��عراِء ُمن��ُذ القدي��ِم، وكان التَّ الُبَلغ��اِء وال�سُّ
الُفن��وِن َجْرًي��ا عل��ى اأَْل�ِس��َنِتهم، حتَّى َل��و قاَل قائٌل: »ه��و اأكثُر كالِمهم 

َل��ْم ُيْبعد«.

فائدة الّتشبيه:

��ة كثي��رٌة تجَعُل��ُه ق��ادًرا عل��ى اإي��راِد  �س��بيه خ�سائ���س تعبيريَّ للتَّ
ٍة، وعر�ِس الأفكاِر البعيدِة ِبَتعبيراٍت  ِة في �سورٍة جليَّ المعاني الخفيَّ
تجَعُلها قريبة، ف�ساًل عّما ُيلِب�ُس��ها ِمْن اأثواٍب جميلٍة، وما ُيفيُده ِمَن 
�س��بيُه يزيُد المعنى  التَّقري��ِر والتَّوكي��د. ق��اَل اأبو هالل الع�س��كرّي: »التَّ
و�سوًح��ا، وُيك�ِس��ُبه تاأكيًدا، وِلهذا اأَجم��َع جميُع الُمتكلِّميَن ِمَن الَعَرِب 
والَعَج��ِم علي��ه، وَل��ْم َي�ْس��َتْغِن اأََح��ٌد منه��م عن��ه، وَق��ْد ج��اَء َع��ِن الُقَدماِء 
��ة م��ا ُي�ْس��َتَدلُّ به على �َس��َرِفِه وَموِقِعه ِم��َن الَبالَغِة« .                 واأَْه��ِل الجاهليَّ

      وَلَع��لَّ ِم��ْن اأََه��مِّ اأهداِف��ه َحْم��ل المخاَطِب على القِتن��اِع ِبِفكرٍة ِمَن 
لي��ِل اّلذي ُيوؤّيُد َدْع��َوى المتكلِِّم،  �س��بيُه ِبَمثابِة الدَّ الأف��كاِر، ويك��وُن التَّ
��راِب اّلذي َيْنخِدُع به الَعْط�س��اُن،  وِمْن ذلَك ت�س��بيُه اأعماِل الُكّفاِر بال�سَّ

ُل ِمْنه على فائدٍة، قال تعالى: {ڃ ڃ ڃ  ول َيْح�سُ
ڃ ٍ}                      ]الّن����ور: ٣٩[

ِة ع��ْن َطريِق  ��ِة والفكريَّ ف�س��اًل ع��ْن تحقي��ِق َقْدٍر ِم��َن الُمتع��ِة الوجدانيَّ
َوٌر  �سبيهاِت �سُ �سبيه، َففي كثيٍر ِمَن التَّ ُقُه التَّ الَجماِل الفنِّيِّ اّلذي ُيحقِّ
ٌة ل توَجُد في غيِرها ِمْن طرائِق الكالِم المبا�سِر، َفَقوُلك: »هذا  جماليَّ
كالٌم كالَع�َسِل في َحالَوِته« اأكثُر اإِمتاًعا ِمْن قوِلك: »هذا كالٌم ُحْلٌو«.

خصائص الّتشبيه في القرآن الكريم:

�س��بيِه ُح�س��وٌر وا�س��ٌح بي��َن اأ�س��اليِب الق��راآِن         وق��د كان ِلَف��نِّ التَّ
��بب ف��ي ذل��ك اأَنَّ الق��راآَن  �س��بيه التَّمثيل��ّي؛ وال�سَّ ��ة التَّ الكري��ِم، وخا�سَّ
عرب��يُّ الأ�س��لوب، بلي��غ التَّعبي��ر، وق��د َكُث��َر في��ه الّت�س��بيُه عل��ى ع��ادِة 
�س��بيِه ف��ي القراآِن  الَع��َرِب ف��ي فنوِنه��ا ال�ّس��عرّية والّنثرّي��ة، غي��َر اأنَّ للتَّ
��زِت العلم��اَء عل��ى الِعناي��ِة ب��ه ُمْن��ُذ  الكري��ِم خ�سائ���َس وممّي��زاٍت َحفَّ
الَقدي��م، َفَق��ِد اعَتَمَد عليِه البالغّيون في ُم�سنَّفاتهم البيانّية، ومنهم 
��ًة مثل ابن ناقي��ا البغ��دادّي المتوّفى  ��َف في��ه ُم�سّنف��اٍت خا�سَّ َم��ْن األَّ
�س��نَة )٤٨5ه���( اّل��ذي األََّف فيه كتاًبا �س��ّماه »الُجمان في ت�س��بيهات 
�س��بيهاُت نوٌع م�ستح�س��ٌن ِم��ْن اأنواِع  الق��راآن«، ق��ال ف��ي ُمقدِّمت��ه: »التَّ
البالغ��ِة، وَق��ْد َوَرَد منُه في كتاِب اهلِل -تعالى- ما َنْحُن ذاكروه في 
ه��ذا الكت��اب، وذاهب��ون اإل��ى اإي�س��اِح معاني��ه، والتَّنبي��ِه عل��ى َم��كاِن 

الف�سيلِة في���ه«. 
�س��بيهاِت  وق��د اأ�س��اَر علم��اُء البالغ��ِة اإل��ى ُجمل��ٍة ِم��ْن َخ�سائ���سِ التَّ
القراآنّي��ِة نوِجُزه��ا ف��ي الّنق��اط الآتي����ة، م��ع ذك��ر اأمثل��ٍة و�س��واهَد 

تو�سيحّي��ة :
��ٌة َي�ْس��ُهُل اإِدراُكه��ا في ُكلِّ  ه��ا عامَّ �ِس��ُم ت�س��بيهاُت الق��راآِن باأنَّ أّواًل: َتتَّ
ن��ٍة، وَتراه��ا َت�ْس��َتِمدُّ ِمَن  زم��اٍن وم��كاٍن؛ َفِه��َي غي��ُر مقّي��دة ِببيئ��ٍة ُمعيَّ
��ِر المعروَفِة عنَد الب�س��ِر، ِمْثَل: الأر�ِس  بيع��ِة والَك��وِن اأكث��َر الَعنا�سِ الطَّ
ُلم��اِت والّن��وِر، والأم��واِج والجباِل، والفرا���ِس والجراِد،  رِع، والظُّ وال��زَّ

والبعو�س��ِة والحم��اِر، وغير ذلك.
وِم��ْن اأمثل��ِة ذل��َك قول��ه تعال��ى: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 

]٢5-٢٤ ]اإبراهي��م:  ڀ}  ڀ  ڀ 
��َبِه  ��جرِة الطيِّب��ِة، وَذَك��َر ف��ي َوْج��ِه ال�سَّ َفَق��ْد �س��بَّه الكلم��َة الطيِّب��َة بال�سَّ
��كِل،  ورِة وال�سَّ اأَْرَب��َع �سف��اٍت، الأول��ى: كونه��ا طيِّب��ًة في المنظ��ِر وال�سُّ
َمرِة، وكونها طيِّبًة ِبَح�س��ِب  وكونه��ا طيِّب��َة الرائحِة، وكونها طيِّبة الثَّ
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ُلَه��ا َثاِب��ٌت«؛ اأْي: را�ِس��ٌخ ب��اٍق  ف��ة الّثاني��ة قوُل��ه: »اأَ�سْ المنفع��ِة، وال�سِّ

فة الّثالث��ة: قوُله:  واِل والَفن��اِء، وال�سِّ اآِم��ُن النق��الِع والنقط��اِع وال��زَّ

��ف َي��ُدلُّ عل��ى َكم��اِل ح��اِل تل��َك  ��َماء«، وه��ذا الَو�سْ »َوَفْرُعَه��ا ِف��ي ال�سَّ

ته��ا، وكوُنه��ا بعي��دة ع��ن  ��جرِة ِم��ْن حي��ُث ارتف��اُع الأغ�س��ان وقوَّ ال�سَّ

��ًة طاهرًة  عفون��ات الأر���س وق��اذورات الأَْبِنَي��ة، فكان��ت َثَمراُتها نقيَّ

فة الّرابعة: قول��ه: »ُتوؤِْتى اأُُكَلَها ُكلَّ  ب��ًة َع��ْن جميِع ال�ّس��وائب، وال�سِّ طِيّ

ِحيٍن ِباإِْذِن َرّبَها«، والُمراد اأنَّ َثَمَرَتها ل ُبدَّ اأَْن تكوَن حا�سرًة دائمًة 

في ُكلِّ الأوقات، ول تكوُن ِمْثَل الأ�سجار اّلتي يكون ثمُرها حا�سًرا 

ف��ي بع���ِس الأوقاِت دوَن بع���س، والُمراُد ِمْن هذا كلِّه: اأنَّ معرفة اهلل 

ِت��ه وف��ي ِخْدَمِت��ه وطاَعِت��ه، ُت�ْس��ِبُه ه��ذه  تعال��ى وال�س��تغراق ف��ي َمَحبَّ

��جرة المق�س��ودة في  ف��ات الأرب��ع . وقي��ل: ال�سَّ ��جرَة ف��ي ه��ذه ال�سِّ ال�سَّ

الآيات ه��ي: النَّخلة .

دِة اّلتي ُت��دَرُك بالعقِل  ثانًيــا: التَّعبي��ُر الدَّقي��ُق ع��ن الأف��كاِر الُمج��رَّ
��َوٍر مح�سو�َس��ٍة قريبٍة اإل��ى الَفْه��ِم والإدراِك؛  فق��ط، ُث��مَّ َعر�سه��ا ف��ي �سُ

��ًة  دٍة )عقلّي��ة( �س��ورًة حيَّ َفكثي��ًرا م��ا َيْر�ُس��ُم الق��راآُن ِلِفك��رٍة ُمَج��رَّ

��َة،  ��َة العقليَّ ��َة، والُحجَّ ��ي الُمتَع��َة الوجدانيَّ ل��ًة، َيِج��ُد فيه��ا المتلقِّ ُمَتَخيَّ

ر بها، ومثال ذلك قوله  اّلتي ُت�ساِعُده على اإدراِك تلَك الحقيقِة والّتاأثُّ

تعالى: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
.]٢6١ ]البق��رة:  ڳ}  گ  گ  گگ 

فق��د �س��بَّه  اهلل �س��بحانه نفق��َة الُمنِف��ِق ف��ي �س��بيل اهلل ِبَم��ْن َب��َذَر َب��ْذًرا؛ 

ٍة،  ��ٍة �س��ْبَع �س��نابل، ا�س��تمَلْت ُكلُّ �س��نبلٍة عل��ى مئ��ِة حبَّ فاأنبَت��ْت ُكلُّ حبَّ

ه واإح�س��اِنه،  واهلل ُي�ساِع��ُف بح�س��ب ح��اِل الُمنِف��ِق واإيماِن��ه واإخال�سِ

وَنْف��ِع َنفَقِت��ُه وَقْدِره��ا؛ ف��اإنَّ ثواَب الإنف��اِق َيَتفاوُت بح�س��ب ما يقوُم 

َفق��ِة ، وف��ي ه��ذا  ��ِت عن��َد النَّ بالقل��ِب ِم��َن الإيم��اِن والإخال���سِ والّتثبُّ

�سبيِه َتْج�سيٌد لفكرٍة ُمجَرّدٍة وهي )الإنفاُق( في �سورٍة مح�سو�َسٍة  التَّ

ها ُم�س��اَهدٌة ه��ي )الحّبة( ُثّم )ال�ّس��نبلة(... كاأنَّ

هداي��ُة  ه��و  الق��راآِن  ِلَت�س��بيهاِت  الأ�سا�س��يَّ  الَه��َدَف  اإَنّ  ثالًثــا: 

الإن�س��اِن، فهي ُت�س��بُِّهه تارًة باأ�س��ياء، وُت�َسبِّه له تارًة اأخرى، كلُّ ذلَك 

ِم��ْن اأج��ِل اأَْن َيهَت��دي اإلى حقيق��ِة التَّوحيِد وُمقَت�سياِته��ا الأُخرى ِمَن 

الحِة، قال تعالى: {ۇ ۇ ۆ  الإيم��اِن والأعماِل ال�سّ

]الّزم��ر:٢7[.  { ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
�س��بيهاِت القراآنّي��َة مّم��ا ُذِك��َر في��ه  رابًعــا: ُيالَح��ُظ اأنَّ اأغل��َب التَّ
�س��بيهاُت اّلت��ي ُحِذَف��ْت فيه��ا الأداُة. َوَوَرَدْت  الأداة؛ وَقليل��ٌة ه��ي التَّ

�س��بيِه حرًف��ا )ال��كاف( كم��ا ف��ي قول��ه تعال��ى: {ڤ  اأداُة التَّ

]5 ]القارع��ة:  ڦ}  ڦ  ڤ 
 َوَوَرَدْت فع��اًل )َح�ِس��ْبَت( كم��ا ف��ي قول��ه تعال��ى: {َوَيُط��وُف َعَلْيِه��ْم 

نُثوًرا} ]الإن�س��ان: ١٩[ َخلَُّدوَن اإَِذا َراأَْيَتُهْم َح�ِس��ْبَتُهْم ُلوؤُْلوؤًا مَّ ِوْلَداٌن مُّ

 وا�س��ًما )مث��ل(، كم��ا ف��ي قول��ه تعال��ى: { ہ ہ ہ ہ ھ 

{ُ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
 ]اآل عمران: 5٩[.

خامًسا: الُبْعُد َعْن اأَوديِة الخياِل اّلتي َيِجُد فيها المتلّقي �سعوبًة 
�س��بيهاِت ف��ي الق��راآِن ه��ي  ��ر به��ا؛ لأنَّ َغَر���سَ التَّ ف��ي َفْهِمه��ا والّتاأثُّ

التَّو�سيُح والبيان، وَرْبُط الأ�س��ياء العقلّية والأفكار المعنوّية باأمور 

مادّية مح�سو�س��ة م�س��اهدة، الأمر اّلذي يجعلها مج�سّدة اأو م�سّخ�سة 

قها. وقد اأ�س��اَر  ��َة �سعوب��ٍة في اإدراِكه��ا اأو تذُوّ اأم��ام العق��ل، ل َيِج��ُد اأيَّ

الإم��ام الزَّرك�س��ّي ف��ي كتاب��ه )البره��ان ف��ي عل��وم الق��راآن( اإل��ى ه��ذا 

له في خم�سة اأق�سام:  الجانب الإي�ساحّي في ت�سبيهات القراآن، وف�سَّ

��ة بم��ا ل تق��ع )ت�س��بيه  ل: ق��د ي�س��بَّه م��ا َتَق��ُع علي��ه الحا�سَّ األوَّ
المح�سو���س بالمعق��ول(، كقوله تعال��ى: {ں ڻ           ڻ 

]65 اّف��ات:  ]ال�سّ ڻ} 
��َل ف��ي  ��ه ُمنَك��ٌر قبي��ح، ِلم��ا َح�سَ ْل��َع )الثَّم��ر( بم��ا ل َن�َس��كُّ اأنَّ َه الطَّ ف�س��بَّ

��ياطيِن واإِْن َل��ْم َتَره��ا َعياًنا.  ��َوِر ال�سَّ ا���ِس ِم��ْن ب�س��اعِة �سُ ُنفو���ِس النَّ

انــي: َعْك���س الأّول )ت�س��بيه المعق��ول بالمح�سو���س(، كقول��ه  الثَّ
]٣٩ ]الّن����ور:   { ڃ  ڃ  ڃ  {ڃ  تعال��ى: 

راب.  اأخَرَج ما ل يح�ّس وهو الإيمان اإلى ما يح�ّس وهو ال�سَّ

الــث: اإخ��راج م��ا َل��ْم َتْج��ِر الع��ادُة ِب��ِه اإل��ى م��ا َج��َرْت ِب��ِه، نح��و  الثَّ
]٢٤ ]يون���س:  ۇ}  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   }ِ تعال��ى:  قول��ه 

 والجامع البهجة والّزينة، ُثّم الهالك وفيه العبرة. 

ابــع: اإخ��راُج م��ا ل ُيع��َرُف بالبديه��ِة اإلى ما ُيع��َرُف بها، كقوله  الرَّ
{پ پ پ ڀ } ]اآل عم��ران: ١٣٣[

فة.  والجامع الِعَظم، وفائدته التَّ�سويق اإلى الجنَّة بح�سن ال�سِّ

ة  ف��ة اإل��ى م��ا ل��ه ق��وَّ ة ل��ه ف��ي ال�سِّ الخامــس: اإخ��راج م��ا ل ق��وَّ
فيه��ا، كقول��ه تعال��ى: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ِڃ } 

]٢٤ لّرحم��ن: ا [

 والجام��ع فيهم��ا الِعَظ��ُم، والفائ��دُة البي��اُن َع��ِن الق��درة على ت�س��خيِر 

الأج�س��اِم الِعظ��اِم في اأعَظِم ما َيك��وُن ِمَن الماء.
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إبـداعـات شعريـة

َرْت َشاِرَقُة اْلَخْيَراِت َضـاَءْت َفَنوَّ

بافتتاح مجمع القرآن الكريم

حيم بوقّطة / الجزائر  الّدكتور عبد الرَّ
َهاِني(  َماِني َوَوْجِه التَّ َهِذِه َقْصيَدٌة َتْشِطيٌر ِلَمْنُظوَمِة )ِحْرِز اأْلَ

ِة اِطِبيَّ ْبِع َاْلَمْشُهوَرِة ِبالشَّ ِفي اْلِقَراَءاِت السَّ

َعَلْت  َراَيــاُتــُكــْم  ــَفــْ�ِق  اْل ــْ�ِق  َف ــْ�ِق  َف َعَلى 
َمـْجَمـٍع ْثــَر  اإِ تــــَـى  اأَ ٍن  اآ ُقــــــــْر ِبَمْجَمــــِع 
ْت َر َفَن�َّ ْت  َء ــــا �شَ اِت  ْلَخْيــَر ا َقُة  ِر َف�َشا
ِريـــَجـــُه اأَ َكــاأَنَّ  ــْرٍف  َع �َشــــَذا  َوَفــاَحــْت 
َمْحِفــــٍل ُكــــلِّ  ِفي  اِء  ْلُقرَّ ِبا ُتَفـــــــاِخُر 
ُهُم َك�َشــا يــــُم  ْلَكِر ا ْيُخ  ل�شَّ ا ُنَها  �ُشْلَطــا َو
ْهـــِلـــــِه اأَ َو ِن  ا ْلُقــــَر ِبا ا  َحِفيًّ َن  َكـــــــــا َو
�ِشَعــــــاَرُه َحْت  اأَ�شْ اهلِل  ِديــــــِن  َفِخْدَمُة 

َقـــــــا�ِشـــٍم  ِل  اآ ِمْن  ْخَيــــــــاُر  اْلأَ َوَيْتَبُعُه 
َو�َشْعِيِه ِميِر  اْلأَ ِفي  َبــــــاِرْك  َفَيــــــــاَربِّ 
ُمَقـــــــاَمُه ْر  َن�ِّ ْيِخ  ال�شَّ ِخَتــــــاَم  ْح�ِشْن  َواأَ
َنا بِّ َر ِفــــــــــيِق  ِبَتْ� َدْعــــــَ�اَنا  ِخــــــــُر  اآ َو

ــال ــًرا َوُكــمَّ ــ ــْدِل ُزْه ــَعـ ــَمــاَء اْلــُعــَلــى وَاْلـ �ــشَ
اَل ثَّ َتـــاأَ ِفيــــَع  لرَّ ا لَمـــْجَد  ا ْحَبِتِه  ِب�شُ
ــاَل ــمَّ ــًرا َوُك ــ ــُعــَلــى والـــَعـــْدِل ُزْه ــَمــاَء اْل �ــشَ
اَل ُمْخ�شَ ــَح  ــَب �ــشْ اأَ ِحيــَن  َعِبـــيٍر  ــُكــلِّ  ِب
الَمــــــاَل َفَ�ُة  وال�شَّ اهلِل  ْهـــُل  اأَ ــَك  ــِئ وَل اأُ
َوالــُحــال ـــــاِج  التَّ ِمـــَن  ْنـــــَ�اٍر  اأَ ــ�ــَس  َمــاَلِب
ال ُمَبــــجِّ ٍل  َحـــــا ُكـــلِّ  ــي  ِف َلـــُه  ــِجــالًّ  ُم
ُيْجُتاَل ــِعــزِّ    اْل ِذْرَوِة  ِفــي  ْجــــِلِه  اأَ َوِمــْن 
ــًذا َوَقــَرْنــُفــاَل ــاَعــْت �ــشَ اأََذاُعــــ�ا َفــَقــْد �ــشَ
اَل َتَف�شُّ َو ا  َجـــًد ُمـــــــ�ٍل  َماأْ َخــْيــَر  يـــَا  َو
ُمَتـــَهلِّاًل �َشًنا  ُه  َيْلَقــــــــا لــَقــبــِر  ْا ِمـــَن 
ــاَل َع ــَدُه  ــ ــ َوْح ــــِذي  الَّ هلِلِ  ــُد  ــْم ــَح ال اأَِن 
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مـعـجـميــات

َغِة إلى االْصِطالِح ِمَن اللُّ

األستاذ الدكتور إدريس نقوري

ما         َتَعلَّ��َق الع��رُب ِبُلغِته��م َتَعلًُّق��ا كبي��ًرا ل َنظي��َر له، واعَت��ّزوا بها اأَيَّ
َهِب  اعت��زاز، وَخلَّ��دوا ُمفرداِته��ا في اأ�س��عاِرِهْم اّلت��ي َكَتبوها ِبم��اِء الذَّ
وَعلَّقوه��ا على اأ�س��تاِر الكعبِة كم��ا َتقوُل الّرواي��ُة الُمتداولُة، واحَتَفوا 
ِره��م الجاهل��ّي  ��عِر، وكاَن��ْت ف��ي َع�سْ ��عراِء اّلذي��َن َنَبغ��وا ف��ي ال�سِّ بال�سُّ
ِد  ��ِل الَيوميِّ َتَتفاَهُم به��ا الَقبائُل في ِنطاِق َتعدُّ ُلَغ��َة الِفط��رِة والتَّوا�سِ

َلَهجاِته��ا وَمواِطِنها.
       ولّم��ا ج��اَء الإ�س��الُم وانَت�َس��َر الق��راآُن ف��ي الآفاِق بي��َن الَقبائِل زاَد 
فى عليها الُقراآُن ُحرَمًة وَقدا�َسًة  ِة اّلتي اأَ�سْ ُث الُم�س��لميَن بالعربيَّ َت�َس��بُّ
��ُة ِم��َن الِكتاِب  ، واأَف��اَدت العربيَّ َح��ْت ُلَغ��َة اإعج��اٍز بيان��يٍّ وعلم��يٍّ واأَ�سْ
��َع ُمْعَجَمه��ا واأث��رى ُمفرداِته��ا با�س��تعمالٍت جديدٍة  الُمبي��ِن ب��اأْن َو�سَّ
َي��غ واأَ�س��اليَب َل��ْم َيْعَهْده��ا الع��رُب ِم��ْن قب��ُل، ولّم��ا اّت�س��َعْت ُرقَع��ُة  و�سِ
الإ�س��الِم ودخَل��ْت ف��ي دولِتِه اأق��واٌم ِمْن ِمَل��ٍل وِنَحٍل وَثقاف��اٍت اأُخرى، 
��ِة األفاٌظ ِمْن  َبْت اإلى العربيَّ ٍة ورومّي��ٍة وحب�س��يَّة وغيره��ا ت�س��رَّ فار�س��يَّ
ُة  ��ٍة لأق��واٍم ُمجاورٍة لدولِة الإ�س��الِم، وا�س��تطاَعِت العربيَّ ُلغ��اٍت اأجنبيَّ
َب اإليه��ا ِمْن  ْن ت�س��َتْوِعَب م��ا ت�س��رَّ ��زِة اأَ ِبُمروَنِته��ا وخ�سائ�سه��ا المميَّ
ه��ا التَّط��ّور العلميُّ والح�س��اريُّ اّلذي عرَفْتُه  مف��رداٍت ودللٍت َفَر�سَ
ِل جهوِد العلماِء والُمفّكريَن والأُدباِء والباحثيَن  دولُة الإ�سالِم ِبَف�سْ
��َة واأَ�س��هموا ف��ي ازدهاِره��ا وتو�س��يِع مجاِله��ا،  اّلذي��ن اأَْث��َروا العربيَّ
ِع َمجالِتها اأ�سَبَح ال�سطالُح  ِدها وتنوُّ ونظًرا ِلُطغياِن العلوِم وتعدُّ
ه��ا وظه��َرْت  ه��و ال�ّس��ائد وَتراَجَع��ْت األف��اٌظ قديم��ٌة، وانح�س��ر بع�سُ

مف��رداُت ال��ّدللِت وا�س��تعمالت جديدة.
       ومعن��ى ه��ذا اأَنَّ الغَلَب��َة اأ�سَح��ْت لال�سط��الِح ل اللُّغ��ة اّلت��ي ُعِن��َي 
م��ا عناي��ة، َفكاَن��ْت تجربُة  به��ا علم��اُء المعاج��ِم والنَّح��ِو والبالغ��ِة اأيَّ
��ِع اأّوِل معجٍم لها اأَ�ْس��ماُه )الَعي��ن( اّلذي قاَل  الخلي��ل الّرائ��دة ف��ي َو�سْ
في��ه: »ولي���َس ِلْلع��رِب بن��اٌء ف��ي الأ�س��ماِء ول ف��ي الأفع��اِل اأكث��ُر ِم��ْن 
خم�س��ِة اأح��رٍف، َفَمْهم��ا وج��ْدَت زي��ادة عل��ى خم�س��ِة اأح��رٍف ف��ي فعٍل 
ُل  ِل الكلمِة مثَل عنكبوت، اأَ�سْ �سْ ها زائدٌة ولي�َسْت ِمْن اأَ وا�سٍم فاعَلْم اأَنَّ

بنائه��ا عنكب.«
��ِع معاج��ِم اللُّغ��ِة وتطوي��ِر         وبْع��َد الخلي��ِل تواَت��َر العَم��ُل ف��ي َو�سْ

�سناع��ِة المعج��ِم فاهت��مَّ العلم��اُء باللُّغ��ِة ُمعجًم��ا وتركيًب��ا ودلل��ًة 
َجَه��ِت العناي��ُة اإل��ى الح��روِف والأ�س��واِت  ونح��ًوا و�سرًف��ا، كم��ا اتَّ
ٌة َترِج��ُع ُكلُّ ُمف��ردٍة ِم��ْن  ��َة ُلَغ��ٌة ا�س��تقاقيَّ والإيق��اِع، وبم��ا اأَنَّ العربيَّ
ِة َمع��اٍن ف��اإنَّ تل��َك المعان��ي اّلت��ي تجَم��ُع  مواّده��ا اإل��ى معًن��ى اأو ع��دَّ
المواد وت�س��َتِرُك فيها هي اّلتي جَعَلها ابن فار���س -اأََحُد المعجمّييَن 
ى ُمعَجَمُه بهذا ال�سِم، وِمْن مظاهِر عنايِة  البارزيَن- مقايي�َس و�َسمَّ
��ِة اهتماُمهم ِبَخ�سائ�سه��ا وممّيزاِتها كما َفَعَل ابن  الُعَلم��اِء بالعربيَّ

جّن��ّي وغيره.
ًة ف��ي جْم��ِع  َل��ْت جه��وُد اللُّغوّيي��ن والنُّح��اة مرحل��ًة اأ�سا�س��يَّ        لق��د مثَّ
َيِغه��ا واأ�س��اليِبها، وكانت تلك  اللُّغ��ِة وَتقعيِده��ا و�سب��ِط اآلّياِته��ا و�سِ
الجه��ود ه��ي القاعدة اّلت��ي انطلَق منه��ا علماُء ال�سطالِح ِلَتاأ�سي���ِس 
احب��ّي اإل��ى  ��ِة، وق��د اأ�س��اَر اب��ن فار���س ف��ي ال�سّ المعاج��ِم ال�سطالحيَّ
ُجْمل��ٍة ِم��َن الُم�سطلح��اِت ارتبَط��ْت بالق��راآِن الكري��ِم وا�س��تمدَّْت من��ُه 
األيف  ��وِم والزَّكاِة، ُثمَّ توالى التَّ الِة وال�سَّ دللته��ا الجديدة مثل ال�سَّ
رِب ِم��َن المعاجِم َفَظَهَر كتاُب الّزين��ِة في الُم�سطلحاِت  ف��ي ه��ذا ال�سَّ
داِن تاأثي��َر القراآِن  ��ِة لل��ّرازي، وه��ذان المق��الن يوؤكِّ ِة العربيَّ الإ�س��الميَّ
ِة على م�س��توى ال�سطالح وعلى م�س��تويات  الكري��ِم ف��ي اللُّغِة العربيَّ

اأخرى.
��ِة الُمتمثِّلِة ف��ي َكوِنها ُلغًة َمرَنًة         وق��د �س��اعَدْت خ�سائ���ُس العربيَّ
ًة  اأخيَر والتَّعري�َس والتَّبادَل وكونها ُلغًة تحويليَّ تعتمُد التَّقديَم والتَّ
َي��ٍغ مختلف��ٍة، وُلَغ��ة ف�ساح��ة وبيان، ولغة النَّف���س  ُتكَت��ُب ُجَمُله��ا ِب�سِ
ِف، وبُقْدَرِته��ا  ��ِة التَّ�س��رُّ ِة، وحركيَّ ة تمت��از بالّدّق��ِة والق��وَّ الب�س��ريَّ
��ِة العالي��ة، وِبَكْوِنه��ا ُلَغ��ة متكّل��م ومخاطب/متل��ّق و�س��ياق  الإنجازيَّ
وهك��ذا، اأق��وُل اإنَّ ه��ذه المزاي��ا �س��اعَدْت علم��اَء ال�سِطالِح عل��ى ِبناِء 
معاج��َم جدي��دٍة ق��ادرٍة عل��ى ا�س��تيعاِب المفاهي��ِم وال��ّدللت اّلت��ي 
ه��ا الّتط��ّور الجتماع��ّي والح�س��ارّي، ولذل��ك ل َنْعَج��ُب عندم��ا  َفَر�سَ
َن�ْس��َمُع العب��ارَة القديم��َة: معن��ى ه��ذه المف��ردة ف��ي الّلغ��ة ك��ذا وك��ذا، 
ومعناها في ال�سطالِح كيت وكيت، وهذا دليٌل على اعتراِف الّنا�ِس 
��ِة اللِّ�س��اِن العرب��ّي بمعن��ى اأّن��ه لغ��ة وا�سط��الح ف��ي  قديًم��ا بازدواجيَّ
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اآٍن واحد، فالمفردة فيه لها دللة اأو عّدة دللت لغوّية، وفي الوقت 
نف�س��ه لها مع��اٍن ا�سطالحية.

��ا  ��ٌة اأي�سً        والعربّي��ة غنّي��ة ِبُمفرداِته��ا اأي: ِبُمْعَجِمه��ا ولكنَّه��ا غنيَّ
ِة مع��اٍن مثَل كلمِة  �َس��ُع ِلِعدَّ ِبَمعانيه��ا ودللته��ا، َفَبع���ُس األفاِظها َتتَّ
ا لغ��ة مجاز،  ه��ا اأي�سً »عي��ن« وبع�سه��ا لأكث��ر م��ن ذلك، ول َنْن�س��ى اأنَّ
��ِة اأو الأ�سلّي��ة  والمج��اُز مرحل��ٌة ُو�ْس��طى بي��ن دلل��ة المف��ردِة الطبيعيَّ
اأو ُق��ل اللُّغوّي��ة، وبي��ن دللتها ال�سطالحيَّة، وُه��َو يمّثُل مرحلًة ذات 
��ة باِلغ��ة ف��ي ال�س��تعمال والتَّفاه��م، ويك�س��ُف ال�س��تقراُء ِلَتطّور  اأهميَّ
�س��ُع باّت�س��اِع العل��وم والّتقني��ات  اللُّغ��ِة اأنَّ ال�سط��الَح يمَت��دُّ ويتَّ
َز ِبَتداُوِل  وانت�سارهما، وهذا ما ُن�ساِهُده في الوقِت الّراِهِن اّلذي تميَّ

الّنا���ِس ِلَع�َس��راٍت َب��ْل مئات المف��ردات الجديدة.
       كّله��ا ا�سطالح��اٌت تنَتم��ي اإل��ى َف��رٍع ِم��ْن ف��روِع العل��وِم والفنوِن 
والإع��الِم، ومعن��ى هذا اأَنَّ الّنا���َس �َس��َرعوا في َهْجِر اللَُّغ��ِة والهتماِم 
��ة فق��ط َب��ْل ف��ي ُلغ��اٍت اأُخ��رى، ويمك��ُن  ط��الِح لي���َس ف��ي العربيَّ بال�سْ
َرن��ا ه��ذا ع�س��ر ا�سط��الٍح بامتي��از، ول ب��دع ف��ي ذل��ك  نَّ َع�سْ الق��وُل اإِ
لي��ل عل��ى هيمن��ِة ال�سط��الح  ��ُر العل��ِم والّتقني��ة، والدَّ ��ُه ع�سْ طالم��ا اأَنَّ
َد وانَق�َس��َم اإل��ى عل��وم، فبالإ�ساف��ة اإل��ى  اأنَّ ه��ذا الِعْل��َم امَت��دَّ وتع��دَّ
الم�سطلحّية -ال�سم العام اّلذي ي�سمل درا�سة الم�سطلحات- هناك 
ِة م�سطلحاُتها،  َطَلحاِت ُكلِّ ِعْلم، فللعلوِم التَّجريبيَّ ِعْلٌم خا�سٌّ ِبُم�سْ
��ُة اّلت��ي َيَتفاهم به��ا اأ�سحاُبها،  ��ِة ُلَغُته��ا الخا�سَّ وللعل��وِم الجتماعيَّ
ولعل��وم الأدب ُم�سطلحاُته��ا، وِم��ْن ف��روِع م�سطلح��اِت الأدِب ِعْل��ُم 
، وه��و َنْف�ُس��ُه َيْنَق�ِس��ُم اإل��ى م�سطلحاِت َنْقد ال�ّس��عر،  ق��ديِّ الم�سطل��ٍح النَّ
َطَلح��اِت َنْق��ِد الّروايِة والَم�س��رِح الخ، فالم�سطلحاُت َتَتنا�َس��ُل و  وُم�سْ
ًة اأُخرى �َس��ْيطرَة  �س��ُع ُرقَعُتها عاًما بعَد عاٍم، مّما يوؤّكُد مرَّ َتَتوالُد وتتَّ
في��ن، ولول  ��رة  وعل��ى ُعم��وِم المثقَّ ال�سط��الِح عل��ى الحي��اِة المعا�سِ
ال�ّس��عر العرب��ّي القدي��م والق��راآن الكري��م والحدي��ث الّنب��وّي َلم��ا اّطل��ع 
الّنا���س عل��ى كثي��ر ِم��ْن األف��اظ العربّي��ة القديم��ة اّلت��ي تخّل��ى الّنا���س 
َع��ِن ا�س��تعماِلها، وما َي��زاُل كثيٌر منهم َيجَهل��وَن ُوجوَدها؛ فالأحرى 
اأْن ُيب��اِدروا اإل��ى ا�س��تعماِلها، وعلى اأّية حال هذه من الم�س��اكل اّلتي 

ُتعان��ي منه��ا اللُّغ��ة العربّي��ة ورّبم��ا لغ��ات اأخ��رى، وم��ن ُح�ْس��ِن َق��َدر 
ِل مقّوماتها ِمْن  العربّي��ة الّلغة ال�ّس��ريفة الف�سيحة اأّنها تمّكَن��ْت ِبَف�سْ
ُم�س��ايرِة َرْك��ب التَّط��ّور واإنت��اج م�سطلحات جديدة ومف��ردات قادرة 
عل��ى ا�س��تيعاب ُم�س��تجّدات الع�سر وُمواكبة الّتح��ّولت العميقة اّلتي 

ِرنا. ��ا بين �َس��ْمِعنا و َب�سَ َتج��ري حاليًّ
        لق��د �س��اَع بي��ن الّنا���ِس ف��ي وق��ٍت ِم��َن الأوق��اِت اأنَّ العربّي��ة 
لغ��ُة اأدب وف��ّن، واأّنها غير قادرة على الّتطّور واحتواء العلوم، وهذه 
مجّرد ِفْرَية وَتَجنٍّ على لغة القراآن الكريم؛ اإِْذ َثَبت بالعك�س اأّنها لغة 
عل��وم واإعج��از، ول اأدّل على ثرائها ومرونتها من َع�َس��راِت المعاجِم 
ة مثَل مكتِب تن�س��يق  ��ِة اّلت��ي اأنجَزْتها موؤ�ّس�س��ات مخت�سّ ال�سطالحيَّ
الّتعري��ب ف��ي الّرب��اط وغي��ره، ع��الوة عل��ى ع�س��رات الجه��ود العلمّية 
الفردّي��ة ف��ي مج��ال الم�سطل��ح العلم��ّي والأدب��ّي، وعلى نط��اق النَّقد 
ِة  �س��ائل العلميَّ الأدب��ّي وح��َده يمك��ن اأَْن َن�سَت�ْس��ِهَد  ِبَع��ِدٍد واف��ٍر م��َن الرَّ
��ٌة ُتثِب��ُت كّلها  ��ُة وجامع��اٌت عربيَّ َنْته��ا الجامع��ُة المغربيَّ اّلت��ي احَت�سَ
ق��درة العربّي��ة ودّقة األفاظه��ا وتعبيراتها ال�سطالحّي��ة، وهي الّلغة 
اّلت��ي توؤّك��د ارتباطه��ا بالكتاب المبين اّلذي َنَزَل بها، و�َس��َتْبقى حيَّة 
متط��ّورة م��ا دام الق��راآن بي��ن اأي��دي الّنا���س وف��ي �سدوره��م يمّده��م 

بالق��ّوة وُيلِهُمُه��م الفهم والبت��كار والّتجّدد.
نَّ لّلغة عّدة         اإنَّ ِم��َن المع��روِف المت��داوِل ف��ي الّدرا�س��اِت الحديثِة اأَ
وظائ��ف، وتع��ّدد الوظائ��ف خا�سّي��ة اأخرى م��ن خ�سائ���س العربّية، 
َفِه��َي ُلَغ��ُة توا�س��ٍل وتفاه��م، وُلغ��ُة بي��ان واإع��راب، وُلغ��ة �ِس��ْعٍر واأدب 
وف��ّن، ولغة �س��اعرة كم��ا قال المرحوم العّقاد، وله��ا وظيفة اإبالغّيٌة 
كبي��رٌة وت�سويرّي��ٌة ق��ادرٌة على ت�سوير اأدّق الم�س��اعر والأحا�سي���س، 

وعل��ى اأداء المعان��ي ف��ي مختَلِف ظالِله��ا واأحواِلها واألوانها.
��ُع  ه��ا تتمتَّ        وكي��ف ل تك��وُن ُلغ��َة ِعْل��ٍم وَمنط��ٍق وِحج��اج، ُث��مَّ اإِنَّ
ٍة وعالجّي��ة، وتظه��ُر عل��ى الخ�سو���س ف��ي  خ��رى تنفي�س��يَّ ِبَوظيف��ٍة اأُ
ت��الوة الكت��اب المبي��ن. دْع��َك ِم��َن الوظيف��ِة الجمالّي��ة الوا�سح��ة في 
��عر وف��ي الق��راآن العظي��م، ووظائفه��ا اأكث��ر م��ن تل��ك الت��ي ذكرها  ال�سِّ

جاكوب�س��ون وعلم��اء الغ��رب.

       و�س��واء اأتعلَّ��َق الأم��ُر با�س��تعماِلها ف��ي دللِته��ا الطبيعّي��ة اأم 
ه��ا تظ��ّل اللُّغ��ة  ��ة وال�سطالحّي��ة الجدي��دة فاإنَّ ف��ي معانيه��ا المجازيَّ
��ة الموحي��ة والمعّبرة، الّلغة الجميلة اّلتي �َس��ُرَفت ِبُنزوِل القراآن  الحيَّ
َنه��ا العلم��اء ُمْعَجًما  وكّر�س��ها الحدي��ث الّنب��وّي روؤي��ة وتطبيًق��ا، ودوَّ

وتراكي��َب واأ�س��اليَب ودلل��ة اأ�سلّي��ة وا�سطالحّية.
       وم��ن َيُع��ْد اإل��ى لغ��ة الق��راآن الكري��م ويتدّب��ر معان��ي مفردات��ه 
واأبعادها يكت�سف الَعَجَب الُعجاب، ويلحظ مدى ما تزخر به العربّية 
��ٍة ل تتوافر في لغات  ة التَّعبير وخ�سو�سيَّ ن��وِف الجمال ودقَّ ِم��ْن �سُ
اأخرى، ولذلك �َس��َتْبقى لغة الّدين والعلم والأدب والفّن، لغة الإعجاز 
وال�سط��الح مهما َطَغْت لغ��ة الع�سر وَهيَمَنْت ُمفردات الّتكنولوجيا 
َبَد يذهب ُجفاًء، وما َيْنَفُع الّنا�َس َيْمُكُث في الأر�س،  والإعالم لأنَّ الزَّ
ِة في الأر�س  ماء ِلُيثِبَت جذوَر العربيَّ وقد َنَزَل الكتاُب المبيُن ِمَن ال�سَّ
وَيْن�سَرها بين الخالئق اأجمعين، كما َبَعَث ر�سوَله الكريم اإلى الّنا�س 
كاّف��ة رحم��ة للعالمين، َفَعَلينا اإذن اأّل نخ�س��ى ال�سطالح واأَْن نعمَل 
ريَفِة كما َخَدَمها اأ�سالُفنا جزاهم اهلل ُكلَّ خير،  على خدمِة ُلَغِتنا ال�سَّ
ا �سواء اأكان جزًءا من اللُّغة اأم هو ُلَغٌة ثانيٌة  وال�سطالُح َيْبقى ُمِهمًّ
��ِك بها والمحافظِة عليها. اإنَّ اللُّغَة هي الأ�سل  ل مندوحَة ِمَن التَّم�سُّ
وال�سط��الح تاب��ع لها، والّتابُع تابٌع كما يق��ول الأ�سولّيون، ولذلَك 

َة في ال�سطالح.  ا: ل م�س��احَّ قيَل اأي�سً
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  »الّلغـة... 
هــذا المجهول«

األديب الناقد
 األستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض

يالحــظ القــارئ اأّنــا و�شعنــا ن�ــّس العنــ�ان بيــن مزدوجتيــن، وهــ� ذاك؛ لأّن العبارَة لي�شــْت لنا، ولكّنهــا للناقدة الل�شــانّياتّية 
الفرن�شــّية المتاأّلقــة ج�ليــا كِر�ْشــتيفا. واأ�شل هذه العبارة عنــ�اٌن لكتاب لها.

واإذا كان مــن الع�شــير الت�ّقــُف بتف�شيــل لــدى كّل الق�شايــا والّنظريــات التــي اأثارت الناقدة مناق�شــتها في كتابهــا الذي يقع 
في قريب من مائتين وثالثين �شفحة، والتي قّدمته في ثالثة اأق�شــام، وكّل ق�شــم يحت�ي مجم�عة من الف�ش�ل، فال اأقّل 

مــن اأن نت�ّقــف لــدى مدخله لعّلنا اأن ن�شــتطيع تقديم فكرة للقارئ عنه...

مـعـجـميــات

جوليا كريستيفا

لك��ْن قب��ل ذل��ك اأوّد اأن اأق��ّدم بي��ن ي��دي ه��ذه المقال��ة مجموع��ة م��ن 
المالحظ��ات ت�سط��رب كّله��ا م��ن ح��ول اأهّمّي��ة الّلغ��ة ومكانته��ا ف��ي 
تفكي��ر الإن�س��ان، ولذل��ك ت��رى جمي��ع الأمم الكبي��رة، قديم��ًا وحديثًا، 
�س��رقًا وغرب��ًا، ُتعَن��ى بلغته��ا، وتتفاَن��ى ف��ي خدمته��ا، وتجته��د ف��ي 
تي�س��يرها، اأو ف��ي �سْب��ِط �سعوباته��ا عل��ى الأق��ّل. فالع��رب عل��ى عهد 
ح�سارته��م الزاه��رة كاأّنه��م ل��م يكون��وا يفعل��ون �س��يئًا غي��ر العناي��ة 
بلغته��م )الخلي��ل، �س��يبويه، اب��ن جن��ي، الزمخ�س��ري، ابن ه�س��ام، ابن 
مال��ك، والقائم��ة طويلة جّداً...(. من اأجل ذلك نجد المفّكرين والنّقاد 
الغربّيي��ن المعا�سري��ن ُيْعَن��ْون عناي��ة فائق��ًة تتج��اوز ح��ّد الحر�س، 
اإل��ى ح��ّد المبالغ��ة والمغ��الة... فمن��ذ دو �سو�س��ير ال��ذي فت��ح الب��اب 
اأمام الّدرا�سات الّلغوّية الحداثّية والمدار�س الّلغوّية تتوالى متعّددة، 
والمذاه��ب الّل�س��انّياتّية )ن�س��بة اإل��ى الّل�س��انيات، ل اإل��ى الل�س��ان( 
تتعاق��ب مختلف��ًة... كم��ا اأّن التفكي��ر الّلغ��وّي ل��م يع��د يعن��ي مج��ّرد 
ال�ستغال بمعرفة الوظائف النحوّية، والقواعد التي ت�سبط الّل�سان، 
كم��ا ق��د يتوّهم بع���س الجامعّيين العرب الذين اأم�س��ى الّلغويُّ منهم 
ياأَبى ال�ستغال بالّن�ّس الأدبّي، في حين اأّن الم�ستغل بالأدب يجهل 
الّلغة!... ولكّنه اأم�سى مجاًل اإن�سانّيًا عاّمًا مطروحًا للتفكير من قبل 
الفال�سفة والّلغويين والنقاد جميعًا، وذلك على اأ�سا�س اأّن الّلغة هي 

مفت��اح المعرفة...
ف��ال عج��ب اأن نج��د مفّك��رًة لغوّي��ة ف��ي مكان��ة جولي��ا 

كر�ستيفا تحر�س على اأن ل يفوتها في م�سيرتها 
ُف لدى الّلغة من حيث هي ن�سيُج  العلمّية التوقُّ

ل��ًة اإن كانت اإبداعًا،  كالٍم يج�ّس��د اأفكاراً متخيَّ
رًة اإن كانت فكراً... واأف��كاراً مقرَّ

والح��ّق اأّن الّلغ��ة الت��ي تري��د اإليه��ا، ويب��دو 
 La( ذل��ك م��ن خ��الل عنوانه��ا، لي�س��ت الّل�س��ان

��ة الت��ي يّتخذه��ا كّل كات��ب  langue(، ولكنه��ا الّلغ��ة الخا�سّ

ف��ي كتابت��ه، اأي )Langage, language(؛ فالجاح��ظ، مث��اًل، 
حي��ن يكتب يغترف من الّل�س��ان )ين�س��ج كالم��ه مما ورد في 

المعج��م العرب��ّي م��ن األف��اظ، ويحترم نظ��ام الّلغة من حي��ث نحُوها، 
وتراكيُبه��ا الماألوف��ة ف��ي تقلي��د الخط��اب العرب��ّي...(، ولكّن��ه يط��ّوع 
األفاظًا من الّل�س��ان فيّتخذها له ليعّبر بها عن اأفكاره، وليج�ّس��د من 
ة. ف�سمن الل�س��ان  خالل تجّليها اآراءه... فالّل�س��ان عاّم، والّلغة خا�سّ
الواحد نجد الكّتاب يّتخذون لغاتهم التي ُيعرفون بها، فالّلغة بهذا 

المعن��ى تقت��رب م��ن الأ�س��لوب، 
لأّنه��ا تمّث��ل مجموع��ة 

الّن�س��وج الّلغوّي��ة 
الفّنّية...

اأّن  غي��ر 
كّل��ه  ذل��ك 
اأّن  يعن��ي  ل 

الّلغ��ة تخرج من 
فتبتع��د  ِجْلده��ا 

�س��لطة  ع��ن 
الّل�سان، 
بل هي 
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مـعـجـميــات

الع��اّم. نظام��ه  �سم��ن  تت�س��ّكل  ��ة  خا�سّ ت�س��كيالت  مج��ّرد 
واأّي��ًا م��ا يك��ن ال�ّس��اأن، ف��اإّن جولي��ا كِر�ْس��تيفا تعق��د ف��ي كتابه��ا 
المتح��دَِّث عن��ه هن��ا، مدخ��اًل متاأّلق��ًا تتناول فيه جملة م��ن الق�سايا 
الّلغوّي��ة وم��ن ذل��ك م�س��األة مفه��وم »الّلغ��ة«. فبع��د اأن تط��رح الناقدة 
�س��وؤاًل ع��ن ه��ذا المفه��وم وكي��ف يح��دَّد، تجي��ب اأّن الإجاب��ة ع��ن هذا 
ال�سوؤال تغو�س بنا في �سميم الإ�سكالّية التي ظّلت عبر الأزمنة هي 
درا�س��ة الّلغ��ة. ذل��ك ب��اأّن كّل ع�س��ر، اأو كّل ح�سارة، واقت�س��اًء لعاّمة 
القي��م الت��ي ت�س��تمل عليه��ا معرفته��ا، ومعتقداته��ا، واإِْديولوجيَّاه��ا، 
يجي��ب بخ��الف غي��ره... ولكّنه��ا تثير م�س��األة ف��ي غاية الّلط��ف اأثناء 
ذلك باإمكان تعوي�س ال�س��وؤال: »ما الّلغُة؟« ب�س��وؤال اآخر، وهو: »كيف 
يمك��ن اأن ت�س��تحيل الّلغ��ة نف�س��ها اإل��ى حق��ل للتفكي��ر؟« )وق��د ب�ّس��طنا 

�س��وؤال كر�س��تيفا لتي�س��ير الفهم(. 
ث��ّم تتح��ّدث م��ن بع��د ذل��ك ع��ن الُف��ُروق المفهومّي��ة بي��ن الّلغ��ة، 
والل�س��ان، والكلم��ة، والخط��اب فتعقد لهذه المفاهي��م مبحثًا تحاول 
م��ن خالل��ه تحدي��د ه��ذه الف��روق، فت��رى اأّن الّلغ��ة ه��ي �سل�س��لة م��ن 
ل��ة، ولكّنها اأي�سًا �س��بكة م��ن العالمات المكتوبة  الأ�س��وات المتمف�سِ
)اإّنه��ا كتاب��ة(، والّلع��ب بالإ�س��ارات. ولكّنن��ا نالح��ظ، واإن َرِغَم��ِت 
��ون م��ن الت��راث العرب��ّي الإ�س��المي، اأّن اب��ن جّني  اأن��وف الذي��ن َيُغ�سّ
كان ف��ي مطل��ع كتاب��ه »الخ�سائ���س« ع��ّرف الّلغ��ة بم��ا يقت��رب م��ن 
تعري��ف كِر�ْس��تيفا، وه��و اأّن الّلغ��ة »اأ�س��وات يعّب��ر به��ا كّل ق��وم ع��ن 
اأغرا�سهم«. كما مّيز، ومن قبله، �سيبويه، بين القول والكالم فذهب 

اإل��ى اأّن »كّل كالم ق��ول، ولي���س كّل ق��وٍل كالم��ًا«... 
وتت�س��اءل المنّظ��رة م��ن بع��د ذل��ك ع��ن العالق��ة بي��ن ال�س��وت، 
والكتاب��ة، والإ�س��ارة. كم��ا تت�س��اءل ع��ن الغاي��ة م��ن وراء الخت��الف 
بي��ن ه��ذه المفاهي��م، وما ذا يتوّلد عن ذلك؟ وتجيب باأّن الّلغة ت�سع 
اأمامن��ا مث��ل ه��ذه الم�س��اكل بمج��ّرد اأن َنَم���سَّ حال��َة كينونِتها. ومن 
اأهّم ما تالحظه الكاتبة اأّن الّلغة ذات بعد ماّدي )ال�سوت الم�سموع، 
الحرف المكتوب اإلخ...(؛ وهذه المادّية الماثلة فيها هي التي ُتنتج 
وتعّب��ر، اأي تبّل��غ م��ا نطل��ق علي��ه التفكي��ر. اأي اأّن الّلغ��ة ه��ي الوج��ه 

الوحي��د الحقيقّي للتفكي��ر، وحقيقته، واإنجازه. وتعيد اإثارة الق�سّية 
التقليدّية في مجال التفكير الّلغوّي فتقول: »ما اأكثَر ما اأُِثيَر ال�ّسوؤال 
ع��ن معرف��ة ما اإذا كانت توَج��د لغة دون تفكير، اأو تفكير دون لغة«. 

وتجي��ب اإجاب��ة قاطعًة عن ا�س��تحالة التفكير خ��ارج الّلغة.
كم��ا تعتر���س كر�س��تيفا عل��ى ال�س��وؤال الكال�س��يكّي المث��ار ح��ول 
الم�س��األة الّلغوّي��ة وه��و: »م��ا الوظيفة الأول��ى لّلغة: اأهي تل��ك الماثلُة 
في اإنتاج التفكير، اأم هي الماثلة في اإنتاج الّتبليغ؟«، فترى اأّنه لم 
يعد من المقبول اإعادة اإثارة هذا ال�س��وؤال، لأّنه ل يقوم على اأ�سا���س 
�سليم. ذلك باأّن الّلغة هي كّل ذلك جميعًا في الوقت ذاته، اإذ ل يمكن 

اأن تجت��زئ باإح��دى الوظيفتي��ن دون اإحداهما الأخرى.
وكاأّنه��ا تعتر���س، م��ن ط��ْرف خف��ّي، عل��ى نظرّي��ة التبلي��غ القائم��ة 
عل��ى التركيب��ة ال�سدا�س��ّية عن��د روم��ان ياكب�س��ون والقائم��ة عل��ى اأّن 
هن��اك مر�ِس��اًل وم�س��تقِباًل وبينهم��ا ر�س��الة تجم��ع بينهم��ا... بل ترى 
اأّن كّل متح��دٍِّث ه��و ف��ي الوق��ت نف�ِس��ه مر�ِس��ٌل وم�س��تقِبٌل لر�س��الته 
الكالمّي��ة؛ ذل��ك باأّن��ه جدي��ر ب��اأن ُير�س��ل ر�س��الًة وه��و يف��ّك معانَيها، 
��ُه. وهكذا فالر�س��الة  وه��و م��ن حي��ث المب��داأُ ل ير�س��ل �س��يئًا يمك��ن فكُّ
ه��ٌة، قب��ل كّل �س��يء، اإل��ى  ��َوى، ه��ي، بمعًن��ى، موجَّ المق�س��وُد به��ا ال�سِّ
ال��ذي يتحّدثه��ا؛ فه��و يتح��ّدث اإلى نف�س��ه، مع نف�س��ه. وبذل��ك اأ�سافت 
اإل��ى خطاط��ة العالقة بين المر�س��ل والم�س��تقبل وظيفًة جديدًة بحيث 
ب��ًا يق��وم على اأّن المر�س��َل هو في الوقت نف�س��ه  يغت��دي الإر�س��ال مركَّ

م�س��تقبل لر�س��الته...
والح��ّق اأّن اإث��ارة ه��ذه الم�س��األة الّدقيق��ة الّلطيف��ة هي عل��ى غاية من 
الأهّمّي��ة، ذل��ك ب��اأّن الذي يتح��ّدث اإلى غيره؛ فهو قب��ل اأن يفعل ذلك، 
يكون قد فّك �ِس��ْفرة الر�س��الة التي يوّد توجيهها اإليه في لحظة تبلغ 
�سرعتها حّد الذهول... وببع�س هذا ي�ساف عن�سر جديٌد في نظرّية 
الّتبلي��غ بحي��ث يغت��دي المر�س��ُل اإل��ى غي��ره ف��ي التنظي��ر الماأل��وف، 

مر�س��اًل اإلى نف�س��ه من نف�س��ه، قبل اأن ير�س��ل ر�س��الته اإلى غيره...
ولق��د كّن��ا نح��ن، بتوا�س��ع، اأثرن��ا ه��ذه الم�س��األة ف��ي نظرّي��ة الكتاب��ة 
)الكتاب��ة م��ن موق��ع الع��دم، كت��اب الريا���س( المر�س��لة ف��ي �س��ورة 

ر�س��الة اأدبّي��ة، بحي��ث اإّن الكات��ب 

قب��ل اأن يكت��ب الّلغ��ة الفني��ة الت��ي 

َيْمَتحه��ا م��ن قريحت��ه لقارئ��ه، 

فيبّلغ��ه اإّياه��ا: قبل ذل��ك يقراأ هو 

بعُد تلك الر�سالة كما يتلّقفها من 

قريحت��ه الت��ي تك��ون ه��ي اأي�س��ًا 

تلّقفْته��ا م��ن حالة ال�س��ديم... 

ولذل��ك نج��د ف��ي الحكم��ة العربّية 

التي يتداولها الخلف عن ال�سلف 

��ي ب�س��يء م��ن  اأّن العاق��ل ل ُيْف�سِ

بالتعبي��ر  )ب�»ر�س��الة«  ال��كالم 

الجدي��د( اإّل بع��د اأن يك��ون ق��د فّك��ر 

ه��ل ه��ي ر�س��الة �س��اّرة لغي��ره، اأو 

اأّن الم��رء ي��زّور، كم��ا  اأي  لنف�س��ه...؟ 

يعّب��ر عم��ر ب��ن الخّط��اب ر�س��ي اهلّل عن��ه 

يوم ال�سقيفة، في نف�سه كالمًا قبل اأن ينطق 

ب��ه... فه��و يتلّق��ى، م��ن ه��ذا المنظ��ور، ر�س��الًة 

ع��ن نف�س��ه، تظ��ّل مجهول��ة ل��دى الم�س��تقبل اأو 

المتلّق��ي، اإّل حي��ن ي�سوغه��ا ف��ي لغ��ة ير�س��لها 

ليه. اإ

والح��ّق اأن الم�س��احة المخ�س�س��ة له��ذه المقال��ة 

ل ت�س��مح باإث��ارة كّل الأف��كار الت��ي طرحْته��ا ف��ي 

مدخ��ل كتابه��ا فكيف ب�سلب��ه؟ ولذلك نرج��و، كما األفنا 

اأن ن�س��وغ ه��ذا الرج��اء كّلم��ا قراأن��ا كتابًا ذا �س��اأن ُكتب 

بلغو اأجنبّية، اأن ينقل كتاب جوليا كر�س��تيفا اإلى الّلغة 

العربّي��ة ِلم��ا ي�س��تمل علي��ه م��ن معرفة ر�سين��ة، وتفكير 

عمي��ق ح��ول الم�س��األة الّلغوّي��ة الت��ي نعّده��ا م�س��األة 

جوهرّي��ة ف��ي م�س��اَرِي المعرف��ة والتفكي��ر.
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مسجد الشارقة
الكبير 

الثقافة  عاصمة  عرش  على  تتربع  جديدة  معمارية  أيقونة 
الذي  المهيب،  المعماري  الصرح   هذا  "الشارقة"،  اإلسالمية 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  افتتحه 
الجمعة  في  الشارقة  حاكم  األعلى،  المجلس  عضو  القاسمي 

األولى من شهر رمضان عام 1440 والموافق 10 مايو 2019.

استغرق بناء المسجد خمس سنوات وبتكلفة بلغت 300 مليون 
درهم إذ تصل مساحته اإلجمالية إلى 2 مليون قدم مربعة مع 
على  حيويًا،  استراتيجيًا  موقعًا  ويحتل  الخارجية،  الحدائق 
شارع اإلمارات. يتسع المسجد في الداخل والخارج لنحو 25.5 
أكثر من مساحة وفضاء، ففي داخل  ألف مصل، موزعين على 
المسجد هناك مساحات الستقبال أكثر من 5 آالف مصل  منهم 
فترحب  الجانبية،  واألروقــة  األمامي  الرواق  أما  للنساء،   610
المفتوحة  الساحة  تتكفل  حين  في  مصل،  آالف   6 من  بأكثر 

باستقبال 13.5 ألف مصل.



لـغـويـــات

مدٌح ولكن مشترٌك لفظيٌّ

د. مصطفى البحيرة األزهرّي

��الم عل��ى  ��الة وال�سَّ ��اِد، وال�سَّ َلن��ا ِبُلَغ��ِة ال�سّ        الحم��د هلل اّل��ذي َف�سَّ

خي��ر العب��اد، وعلى َم��ْن َتِبَعُهم ِباإِح�س��اٍن اإلى ي��وِم المعاِد.

       وبع��د؛ ف��اإنَّ النَّظ��َر ف��ي الم�س��ادِر والمراج��ِع، وم��ا فيه��ا ِم��ْن 

عجائ��ِب الّتاألي��ِف،  وبدائ��ِع الّت�سني��ِف، وروائِع المقا�سِد، ومحا�ِس��ِن 

ُقُل العقلّياِت؛ اإِِذ المعرفُة اأركاٌن ثالٌث. الفوائِد َي�سَنُع المَلكاِت، وَي�سْ

ُقْلُت: َمصاِدُر والمراجُع والمناهْج

كـــــذا  المَلكــــاُت َأركـــــاُن العلوِم

��الء ف��ي اأركاِن المعرف��ِة: لُب��دَّ ف��ي المعرفِة         ق��اَل م�س��اِيُخنا الُف�سَ

ح��اح، واأ�س��تاذ فّت��اح، وَعْق��ِل َرّج��اح، وَطَل��ٍب واإِلح��اح،  ِم��ْن ُكُت��ٍب �سِ

ٌم اآخ��ر لُه ما َلُه ِمْن عظيِم الفوائِد، وبديِع الفرائِد،  وُي�س��اُف له��ذا ُمَقِوّ

الِء ِمْن ِجّل��ِة العلماِء. وتقري��ِب البعي��ِد، اأَل وه��و ِلق��اُء الُف�سَ

ــــــُل مــــــــاؤُه ــــَأمُّ الِعْلــــٌم َزْرٌع والتَّ

ــــُم زارُع والـــّذْهـــــُن أْرٌض والمعــلِّ

والَبْحـُث فيِه َشـْمـُســُه وَســــمـاُؤُه

َوِلقاُء َأْهــِل الَفْضــِل فيـــِه ناِفــــُع

       َلَفَت نَظري و�َس��رَّ خاطري بع�ُس ق�سائِد المديِح؛ َفَت�س��اَءْلُت َهْل 

ه��ذا المدي��ُح مق�س��وٌد ِلذاِت��ه؟ وا�سُح المعاِل��ِم، َبيُِّن الِعب��ارِة، اأَْم مديٌح 

��َرَب ناظُم��ُه ع�سفوَرين  َر ف��ي الّدلل��ة، وموَج��ٌز في الإ�س��ارِة، �سَ تط��وَّ

فوران: ثناٌء على  بَحَج��ٍر واح��ٍد؛ فالَحَجُر هنا م�سطلُح المدِح، والُع�سْ

��وُع م��ن الّتاألي��ِف  المم��دوِح، وَعْر���سٌ ِلظاه��رِة الم�س��ترِك، وه��ذا النَّ

ٌن  ْظ��ِم، وَتَفنُّ غاي��ٌة ف��ي الجم��اِل، وَروع��ٌة ف��ي المق��اِل، وَبراع��ٌة ف��ي النَّ

��عراَء ِم��ْن َعي��ِب الإيط��اِء]١[، وُي�س��ِعُف الّنا���َس  ف��ي الَق��وِل، ُينِق��ُذ ال�سُّ

نَعِة الجنا���ِس، وُيفيُد المحّرريَن ِمَن  المعجمّيين، وما هو َعْن  في �سَ

معَجِم ال�ّس��ارقِة ِبَبعيٍد.

ْنُت فيها اإِ�س��كاَل البْحِث وغايَة  وق��د جَعْل��ُت ه��ذا البحَث في مقدِّمٍة َبيَّ

المو�سوِع، ومطلَبيِن:

ِطالًح��ا، وعينّي��ٌة ف��ي َم��ْدِح خي��ِر  وُهم��ا: الم��ْدُح والم�س��تَرُك ُلَغ��ًة وا�سْ

ِة. الَبريَّ

فظيُّ لغًة واصطالًحا: أّواًل: المْدُح والمشترُك اللَّ

الم��دُح لغ��ًة: و�س��ُف محا�ِس��ٍن ب��كالٍم جمي��ٍل. وَمَدَح��ُه يمَدُح��ُه َمْدًح��ا: 

اأَْح�َس��َن عليه الّثناء]١[.

ف��اِت الجميل��ِة، خلقّيًة كانت  وا�سطالًح��ا: الّثن��اُء بالّل�س��اِن عل��ى ال�سّ

اأو اختيارّيًة]١[

والم�س��ترك لغ��ًة: ي��دلُّ عل��ى مقارن��ٍة وخ��الف انف��راٍد، وي��دلُّ عل��ى 

يُء بيَن اثَنيِن  ُل وهو اأَْن يكوَن ال�سَّ ا�ستقامٍة وامتداٍد، ومق�سوُدنا الأوَّ

ْرُت  ل ينف��ِرُد ب��ِه اأحُدُهم��ا. ويق��ال: �س��اركُت فالًنا ف��ي ال�ّس��يء، اإذا �سِ

َف��ُه القراف��ّي ِبَقوله: الم�س��ترُك: هو اللَّفُظ  �س��ريَكه]١[، وا�سطالًح��ا: عرَّ

المو�س��وُع ل��كلِّ واح��ٍد ِم��ْن معنَيي��ِن فاأكَث��َر كالَعي��ن]١[. 

       تن��اوَل علماوؤن��ا الأف��ذاُذ م�س��ترَك الألف��اِظ ف��ي فن��وٍن مختلف��ٍة، 

وه��و ذو ق�ساي��ا وم�س��ائل، َي�سي��ُق المق��اُم ع��ْن َب�ْس��ِط ال��كالِم، وم��ا 

قي��َل في��ِه َع��ِن الأع��الِم، ِمْن َمث��اراِت الأَْح��كاِم، وق�سايا ِعْل��ِم الَكالِم، 

واأََث��ِرِه ف��ي الأَْفهاِم، َفَقْد تناَوَلُه اللُّغوّيوَن تحَت ُم�س��مّياٍت مختلفاٍت، 

والأ�سولّي��ون ف��ي اأب��واب ال��ّدللت، والمناطق��ُة ف��ي ن�س��بِة الألف��اِظ 

للمعان��ي، والمف�ّس��رون ف��ي الوج��وِه والنَّظائ��ر، وُل��ِكلِّ ِوْجَه��ٌة ه��و 

َقن��ي اهلل  ل��وا- وفَّ ُمَولِّيه��ا. فاْنُظ��روا الأه��داف، وميِّ��زوا الف��روق وتاأمَّ

��ّيد البطليو�س��ّي)ت5٢٢ه( ف��ي اإن�ساف��ه، اأو  واإّياك��م-  َق��ْوَل اب��ن ال�سَّ

تنبيه��ه]١[ »الم�س��ترُك ثالث��ُة اأن��واع: ا�س��تراٌك ف��ي مو�س��وع اللَّفظ��ِة 

المف��ردِة، وا�س��تراٌك ف��ي اأحواِلها اّلتي تعِر�ُس له��ا ِمْن اإعراٍب وغيره، 

وا�س��تراٌك يوِجِب��ه تركي��ٌب الألف��اِظ وبن��اُء بع�سه��ا عل��ى بع���س]١[«. 

َتِج��دوَن َمث��اَر الخ��الِف ف��ي الأحكاِم وِعْل��ِم الكالِم، واأّم��ا حديثي في 

ِر الم�سطل��ِح،  ه��ذا المق��اِم، فُه��َو بي��اٌن لَجم��اِل ال��كالِم، واإ�س��ارٌة ِلَتَط��وُّ

وتاأّم��الٌت ف��ي روائ��ِع اللُّغة. 

١١٢١١٣ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 



لـغـويـــات

��ُه وع��اٌء         ويْنُظ��ُر القائل��وَن بال�ْس��ِتراِك ِم��ْن اأه��ِل اللُّغ��ِة اإل��ى اأنَّ

للمعان��ي اّلت��ي ل َتْنَح�س��ُر وه��و مظهٌر ِم��ْن مظاِهِر الّت�س��اِع، وَكَتبوا 

تحت م�س��ّمى، ما اّتفق لفُظه وما اختلف معناه، وتارة تحت م�س��ّمى 

المداخل.

ة: للعاّلمة اأحمد  ٌة في أمدوحة خير البريَّ ثانًيا: عينيَّ

ال�ّسجاعّي )ت١١٩7ه( يذكر كلمة عيٍن في القوافي ولها معًنى 

مختلٌف جَعْلُته بين قو�َسين.

أيا ظبَي الَفال َوَكحيل َعْيـن

مس( جى وِضياَء َعْيِن )الشَّ َويا َبْدَر الدُّ

ُحِميَت ِمَن المكاِرِه يا َغـزااًل

َحوى ُكلَّ الَكماِل بدون َعْيـــِن  )العيب( 

َمَلْكَت القْلَب مّني يا حبيبي

وحّق المصطفى المجرى ِلَعيِن  )الماء( 

َدعانا ِلْلِهداَيِة ِنْعَم َطَه

َرسوٌل َقْد َأباَن ِلُطرِق َعْيِن     )القبلة( 

ٌد ما فيِه َشكٌّ َأميٌن َسيِّ

ِبِه ُتْهـــدى اأَلناُم ِبُكلِّ َعْيِن  )الّناحية( 

َلُه ذاٌت َخَلْت ِمْن ُكلِّ سوٍء

وَقْلٌب َقْد َخال ِمْن َشْيِن َعْيِن  )الّرياء( 

ماِء وناَل ُقْرًبا ـَـما َفْوَق السَّ س

ُه وَحظى ِبَعْيِن  )الّنظر( وخاَطَب َربَّ

ْفِس واأَلْفعاِل َقْطًعا َجميُل النَّ

يل( َصِفيٌّ خاِلٌص ِمْن ُقْبِح َعْيِن  )اللَّ

َعال ُرَتًبا َفَلْيَس لها اْنِتهاء

َوَأْظَهَر ديَنُه لخياِر َعْيِن   )الجماعة( 

َرؤوٌف ِبالِعباِد َرحيُم َقْلٍب

َعظيُم الَقْدِر سّيد ُكلِّ َعْيِن  )الكبير( 

كريٌم ُمْنَتًقى بْحُر الَعــطايا

َفَكْم َمَنَح اأَلناَم َجْزَل َعْيِن  )المال( 

َخليُل اهلِل َأحَمُد ذو َكماٍل

ُمجيُر الّناِس ِمْن َلْحٍظ ِبَعيِن  )المطر( 

رحيٌم ِبالِعباِد سريُع َبْأٍس

على َقْوٍم ِلئاٍم ِمْثَل َعْيِن  )الّطائر( 

ا كبيُر الَقْدِر فى الّداَريِن َحّقً

مس(  ُمغيُث الّناِس ِمْن َحرٍّ َلِعيِن )شعاع الشَّ

َرسوَل اهلِل َأْنَت لنا َمالٌذ

جا يا َنْسَل َعْيِن )الخيار(  َلنا فيَك الرَّ

َفَكْم َصَرْفَت َعّنا ِمْن ُكروِب

ِبُدْنيا ُثمَّ ُأْخرى َعْمـَد َعْيِن  )الجّد واليقين( 

ا لَخلُقَك مبدُأ األشياِء َحّقً

ل ُكلِّ َعْيِن )الّشيء(  حبيبي َأْنَت َأوَّ

َعليَك اهلُل صّلى َمْع َسالٍم

َهب( ُأصوُلَك ِمْثَل ذا َمْن ُهْم َكَعْيِن  )الذَّ

وآٌل ُثمَّ َأْصحاٌب جميًعا

نيا والّنفس(  َفُهْم َبَذلوا ِلديٍن ُكلَّ َعْيِن )الدُّ

ا وَكْم َقَضُبوا ِبَسْيِف اهلِل َرّسً

ديد(  ِمَن األعداِء وَكْم َقَهروا ِلَعْيِن  )الشَّ

وَكْم َأْحيا بِهْم َرّبي ُعلوًما

َبًة ومنها ذات َعْيِن  )الحضور( ُمَغيَّ

َكذا َأْتباُعُهْم ما قاَل َعْبٌد

َأَيا َظْبَي الَفال وَكحيَل َعْيِن )العين الجارحة(  

إبـداعـات شعريـة

ـــــٌة َتــْتــَرى ِرقَّ
 لل�شاعر/ خالد م�شطفى

َفاْعَلِمي ــي  َذاِت ــِت  َأْن َحَياِتي  َيا 

َحى َجاِهٌل َمْن اَل َيَرى ِفيِك الضُّ

ــَهــى ــلــنُّ ِل َوَرَواًء  ــاًء  ــ ــَف ــ َص ــا  ــ َي

َهًوى ِمْن  َقْلِبي  َذاَك  َدْرِبــي  ُنوَر 

َنــْغــَمــًة َتــْلــَثــِمــيــِه  َأْن  َيــْبــَتــِغــي 

ُه َفكَّ َيْرُجو  ــِر  ْس اأْلَ ِفي  َمــْن  ُكــلُّ 

ــِتــي َســاِحــَرِتــي َأْحــَبــْبــُتــَهــا     ــَغ ُل

ِفي ْفَس،  النَّ ُيِريُح  َنْغٌم  َلْفُظَها 

ِبَنا َتــْهــِوي  ــَهــا  ِإنَّ َعــْنــَهــا  ــيــَل  ِق

َجاِمٍد َلْفٍظ  َغْيُر  ِفيَها  َلْيَس 

ِعي اْلُمدَّ ُلــَعــاِب  ــْن  ِم ــمٌّ  ُس َذاَك 

َضْعَفَها َتْشُكو  اْلَيْوَم  ُيَقاُل  َلْو 

ُمْمِطٍر ِجــْذٍر  َغْيَر  َوَجْدُتْم  َهْل 

َجَنى  َقْد  َعَلْيَها  َمْن  َواْسَأُلوَها: 

ــَمــا ِإنَّ ــٍف،  ــْع َض َأيُّ  ِفيَها  ــَس  ــْي َل

ِم ُكلُّ َحْرٍف ِمْنِك َيْجِري ِفي الدَّ

َعِمي َأْو  ــاٍو  َغ ــَو  َوْه َشْمٌس  ــِت  َأْن

ــي اْلــَفــِم ــِت ِعــْطــٌر َوَشــــَذاُه ِف َأْنـ

ْنــُجــِم اأْلَ َبْيَن  ــَو  َوْه َيــْهــِوي  ــاَد  َك

َواْلَثِمي ي  َلبِّ ْســـِر  اأْلَ ِشَفاِه  ِمــْن 

ــوَد اْلــِمــْعــَصــِم ــُي ــَوى ُق ــ ــا َأْه ــ َوَأَن

ُمْلِهِمي َقْلِبي  ُعْمِق  ِفي  َنْبُضَها 

َمْغَنِمي ِرَضاَها  ِسْحٌر،  َحْرِفَها 

ُمْظِلِم َطــِريــٍق  ِفــي  َقــْبــٍو  َتــْحــَت 

اْلَمْهَرِم َبْعَد  َماَت  َقْد  َيِعْش،  َلْم 

ــِم ْظــَل اأْلَ َفِحيِح  ِفــي  ِحــْقــٍد  ــاُر  َن

الَمْنَجِم ُكُنوُز  َهــِذي  َفاْنُظُروا 

اْلُمْعَجِم؟ ُحُقوِل  ِفي  ِباْلَمَعاِني 

ِلْلُمْقِدِم؟ َدَنــا  ِفيَها  َواْلــَجــَنــى 

ْرَغِم ْبُل ُمْلَك الضَّ َقْد ُيِضيُع الشِّ
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الكتابات والمعاجم العبرّية - العربّية الوسيطية

والمعجم الّتاريخّي للغة العربّية

أ. د. أحمد الّشحالن

مـعـجـميــات

المعجــم الّتاريخــّي للغــة العربّية ال��ذي اأْينعت ثم��اُره اليوم 
بحمد اهلل هو:

 مدونته: نقو�س، م�سكوكات، مخطوطات مطبوعات
زمانه: من اأقدم الّنقو�س وما ُخّط في النظائر ال�ّسامّية  
الجهود: مئات من الباحثين والمجمعّيين والإدارّيين.

ســنده: ركي��زة �سيا�س��ّية معنوّي��ة مطبوع��ة بالّطاب��ع الأكاديم��ّي، 
وّفرت له من المال والعناية ما �سّهل الّطريق واأو�سل المجهود اإلى 

غاي��ة المنتهى. 
هذه الّصفة وهذه الجهود.

فما عالقة مو�سوعي بهذا العمل المعجمّي الجّبار؟
اأتح��دَّث ف��ي اإ�س��هامي ه��ذا ع��ن مدّونة لغوّي��ة عربّية ل��م تدخل �سمن 
م��ادة المعج��م الّتاريخ��ّي لّلغ��ة العربّي��ة، مدّون��ة عربّي��ة غي��ر اأّنه��ا 
ُح��ررت بحرف عبرّي، وهذا هو �س��بب غيابه��ا. اإنها المدّونة العربّية 

المكتوب��ة بالح��رف العب��رّي، فنقول:
المعــارف اليهودّيــة قبــل اإلســالم: تمح��ورت المع��ارف 
اليهودّي��ة قب��َل الإ�س��الِم ح��وَل العل��وِم الّدينّي��ِة ودرا�س��ات لغوّي��ة 

مح��دودة، ول ي�س��مح المج��ال بتو�س��يع الق��ول ف��ي ه��ذا.
��ُع اليه��وِد  ��َر و�سْ المعــارف اليهودّيــة بعــد اإلســالم:  تغيَّ
م��ع ظه��وِر الإ�س��الِم، َو�س��اَر الفك��ُر الِعْب��رّي اليه��ودّي عل��ى امت��داِد 
العرب��يِّ  الفك��ِر  م�س��اِر  ُخط��ى  عل��ى  الإ�س��المّيِة،  الإمبراطورّي��ِة 
، ل�س��تراك الأ�س��وِل والأَُروَم��ة، ولعتم��اِد اأ�س��وِل الوحِي،  الإ�س��الميِّ
، عل��ى كّل مكّونات��ه كي��َف م��ا كاَن  وانفت��اِح المجتم��ِع الإ�س��الميِّ

ُمعتقده��ا ف��ي العه��وِد الّزاه��رة م��ن ح�سارت��ه. 
 اإذن اّتب��َع م�س��اُر الفك��ِر العب��ريِّ اليه��وديِّ ف��ي عه��وِد الإ�س��الِم، 
نف���َس خط��ى العل��ِم العرب��يِّ الإ�س��الميِّ ف��ي كثي��ٍر من تفا�سيل��ه. كان 
انط��الق الف��ورة العلمّي��ة الإ�س��المّية م��ن الّن���س المقّد���س، حيث دعا 
َفْه��ُم الّر�س��الِة اإل��ى َفْه��ِم اللُّغ��ِة وم��ا َخْلَف اللَّف��ِظ، َفَظَه��َر عْلُم التَّف�س��يِر 
بداي��ة، فعل��م النحو، فالّتعجي��م، فعلوم نظم الكالم في علوم البالغة 
وعل��م الحدي��ث، فعلوٌم اأخ��رى َكِعْلِم الأ�س��وِل والفقِه وعْل��ِم المواريِث 
فعل��م ال��كالم والفل�س��فة فالعل��وم الحّق��ة. والمتاأّم��ُل في تاري��ِخ الفكِر 
، �َس��َيِجُد في الق��راآِن وفرائ�ِس الإ�س��الِم والحديِث، الم�سدَر  الإ�س��الميِّ
َل ِلِعْلِم الكالِم، ومنه الفل�سفة والّتاريخ، والجغرافيا وعلم العدد،  الأوَّ

والهيئ��ة والفل��ك والّطّب.
ل��م ت�س��تطع اليهودّي��ة ف��ي اأر���س الإ�س��الم اأْن تع��ِزل نف�س��ها ع��ن 
ه��ذه الّدفع��ة الفكرّي��ة الإ�س��المّية الهائل��ة. ولأنَّ الق��راآن كان ُمنطَل��َق 
��ا  المع��ارِف ف��ي الإ�س��الِم، ف��اإنَّ العه��َد العتي��ق �س��يكون ه��و اأي�سً
عن��د يه��ود الب��الد الإ�س��المّية، اأُ���سَّ معارفه��م، حول��ه ت��دوُر البح��وُث 
والجته��ادات، ف�سياغُت��ه لغ��ٌة راقي��ة، وم�سموُن��ه ت�س��ريٌع وتاري��خ، 
وَفْهُمُه ي�س��َتوِجُب ا�س��تناد الفكِر والعقِل. ومن هنا انطلقت الدِّرا�ساُت 
��ُة ل��دى يه��وِد ِب��الِد الإ�س��الم، م��ن منَطَل��ٍق فكريٍّ ا�س��تند فيما  اليهوديَّ
ا�س��تند علي��ه ن���ّس العه��د العتيق )الّت��وراة( وِعل��م الكالِم اّل��ذي تتلَمَذ 
��َرْت مناهُج��ه ِبَمناهجهم،  في��ه اليه��وُد عل��ى اأعالِمِه الم�س��لمين، وتاأثَّ

��ٍة لُب��دَّ اأن ت�سي��َر ه��ي لغ��ة الّتوراة.  وِبُلَغ��ٍة عربيَّ
عنون��ا ه��ذه المداخل��ة بالكتاب��ات والمعاج��م العبرّي��ة العربّي��ة 

الو�س��يطّية والمعج��م التاريخ��ي للغ��ة العربّي��ة   
فمق�سودن��ا اإًذا بالكتاب��ات، ه��ي كّل العل��وم والمع��ارف العربّي��ة 
الإ�س��المّية الم�س��ار اإليه��ا اأع��اله، اأي عل��م الكالم والفل�س��فة والتاريخ 
ّب والّت�س��ّوف والأدب  والجغرافي��ا وعل��م الع��دد والهيئة والفل��ك والطِّ
��َف يه��ود الح�س��ارة  وف��ّن المقام��ة والّنق��د الأدب��ّي وغيره��ا. فق��د اأَلَّ
العربّي��ة الإ�س��المّية في �س��رق الإ�س��الم وَغْرِب��ِه، في الع�سر الو�س��يط، 
ة باللُّغة العربّية في كّل هذه، غير اأّنها كتبت بالحرف  موؤلَّفاٌت مهمَّ
العبرّي، َفَظلَّْت محجوبًة عن ُقّراء العربّية، وبهذا لْم َتِجْد لها مكاًنا، 
عل��ى اأهّميته��ا، ف��ي خطاطة مدّونة المعجم الّتاريخ��ّي لّلغة العربّية. 
ول ي�س��مح الوق��ت بالّتف�سي��ل في ه��ذا، لذلك ننتق��ل للحديث باإيجاز 
اإل��ى الّتاآلي��ف اّلت��ي لها �سل��ة ِبِعْلِم المعاجم. واأق�س��د بذلك الموؤلَّفات 
المعجمّي��ة العبرّي��ة العربّي��ة، اّلت��ي م��ن المفرو���س اأْن تك��وَن له��ا 
مكانتها في هذا المعجم، وهي مكتوبة في معظمها باللُّغة العربّية، 

غي��ر اأنَّ حرفه��ا عب��رّي، اأخفاها عن اأعي��ن الباحثين.
كت��ب اللغ��ة والمعاج��م: ظه��َرْت اأوائ��ُل المعاج��ِم العبرّي��ِة ف��ي الق��رِن 
. ومنه��ا معج��ٌم ف��ي ُلَغ��ِة  الّتا�ِس��ِع المي��الديِّ ف��ي ال�ّس��رِق الإ�س��الميِّ
ا�س��ِع  َف��ُه الرب��ّي �سم��ح ب��ن بلوط��ي م��ن علم��اِء الق��رِن التَّ الّتلم��وِد األَّ
، ومعجم في »تفا�س��ير الفقهاء لكتاب الّطهارة« المن�س��وب  الميالديِّ
ل�س��معون قي��ارا ف��ي نهاي��ة القرن الّتا�س��ع. تتّب��ع موؤّلف ه��ذا المعجم 
ال�س��تعمالت اللغوّي��ة المختلف��ة، مقاِرًن��ا بين لغة الّت��وراة والّتلمود 
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والم�س��نا والترگــوم  والعربّي��ة. كم��ا �س��رح في��ه كلم��ات م��ن اليونانّي��ة 
والفار�س��ّية. فه��و اإًذا اأول كت��اب لغ��وّي مق��ارن. 

ث��ّم و�س��ع ســعديه گؤون الفّيومــّي، ال��ذي ول��د ف��ي م�س��ر )٨٨٢-٩٤٢م(، 
��ه ِلُلغ��ِة  ُمْعَجَمي��ن، اأحدهم��ا اإلگرون )الجام��ع(، وه��و كت��اب خ�سّ
ا،  ��َب في��ه اللُّغ��ة ترتيًب��ا األ��ف بائيًّ ��عر. اإذ ق�ّس��مه ق�س��مين: ق�س��ًما رتَّ ال�سِّ

وق�س��ًما رّت��ب في��ه القوافي عل��ى نف���س الّطريقة. 
والمعج��م الّثان��ي ه��و كت��اب ال�ّس��بعين لفظ��ة، وه��َي الألف��اظ اّلت��ي 
��َر ه��ذه الألفاظ ِبُلَغ��ِة علماء  وردت م��ّرة واح��دة ف��ي الّت��وراة. وقد ف�سَّ
الّتلم��ود. كم��ا ا�س��تعمل الّلغ��ة العربّية في تف�س��يره لغوام���س الكتاب 

المقّد�س.
ومن ُمْعَجمّيي الغرِب الإ�س��المّي يهودا بُن قري���س الطاهرتّي )ن�س��بة 
َع  ين. َو�سَ اإلى طاهرت في الجزائر( )القرن الّتا�سع -العا�سر الميالديَّ
»معجًم��ا«  كان عب��ارة ع��ن ر�س��الة َبَعَثها اإلى يهوِد فا���س. واأراد ِمْن 
َن  ِة ا�ستعماِل الآرامّيِة التَّوراتّيِة، َفبيَّ عَمِلِه هذا َتْنبيَه هوؤلِء اإلى اأهميَّ
���س. وجاء في  ��وراة تحت��وي عدي��ًدا م��ن اللُّغات وكّلها ُمَقدَّ له��م اأنَّ التَّ
معَجِم��ه ه��ذا ِبَكثي��ٍر مَن الآرامّي��ِة والعربّي��ِة والاّلتينّي��ِة والأمازيغّيِة 

)الّر�سالة(. 
المق��ارن الأول: اأب��و الولي��د م��روان ب��ن جناح: اأ�س��هر واأه��م معجمّيي 
اليه��ود ف��ي الغ��رب الإ�س��المّي، ُوِل��َد ِبُقرطب��َة ف��ي اآخ��ِر القرِن العا�س��ِر 
ن���������قيح«:  ه��ا »كت��اب التَّ المي��الدّي. ول��ه موؤلَّف��اٌت متع��دِّدٌة ِم��ْن اأهمِّ
��ُه ِبِعْل��ِم النَّح��و و�س��ّماه الّلم��ع.  المق�س��م اإل��ى ق�س��َميِن: اأحُدُهم��ا َخ�سَّ
ه  ٍة غير اأنَّ والّثاني بالمعجم و�سّماه الأ�سول. األَّف الكتاب ِبُلَغٍة عربيَّ

كَتَب��ُه بالح��رف العبرّي. 
يذك��ر الموؤّل��ف ف��ي مقّدم��ة الّن���سّ اأّن��ه يري��ُد ف��ي َعَمِل��ِه ه��ذا اأْن 
يعج��م م��ا وَق��َع بي��َن يَديِه ِم��ْن لغ��ة »المقرا« )العه��د العتي��ق( وُيبّين: 
ه��ا ما تدعو الحاج��ُة اإلى تبييِنه  »ِم��ْن ت�ساريِفه��ا وي�س��َرُح ِم��ْن َغَر�سِ
��ا ع��ن ا�س��تعماله للح��روف »ف.ع.ل« وزًن��ا  و�س��رِحه«. وتح��ّدث اأي�سً
لم�س��تّقاِت الَكِل��ِم، وه��و عم��ٌل انف��َرَد ب��ه ع��ن غيره م��ن الّنح��اة، تقليًدا 
للنَّح��و العرب��يِّ م��ع اأنَّ هذا القاَلب غير �س��ليم بالّن�س��بة للغ��ة العبرّية. 
واأث��ار م�س��كل ال���جذر الث�ّ��الثّي اّل��ذي ج��اء ف��ي �س��ورة ج��ذر ثنائ��ّي 
ِلَت�س��ابه عيِن��ه ولِم��ه، اأو لأّن��ه اأج���وف، وب�َي�َّ��َن �س�ع���وبة در���س ه��ذا 
ه  الّن��وع م��ن الج��ذور. ثمَّ تح��دََّث عن تق�س��يم الكتاب اإجم��اًل، فقال اإنَّ

��َمه اإل��ى اثنين وع�س��رين مقالة على عدد ح��روف المعجم بترتيب  ق�سَّ
��ه انفرد ِبه��ذا العمل.  األ��ف بائ��ّي، واأنَّ

تتبَّعن��ا َمنه��ج اب��ن جن��اح ف��ي ال�ّس��رح والّتف�س��ير والّتحلي��ل فكان��ت 
نتيج��ة مالحظاتن��ا م��ا ياأتي:

�س��رح اب��ن جن��اح األفي��ن ومائ��ة وثماني��ة واأربعي��ن جذًرا م��ن اأ�سول 
��َر منه��ا  َيِغه��ا وتراكيِبه��ا واأَْبِنَيِته��ا ومرادفاِته��ا. َف�سَّ الّت��وراة، ف��ي �سِ
مائتي��ن وت�س��عة اأ�س��ول باللُّغ��ة العربّي��ة وكان منهج��ه ف��ي ه��ذا 

كالّتال��ي:
-  تف�س��يُر َلْف��ٍظ ِبَلْف��ٍظ اآخ��َر عرب��ّي ي��دلُّ عل��ى نف���س المعن��ى، وهم��ا 

مت�س��ابهان �سوًت��ا. 
-  تف�س��يُر َلْف��ٍظ ِبَلْف��ٍظ اآخ��َر عرب��ّي يدلُّ على نف���س المعن��ى ويختلفان 

�سوًتا.
َدْت معانيِهم��ا وت�س��ابهْت وُهم��ا  -  تف�س��يُر َلْف��ٍظ ِبَلْف��ٍظ اآخ��َر تع��دَّ

مت�س��ابهاِن �سوًت��ا.
َدْت معانيِهما واختلفا �سوًتا. -  تف�سيُر َلْفٍظ ِبَلْفٍظ اآخَر تعدَّ

-  تف�سيُر ا�ستعماٍل مجازيٍّ ِباآَخَر مجازّي.
-  ِتبياُن ما َيَقُع في اللَّفِظ العبرّي، ِب�َس��بيِهِه في َلْفِظ عربّي يخالفه 
�سوًت��ا اأو ي�س��بهه، وذل��ك في اإعالِل��ه وقلِب حروِف��ه واإبداِلها، وحذِف 

بع�ٍس منها واإدغاِمها.
وًت��ا،  -  تف�س��يُر َلْف��ٍظ ي��دُلّ عل��ى ع��اداٍت عبرّي��ة باآخ��َر مخاِل��ٍف ل��ه �سَ

وي��دلُّ على نف���س الع��ادات العربّية.
-  التَّف�س��ير بالِقَي��م، مث��اًل عن��د تف�س��يره כבר זהב: )كف��ر زه��ف( 
ب��ذرة، ق��ال: »والب�������ذرة العبرانّي��ة ث����الثة اآلف مثق��ال عبرانّي��ة، 

فَتك��ون ع�س��رة اآلف مثق��ال عربّي��ة«.
-  تف�سيُر القليِل الّنادِر في العبرّية بالقليل الّنادر في العربّية.

-  تف�س��يُر اللُّغ��ات ف��ي العبرّي��ة باللُّغ��ات ف��ي العربّي��ة مث��ل זו )زو( 
اّلت��ي تعن��ي الإ�س��ارة غي��ر اأّنه��ا ت�س��تعمل مو�س��وًل، يق��ول: »وتق��ول 

الع��رب ذو �س��معت ب��ه بمعن��ى الذي �س��معت به«. 
وق��د اأت��ى اب��ن جن��اح ف��ي تف�س��يره ه��ذا بكثي��ٍر ِم��ْن ُلَغ��ِة الع��رِب 
وا�س��تعمالِتها واأقواِله��ا وم���جازاِتها وغريِبها ونادِره��ا ولهجاِتها 
الأمث��اِل  ال�س��عر والق��راآن. واأت��ى كذل��ك بكثي��ٍر م��ن  وقلي��ِل م��ن 
والماأثوراِت واأقواِل الفال�سفِة والتَّعاريِف الّطبّية والعلمّيِة والعاداِت 

واللََّهج��ات. 
اأّم��ا ُلغ��ُة اب��ن جن��اح العربّي��ة فه��ي لغ��ة جّي��دة ل اأث��ر فيه��ا م��ن لغته 

العبرّي��ة، ول��م تخ��رج عن قواع��د اللغ��ة العربّية اأو ا�س��تعمالتها.
  المق��ارن الثان��ي: م��ن معجمّي��ي الع�س��ر الو�س��يط ه��و اأب��و اإبراهي��م 
اإ�س��حاق ب��ن ب��رون ال�ّسرق�س��طّي اّل��ذي عا���س ف��ي �سرق�س��طة ومالق��ة 
اأواخ��ر الق��رن الحادّي  وبداية الّثاني ع�س��ر.  ول��م ُيعَرْف له اإل كتاب 
الموازن��ة بي��ن الّلغ��ة العبرانّي��ة والعربّي��ة. ويعتب��ر عَمُلُه في��ه امتداًدا 
لمنه��ج المقارن��ة الّلغوي��ة اّل��ذي َظَه��َر عل��ى ي��د يه��ودا ب��ن قري���س 
الّطاهرت��ّي، الفا�س��ّي المغربّي اّلذي عا���س ف��ي المنت�سف الّثاني من 

الق��رن الّتا�س��ع المي��الدّي. 
َكَت��َب الموؤلِّ��ف كتاب��ه بالّلغة العربّي��ة وبالحرف العب��رّي، على عادة 
اليه��ود اّلذي��ن كان��وا يعي�س��ون ف��ي َكَنِف بالد الإ�س��الم. وتن��اول فيه 
جاِنَبي��ن: جان��ب النَّح��و، وجان��ب المعج��م وهو ق�س��م اأطول بالّن�س��بة 
للباق��ي م��ن الكت��اب. وَنَه��َج في��ه المقارن��ة بي��ن اللُّغ��ة العبرانّي��ة 
والعربّي��ة والآرامّي��ة بالّدرج��ة الأول��ى. ب��داأ اب��ن ب��رون ه��ذا الق�س��م 
بمقّدم��ة تح��ّدث فيه��ا ع��ن منه��ج تع��اور الح��روف بي��ن العبرانّي��ة 
والعربّي��ة، اأي الّن�س��ق المّتب��ع ف��ي تغيير منطوق اللَّف��ظ بتغيير بع�س 
حروف��ه م��ع بق��اء معناه. مثال שלש )�َسُل���ْس(: ثالث��ة. فالغالب في 
الّلف��ظ العب��رّي اّلذي فيه �س��ين اأْن يكون في مقابل��ه العربّي ثاء. وقد 

عر�س لهذا القانون في جّل الحروف العبرّية. و�سّمى هذا «تعاوًرا«. 
َب الأفه��اَم اإل��ى الأ�س��ول العبرّي��ة الغام�س��ة بع��د  وِبه��ذا الّنه��ج ق��رَّ
مقارنته��ا باللُّغ��ة العربّي��ة، وَتبّي��ن ل��ه به��ذا الفعل �ِس��رُّ غمو�س كثير 
ر  ه��م اأْغَفلوا �ُس��َنَن التَّطوُّ م��ن المعان��ي عند المف�ّس��رين اليه��ود، ذلك اأنَّ
��ل والج��وار  اللُّغ��وّي، َفَخِف��َي عنه��م م��ا يق��ع ف��ي اللُّغ��ات ِب�َس��َبِب الّتنقُّ
وتف��ّرع المعان��ي وتح��ّول المج��از الّلغوي اإلى حقيق��ة لغوّية في لغة 
اأخ��ت، مث��ل «الّلَب��ن« ال��ذي كان يعن��ي »البيا���س« في اللُّغ��ة العبرّية 
فاأطلق مجاًزا في اأ�سل التَّ�سمَية على »اللَّبن« اّلذي هو منتوج البقر 

ف��ي الّلغ��ة العربّي��ة،  ف�س��ار بعده��ا ا�س��ًما »حقيق��ة« ل مجاًزا. 
ا، وي�س��تخرج من  ��ن م��ا و�سلن��ا م��ن الكت��اب 5٢١ اأ�س��اًل عبريًّ يت�سمَّ
مقابالته��ا م��ا يف��وق ١500 اأ�سل عربّي. )حوالي ن�سف الكتاب هو 
الذي بقي(. ل يت�سع المقال بالحديث عن منهج ابن برون في كتابه 
��ا منها تبّي��ن اأهّمّيته  ه��ذا غي��ر اأنَّ م�س��ادره العربّي��ة اّلت��ي ذكر بع�سً
ف��ي و�س��ع المعاج��م، وم��ن م�س��ادره كت��اب العي��ن للخلي��ل )7١٨- 
ح��اح للجوه��رّي ت١00٣، وت��اج العرو���س للّزبي��دي  7٨6(، وال�سَّ
)١١٤5- ١٢05( والجمه��رة لب��ن دري��د )٨٣7- ٩٣٣( وكت��اب 
الّنب��ات للّدين��وري )٨٢٨-٨٩5( والمج��ّرد وال���ُمنّجد، لك��ّراع الّنم��ل 
)ت ٣١6 ه���(، والمقت�س��ب للمب��ّرد، والجم��ل للّزّجاج��ّي، ومقام��ات 

بدي��ع الّزم��ان الهمدانّي واب��ن الأنبارّي.
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مـعـجـميــات

ا�ست�س��هد  الذي��ن  ال�ّس��عراء  اأّم��ا  ــف:  المؤلَّ فــي  الّشــعراء 
ب�س��عرهم: ذو الّرم��ة، والف��رزدق، عنترة، الّنابغة، الّراج��ز، اأبو الّنجم، 
امروؤ القي���س، العّبا���س بن الأحنف، ال���ممّزق الَعبدي، كثّير عّزة، ابن 
اأبي ريبعة، اأبو المقدام الب�سرّي، قي���س بن الملّوح، قي���س بن ُذريح، 
ُع��روة ب��ن ال��ورد، �س��حيم ب��ن وثي��ل، عم��ر ب��ن كلث��وم،  المتنّب��ي، عبد 
م��د ب��ن من�س��ور البغدادّي،  اأب��و الّنجم، الُكَميت بن زيد الأ�س��دّي،  ال�سّ
اأع�سى باهلة، المهلهل، زهير بن اأبي �ُسلمى،، ُعروة بن حازم، روؤبة، 
عنت��رة، الح�سرم��ّي ب��ن عام��ر، الّنابغ��ة، ح�ّس��ان ب��ن ثابت، قي���س بن 
، َطَرف��ة ب��ن العب��د، اأب��و طال��ب ب��ن عب��د المطل��ب، اأب��و  عام��ر المنق��ريِّ
الع��الء المع��رّي، الّرّيا�س��ّي، ال�ّس��ليك ب��ن ال�ّس��لكة، اأب��و تّمام، ب�ّس��ار بن 
ُبرد، ذو الخرق الّظَهري. و�سعراء اآخرون لم نعثر لهم على ا�سم. )5٩ 
�س��اعًرا(. كم��ا ا�ست�س��هد بالق��راآن والحدي��ث. واأورد الكثي��ر من عادات 

الع��رب واأحواله��م الجتماعّية ف��ي مقارناته.
وعل��ى الرَّغ��م من اأهمّية كتاب الموازنة ف��ي تاريخ الّتاأليف الّنحوّي 
المعجم��ّي عن��د اليه��ود، فاإّن��ه ل��م يل��ق القب��ول والهتم��ام؛ لأ�س��باب 
منه��ا: اأّن الَيه��ود اإذ ذاك، كان��وا يرف�س��ون مقارن��ة الّلغ��ة العبرّي��ة 
المقّد�س��ة بغيره��ا م��ن الّلغ��ات الّدنيوّي��ة. ولع��ّل كت��اب اب��ن ب��رون 
��راع الّلغ��وّي. فق��د كان��ت لهجة  )الموازن��ة(، اأ�س��دق تمثي��ل له��ذا ال�سّ
الموؤّل��ف الجدلّي��ة وا�سحة جلّية، عندما اأرجع �سعف الفقهاء اليهود 
ا فيم��ا كان يعتبره  اإل��ى جهله��م بمناه��ج الّتحليل الّلغ��وّي، خ�سو�سً
��ا ف��ي لغ��ة الّت��وراة. وق��د ق��ّرب اب��ن برون الأم��ور اإل��ى الأفهام  عوي�سً
بمقارن��ة الأ�س��ول العبرّي��ة الغام�س��ة بالّلغة العربّي��ة، وو�سعها في 
حق��ل الّدلل��ة الم�س��تركة، فتبّي��ن ل��ه به��ذا الفع��ل �س��رُّ غمو���س كثي��ر 
م��ن المعان��ي عند المف�ّس��رين اليه��ود، ذلك اأّنه��م اأغفلوا �ُس��َنن الّتطّور 
��ل والج��وار  نقُّ الّلغ��وّي، َفَخِف��َي عنه��م م��ا َيَق��ُع ف��ي اللُّغ��اِت ِب�َس��بِب التَّ
ِع المعان��ي وتح��ّول المجاز اإلى حقيقة. وكان م��ن البديهّي اأْن  وتف��رُّ
يرف���س الفقه��اء اليهود -الذين يّتهمهم لغوّيو العبرّية بقّلة الفهم- 
َة مفتاًحا  اآراء اب��ن ب��رون الجريئ��ة اّلت��ي تري��د اأْن تجعَل اللُّغ��َة العربيَّ
��ا اأْن ل ُيْعَج��َب ه��وؤلء، وق��د  ِلَفْه��ِم الّت��وراة، وكان م��َن الَبديه��يِّ اأي�سً
لم��ود  ��َر فك��َر المتاأّدب��ة اليه��ود ومتنّوريه��م ف��ي فل��ك التُّ رام��وا َح�سْ
وتوابع��ه، كتاًب��ا ا�ست�س��هد في��ه �ساحب��ه بالق��راآن والحدي��ث واأق��وال 
ا،  ا اأو ُمخ�سرًما اأو اإ�س��الميًّ العرب و�س��عرائهم، َمْن كان منهم جاهليًّ

ا.     وقد ا�ست�س��هد ِب�ِس��ْعِر ت�س��عٍة وخم�س��يَن �س��اعًرا عربيًّ
وِم��َن المعجمّيي��َن اأب��و �س��ليمان داود اأبراهام الفا�س��ّي )ق ١٢(، وهو 
اأََح��ُد كب��اِر المعجمّيي��ن القّرائي��ن، ومعجم��ه ه��و " األگرون" اأو كت��اب 
�َس��ه عل��ى ثنائّي��ة الج��ذر، وبناه عل��ى مذهب  جام��ع الألف��اظ. وق��د اأ�سَّ
القّرائي��ن اليه��ود، اأْي اّلذي��ن ل يقَبل��وَن اأ�س��اًل لليهودّي��ة اإّل الّت��وراة، 

ويرف�س��ون �س��ائر ُكُتِبها الأخ��رى مثل الّتلمود والمدر�س��يم.
وتتابع��ت الحرك��ة المعجمّي��ة، �س��واء ف��ي كت��ب الّتف�س��ير اأو ف��ي كت��ب 
��ة، مثل معاجم الأفعال، اأو المعاجم العامة، �س��واء  المعاج��م الخا�سّ
َر  في الأندل�س اأو في جنوب فرن�سا. غير اأّن اأ�سلوَبها ونهَجها قد تغيَّ

��رت اللُّغة وتغّير الهدف. كما تغيَّ

ممّيزات المعاجم 
��ر المعاج��م العبرية بالمدار���س المعجمّي��ة العربّية المعروفة  ١ �  تاأثُّ
��ا اأّمه��ات المعاج��م، ُكتَب��ْت  اآن��ذاك؛ وذل��ك اإل��ى اأّن ُجّله��ا، وخ�سو�سً
ه��ا نهَج��ْت نْه��َج المعاج��م العربّي��ة  بالعربّي��ة بح��روف عبرّي��ة، فاإنَّ
المو�س��وعّية، اإْذ تنطِل��ُق ِم��ْن ترتي��ٍب األفبائ��يٍّ ِل�َس��رِح اللَّفظ��ِة �س��رًحا 
ه��ا بحًث��ا  ه��ا ت�س��تقرئ ن�سو���سَ الّت��وراِة وَغواِم�سَ ��ا، غي��ر اأنَّ لغويًّ
ع��ن المعان��ي المختلف��ة، م�س��تعملًة و�س��ائَل ال�س��تنباِط وال�س��تقراِء 

والّتاأوي��ِل والمقابل��ِة.
٢� ن�س��وء ج��دل وا�س��ع بين الّربّيين والقّرائي��ن. فقد قامت خ�سومات 
م�س��هورة حول الّتاأويل القريب والبعيد، لم تخُل منها كتب الفل�س��فة 
وال��كالم اليهودّيي��ن، مث��ل كت��اب دلل��ة الحائري��ن لب��ن ميم��ون. 
كم��ا ظه��َرْت خ�سوم��ات اأخ��رى ت�س��ِبُه الخ�سومات ال��واردة في كتب 
الخالِف والمدار�ِس الأ�سولّية والّنحوّية، منها ما دار حول العقيدة، 
ِة  ومنها ما دار حول َعَدِد حروِف الَجذِر، ومنها ما دار حوَل �سالحيَّ

ال�ست�س��هاِد بالعربّية.
٣�  ظه��ور المقارن��ات اللُّغوّي��ة. ُتع��ّد المعاج��م العبرّي��ة - العربّي��ة 
اأول��ى المعاج��م المقارن��ة ف��ي العروبّي��ات )ال�ّس��امّيات(. وذل��ك كان 
، َفُلَغُتهم العلمّية هي  نتيجًة ِلواقِع يهوِد الأندل�س والغرب الإ�سالميِّ
العربّي��ة، ولغ��ة كتابه��م المقّد���س والّتلم��ود ه��ي العبرّي��ة والآرامّي��ة، 
والآرامّية اأّم لل�ّس��ريانّية، وقد عا�س��وا ينتقلون بين اإ�س��بانيا الم�سلمة 
والم�س��يحّية، اإّم��ا لأعماله��م الّتجارّي��ة اأو للمه��ام الّدبلوما�س��ّية اّلتي 

كلَّفهم بها اأ�سحاب ال�ّسلطان اأو لأ�سباب غير ذلك، فكان لُبدَّ من اأْن 
ي�س��تعملوا اللُّغ��ات الق�س��تالّية والاّلتينّية، بل عا���س جلُّه��م في اأر�س 
�سل��وا بالّلغ��اِت الأمازيغّي��ة، فالحظ��وا عالق��ة القرب��ى  المغ��ارب فاتَّ
والّتاآخ��ي ف��ي الأخ��وات العروبّيات-الحامّي��ات، والّتباع��د بينهم��ا 
��ا معج��م  وبي��ن الاّلتينّي��ات. ولذل��ك كان��ت ه��ذه المعاج��م، خ�سو�سً
يهودا بن قري���س، واأبي الوليد بن جناح، واإ�س��حق بن برون، وداوود 

الفا�س��ّي، معاج��َم مقارن��ة بالغة الأهمّي��ة والغنى.
��ا المذك��ورة اأع��اله، ل��م تّتخ��ذ  ٤ � اإّن ه��ذه المعاج��م، وخ�سو�سً
�س��عت ف��ي  العربّي��ة لغ��ة تف�س��ير و�س��رح ومقارن��ة وح�س��ب، لكنَّه��ا اتَّ
المج��الت الح�سارّي��ة العربّي��ة الإ�س��المّية، َفنقَلت الكثير من ال�ّس��عر 
العرب��ّي جاهلّي��ة ومخ�سرمة وموّلدة، والكثي��َر من الأمثال والأقوال 
ال�ّسائرة العربّية جاهلّيًة واإ�سالمّيًة، بل منها اّلذي ا�ست�سهد بالقراآن 
والحدي��ث عل��ى �سّح��ة لغ��ة الّتوراة، مث��ل معجم ابن ب��رون الموازنة.
ْت ق�س��ًما للّنحو وق�س��ًما للمعجم،  �سَ 5� اإّن اأّمهات هذه المعاجم، خ�سَّ

مثل تنقيح ابن جناح، وموازنة ابن برون.
6 � ل��م يْخ��ُل الّتاألي��ف المعجم��ّي اليه��ودّي ف��ي ه��ذه الفت��رة، م��ن 
ال��ّروح العقائدّي��ة المذهبّية اّلت��ي اعتبرت اللُّغَة روَح الوحي، والفعَل 
م�س��َلَك الإدراِك والَفْه��ِم. فانتق��َل الِخ�س��اُم ِم��ْن ع��دِد ح��روِف الج��ذِر 
اإلى الأََزمات ال�ّسيا�س��ّيِة داخَل الّطائفِة ولدى ذوي النَّهي والأمر، ُثمَّ 
ا ف��ي كتِب فال�س��فِة الع�س��ِر الو�س��يِط اليهود مثل  اأ�سب��َح َج��َدًل فل�س��فيًّ

اب��ن ميم��ون ويه��ودا الاّلوي وابن وق��ار وابن جر�س��ون وغيرهم.
ا يمكُنه��ا اأْن ُت�سي��َف الكثي��َر اإل��ى المعج��ِم  وم��اّدة كّل ه��ذه غنّي��ة ج��دًّ

الّتاريخيِّ ِللُّغ��ِة العربّية. 
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َنـــْفــُي 
ـْعـــــِل المـاضـــــي الـفـِ

محّمد يحيى بن محّمد بن احريمو

نــحـــو

ِب�ْسِم اهلِل الرَّحمِن الرَّحيِم و�سّلى اهلل على نبيِّه الكريِم
       ح��روف المعان��ي اأو الأدوات اأو العوام��ل، م�سطلح��اٌت اأطلَقه��ا 
ن��ة، والوظائف المختلفة  النُّح��اُة عل��ى الأدواِت ذواِت ال��ّدللت المعيَّ
معان��ي واإعراًب��ا، وق��د اهتمَّ معربو القراآِن قديًم��ا ِبِتْلَك الأدواِت تحَت 
عناوي��ن معان��ي الق��راآِن واإعراِب��ه، كم��ا اهَت��مَّ علم��اُء البالغ��ِة قديًم��ا 
��ن دخ��وًل  وحديًث��ا ِبنكِته��ا، وق��د ق��رَّروا اأَنَّ ُكلَّ اأداٍة تدخ��ُل عل��ى معيَّ
ٍة، وه��ذا المقاُل  ��ا ل ُيع��َدُل عن��ُه اإّل لمزي��ِد معًن��ى اأو ُنكت��ٍة بالغيَّ اأ�سليًّ
ب��َة عل��ى الع��دوِل ع��ْن َنْف��ِي الفع��ِل الما�س��ي  ير�س��ُد المعان��ي المترتِّ
بالحرف »ل«، اإْذ مَن المعروِف لدى العلماِء اأنَّ الفعَل الما�سي ُينفى 
بالح��رف »م��ا«  اإّل ف��ي ح��الت مح�س��ورة ُينف��ى فيه��ا الما�س��ي 

ب���»ل«، وذلك:
ر َفَيج��وُز َنْف��ُي الّثان��ي فق��ط ب������� )ل( نح��و قوله تعالى:  ١-  اإذا تك��رَّ
ڎ}  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  {چ 

 ]١6 ]يون���س: 

وه��ذا اأكثُر واأ�س��هُر، ويج��وُز َنفُيُهما مًعا بها نح��و قوِله تعالى: {ڍ 

ڍ ڌ ڌ} ]القيام��ة: ٣١[
 وكذل��ك يج��وُز اإبقاوؤهم��ا عل��ى الأ�س��ل نح��و: {ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .]١7 ]الّنج��م:  ۀ} 
٢-   اأو اإذا كان في �سياق الّدعاء نحو قول ذي الّرّمة:

َأال يا اْسَلِمي يا دار َميَّ على الِبَلى
َوال زاَل ُمْنَهاّلً ِبَجــْرعاِئِك الَقـْطــُر

٣-  اأو اإذا كان في �سياق الَق�َسم مثل قول ال�ّساعر: 
نيا عذاُبهُم َحْسُب المحّبيَن في الدُّ

َبْتُهــْم َبْعــَدهـــا َسَقــُر تاهلِل ال َعذَّ
       وفيما َعدا هذه الموا�سع فاإنَّ الما�سي ُينفى بحرف »ما« ِمْثَل 

قوِل��ه تعال��ى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
 ]١5 ]الأنبي��اء:  چ} 

واأّما »لم« وبقّية اأدوات الّنفي فال تدخل على الما�سي اأ�ساًل. 
��وؤال ع��ن نكت��ة ع��دول الع��رب َع��ْن َنْف��ِي الما�س��ي         وَيْبق��ى ال�سُّ
ب����)ل( ولم��اذا ق�س��روه عل��ى »م��ا« اإّل ف��ي حال��ة الّتك��رار؟ والج��واب 
ه��م َفَعل��وا ذل��َك التزاًم��ا ِبَوظيف��ِة ُكلٍّ م��َن الحرَفي��ِن »م��ا« و»ل« في  اأنَّ

. ذلَك اأنَّ الأداة »ل« مو�سوعٌة  دلَلِتِهما على »توقيت« الفعِل المْنِفيِّ
روها على  ِلَنْفِي ال�س��تقباِل اأ�سالًة، وِلَنْفِي الحاِل اأحياًنا َفِلذِلَك َق�سَ
اًل للحاِل وال�س��تقباِل.  َنْف��ِي الفع��ِل الم�س��ارِع اّلذي هو مو�س��وٌع اأَ�سْ
بِخ��الِف »م��ا« َفِه��َي ِلَنْف��ِي الفع��ِل ف��ي الما�س��ي اأ�سال��ًة، وُيلَح��ُق ب��ه 
الحاُل اأحياًنا َفِلذِلَك كانْت اأن�َسَب ِلَنْفِي الما�سي دون »ل« فاإذا جاَء 
الما�س��ي بمعن��ى ال�س��تقبال �س��اَر ل��ُه ُحْك��ُم الم�س��ارِع، وله��ذا ج��اَز 
دخوُله��ا عل��ى الفع��ِل الما�س��ي ف��ي �س��ياِق الدُّع��اِء والَق�َس��ِم ِلَتَعلُِّقِهما 
بالم�س��تقبِل َفُهم��ا بمنزل��ِة الم�س��ارع؛ لأنَّ المدعوَّ به والمْق�َس��َم عليه 

اًل. فْع��ٌل م�س��تقَبٌل، كما �َس��َياأتي ُمف�سَّ
       وق��د اأ�س��اَر بع���ُس النُّح��اِة اإل��ى ه��ذا الج��واب وِم��ْن ه��وؤلِء الإم��اُم 
الزَّّجاج��ّي ف��ي »معان��ي الح��روف« حي��ث ق��ال: »ل: نف��ٌي للم�س��تقبِل 
والح��اِل، وقبي��ٌح دخوُله��ا على الما�سي، لئاّل ت�س��ِبَه الدُّع��اَء؛ األ َترى 

َك دَع��ْوَت عليه؟«]١[ ��َك ل��و قل��َت: ل ق��اَم زيٌد، َج��َرْت كاأنَّ اأنَّ
َهيليُّ في )نتائِج الِفْكِر( نحو ما تقدَّم عن الزَّجاجّي         وقد َذَكَر ال�سُّ
م انف�ساله��ا مّما بعدها، اإِْذ  ث��ّم ق��ال: »ووجه اآخر، وه��و اأن »ل«يتوهَّ
ق��د تك��وُن نافيًة ِلم��ا قبَلها ويكوُن ما بعَدها في ُحْكِم الُوجوِب، ِمْثَل 

قوِل��ه تعال��ى: {ڄ ڄ ڄ ڄ} ]البل��د:١[
 وحّت��ى لق��د قي��ل ف��ي َق��وِل عم��َر -ر�س��ي اهلل عن��ه-: »ل َنْق�س��ي م��ا 
َتجاَنْفن��ا في��ِه لإث��م«: اإن »ل« ردع لم��ا قبله��ا، و»نق���س« واج��ب ل 
نفي... لعمري اإّن في لفِظها اإ�سارة لهذا المعنى، حيُث كاَن بعَد الاّلِم 
فيها �سوٌت َمديٌد َيْنَقِطُع في اأق�سى الحلِق، راجٌع اإلى خلِف مخارِج 
ا م�ساركة ل� »ل« في »الالم« المفتوحة  الحروِف، بِخالِف»لم« فاإنهَّ
كما هي م�ساركة لها في الّنفي. ثمَّ فيها »الميم« و�سوتها بين يدي 
الفم، ليكون هواء الكلمة اإلى ما بعدها، ومعناها فيما يتَّ�سُل بها ل 

فيم��ا وراءه��ا، كم��ا كان ذلك جائًزا في »ل« واهلل اأعلم« ]١[
       وبالرُّج��وِع اإل��ى الح��الِت اّلت��ي يج��وُز فيه��ا دخ��ول »ل« عل��ى 
ها تدُخُل عليِه اإِْن  ها متمّح�سٌة لال�س��تقبال، وذلك اأنَّ الما�سي َنِجُد اأنَّ
��َد ب��ه الّدع��اء، والدُّع��اء متعلِّ��ٌق -طبًعا- بالم�س��تقبل مث��ل الَبيِت  َق�سَ

المتقّدم:
َأال يا اْسَلِمي يا دار َميَّ على الِبَلى

َوال زاَل ُمْنَهاّلً ِبَجــْرعاِئِك الَقْطـُر
       وكذل��ك تدُخ��ُل علي��ِه ف��ي �س��ياِق الق�َس��ِم، وه��و متعّلق بالم�س��تقبِل 

١٢٢١٢٣ مــار�س ٢٠٢١ م مــار�س ٢٠٢١ م 
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��ا ، اإِْذ ل يَق��ُع الما�س��ي بع��د »ل« اإّل ف��ي الَق�َس��ِم عل��ى اأم��ٍر لْم يَقْع  اأي�سً
بع��ُد مث��ل: »واهلل ل دخل��ت دار زيد« بمعنى َلْن اأدُخَلها. ول يكون في 

الَق�َس��ِم عل��ى الما�س��ي بل تقوُل حينئٍذ: »واهلِل م��ا دخْلُت داَر زيٍد«. 
        ومع��روٌف اأنَّ الّط��راَد والنعكا���َس ِم��ْن اأََه��مِّ الأم��اراِت اّلت��ي 

ُي�س��َتَدلُّ به��ا عل��ى الِعلَّ��ِة، واأّم��ا ف��ي نح��و قوله تعال��ى: {چ ڇ ڇ 
]١6 ]يون���س:  ڎڎ}  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
 فق��د جعل��وا الّتك��راَر قرين��ًة عل��ى اإرادِة الما�سي، و�س��ْرِف الفعِل عِن 
ًة  الدُّعاِء وال�ستقباِل َف�ساَرْت »ل« بمعنى »لم«، وذلك وا�سٌح خا�سَّ
اإذا نف��ي اأّول الفعَلي��ن ب���)م��ا( كم��ا ه��و الأكث��ر، ف��اإنَّ نفَي��ُه بها يكوُن 
ف��ِي ف��ي مدخ��وِل »ل« الواق��ِع بعَده، فق��د َجَعلوا  قرين��ًة عل��ى اإرادِة النَّ

الّتك��رار قرين��ًة على اإرادِة الما�سي ف�س��ارت »ل« بمعنى »لم«. 
��ُع قليل��ٌة دخَل��ْت فيه��ا          وق��د خرَج��ْت َع��ْن ه��ذِه القاع��دِة موا�سِ
ل عل��ى الما�س��ي، واعتبره��ا اأغل��ُب النُّح��اِة ِم��َن ال��كالِم ال�ّس��اّذ اّل��ذي 
ُيحَف��ُظ ول ُيقا���ُس علي��ه، ونق��َل البغ��داديُّ ف��ي »خزان��ة الأدب« ع��ن 
ُهما مال اإلى اعتباِرِه ِمَن القليِل الّنادِر،  جرّي اأنَّ ابن يعي�س وابن ال�سَّ
قال: »ذهب ابن يعي���س اإلى اأنَّ نْفَي الما�سي ب���)ل( قليل وهي معه 
َرْت اأم ل، ومث��ل بالآيتي��ن والبي��ت ث��مَّ ق��ال:  بمعن��ى )ل��م( �س��واء تك��رَّ
حمل��وا )ل( ف��ي ذل��ك عل��ى )ل��م( اإّل اأّنه��م ل��م ُيغيِّ��روا لْف��َظ الفع��ِل بع��د 
��روه بع��د )ل��م(؛ لأنَّ )ل( غي��ر عاملة و)ل��م( عاملة فلذلك  )ل( كم��ا غيَّ

غيَّروا لفظ الفعل اإلى الم�سارع ليظهر فيه اأثر ذلك؟ وكذلك قال ابن 
��ه قال: واأَج��َوُد ما يجيُء  ال�ّس��جرّي ف��ي اأمالي��ه ول��م ُيَقيِّ��ْدُه ِبِقلٍَّة اإّل اأنَّ
ًرا. وه��ذا لي���س ِب�َس��يٍء لقِت�سائ��ه ج��واَزه قيا�ًس��ا. والجّي��د  ذل��َك ُمك��رَّ

ق��وُل اب��ن ه�س��ام ف��ي المْغني: اإِنَّ َت��ْرَك الّتكراَر �س��اّذ« ]١[.

وال�ّس��واهد ال�ّس��اذة اّلت��ي َوَق��َع فيه��ا الما�س��ي َمْنِفًي��ا ِب��ال ه��ي ق��ول 
َطَرفة:

َوَأيُّ َخِميــٍس، ال أَتـاَنــا ِنــَهاُبــــُه؟
َما وأْسَياُفَنا ِمْن َكْبِشِه َتقطُر الدِّ

وقول اأبي خرا�س الهذلّي: 

ْر َجـّمـــا ـِ ُهمَّ َتْغـفــ إْن َتْغِفِر اللَّ
ـــا؟ َوَأيُّ َعْبـــــٍد َلَك اَل َأَلـــمَّ

وقول �سهاب بن العيف:
الُهمَّ ِإَنّ الَحاِرَث ْبْن َجَبَلْه

َزَنا َعَلى َأِبيِه ُثمَّ َقَتَلْه
َلْه اِدَحَة الُمَحجَّ َوَرَكَب الشَّ

 َوَكاَن ِفي َجاَراِتِه اَل َعْهَد َلْه
ٍء اَل َفَعَلْه؟ َفأيُّ َأْمٍر َسيِّ

وقول الأع�سى: 
دِق ال َقد َبَلوُتُم  َوَأيَّ َبالِء الِصّ

ُة ُمبَتلي  َفما ُفِقَدت كاَنت َبِليَّ

��واهد كّله��ا         وق��ْد َوَق��َع نف��ُي الما�س��ي بح��رِف »ل« ف��ي ه��ذه ال�سَّ
في �سياق ال�ستفهام ب����»اأي«، وفي �سياِق ا�ستفهاٍم اإنكاريٍّ بمعنى 
النَّفِي؛ ول �س��كَّ اأَنَّ اّطراد ذلك مع »اأي« لم يقع اّتفاًقا، بل هو ِلُنكتٍة 
��ٍة. ويظه��ر ل��ي اأَنَّ الّنكت��َة ف��ي ذل��ك ِلَرف��ِع اللَّب���ِس المتوّه��م لأنَّ  خا�سَّ
الفع��َل ل��و نف��ي ِبم��ا ف��ي ه��ذه ال�ّس��ياقات َلأَوَه��َم اأنَّ »م��ا« مو�سول��ة 
ولي�س��ت نافية، واأَنَّ ال�س��تفهاَم للتَّهويِل والتَّعظيِم َفَلو قاَل ال�ّس��اعر: 
ْمَر الجي���ِس اّلذي  ُه َي�ْس��َتْعِظُم اأَ وَهَم اأنَّ «واأّي خمي���ٍس ما اأَتانا ِنهاُبه« لأَ

اأتاُه��م ِنهاُب��ه، َفَيكوُن َكَقوِل ال�ّس��اعر: 
َأضاعوني وَأّي َفًتى َأضاعوا 

 ِلَيوٍم َكريَهــٍة َوَســداِد َثْغــِر
وذلَك خالُف المق�سوِد، وَكذا ُيقاُل في قوِل ال�ّساعِر: 

وَأيُّ ِفْعٍل َسّيٍء ال َفَعَله
        َفَل��و قي��ل »م��ا َفَعَل��ه« لأَْوَه��َم اأَنَّ م��ا مو�سول��ة، وال�س��تفهام 
للّتعظي��م والّتهوي��ل، وهو خالف المق�سوِد عند ال�ّس��اعر، اإِْذ مق�سوُده 

ت��اه. اأَنَّ المهُج��وَّ َل��ْم يت��ُرْك ِفْع��اًل �س��ّيًئا اإِّل اأَ
وكذل��ك ُيق��اُل ف��ي َبي��ِت الأع�س��ى، وه��و محتم��ل ف��ي ال�ّس��اهد الّراب��ع 

اأعن��ي قوله:
ا؟ وَأيُّ َعْبِد َلَك ال َأَلمَّ

بَجْعِل ما المو�سولة ِبَمعنى »من« وهو واِرٌد في الكالِم الف�سيِح.
ب��وا عل��ى َنْف��ِي الفع��ِل الواق��ِع بع��َد »اأي«  نَّ الع��رَب َداأَ        فالّظاه��ُر اأَ
م لو ُنِف��َي الفعُل ب��)ما(،  ال�س��تفهامّية ب�����»ل«، لإزالِة اللَّْب���ِس المَتَوهَّ
َه  ِة العجيِب، ولْم اأََر َمْن تنبَّ ْت ِمْن اإعجاِز العربيَّ حَّ كَتُة اإِْن �سَ وهذه النُّ
ها هنا للتَّ�سحيِح، فاإْن كان��ْت �سحيحًة َفِمْن توفيِق  له��ا واأن��ا اأعِر�سُ

ِل��ِه واإّل َفِه��َي تخليط من محّله.  اهلل وَف�سْ
حاِء العرِب؛         وِمْث��ل ه��ذِه النُّكت��ِة كثي��ٌر ف��ي الق��راآِن وف��ي َكالِم ُف�سَ
قال ال�ّسيوطّي في الإتقان في كالمه على نكِت اإقامِة الّظاهِر مقاَم 

ل: { ه غير الأوَّ مير اأنَّ ميِر: »ومنها: اإزالة اللَّْب�س حيث يوهم ال�سَّ ال�سَّ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ} ]اآل عم��ران: ٢6[ ل��و ق��ال: 

ل قاَل��ه اب��ن الخ�ّس��اب { ڱ ڱ  ��ُه الأوَّ »توؤتي��ه« لأَْوَه��َم اأنَّ
]6 ]الفت��ح:  ِڻ}  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 

مي��ر عائ��ٌد اإل��ى اهلل   لأّن��ه ل��و ق��ال: »عليه��م دائَرُت��ه« لأَوَه��َم اأنَّ ال�سَّ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  {گ  تعال��ى: 

]76 ]يو�س��ف:  ں}  ڱ 
��ه  مي��ِر اإل��ى الأخ َفَي�سي��ُر كاأنَّ ��َم َع��ْوُد ال�سَّ  ل��م َيُق��ْل »من��ه« ِلَئ��اّل ُيَتَوهَّ
مبا�س��ر ِبَطَل��ِب ُخروِجه��ا ولي���س كذل��ك ِلم��ا ف��ي المبا�س��رة م��ن الأذى 
ُة َفاأُعيَد لفُظ »الّظاهر« ِلَنفِي هذا ولم َيُقْل:  اّلذي َتاأْباُه النُّفو���ُس الأبيَّ
ميِر اإلى يو�ُس��ف؛ لأنَّ العائَد عليِه  َم َعْوُد ال�سَّ »ِمْن ِوعائه« لئاّل ُيَتَوهَّ
ُل هذا الكالِم للزَّرك�سيِّ في الُبرهان،  �سمير »ا�ستخرجها« ]١[، واأَ�سْ
والّنكتة المذكورة هي اّلتي اأَْلَغَز بها العاّلمة البارع �س��يدي عبد اهلل 
ب��ن محّم��د ب��ن القا�س��ي العل��وّي ال�ّس��نقيطّي لأه��ل فا���س ف��ي اأبيات��ه 

الم�س��هورة اّلتي اأّولها: 
ُشيوُخ الَبياِن الّذائقيَن َحالَوًة

ِمَن الِعْلِم َلْم ُتْطَعْم ِلَغْيِر َذويِه

أبي العباس المبّرد
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اإلى اأَْن يقول: 
نا ُأساِئُلُكْم ما ِسرُّ ِإظهاِر َربِّ

َتباَرَك َمْجًدا ِمْن ِوعاِء َأخيِه
��يُخ محّم��د اليدال��ي -رحمه��م اهلل- جميًع��ا ِبَق�سيدِت��ه  واأجاَب��ُه ال�سَّ

الم�س��هوَرِة كذل��ك]١[. 

��ا ب���� )ل(         وم��ن الموا�س��ع الت��ي وق��ع فيه��ا الفع��ل الما�س��ي َمْنفيًّ

قول��ه تعال��ى: {ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ   ھ  ھ 

ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ      ۓ  ۓ   ے  ے  ھ 
ې    ې   ې  ۉ   ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

 ]١7-١١ ]البل��د:   {ِ ى   ې 
وق��د َتكلَّ��َم العلم��اُء ف��ي توجيِه م��ا َوَقَع في ه��ذه الآيِة، ِم��ْن دخوِل ل 
ه��م: اإِنَّ َوْج��َه ذلَك اأَنَّ اآخ��َر الكالِم  الّنافي��ِة عل��ى الما�س��ي َفق��اَل بع�سُ
ِذيَن  ف��ِي، َفَيج��وُز اأَْن يك��وَن قوُل��ه: {ُثمَّ َكاَن ِم��َن الَّ ِر النَّ دالٌّ عل��ى َتَك��رُّ
ُه قاَل: َفال اْقَتَحَم الَعَقَبَة، ول اآَمَن.  اآَمُن��وا} قائًم��ا مقاَم التَّكريِر، كاأنَّ
وق��اَل المب��ّرد واأب��و عل��ّي الفار�س��ّي: اإِنَّ )ل( ُهن��ا بمعن��ى ل��م، اأْي: َفَلْم 
َيْقَتِح��ِم الَعَقَب��َة، وُرِوَي نح��و ذل��ك ع��ن مجاه��د، َفِله��ذا َل��ْم يحَت��ْج اإل��ى 
التَّكرير... وقيل: هو جاٍر مجرى الدُّعاِء َكَقولهم: ل َنجا. قاَل اأبو زيد 
وجماع��ٌة م��ن المف�ّس��رين: معنى الكالم هنا ال�س��تفهام اّلذي بَمعنى 

َف��ال اْقَتَحَم الَعَقَبَة، اأو َه��اّل اْقَتَحَم الَعَقَبَة]١[. الإن��كار، تقدي��ُره: اأَ
ْن ُيقاَل:          ولَع��لَّ مّم��ا ُي�س��اُف لالأَوُج��ِه المتقدَِّم��ِة م��ع َوجاَهِته��ا، اأَ
ِم كما في  اإِنَّ الإتياَن ب���� )ل( هنا َقْد يكوُن لأَْجِل رْفِع اللَّْب�ِس والتَّوهُّ

نَّ قوَله تعالى  الأمثاِل ال�ّسابقِة، ولكْن ِمْن وجٍه اآخر؛ وذلَك اأَ

{ڻ ۀ ۀ} ]البلد:١١[

 ج��اَء بع��َده قول��ه �س��بحانه: {ہ ہ ہ ھ} ]البل��د: ١٢[ 
��َم ال�ّس��اِمُع اأَّن »م��ا« ف��ي  فل��و ُنِف��َي الما�س��ي ب��اأداة الّنف��ِي »م��ا« َلتَوهَّ

��ا،  قول��ه -َج��لَّ ِم��ْن قائ��ٍل-: {ہ ہ ہ ھ} نافي��ٌة اأي�سً
وه��و ِخ��الُف المق�س��وِد؛ اإِْذ هَي في الواقِع ا�س��تفهاميَّة؛ وال�س��تفهاُم 
ْفِي ب���� )ما( اإلى النَّفِي  ��بب َعَدَل عن النَّ �س��ويق؛ َفِله��ذا ال�سَّ للتَّنوي��ِه والتَّ
َم في الأبي��اِت المتقدِّمِة واهلل اأعلم،  ب�����)ل( رفًع��ا للَّْب���ِس نظير م��ا تقدَّ
ه لو ُنِف��َي الفعُل )اقتحم( ب���)م��ا( لم يمنع ذلك  ��ُح ذل��ك اأنُّ ومّم��ا يو�سِّ

َك��ون )م��ا( ف��ي قول��ه �س��بحانه {ہ ہ ہ ھ} نافي��ًة 
��ُر َوم��ا  لَج��واِز اأْن يك��وَن عل��ى َح��دِّ قوِل��ه �س��بحانه: {م��ا زاَغ الَب�سَ
��ُن دخوُل )ل(  َطغ��ى} َفَيج��وُز َنْف��ُي ثان��ي الِفْعَلي��ِن ب��� )م��ا( ول يتعيَّ

كما اأ�س��لفنا. 
حافِة         ومّما ُينا�ِسُب المقاَم اأَنَّ ِمَن الأخطاِء ال�ّسائعِة في ُلغِة ال�سّ
ًرا«  الي��وم َنْف��ي الِفع��ِل »زال« ب�����)ل( فيق��ول: »ل زاَل الم�س��هُد م�س��تمِّ
حاف��ِة  ونح��و ذل��ك. والغري��ُب اأنَّ ه��ذا الَخَط��اأَ الواق��َع ف��ي ُلغ��ِة ال�سّ
الي��وم كثي��ُر ال�س��تعمال ف��ي »ُلغ��ِة الُفقه��اِء« ُمن��ُذ الِق��َدم َفَنج��ُده ف��ي 
كالِم الإم��اِم عب��د اهلل ب��ن وه��ب في جواٍب له في الم�س��تخرجِة يقوُل 
ُده��ا( وير�س��ُل  َفَق��َة )ل زال يتفقَّ في��ه : »واإْن كاَن الأُب يج��ري له��ا النَّ
يعة، َفال يجوُز لأحٍد: اإمام  اإليها بما ُي�سِلُحها حّتى ُتوؤمَن عليها ال�سّ
ول غي��ره ، اأن َيْفت��اَت عل��ى اأبيه��ا باإنكاِحها اإّل باإذِن��ه وِر�ساه« ]١[ 
وه��َو كثي��ٌر كذل��َك في �س��روِح مخت�س��ر خليل وغيرها ِم��ْن كتِب الفقِه 

ْمنا.  وغيِره��ا. والَف�سي��ُح م��ا زاَل كما قدَّ
       وبع��ُد ف��اإنَّ ه��ذه الّنك��ت ِم��ْن مكن��وِن جواه��ِر  الف�ساح��ِة والبي��اِن 
��ُب َمعيُنه��ا واهلُل اأعلُم  ��ريفِة اّلت��ي ل ين�سَ الّن��ادرِة ف��ي ه��ذه اللُّغ��ِة ال�سَّ

حي��ُث يجَع��ُل ر�س��الِته وهو الموّف��ق والهادي اإلى �س��واء الّطريق. 
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أ. شيمــاء عبــد الغـفــور
 مجمع اللغة العربية بالشارقة

لـغـويـــات

الجـســد
فـــي اللـغـــة

يحــدث أن نقــف أمــام كيانــات ماديــة ومجــردة فنشــرع بوصفهــا، وكأننــا نصــف فــي الواقــع أجســادنا نحــن، فللجبــل 
رأس، وللبــاب يــد، وللطاولــة رجــل، وللحقيقــة كبــد، وللحــال لســان، وبهــذا يقــف اإلنســان أمــام العالــم وكأنــه يقــف 
أمــام مــرآة تعكــس جســده بمــا يضمــه مــن وجــود بيولوجــي وخــواص حركيــة تختــرق الفضــاء ويضــاف إلــى ذلــك مــا 
يتمتــع بــه مــن شــكل وخصائــص وأجــزاء)1(  وصــواًل إلــى الوظائــف التــي تؤديهــا تلــك األجــزاء، وهنــا يصــف ســعيد 
بنكــراد الــكل بالجــزء بقولــه: »الجســد لســان«)2( ، فالجســد كيــاٌن واحــد متكــون مــن مجموعــة أجــزاء )أعضــاء( ال 
تنفصــل عــن بعضهــا، ولــكل منهــا خــواص مميــزة شــكاًل ووظيفــة وموقًعــا، وبنــاًء علــى مــا تقــدم، فإننــا نباشــر هــذا 

العالــم بوصفــه مكوًنــا مــن كيانــات تشــبهنا وتتحــد فيهــا أجزاؤهــا لتكــون )ُكّلهــا(.

)1(   ُينظر: جحفة، عبد المجيد، درا�شات داللية في اللغة العربية، دار توبقال، الدار البي�شاء، 2018م، 15٦.
)2(  بنكراد، �شعيد، الج�شد اللغة و�شلطة االأ�شكال، مجلة عالمات، مكنا�ص، ع4، 1995م، 58.

وبهذا يكون الج�سد موّلًدا ل�سل�سلة »ل متناهية من الدللت انطالًقا 
من تنوع الأنماط ال�سانعة لكينونته«))) ، ويتجاوز الج�س��د وجوده 
الت�س��ريحي ف��ي اللغ��ة، اإلى وجود يعك���س الذهن الكائ��ن فيه، والفكر 
ال��ذي ي�سف��ه كل م��ن ليك��وف وجون�س��ون ب�)المتج�س��د())) ، وذل��ك 
انطالًق��ا م��ن ك��ون اللغة مترجم��ة لت�سوراتنا واإدراكاتن��ا ومعرفتنا 
بالعال��م الخارج��ي، ولأن »كل معرف��ة تبت��داأ بالتجرب��ة«)))  فاإن جل 
معارفن��ا تن�س��اأ ف��ي حق��ل الج�س��د حي��ث تك��ون انطالق��ة تجاربنا مع 
العال��م الخارج��ي وتفاعالتن��ا الداخلي��ة الت��ي ُتن�س��ئ تجاربن��ا م��ع 
عوالمن��ا الداخلي��ة المتمثل��ة بالم�س��اعر والأفكار وحتى الإح�سا���س.

والج�س��د بوج��وده الطوبولوج��ي والوظيف��ي يتماه��ى م��ع العال��م، 
وي�س��كل ه��و بذات��ه ف�س��اًء يتخذ فيه كل جزٍء موقًعا، ليك�س��ب الج�س��د 
)كالًّ واأج��زاًء( �ُس��لطة ُمموقع��ة ذات اأبع��اد ثالث��ة: بعد عم��ودي، وبعد 
اأمامي، وبعد جانبي))) . والواقع اأن ال�سلطة الم�ُموقعة التي تمتلكها 
اأج�س��ادنا تتجل��ى ف��ي ثالث��ة جوان��ب: اأوله��ا ف��ي روؤيتنن��ا لمواق��ع 
الكيان��ات الخارج��ة عن��ا بالن�س��بة اإلى اأج�س��ادنا، وثانيه��ا في روؤية 
مواقع اأجزاء تلك الكيانات بالن�سبة اإلى كلِّها )قيا�ًسا على اأج�سادنا 
واأجزائه��ا(، وثالثه��ا ف��ي تح��ول الم��كان اإل��ى مكان��ة بفع��ل تفاع��ل 
الفيزيائي مع الثقافي )مثاًل: العقل فوق، الج�سد تحت(، فالح�سارة 
الإن�س��انية »والمع��ارف اإنج��ازات الج�س��د، وا�س��تمرار ل��ه، وت�سورات 
واإ�س��قاطات واإب��دالت ع��ن اأع�سائ��ه واأمنيات��ه واحتمالت��ه))) ولئ��ن 
كان��ت اأج��زاء ج�س��دنا الخارجي��ة واقع��ة �سم��ن نط��اق روؤيتن��ا وه��ي 
بالتال��ي واقع��ة بال�س��رورة �سم��ن نط��اق اإدراكنا، وهذا م��ا يجعلها 
حا�س��رة بق��وة ف��ي اللغ��ة، وتحديًدا ف��ي و�سفنا للكيان��ات الخارجة 
ع��ن اأج�س��ادنا م��ن خ��الل اللغ��ة، بي��د اأن اأج��زاء ج�س��دنا لي�س��ت كّله��ا 
مرئية ول يمكننا روؤيتها مبا�سرة في ج�سد الآخر، وبح�سب ما يرى 
ميرلوبونتي في فل�س��فته عن العالقة بين الج�س��د والإدراك، فاإن ما 

)٣(   نف�شه، 49.
)4(  ُينظر: اليكوف، جورج، وجون�شون مارك، الفل�شفة في الج�شد، الذهن المتج�شد وتحديه 

للفكر الغربي، ترجمة: عبد المجيد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، 201٦م. ٣7.
 Husserl, Edmund, Recherches logiques, I,trad.par Hebert  )5(

.Elie, PUF, Paris, 1962, 81

)٦(   ُينظر: جحفة، عبد المجيد، درا�شات داللية في اللغة العربية، 15٦.
)7(  زيعور، علي، نحو نظرية عربية في الج�شد واالإن�شان، مجلة الفكر العربي المعا�شر، بيروت، 

ع50، 51، 1988م، ٣4.

يكّمل »الالمرئية هو الوعي لدّي عن ج�سدي)))« 
اإن و�س��ف اللغ��ة لأج��زاء الج�س��د الداخلي��ة ل��م يب��داأ م��ع بداي��ات عل��م 
الت�س��ريح بي��د اأن��ه قد تط��ور بتطوره، نظًرا لما تحمل��ه اللغة من قدرة 
عل��ى مواكب��ة ما ي�س��تجد في وعين��ا ومعارِفنا، فاللغ��ة التي تعطينا 
�س��ورًة طبقي��ًة محورّي��ًة مب�س��طة لأج�س��ادنا اإنم��ا تعك���س اإدراكن��ا 
لم��ا ي�سم��ه الج�س��د م��ن الداخ��ل، اإن لدين��ا خب��رة ح�س��ية حقيقية مع 
اأج�س��ادنا م��ن الداخ��ل، فكما اأنه بو�س��عنا معرف��ة مو�سع الجرح قبل 
النظر اإليه من خالل الألم الذي ن�سعر به، فاإن م�ساعر الفرح والحزن 
والقل��ق والأل��م وم��ا يرافقه��ا من اإح�سا���س فاإنها كما ت�ُ��عا�س تن�س��ب 
اإل��ى م��كاٍن معي��ن من الف�س��اء الواقعي داخ��ل اأج�س��ادنا حيث توجد 
��ة))) ، ي�س��اف اإل��ى ذل��ك كل ع�س��و داخل��ي لدين��ا  �س��روطها التجريبيَّ
ب��دًءا من اإح�سا�س��نا بقلوبنا تنب�س ف��ي �سدورنا مروًرا، بما ت�سدره 
معدتن��ا م��ن اأ�س��وات تراف��ق الج��وع وحت��ى �س��عور الأم بجنينه��ا 
المخفي يتحرك في رحمها، وكان لبد لكل هذه التجارب اأن ُتر�سَد 

ف��ي اللغة وبها.
الت��ي  الداخلي��ة  والآلم  والم�س��اعر،  الأحا�سي���س  ه��ذه  ولع��ل كل 
ل��م يك��ن الإن�س��ان القدي��م يع��رف م�س��بباتها كان��ت مح��رًكا لف�سول��ه 
نح��و م��ا ي�سم��ه ه��ذا الج�س��د في بع��ده الداخل��ي اأكثر، وم��ع ذلك فاإن 
التط��ور المبك��ر لمعرفتنا الحقيقية بما ي�سمه الج�س��د في داخله من 
اأج��زاء جع��ل ظه��ور اأ�س��ماٍء ت�سف تلك الأج��زاء �س��رورة ظلت تتطور 
حت��ى يومن��ا ه��ذا، والواقع اأ�س��ماء اأجزاء الج�س��د الداخلي��ة ترتبط مع 
العال��م بعالق��ة تبادلية، فنجد بع�س الأجزاء التي ن�س��تعمل الألفاظ 
الدال��ة عليه��ا لو�سف كيانات متنوعة ف��ي العالم الخارجي المادي 
والمج��رد وبغ���س النظ��ر ع��ن الأ�س��بقية التاريخي��ة ف��اإن معناه��ا 
القاعدي مت�سل بج�س��د الإن�س��ان، بعك���س اأجزاٍء اأخرى ا�سُتعيرت لها 
اأ�س��ماء م��ن العال��م الخارجي لو�سفها كالحبل ال�س��وكّي مثاًل، اإن ما 
تقّدم يعا�سد الت�سال الوطيد الم�س��تمر بين اللغة وتجربة الإن�س��ان 
م��ع ج�س��ده والعال��م وعل��ى ا�س��تمرارية تطوره��ا بح�س��ب م��ا تتطلب��ه 

المعرف��ة من خ��الل الآلي��ات الإدراكي��ة المتنوعة.

)8(  �شباع، محمد، تحوالت الفينومنولوجيا المعا�شرة: مرلو بونتي في مناظرة هو�شرل 
وهايدغر، المركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، 2015م، 14٣.

)9(  ميرلوبونتي، موري�ص، ظواهرّية االإدراك، ترجمة: فوؤاد �شاهين، معهد االإنماء العربي، 
بيروت، 1998م، 2٣8-2٣7.
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