جملـة ف�صليـة ي�صدرهــا جمـمـع اللـغـة الـعربيـة بال�شارقـة

ال�سنة الثانية  -العـدد اخلـام�س  -مـار�س ٢٠٢١م

محمـد إسـعـاف النّ شاشيبـي

ــم ُ
ـــدمـــة
ـنــة فـــي ِخ
ِ
الــــر ْق َ
َّ
َ
ـــــــــــــــة ّ
ــــــــــــاد
الــض
ـــــــــغ
ُل
ِ
ِ

جـديد لمع فـي سماء
نـجـم
ٌ
ٌ

عـــــــــوائـــــــق ومــــــــزالـــــق

قـراءة بـالغـيـة لـحديــث أم

مــــن جـمــاليــات التَّ ـشـبيــه

الـــقــاسـمـــي
فــــي حـــمـــى
ّ

«ال ّلـغـة ...هــذا المـجهــول»

وفارس البيان
العربية،
إمـام
ُ
ّ
ُ

الـعـربـيـة
اللغويـة
المجامع
ّ
ّ

بـي ِﷺ
َ
معبد فـي وصـف النَّ ّ

الـعـــربيـــــة
فــــــي وجـــــــه
ّ

فــــــي الـــــقــــرآن الكـــريـــم

نسخة بي دي إف ()PDF

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ال ّت ّ
رشح لــ :

الدورة الرابعة 2021-2020
ّ

وهـبـت نـفسـي للـغــة العربـيـة

صاحب السم ّو الشيخ الدكتور

سلطـان بـن محمـد الـقـاسمـي

عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة  -الرئيس األعلى ملجمع اللغة العربية بالشارقة

ال�شنة الثانية  -الـعــدد اخلام�س  -مار�س ٢٠٢١م

جملــة أدب ّيـة لغـويـة تـصدر عن

١٤

١٨

٤٤

٥٦

جملـة ف�شليـة ي�شدرهــا جمـمـع اللـغـة الـعربيـة بال�شارقـة

ال�شنة الثانية  -العـدد اخلـام�س  -مـار�س ٢٠٢١م

وفارس البيان
العربية،
إمـام
ُ
ّ
ُ
محمـد إسـعـاف النّ شاشيبـي

ـــدمـــة
ــمـنــةُ فـــي ِخ
ِ
الــــرقْ َ
َّ
لُ ـــــــــغَ
ـــــــــــــــة ّ
ــــــــــــاد
الــض
ِ
ِ

جـديد لمع فـي سماء
نـجـم
ٌ
ٌ

عـــــــــوائـــــــق ومــــــــزالـــــق

قـراءة بـالغـيـة لـحديــث أم

مــــن جـمــاليــات التَّ ـشـبيــه

الـــقــاسـمـــي
فــــي حـــمـــى
ّ

«اللّـغـة ...هــذا المـجهــول»

الـعـربـيـة
اللغويـة
المجامع
ّ
ّ

بـي ِﷺ
َ
معبد فـي وصـف النَّ ّ

ال�سنة الثانية  -الـعـدد اخلام�س  -مار�س  ٢٠٢١م

د .احممد صايف املستغامني

٢٨

٣٨

٦٤

٦٦

أعضاء التحرير

أ.د .بن عيســى باطاهـر
د .فـــكـــري الــنـــجــــــــــــار
أ .عـبـد الستــار الشـيــــخ
منسق العالقات العامة

أ .ماجد الهولـي
التصميم واإلخراج

مـحمـد خ َّيــال
املراسالت
هاتــف +971 6 51 60 400 :

فاكس +971 6 51 60 410 :
ص.ب  :الـشــــارقـــــة 1973 ،

الربيـــد اإللكرتوين info@alashj.ae :
املوقع اإللكرتوين www.alashj.ae :

نسخة بي دي إف ()PDF

غـــالف الــعــدد

املشرف العام

د .مصطفى رابح بن عاشور

فــــــي الـــــقــــرآن الكـــريـــم

جملة ف�شلية ي�شدرها جممع اللغة العربية بال�شارقة

رئيس التحرير

الـعـــربيـــــة
فــــــي وجـــــــه
ّ

ال�سنة الثانية  -الـعــدد اخلامــ�س  -مــار�س  ٢٠٢١م

المحتـويــات
افتتاحية العدد
جهود المجمع في تعليم العربية
الـعربـية
اللغـوية
جديد لمع فـي سماء المجامع
نـجم
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ٌ
ـحدي بالقـرآن
جـولـة
بـيـانيـة مـع آيــات التّ ّ
ّ
بالغيا في القرآن الكريم
أسلوب الحذف
ًّ

بي ﷺ
قراءة بـالغية لحديث أم َ
معبد في وصف النَّ ِّ

العربيـة بين ّ
الضبط واإلثراء
لغتي
ّ
في الموازنة بين المعجم الكبير والمعجم التّ
اريخي
ّ
الستّ ة عند ّ
الشناقطة
مكانة شرح ْ
األع َلم لشعر ّ
أثر السياق النحوي في تغيير وتحديد داللة المفردات
ومميزاتها
العربية
بعض خصائص
ّ
ّ
َط ْيبة ّ
المنــورة
الط ِّيبة المدينــة
ّ

جــنَّ ُ
ــة ّ
الـضــاد

الـقـاسمـي
فـي حـمـى
ّ
ً
َ
حمة
ور
وجعل بينهما ّ
مود ًة َ

المحتـويــات

8
14
16
20
24
30
34
36
46
52
58
64
66
68
70

الرقْ َم ُ
دمة ُل َغ ِة ّ
الضاد
نة في ِخ ِ
َّ
معلقة النفحة المحمدية ِ
الـعـربيـة
عوائق ومزالق فـي وجـه
ّ
ـجلْ َع َل ْينا
أيا
ُ
كوفيد ال َت ْع َ
المـالـقـي ومنهجه فـي التّ ـفـكير النّ حوي
من جماليات التَّ شبيه في القرآن الكريم
ـاء ْت َفنَ َّو َر ْت
َش ِار َق ُة ال َْخ ْي َر ِ
ات َض َ
الح
ِم َن ال ُّل َغ ِة إلى
ْ
االص ِط ِ
«اللّغة ...هذا المجهول»
مسجد الشارقة الكبير
مدح ولكن مشترك لفظي
ِر َّق ٌ
ــرى
ـــــة َتــتْ َ
العربية الوسيطية
العبرية -
الكتابات والمعاجم
ّ
ّ
نفي الفعل الماضي
الجسد في اللغة

72
78
84
88
90
96
100
102
106
110
112
115
116
122
128

فصـــــليــة يــصــدرهــــا
مـجـلـــة
ّ

مجمع اللغة العـربيـة بالشـارقـــة
مجلة أدبية لغوية تعنى بقـضايـا
اللــــغـــــة الـــعـربيـــــــــة وآدابــــهـــــــا

لمشـاركاتكم ومقترحاتكم يرجى

التواصـل على البريـد اإللكترونـي
amal.a@alashj.ae

لزيـارة موقـع مجمع اللغة العربيـة
بالشارقـة امسـح رمز االستجــابة
الـــســــريــــع بــكـــاميـــــرا الــهاتـــــف

افتتاحيـة العـدد

ُ
ّرسل األديب األريب
وفارس البيان،
إمام العرب ّية،
ُ
ُ
وجهبذ الت ُّ

لينة،
يمتل��ك نا�صي��ة التعبير ،ت�س��يلُ
العربي��ة على �أل�س��نتهم مِ طواعة ّ
ّ

البطرياركي��ة ف��ي بي��روت ينه��ل م��ن
وال��ده �أن يوف��ده �إل��ى المدر�س��ة
ّ

وت�صر ٍف في فنون
وغ،
في �إحكام َن ْ�سج ،و�إ�شراق عبارة ،وجمال َ�ص ٍ
ّ

ي�س��ره اهلل له ،و�أخذ والده
�رب من مواردها
ّ
علومها ،وي�ش� ُ
العلمية ما ّ

ُ
وكلمة إجالل ،وشهاد ُة حقٍّ
تح ّي ُة إكبار،

عيت
من �أجل ذلك ا�س��توقفتني �س��ير ُة رجلٍ  ،ال �أكون مبال ًغا �إذا ا ّد ُ
العربية من
حبي اللغة
� ّأن كثيرا من المث ّقفين في الع�صر الحديث ُ
ّ
وم ّ

محمد إسعاف النّ شاشيبي

�شج ُع المبتدئين،
ُتراودني نف�سي منذ زمن بعيد �أن �أكتب في �ش�أنٍ من �ش�ؤون اللغة والأدب ُي ّ
و ُيحف ُّز المت�أ ّدبين ،و ُيح ّل ُق ب�أذهان َذوي ال ِه َمم العال ّية في طلب العلوم ال �سيما علوم العرب ّية
إعمال ّ
بع�ض �أعالم العرب ّية
وفنونها .وبعد تفكير وتدبير ،و� ٍ
للذهن الكليل� ،شاقني مو�ضو ُع ِ
ُ
ّ
الفطاح��ل الذي��ن كتب��وا �أ�س��ماءهم بح��روف ذهب ّي��ة ف��ي جبه��ة التّاري��خ ،و�س��طرت �أنامله��م
��ات م�ش ً
��رقة ف��ي الفنون اللغو ّي��ة والأدب ّية المتن ّوعة ،لع ّ��ل َ
بع�ض عبارات هذا
الزّ ك ّي��ة �صفح ٍ
أنف�س��ا ،وته��زُّ �ضمائ��ر ف��ي بناتن��ا و�أبنائن��ا الذين ا�س��تْهوتهم
المق��ال تفت ُ��ح عق��وال ،وتح ّ��ر ُك � ً
و�سل َْ�س�� َلتهم � ُ
أغ�لال
فاجتال ْت ُه��م �ش��ياطينها �أو كادتَ ،
الح�ض��ارة الغرب ّي��ة المعا�ص��رة ببريقه��ا ْ
ّ
ّ
غربي
ملذاته��ا �أو �أو�ش��كت ،وك َّب َلته��م �ش��هواتها فه��م ُمق َمح��ون ،ال ي��كادون ُي َ�س ّ��رون �إال بم��ا ه��و
ُّ
إفرنجي ّ
أمريكي ال ِقبلة.
أوربي النّزع��ة �
أجنبي الم ِْ�س��حة �
الوجه��ة �
ّ
ال�ش��ارة � ّ
ُّ
ُّ

د .امحمد صايف املستغانمي

يرغ� ُ�ب �أن ُي�ش��ركه في �أعماله وتجارات��ه و�إدارة �أمالكه بعد االنتهاء
من درا�سته.

ال�ش��باب الي��وم ال يعرف��ون عن��ه الكثي��ر � ْأو ال يعرف��ون ا�س��مه �إطال ًق��ا؛
ّ

ولك��ن الفت��ى محم�� ًدا كان
تل��ك كان��ت �أح�لام الأب �إ�س��عاف،
ّ

وال�س��بب يع��ود ،ف��ي تقدي��ري� ،إلى الإع�لام الذي ُيع ُّز من ي�ش��اء و ُيذلُّ
ّ

بالعربي��ة من��ذ �صب��اه ال ّأول ،وغازلت��ه بعيونه��ا ،و� َأ�س� َ�ر ْت ُه
َق��د ُ�ش�غِف
ّ

المتميزين من علماء
العربي��ة وال ترف� ُ�ع عقيرته��ا ُمتح ّدث ًة ب�أف�ض��ال
ّ
ّ

بجماله��ا فم��ا ا�س��تطاع �أن َي ْن ُج� َ�و م��ن حب��ال ُو ّده��ا ومكايد ع�ش��قها،
فا ْن�س��اق وراء محبوبت��ه يطال� ُ�ع لي�لا ونهاراُ ،منك َّبا عل��ى كتب اللغة

العربية وتقديمها للعالمين.
الجيل الذين � ْأبل َْوا بالء ح�س ًنا في خدمة
ّ

أ�صمعي��ات
��عرية كال
ال�ش��عر ،و�أ�س��فار المجموع��ات ّ
ودواوي��ن ّ
ّ
ال�ش ّ

فر ًح��ا بمول��د
ف��ي ح� ٍّ�ي م��ن �أحي��اء ال ُق ْد���س العتيق��ة ،اهت � َّز بي� ٌ
�ت َ

َ�ض ّلي��ات ودي��وان الحما�س��ة وم��ا �ش��اكلها م��ن عي��ون م�ص��ادر
والمف ّ
ُ

فتى كان �أبوه ير ُق ُب مجيئه منذ زمن بعيد�ُ .س� َّ�ر الوال ُد وجذلت ال ُّأم،

قديما
مم��ا ج��ادت به قرائح علم��اء
العربية ً
ّ
الر�صي��ن ّ
الأدب العرب� ّ�ي ّ

وتعال��ت عب��ارات ال ّتبري��ك وال ّتهنئ��ة م��ن داخ��ل الأ�س��رة وخارجه��ا.

وحديثًا.

مي�سورا،
رجل
�إ ّنه مولد محمد �إ�سعاف ال ّن�شا�شيبي .كان وال ُد محمد ً
ً

العربي ُة
�ذوقَ الأدب عل��ى نح� ٍو ل��م يك��ن م�ألوف��ا ببلده ،و�أكرمت��ه
ّ
ت� ّ
ف�أغدقت عليه بكثير من �أ�سرارها ال ّدقيقة و�ألفاظها الأنيقة و�أ�ساليبها

والع�صبي��ة المفرط��ة ،وكان يرت��ا ُد
ُع� ِر َف بي��ن �أقران��ه بح� ّدة الطّ ب��ع
ّ
بع���ض المجال���س الت��ي كان يجتم��ع فيها كوكب ٌة م��ن المتع ْلّمين في

الب�ستاني ُح َّب الأدب القديم ،فما كانت
أديب
الرفيعة ،وغر�س فيه ال ُ
ّ
ّ

ي� ُد ُه تخل��و ُبره� ًة من كتاب م��ن كتب الأدب العتيق��ة ،وكلّفه بالبحث

الح�س��يني،
اللّغ��ة والأدب والفق��ه م��ن �أمثال محمد جار اهلل ،وعارف ُ

وال ّتنقي��ب ف��ي �أ�ص��ول المف��ردات فكان��ت المعاج��م ال ّأم��ات حِ ل َْ�س��ه

العربي��ة ويرفع��ون راياته��ا خ ّفاق � ًة ف��ي دني��ا اللغ��ات
ُيح�س��نون
ّ

ومو�س��ى عقل ،و�أ�س��عد الإمام ،وراغب الخالدي وغيرهم من ال ّنبهاء

أي�ضا
و�ص ْح َبه ،وغدت كتب الألفاظ وتقويم الل�سان
ع�شير ُه وقعي َد ُهً � .
َ
َ

مجال�س��هم حافل��ة بال ّنقا���ش اله��ادئ
وال�س��ادة الف�ض�لاء .كان��ت
ُ
ّ

إلماما ح�س� ًنا،
ألم بها � ً
حاول �أن يجتهد في درا�س��ة اللغة الفرن�س� ّ�ية ف� ّ

واللغوي��ون ال� ّ�رواة منه��م
المتر�س��لون،
ورج��الُ الحدي��ث ،والأدب��اء
ّ
ّ

أدبية ،وكان
�أط��راف الحدي��ث حوله��ا ،وتذاكُ ِر الأ�ش��عار والطرائ��ف ال ّ

األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة

الركيكة الهزيلة ،وحين ي�ستمع بع�ض ُمحاوراتهم
كتابات �أبنائنا ّ
ومداخالتهم �إن ت�س ّنى له �أن يقر�أ �أو ي�سمع.
ُ
بنات وبنين
�ام ال ّأمه��ات اليوم �أن ُتنج� َ�ب ٍ
ُت��رى ه��ل عقِم��ت �أرح� ُ
ومف�س��رو الق��ر�آن الكري��م،
والآداب؟ م��اذا فع��ل فقها�ؤن��ا القدام��ى،
ّ
الرقراق
المده���ش ُ
والمنظّ ��رون حت��ى اكت�س��بوا ذلك البيان ُ
الم ّ
تمي��ز ّ
ُري��ا
الع��ذب ال� ّزالل ال��ذي �س��ما به��م ف��ي ج��وزاء الإبان��ة و�س� َ
�امت ث ّ

8

الع�صرية لأ ّنه كان
والهند�سية ،ويجتهد في �شتى الفنون
الريا�ضية
ّ
ّ
ّ

أكاديمية التي ُتعنى باللغة
من ي�شاء ،و�إلى الجهات والم� ّؤ�س�سات ال
ّ

كثير
�أق��ول ه��ذا ل ّأن
ّ
المتدب��ر ف��ي الواق��ع اللّغوي العرب� ّ�ي ينتا ُب ُه ٌ
�حائب ُم ْغطِ �ش ٌة من الأ�سى حين يقر�أُ بع�ض
من الحزن،
ّ
وتتغ�ش��اه �س� ُ
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القول؟

بال ّن�صيح��ة ،و�أو�ص��ى ابنه �أن يدر���س علوم الع�ص��ر ويعتني بالعلوم

من �أبرز رجاالت القد���س في ع�صره ذكاء وعلما وب�س��طة في المال.

والح��وار المت ��أ ّدبُ ،مفْعم � ًة با�س��تعرا�ض م�س��ائل الفق��ه و َتج��اذ ُِب
من ُح�س��ن حظّ الفتى محمد �إ�س��عاف �أ ّنه كان ي�صح ُب ُه والده �إلى تلك
العلمية
المتنوعة ،وما �أبرك الجل�س��ات
والثقافي��ة
أدبي��ة
ّ
ّ
الحلق��ات ال ّ
ّ

العربي��ة الف�صحى َملك ًة ُمتج� ّذر ًة مت� ّأ�صلة في
البالغ��ة ،و�أ�صبح��ت
ّ
ويتر�س��لون ،و ُين�ش��دون بها الأ�ش��عار،
كيان ك ٍّل منهم ،يتغ ّنون بها
ّ

والثقافية على ال ّنا�شئة حين ي�ستمعون ويعون ،ويقلّدون ويقتدون.
ّ

و َي� ْ�روون به��ا الأخب��ار ،و ُيف�صح��ون به��ا ف��ي المحاف��ل والمجامع،

ارت��اد محم��د �إ�س��عاف تل��ك المجال���س ،فارت�س��م ف��ي ذاكرت��ه ح� ُّ�ب
بال�ش��عر الذي كان الأ�صحاب ينظمونه فيما بينهم،
الأدب ،و�أُعجب ّ

�تطيع �أبنا�ؤن��ا �أن ي�صل��وا �إل��ى ذل��ك
دون تلج ُل��ج �أو تلعث��م؟ � َأوي�س� ُ

حبا.
ف�ش�غ َ
والمذاك��رات الت��ي تجري على �أل�س��نتهمُ ،
ِف بذلك ًّ

الم�س��توى العال��ي م��ن الإب��داع اللغ��وي ف��ي زمانن��ا ه��ذا؟ وه��ل

ذكيا و�س��يما
بعد مرحلة الكتاتيب ،برز �إ�س��عاف بين �أترابه فتى ّ

يوما بر�ؤية جيل �س��امي البي��ان ،رقيق الوجدان،
�س��تكتحلُ �أع ُي ُنن��ا ً

ُمتو ّق� َد ال ِه ّم��ة ج��ا ّدا مجته��دا ،فاقت��رح ال�ش��يخ راغ��ب الخال��دي عل��ى

المتو�سطة � ّأن الفرن�سية مهما د ّقت ور ّقت
ور�أى من خالل مطالعاته
ّ

الم�ضري��ة
وح�س� َ�ن جمالُه��ا ف�إ ّنه��ا ال ترق��ى ول��ن ترق��ى �إل��ى الغي��داء
ّ
ُ
اإلبداع.
اإلتقان ،وأبدعهــا
البهي��ة الت��ي ق��ال عنه��ا« :أتْ قَ نَ ها
ُ
ُ
ّ

ّ
وبــذت لغــات
ســن كلّــه فــي نظــام،
الح َ
قــد َج َم َعــت ُ

حاصرهــا حيثمــا ســارت،
جــو ُد ُم
جميــع األنــام؛ فالتّ ّ
ُ

ُ
اللغــات
نــو ُق ُمعانقُ هــا أنّــى دارت .وإذا تنافــرت
والتّ ُّ
يومــا وتســاجلت جــاءت فتــاةُ الجزيــرة سـ ّـي ً
دة عقيلـ ًـة
ً

ولغـ ُـة اإلعــرابُ ،
الكتــاب ُ
ولغـ ُـة
إماء....وهــي لغـ ُـة ِ
وجئـ َـن ً

ـت اإليجــاز ،ولغـ ُـة اإلطنــاب إن تــرد
اإليجــاز إذا ابتغيـ َ
ـات هيهـ َ
اإلطنــاب ،فهيهـ َ
ـات أن ُتماشـ َـيها فــي الفصاحــة
مــار�س  ٢٠٢١م
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ـان» م��ن كلم��ة
جار َيهــا فــي البيــان لسـ ٌ
والبالغــة لغـ ٌـة أو ُي ِ

العربية و�ش��عرائها ،حيث كان ين�ش��ر في
ال ّزاهية ُع ِرفَت بكبار �أدباء
ّ

محمد.
له عنوا ُنها� :س��بيك ُة الع�س��جد في لغة ّ

تل��ك المج�لاّت �أمي��ر ال�ش��عراء �أحمد �ش��وقي ،وحافظ �إبراهي��م ،و�أحمد

مزهوا بعلمهُ ،معج ًبا ب�أدبه ،يختالُ كالطّ اوو�س على �أقرانه بالعلم
ًّ

وعبا���س محم��ود الع ّق��اد ،وم��ا خ َب� ُ�ر
والرافع��ي والمنفلوط��يّ ،
�أمي��نّ ،
العبقري الم�س� ّدد الموه��وب الم� ّؤيد ذي
«الر�س��الة» ل�صاحبه��ا
ّ
مج ّل��ة ّ

ح�صله .عا َد وبي��ده ق�صيد ٌة مطبوع ٌة بماء
ال��ذي ح��ازه والأدب الذي ّ

الفيا�ضة �أحمد ح�س��ن ال ّز ّيات عنك
أدبي��ة ّ
ال�س� ّ�يال والقريح��ة ال ّ
القل��م ّ

القوم
ال ّذهب من�س��وج ٌة بحرير الألفاظ في وداع مدر�س��ته .وما كان
ُ
ال�ش��عر كما ت�س��تهويه ال ّتجارة
يبغون �أد ًبا ،وما كان �أبو ُه ي�س��تهويه ّ

�أخ��ي الق��ارئ ببعيد.
«الر�س��الة« كانت
الرحم��ن ُ
وح ْ�س��ن الطال��ع � ّأن مجلّة ّ
وم��ن توفي��ق ّ

ال�صغير منذ � ّأول يوم ب�صخرة
�يبي ّ
و�إدارة الأعمال؛ فارتطم ال ّن�شا�ش� ّ

تت�س��ابقُ �إليه��ا الأق�لام ،وينتظرها الق� ّ�راء ب�ش��وق ،وتتناقلُها الأيدي

�ابا ياف ًع��ا ل��م يتج��اوز العق� َد ال ّثاني م��ن عمره،
ع��اد �إل��ى بل��ده �ش� ًّ

عزم ،ووا�صل في
الأ�سرة العاتية ،ولكن لم تل ِْن له قنا ٌة ،وال خار له ٌ

حي��ن تنف��د �أعداده��ا في المحالّت والأ�س��واق ،وكي��ف ال تنفد الأعداد

العربي��ة و�آدابه��ا حتى �ش��هد القا�صي وال ّدان��ي بنبوغه
درا�س��ة اللغ��ة
ّ

رواد ،وعباق��رة �أف��ذاذ ،وجهاب��ذة ف��ي معظ��م فن��ون
وك ّتابه��ا �س��اد ٌة ّ

ر�س��ل.
اللّغ� ّ
�وي وتف ُّنن��ه في فنون القول ،وبراعته في الكتابة وال ّت ّ

الق��ول والآداب؟

ال�ش��عر فارغً ��ا ،ب��ل كان��ت ل��ه ق�صائ ُد
ه��ذا ،ول��م يك��ن ر�صي� ُد ُه م��ن ّ

العربي��ة
ري��ة م��ن ُع ْم��ر � ّأمتن��ا
�أ�ش��ير � ً
ّ
أي�ض��ا �إل��ى �أن تل��ك الفت��رة ال ّث ّ

تتفو ْق
جيا ٌد ومقطوعات رائعات يانعات في دنيا القري�ض ،و�إن لم ّ

الفواحة العطرة ،وبزغت مجلّة
ُعر َف��ت �أي�ض��ا مجلّة �ألفباء الدم�ش� ّ
�قية ّ

ّفظية �إ ّال
ثرية التي ُعن َِي فيها َّ
بال�صنعة الل ّ
ق�صائده على كتاباته ال ّن ّ

أ�صمعي المنت�شرة ،وراجت مجلّة ال ّنفائ�س بما تزهو به من نفائ�س،
ال
ّ

�أ ّن��ه �أحك� َ�م زمامه��ا وامتلك نا�صيتها و�أجاد القول فيها ،وا�ستح�س��ن

الرفيع وموارده ،وفي
وذاع��ت المنه��ل التي كان��ت من مناهل الأدب ّ

�دب فيها
معا�ص��روه الكثي��ر م��ن عيونه��ا .م��ن ذلك ق�صيدت��ه التي ين� ُ

المتنوعة
والثقافية
أدبي��ة
الفترة ذاتها �س��طعت �شمو���س
ّ
ّ
المجلت ال ّ
ّ

العربي��ة ،والواق� َ�ع غي� َ�ر المحب��وب لوطن��ه
ال�ش��عور العرب� ّ�ي والأنف��ة
ّ
ّ

ال�ش��هاب و�أخته��ا الب�صائ��ر ،وهم��ا مجلّتان
ف��ي �س��ماء الجزائ��ر مث��ل ّ

تمام
ال�صنع��ة
ّ
ّ
العبا�س��ي عم�لاقِ ّ
اللفظي��ة وحام��لِ لواء زخرفه��ا �أبي ّ

إ�صالحيت��ان كانت��ا تزخ��ران بفاخ��ر
�رعيتان �
ّ
أدبيت��ان �ش� ّ
لغويت��ان � ّ
ّ

الطّ ائ��ي رحمه اهلل تعالى.
محمد بهجت الأثري بمختارات الأ�س��تاذ
عج َب الأ�س��تاذ ّ
�أُ ِ
ال�ش��يخ ّ

العرب� ّ�ي الكبير الت��ي جاء فيها:
الع ْر ُب َ
ــم
ُ
مات ُش ُ
عور ُه ْ
ـــد ُه
فــولّــى َب ْع َ
ولّـــــى َ
أن أرى
كنت
قد ُ
أطمع ْ
ُ

فو َج ْد ُت ُه من ّ
علـم
َ
كل ٍ
بــتـــــه
فرثيــتُ ُ
ــه َ
َ
وند ُ

هرك باكيا
فان ُْد ْب ُه َد َ

وســـاء مآليــا
ُأنســـي
َ

بهيجا زاهيـــا
وطني
ً

أو عــــــالء خــــاليــــا
وسكبت دمعي غاليـا
ُ

وقلما �س� ّ�ياال،
لق��د �أوت� َ�ي محم��د �إ�س��عاف ال ّن�شا�ش��يبي مِ ْق��و ًال ذ ِربا ً

وقريح� ًة خ�صب� ًة مِ ث��راءة ،وزاده اهلل توفي ًق��ا ف��ي كتابات��ه ومقاالت��ه

الكتاب��ات وروائ��ع المق��االت وبدائع الأ�ش��عار لعقودٍ م��ن ال ّزمن على
اال�س� ِت ْدمار الفرن�س��ي لهما ،و�أعتزم في الم�ستقبل
الرغم من محاربة ْ
ّ

ال�شاعر
اقتفاء لآثار �أ�ستا ِذ ِه
«حما�سة ال ّن�شا�شيبي»
ِ
وخطوات قدو ِت ِه ّ
ً

ال ّن�شا�شيبي ف�أر�سل �إليه المقطوعة الآتية:
أم َث َل
ّ
سيدي إسعاف يا ْ

لقرائن��ا
عل��ى ب�س��اط مجلّتن��ا ه��ذه  -ب��إذن اهلل تعال��ى � -أن �أحك��ي ّ

أنا من ُبستانك الزّ ِاه ِر
باسـم َّ
الثغْ ــــر
ور ٍد
ِ
بين ْ

�ان �أديبن��ا محم��د �إ�س��عاف ال ّن�شا�ش��يبي،
�أع��و ُد ف�أق��ول :ا�س��تقام بي� ُ

ـــي
َ
أتــمــالّ هــــــا ِب َع ْينَ ْي َ
ــــم
أتلـــقّ ــــــاهـــــــا ِب َلثْ ٍ

أدبية الر�صينة،
الأع� ّزاء ع��ن ف�صولٍ من هاتين المجلّتين والم��وا ّد ال ّ
�رعية الأ�صيلة التي كانت تن�ش��ر فيهما.
والكتاب��ات ّ
ال�ش� ّ
و�أ�ش��رقت ف�صاح ُته ،وعال كَ ْع ُب بالغته ،وناطحت كتابا ُت ُه الجوزاء،

َّ
الـــــذ ُ
وق
نسقَ ـهـــا
زُ َم ٌر َّ

وخ ِّ
ـــــــل
ُخ
لــــصــــــان ِ
ٍ
وظ ِّ
ــــــل
فــــي
طيــــب ِ
ٍ

ـــحــــــان ُ
ّ
ــــــــــل
وف
ور ْي
ٍ
َ
على أجــمـــل َشــكـــل
وأرعــاهــــا بعــقلـــــي
ــــــــد ّل
وتتلقّ ــــانـــي ِب
َ

والثقافية
أدبي��ة
ّ
ال�صح��ف الغ� ّ�راء والمجالّت ال ّ
� ْأن عا�ص��ر جمل� ًة م��ن ّ

أدبية ومختاراته
وبلغت مقاالته َ
ال�سماء ،و�أ�سرت مقتطفاته ال ّ
عنان ّ

وال�سيا�س� ّ�ية ف��ي تل��ك الحقب��ة الجميل��ة من العق��ود الأولى م��ن القرن

حبا وهياما،
قر َاء الر�س��الة ف َُ�ش�غِفوا بها ّ
التي َع ْن َو َنها « ُن ْقلُ الأديب» ّ

الع�ش��رين ،ف�ص��ال عل��ى �صفحاته��ا وج��ال ،وناق���ش وح� ّ�رر ،وح ّل��ل

ويح ُ�س��بون ال ّدقائ��ق وال ّثوان��ي انتظ��ارا
وكان��وا يع � ّدون الأنفا���سْ ،

فبه��ر ،و�س��اجل فقهر ،ونق��د فن�صر وا�س��تن�صر.

ل�ص��دور الع��دد الق��ادم ،وت�أ ّنقَ في اختيار جملة م��ن روائع الق�صائد

يذك��ر روا ُة الأدب و�صيارف�� ُة البي��ان �أ ّن��ه �أح�س��ن الكتاب��ة ف��ي
ُ

أدبي��ة والن�صو�ص ال�س��احرة الفاتن��ة وجمعها تحت عنوان
والفِق��ر ال ّ

�اب
ع��دد م��ن كتب��ه الت��ي خطّ ته��ا
ّ
عبقريت��ه ،وم��ن تل��ك الأ�س��فار كت� ٌ
بديع ال ّن�س��ج ن�ش��ره عام ١٩١٢
جم الفوائد ُ
كثير العلم ُّ
�صغير الحجم ُ
ُ

العربي��ة � َّأن تل��ك الفت��رة
حب��ي
وال يخف��ى عل��ى �أه��ل الأدب ُ
ّ
وم ّ
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َّ
راح
جل ما
َ
أهديت مـن ٍ
المشموم نفـسي
كر
ُ
أس َ
ْ

حـــــــان ُ
ونــــــقْ ــــل
ور ْي
ٍ
َ
المطعوم عقلي
وغذا
ُ

تمام ،جمع فيه �أمثاله ،كما جمع من
للميالد ،هو كتاب� :أمثال �أبي ّ
المتنبي.
عب��اد �أمث��ال
ّ
قب��لُ ال�صاح��ب ابن ّ
ال�ش��عر ون�صاع��ة
تم��ام الت��ي ُتعن��ى بديباج��ة ّ
ت�أ ّث� َ�ر بمدر�س��ة �أب��ي ّ
ال�ش��عر �أعطى
وال�صنع��ة
البديعي��ة �إلى ح ّد الإ�س��راف ،و�إذا كان ّ
ّ
اللّف��ظ ّ
تم��ام مقالي��د القي��ادة وال ّتف� ّ�وق ،ف�� ّإن ال ّن�شا�ش��يبي �س�لّمت ل��ه
لأب��ي ّ
أدبية
وتي�س��رت له الكتاب� ُة ال ّ
ّ
العربي��ة مقا َده��ا ،والن��ت ل��ه عريك ُتهاّ ،
ف�أب��دع ف��ي نثره��ا ،ويكفي��ه فخ� ً�را � ّأن �أمي��ر ال�ش��عراء �أحم��د �ش��وقي
�سام فخار وقالد ُة ع ٍّز
كان ُيطلق عليه لقب «�أديب
العربية» ،و�إ ّنه ل ِو ُ
ّ
وم�س��تح ّقها.
يزه��و بها ،وه��و �أهلُها ُ
من بديع ق�صائده في وطنه فل�سطين:
يا فتاةَ
بالدماء
الحي ُجودي ّ
ِّ
البكــاء
َب َد َل َّ
الدمع إذا ُر ِ
مـــت ُ
ـــم
ّــــت
ُ
فلَقَ ْد ول ْ
فلسطــين َو َل ْ
َ
غير ذماء
يبق يا ُأ َ
خت ُ
العال ُ

ُ
أوطانكم فاستيقظـــــوا
إنّها

لــقــوم ُدخـــالء
ال تبيعوها
ٍ
مــار�س  ٢٠٢١م
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ً
َ
حياة بعدهـــا
ترجون
كيف
َ
وهنــــاء وصفــــاء
ونعيما
ً

َنفَ�� ٍ�س ف��ي ه��ذا المق��ال للأدي��ب محم��د �إ�س��عاف ال ّن�شا�ش��يبي يتح� ّد ُث

لغــة القــرآن المعجــز
ــرية
البليغــة الكريمــة
ِ
والس ّ
ّ

العربية ،وللق��ارئ الكريم الح�صيف
ع��ن نف�س��ه ،وي��روي حكايته مع
ّ

الم ّ
والج ْمهــرة والحماســة
ليــات
َ
والحديــث ولغــة ُ
فض ّ

ي��روي �أتراب� ُه الذي��ن عاي�ش��وه ف��ي مدين��ة القد���س �أ ّن��ه كان كثي� َ�ر
وال�صح��اب
العزل��ةُ ،م ّ
حب��ا للخل��وة واالنف��راد ،طلَّ��قَ دني��ا الأن���س ّ

�ذوق ويحك��م ،والجم��الُ الف ّن� ّ�ي ال
ال�س��ديد الفه��م �أن ُيح ّل��ل ويت� ّ
ال� ّ�ر�أي ّ

ق�صي��ا �أع ّده للقراءة
طال ًق��ا با ًّت��ا ،وانتب��ذ عن �أهل��ه و�أ�صحابه مكا ًنا ًّ

أدبي ال ينتطح حوله عنزان ،والبهاء
يختلف عليه اثنانّ ،
والروا ُء ال ُّ

أحب��اء خل�صاء
والمطالع��ةُ ،م ّتخ�ذًا م��ن كت��ب ال ّت��راث العربي المجيد � ّ

�لوبي ي�أ�سِ � ُ�ر ك ّل �إن�س��ان� .أرج��و �أن تق��ر�أ �أخ��ي الق��ارئ المقطوعة
الأ�س� ّ

وترو ،وت�ستمع �إليها ب�آذان قلبك ،وتتمالّها بناظريك،
التالية ب�أناة ٍّ

المتنب��ي الفري��د:
و�أ�صدق��اء �أوفي��اء وا�ضع��ا ُن�ص� َ�ب عيني��ه بي��ت
ّ

وانظ��ر م��اذا ت��رى ،واح ُك� ْ�م بالق�سطا���س الم�س��تقيم ،و�أ�س ��ألك برح��م

أعزُّ
سابح
الدنى َس ْر ُج
مكان في ُّ
ٍ
ٍ
كتاب
جليس في الحياة
وخير
ُ
ٍ
ُ

�أال م��ا �أعظمه��ا م��ن حكم��ة ،وم��ا �أروعه��ا م��ن ن�صيح��ة لم��ن �ألق��ى
ال�س��مع وهو �ش��هيد ،ول َْو � ّأن �أبناء � ّأمة ال ُعرب عكفوا على تراث �آبائهم
َّ
و�أ�س�لافهم ف��ي جمي��ع الفن��ون والعل��وم ،لكان��ت ال ّأم��ة الي��وم بخي��ر
ولكن ال
وعافي��ة ترف��لُ ف��ي �أث��واب الع� ّز وتتر ّق��ى في م��دارج المج��دْ ،
الوهاب فينا
ني�أ���س وال َن ْ�ستيئ���س ،ورجا�ؤن��ا كبي��ر �أن يبعث المنع� ُ�م ّ
�ب الت�أ ّل��ق والإب��داع ،ولتع��و َد َّن راي� ُة المجد العربي
روح ال ّنج��اح وح� ّ
بال�سعادة واليمن والبركة
وال�س� ّ
�مو الإ�س�لامي تملأ الحياة الع�صرية ّ
ّ
�إن �ش��اء اهلل ،وم��ا ذل��ك عل��ى اهلل بعزي��ز.

العربي��ة الت��ي تجمعن��ا و�آ�ص��رة البي��ان الت��ي تربطن��ا �أ ّن��ك �إذا كن��ت
ّ
تخالفن��ي الق��ول ف��ي عظم��ة ه��ذا الكات��ب �أن تكاتبن��ي عل��ى ب�س��اط
ه��ذه المج ّل��ة ،ف�إ ّني �أحت��رم �آراء الآخرين ،و�أع� ّد ر�أيي �صوا ًبا يحتمل
ال�صواب.
الخط��أ ،ور�أي غي��ر يحتم��ل ّ
محم��د �إ�س��عاف ال ّن�شا�ش��يبي ف��ي مق ّدم��ة كتاب��ه «كلم��ة ف��ي
ق��ال ّ

العربي��ة»« :أال إ ّنـ ُـه َلـ ْـم َي ْشـ َ
ـود
اللغ��ة
الوجـ ِ
ـق أحـ ٌـد فــي هــذا ُ
ّ

ـؤس ِمــن
ـذه اللغــة
ـقاء هـ ِ
العربيــة ،و َلـ ْـم ُيعـ ِ
ـان أخــو ُبـ ٍ
ّ
شـ َ
ـن مــا عانتــه ومــا عاينتـ ُـه،
زعــازع ّ
عايـ ْ
الدهــر ولــم ُي ِ
تــالعــــا
صـيــب ُم
أن ما َتلْــقـى ُي
"ولــو َّ
ً
ُ
ْ
كن من سلمى إذن َ
لت َض ْعضعا
الر َ
أو ُّ

وبع��د الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ،ا ْنكف��أ ال ّن�شا�ش��يبي �إل��ى ال ّتعلي��م،
حبها
وعاد �إلى مهنة الأنبياء ين�شر ر�سالته في تعليم
العربية ّ
وبث ّ
ّ
في ال ّنفو���س ،وتب�صير �أبناء الجيل ب�أ�س��رارها ومزاياها ،ووفَّقه اهلل
ربوية �إلى �أن �أ�صبح مف ّت ً�ش��ا
توفي ًق��ا كبي� ً�را ،وتر ّق��ى في المنا�صب ال ّت ّ
العربية �إلى عام ١٩٢٩م.
عام��ا للغ��ة
ّ
ًّ
من �آثاره في هذه المرحلة« :مجموعة ال ّن�شا�شيبي» ،و«الب�ستان»،
أورب��ي» ،و�أمال��ي ال ّن�شا�ش��يبي« ،وال ّتف��ا�ؤل
عرب��ي وعق�� ٌل �
و«قل��ب
ٌ
ّ
ّ
عن��د �أب��ي الع�لاء» ،و�أجملُه��ا و�أن�ص ُعه��ا ،و�أبهاه��ا و�أ�س��ماها ،ول�ؤل�ؤ ُة
أمريكية
عقده��ا ،و ُد ّر ُة جوهره��ا كلم ُت� ُه التي �ألقاها ف��ي الجامعة ال
ّ

ٌ
ــم
عزيــز ِمــن
ــذ َّل
ِ
ــم َي ِ
ــم ُي َض ْ
بعــد َعزازتــه ُذلَّهــا ،و َل ْ
و َل ْ
كريــم عنــد قومــه  -إذْ ُ
هــد
ــم َيزْ ْ
ٌ
لؤمــوا  -ضيمهــا ،و َل ْ

ـد
ـلف ِه زُ هـ َ
ـوع علــى قلبــه فــي أكبــر مآثـ ِـر سـ ِ
جاهـ ٌـل مطبـ ٌ
ـوم هــذه اللغـ ِـة فــي لغتهــم.
قـ ِ

الط ُ
ـناء خلّصتها ّ
بيعة ِمن ّ
كل شـ ْـي ٍن كما
و َل ْم ُت َع ْب حسـ ُ

ضوانيــة.
الر
ـت هــذه اللّغـ ُـة
عيبـ ْ
َ
ّ
ّ
العربيـ ُـة بــل الحـ ُ
ـوراء ُّ

ـدو أبلـ َـغ إليــه إســاءةَ أبنــاء هــذا
و َلـ ْـم ُي ِســئ امـ ٌ
ـرو إلــى عـ ٍّ

ف��ي بي��روت ع��ام  ،١٩٢٤وح�ضره��ا كب��ار الأدب��اء والمث ّقفي��ن ف��ي

الزّ مــان إلــى فتــاة الجزيــرة؛ فقــد هجرهــا فريـ ٌـق منهــم

مق ّدمته��م ال�ش��اعر خلي��ل مطران.

َ
ــرض
ازدراءهــا
ريــاءه
واعتــراض ِع ِ
هجــرا وجعــل ِه ّج َّ
َ
ً

�تحق،
مما ي�س� ّ
وح ّت��ى ال يظ ّن� َّ�ن ظ� ٌّ
الرجل ب�أكثر ّ
�ان �أ ّن��ي ق��د �أطْ َر ْي ُت ّ
أكبر من مقامه
و�ألب�س��ته قالئ َد من ال ّثناء والمدح �أو�س��ع من نحره ،و� َ
العلمي��ة ،ف�إ ّن��ي �أت��رك المج��ال فيم��ا تب ّق��ي ل��ي من
الأدب��ي ومكانت��ه
ّ
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واالستســخار مــن ّ
كل ُمهيـ ٍـب بالنّ ــاس إلــى
المتد ّلـ ِـه بهــا
ُ
ْ
ِحذقهــا وروايتهــا.

والعقــد واألغانــي
والكامــل واألمالــي والبيــان والتّ بييــن ِ
ٌ
َ
تبــد َل بلغــة ّ
لغــة
لغــة هــذا الوقــت ،وهــي
كل ذلــك
ّ
كل بليــغ عــن َو ْصــف َسـ َ
قصـ ُـر يراعـ ُـة ّ
ـخ ِفها وركاكتهــا
ُت ّ
وعجمتهــا.
وســماجتها ُ
َ
وهــوي هــذه -
فاعتــاض  -إذ أعــرض عــن تلــك
َ
الصفـ َـر والحديــد عــن ال ُّلجيــن والعقيــان وكان جهــوال.
ُّ
رأسا أزعــــرا
أخـــــذ َت
ْ
بالج ّم ِ
ُ
ـــــة ً

ردرا
وبالثّ نايــا الواضـحـــات
ُّ
الــــد ُ

خيــل فــي التّ مييــز
وضـ َّـل فريـ ٌـق َع ِمـ ٌـه مـ ٍ
ـاض علــى ُ
الم َّ
المعجــز والقــول الــذي هــو كاألقــوال ولــم
بيــن الــكالم ُ
ـت أن لــم
لمــا ظننـ ُ
يهتــد إلــى الطريــق الحافــظ .وإ ّنــي ّ
حت َضـ ٍـر ،ووجـ ُ
ـق مــن هــذه اللغــة إالّ ُحشاشـ ُـة ُم َ
يبـ َ
ـدت
ُ
تفاقـ َـم هــذا ّ
وتأجـ َـج نــاره فــي األقاليــم
ـيم
ُّ
الشـ ِّـر الجسـ ِ
ُ
َ
وي
وشــاهدت
العربيــة،
الــد ِّ
الــداء ّ
اســتفحال ذلــك ّ
ّ
يــوم
ســارعت إلــى إهمــاد النّ ــار مــن قبــل أن يأتــي
ُ
ٌ
إهمادهــا ،وابتـ ُ
يتعـ ّ
ـداء قبــل أن
ـذ ُر فيــه
ـدرت ُمــداواةَ الـ ّ
ُ
ً
فأمليــت هــذه الكلمــة".
عيــاء
ضــال
مســي ُع
ُي
ُ
ً
َ
وتحي� ُة �إج�لال �أماله��ا عل� َّ�ي �ضمي��ري في �ش��أن
�ار
ه��ذه كلم� ُة �إكب� ٍ
ّ
العربي��ة ف��ي الع�ص��ر الحدي��ث ،ت�أ ّن��قَ ف��ي حدائق
رج��لٍ م��ن رج��االت
ّ
العربي��ة وريا�ضه��ا ،وداف��ع ع��ن حِ ماه��ا وحيا�ضه��ا ،وكت� َ�ب ف�أمتع،
ّ
العربي��ة ال َغ َ�ضنف��ر،
�تحق بح� ٍّ�ق لق��ب «فار���س
وتر�س � َل ف�أب��دع ،وا�س� َّ
ّ
َّ
غيبت المنون ج�س��د الأديب
ُ
مامه��ا ُ
وه َ
المظ َّف��ر» .وف��ي ع��ام ١٩٤٨م ّ
علم� ُه و�أدب��ه،
الأري��ب محم��د �إ�س��عاف ال ّن�شا�ش��يبي ،ولك��ن م��ا وارت َ
لحي فين��ا ب�آدابه وكلماته
و ُنب َل��ه وف�ضل��ه،
وعبقريت��ه َ
ّ
ومج��ده ،و�إ ّنه ٌّ
وعبارات��ه وكتابات��ه.

َ
الصحيحــة
واسـ
ـتبدل فريـ ٌـق بهــذه اللغــة الفصيحــة ّ
مــار�س  ٢٠٢١م
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ـــجـمـع اللــغـة العــربيـــة»
َ
«م ْ

يفتح أبوابه أمام طالب وأساتذة أكادميية الشارقة للفنون األدائية

الأول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي ال�ش��رق الأو�س��ط.
وق��ال د .الم�س��تغانمي�« :إن االتفاقي��ة ت�ص��ب ف��ي دع��م م�ش��روع
ال�ش��ارقة الثقاف��ي ،وت�أت��ي ترجم��ة لر�ؤي��ة �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
الدكت��ور �س��لطان ب��ن محمد القا�س��مي ،ع�ضو المجل���س الأعلى حاكم
ال�ش��ارقة» ،م�ؤكداً على �أن التحاق طالب وكوادر �أكاديمية ال�ش��ارقة
للفن��ون الأدائي��ة غي��ر الع��رب ب��دورات اللغ��ة العربي��ة الت��ي �أطلقه��ا
المجم��ع ،يحق��ق الأه��داف الت��ي �أن�ش��ئ لأجله��ا ،كم��ا ي�ضم��ن تخريج
فناني��ن عل��ى ات�صال وثيق باللغة العربية ،الأمر الذي ينعك���س على
جودة الأعمال الفنية الهادفة ،ويجعلها في الوقت ذاته م�ساهمة في
ن�ش��ر جماليات العربية في �أو�س��اط الجمهور ،لما للفن والم�ش��تغلين
به من ت�أثير ومقدرة على التخاطب مع المجتمع و�إي�صال الر�سائل
الإيجابي��ة بلغة �س��ليمة وجاذب��ة للمتلقي.
وم��ن جانب��ه ق��ال بروفي�س��ور بيت��ر بارل��و ،المدي��ر التنفي��ذي
لأكاديمي��ة ال�ش��ارقة للفن��ون الأدائي��ة« :ل��دى الأكاديمي��ة م�س��ؤولية
تج��اه الحي��اة الفني��ة والثقافي��ة واالقت�صادي��ة للمجتمع��ات عام��ة
حي��ث ن�س��عى جاهدي��ن لإيج��اد �أف�ض��ل الو�س��ائل لطلبتن��ا وموظفينا
حتى يتمكنوا من تقديم �أعمال مميزة وقوية من مختلف الثقافات،
وتر�سي �شراكتنا مع َم ْجمع اللغة العربية الم�سار الم�شترك لالحتفاء
بفن��ون الأداء والإنت��اج ف��ي المنطق��ة» .

و ّق��ع َم ْجم� ُ�ع اللغ��ة العربي��ة بال�ش��ارقة اتفاقية تعاون م��ع �أكاديمية

لتعزي��ز التم�س��ك باللغة العربي��ة ،حيث يتطلع الجانبان �إلى �إك�س��اب

ال�شارقة للفنون الأدائية ،بهدف ا�ستقبال طالب وكوادر الأكاديمية

ط�لاب وك��وادر الفن��ون الم�س��رحية والأدائي��ة غي��ر الع��رب مه��ارات

غي��ر الع��رب لتعليمه��م اللغ��ة العربي��ة� ،ضم��ن ال��دورات اللغوي��ة التي

�أ�سا�س��ية ف��ي اللغ��ة العربي��ة ،وا�س��تخدام قواعده��ا ال�صحيح��ة ف��ي

يطلقه��ا مرك��ز الل�س��ان العرب��ي التابع للمجم��ع ،بالإ�ضاف��ة �إلى فتح

�أعماله��م للم�س��اهمة ف��ي تعزي��ز الوع��ي تج��اه اللغ��ة ،بالإ�ضاف��ة �إلى

مج��االت التع��اون بي��ن الجهتين على مختلف الم�س��تويات.

دع��م مكتب��ة الم�س��رح العرب��ي بن�صو���ص باللغ��ة العربي��ة الف�صيح��ة.

وقعه��ا
وج��اء توقي��ع االتفاقي��ة ف��ي مق��ر المجم��ع بال�ش��ارقة ،حي��ث ّ

وعل��ى هام���ش حف��ل التوقي��ع� ،أك��د الدكت��ور امحم��د �صاف��ي

الدكت��ور امحم��د �صاف��ي الم�س��تغانمي ،الأمي��ن الع��ام لمجم��ع اللغ��ة

الم�س��تغانمي ،الأمي��ن الع��ام لمجم��ع اللغ��ة العربي��ة �أهمي��ة التع��اون

العربي��ة بال�ش��ارقة ،والبروفي�س��ور بيت��ر بارل��و ،المدي��ر التنفي��ذي

والتكام��ل الم�ؤ�س�س��ي بي��ن المجم��ع باعتب��اره الم�ؤ�س�س��ة الحكومي��ة

لأكاديمي��ة ال�ش��ارقة للفن��ون الأدائي��ة.

العالمي��ن العرب��ي
الأكاديمي��ة المعني��ة بق�ضاي��ا اللغ��ة العربي��ة ف��ي
َ

وت�أت��ي االتفاقي��ة �ضم��ن ر�ؤي��ة مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بال�ش��ارقة

والإ�س�لامي ،وبي��ن �أكاديمي��ة ال�ش��ارقة للفنون الأدائي��ة ،التي تعتبر

14

مــار�س  ٢٠٢١م

مــار�س  ٢٠٢١م

15

أخبـار املجـمـع

ميالد مجمع اللغة العربية بتشاد
أدبي رائع
ضرورة أمالها الواقع،
ّ
وتلبية مجتمع ّ

جـديـد لـمـع فـي سـمـــاء
نـجـم
ٌ
ٌ
الـعـربـيـة
اللغـويــة
المـجـامـــع
ّ
ّ

ق�ص� ُة ح�ض��ارة عريق��ة ف��ي ه��ذه
اللغ��ة العربي��ة ف��ي ت�ش��اد له��ا َّ
يوم��ا ف��كان �ش��عل َة �آم��ال جموح��ة،
المناط��ق ،و�أل��قُ تاري��خ َّ
توه� َ�ج ً
وكان��ت مِ نط��ا ًدا ح َّل��قَ ب�إن�س��ان ه��ذه المناط��ق �إل��ى �آف��اق الكم��ال
والجم��ال .ق� َّد َر اهلل �أن ت�ش��ق �أودية و�صحارى لتح� َّل ب�أدغال �أفريقيا
عظيم��ا �أال وه��و (التع��ارف) ال��ذي
دورا �إن�س��ان ًيا
ً
كيم��ا ت��ؤدي فيه��ا ً

�أراده اهلل تعال��ى حي��ن ق��ال} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ{ [ الحج��رات .] ١٣:نع��م
تح� َّل بم��كان حوى من الثقافات عوال� َ�م متنائي ًة ولغات
�ش��اء اهلل �أن ُ
الموحد لهذه الأمم المقرب بينها،
إن�ساني
متباينة ،ليكون الل�سان ال
ّ
ّ
خ��رج ه��ذا الل�س��ان م��ن �إط��اره الإثن��ي العرب� ّ�ي والجغراف��ي ف��ي �ش��به

الجزي��رة العربي��ة ليك��ون الل�س��ان العالم� ّ�ي ،وال غرو ف�إنه ل�س��ان �أبي

الب�ش��رية �آدم علي��ه ال�س�لام ،وال عج��ب �أن تعل��ق ب�أل�س��نة بني��ه حيثما

ت�ش��اد بل��دٌ عرب ٌّ��ي ،وال �أج��د و�ص ًفا يقع على هذا البلد � َ
أ�صدق من و�صف �أحد �أ�س��اتذتنا له
ُ
ُ
ب�أنّه« :بلدٌ واق ُعهُ
خا�ص ًة
فكثيرا ما ُي
يختلف عن موقعه»،
ً
�صادف التّ�شاد ّيون المغتربون ّ
يتحدث��ون العرب ّي��ة بطالق��ة ،وال يج��دون ف��ي
ف��ي الب�لاد العرب ّي��ة َم ْ��ن ُي ْع َج ُ��ب به��م وه��م
ّ
ُ
طبيعة هذه ال ّلهجة ،وهذا ال َع َج ُب
مخاطبة
العربي بلهجته م�ش��ق ًّة وال �ش ّ��دة ،مهما كانتْ
ّ
ال�س��مرة الغالب��ة على �س��حناتهم ،وم��ن موقع ت�ش��اد في جنوب
ل��ه م��ا يب ّ��رره ،فه��و ناب ٌ��ع م��ن ُّ
ال�صحراء الكبرى بقلب القا ّرة الأفريق ّية؛ ذلك �أنّه ُي�ستبعد ً
عقل � ْأن يتك ّل َم العرب ّية � ُ
أهل
ّ
تمتمة �أو جمجمة ،وهو ت�س��ا�ؤل
تتو�س��ط القا ّرة ،وتلهج بها �أل�س��نتهم دون
ٍ
دولة �أفريق ّية ّ
له ٌّ
وال�س�لامة.
حظ من المنطق ّ
الدكتور /أحمد عثمان أبو الفتح
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ح ّل��وا لتلته��ب بها!
واللغ��ة العربي��ة ف��ي ت�ش��اد ه��ي ق�صة ح�ض��ارة! نعم ه��ي كذلك حيث
كان��ت لغ��ة ال ّدع��وة لم��ا �أطل��ت ب�ش��ائرها برواب��ي منطقة كوار �ش��مال
�صحب ُعقب��ة بن نافع ر�ضي
ت�ش��اد ع��ام 43هجري��ة ،وحينما بخبخ
ُ
اهلل عن��ه؛ حاملي��ن �أرواحه��م ف��ي �أيديه��م لتك��ون كلم��ة اهلل عالية في

المهم من
ت��زال لغ��ة التعليم ووع��اء الفكر والح�ضارة في ه��ذا الجزء
ّ
�راث الإفريق� ّ�ي؛ و�أ�صبح��ت الأداة الفاعلة في
العال��م ،وق��د حفظت الت� َ

الت�ألي��ف ب��ل كان��ت وع��اء لم��ا ج��ادت ب��ه قرائ� ُ�ح ال�ش��عراء و �إبداعات
أثرا بال ًغا في
الفنانين .و�أثرت على الأل�س��نة الإفريقية وتركت فيها � ً

الأنظم��ة اللغوي��ة المختلفة.

و�ضع مختلف من حيث الأ�صالة؛ �إذ
اللغة العربية في ت�شاد لها
ٌ
ال�س��لطانية،
كان��ت اللغة الر�س��مية ف��ي الدواوين الحكومية ،والأوامر ّ

والمرا�س�لات بي��ن الحوا�ض��ر ف��ي ذل��ك الزم��ن �س��واء بي��ن الممال��ك
الإفريقي��ة� ،أو مراك��ز الح�ض��ارة العربي��ة الإ�س�لامية ف��ي ال�ش��مال
الإفريقي وال�ش��رق العربي الإ�س�لامي �أو الإ�س�لامي غير العربي .وقد
خ َّل َد لنا التاريخ مجموع ًة من الن�صو�ص العربية في تلك ال�سلطنات
القديم��ة :منه��ا م��ا كان �أم� ً�را �س��لطان ًيا يتن��اول ق�ضي��ة اجتماعي��ة،
�أو �سيا�س� ّ�ية� ،أو علمي��ة ،ومنه��ا م��ا كان ر�س��ائل ُت ُبو ِد َل� ْ�ت بي��ن ه��ذا

الدي��وان �أو ذاك! ومنه��ا م��ا كان تعبي� ً�را ع��ن الأحا�سي���س والم�ش��اعر

كما نالحظ عند �شاعر كانم �إبراهيم بن �إ�سحاق ،وال�شعراء من بعده
�س��واء ف��ي مملك��ة كان��م �أو باقرمي �أو �س��لطنة وداي.
واللغة العربية في ت�ش��اد برغم هذا الألق الح�ضاري والت�أريخي
�إال �أ ّنها اليوم بد�أت ت�شعر بالغربة ،وبد�أ ع�شق الإن�سان الإفريقي لها

ه��ذه الدني��ا ،ولتك��ون لدي��ن ال�س�لام الراي��ة العلي��ا .كان��ت العربي��ة

يتال�شى ب�سبب غرامه ب�أل�سنة �أخرى ،وب�سبب عوامل ي�ضيق المجال

�ري ،فع�ش��ق النا�� ُ�س بيا َنها
�آن��ذاك الل�س� َ
�ان ال��ذي تبلب��ل في كل فم ب�ش� ّ

لح�صره��ا فتح ّت��م على الغيورين من �أبنائه��ا خدمتها وال َّتمكين لها

وح واله��وى! فه��ي الل�س��ان الأق��دم
وا�س��تعذبوا �ألحانه��ا فكان��ت ال� ُّ�ر َ

وتطويرها من خالل مراكز تعليمها وتعلُّمها ،ومن هذه الم�ؤ�س�سات

مار�� ُ�س ب��ه ال�ش��عائر الديني��ة ،وكان��ت وال
ّ
تاريخي��ا ،والل�س��ان ال��ذي ُت َ

مجمع اللغة العربية بت�شاد.
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في�ضا من �س��خائه خدم ًة للغة العربية وتمكي ًنا لمكانتها لي���س
عليه ً
في مجمع اللغة العربية بت�ش��اد فح�س��ب بل في و�س��ط �أفريقيا كلها،
�امخا بالعربي��ة �إيما ًن��ا من��ه بخدم��ة اللغ��ة
وجع��ل المجم��ع يق��ف �ش� ً
العربي��ة الت��ي امت ّدت في �أدغال �أفريقي��ا جنوب ال�صحراء بف�ضل اهلل
�موه و�أم� ّد ف��ي عم��ره وب��ارك ف��ي جهوده و�س� ّدد
تعال��ى ،حف��ظ اهلل �س� ّ

خط��اه ،ون�س��أل اهلل تعال��ى �أن يك��ون ه��ذا في ميزان ح�س��ناته.

و�أخي� ً�را ن�ش��كر ك َّل م��ن ف ّك��ر وب��ادر ،وم��ن �س��اعد و�آزر ،من الإخوة

العلماء �أع�ضاء المجمع في �إن�شاء هذا ال�صرح ال�شامخ والعرين الذي
العربي��ة ف��ي بالدنا الحبيبة ،وعا�ش��ت ال�ش��ارقة عا�صمة
ت��أوي �إلي��ه
ّ
للثقاف��ة واللغ��ة ،وم�س��رحا للفن��ون والآداب ،وقبل��ة ي� ّؤمه��ا العلم��اء

واللغوي��ون م��ن كل ح��دب و�ص��وب ،وج��زى اهلل الكري��م
والمثقف��ون
ّ
لع��ل ثم��ة �س��ائال يت�س��اءل لم��اذا ه��ذه الهيئ��ة الجدي��دة؟ وه��ل ثمة
م��ا يدع��و �إل��ى مث��ل هذه المب��ادرة؟ الإجاب��ة على مثل هذا الت�س��ا�ؤل
أهمي ُتها ودواعيه��ا :نقول � َّإن
ت�أت��ي م��ن وجه��ات عديدة ،لك ّل وجه��ة � ّ
الملحة التي
�اء مجم��ع اللغ��ة العربي��ة � ْأملته ال�ض��رورة والحاج��ة
�إن�ش� َ
ّ

روح الع�ص��ر ،وتعي��د له��ا �ألق ال ّن�صر بتكوين هيئة علمية ت�س��هر على
المحافظة عليها.
ه��ذه الهيئ��ة ه��ي :مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بت�ش��اد ،وه��ي جه��ة
أكاديمي��ة ُتعن��ى ب�ش��ؤون اللغ��ة العربي��ة ،وتهت��م ب�إ�صالحه��ا ،وه��ي
�
ّ

تدعونا ب�شكل يومي هي خدمة هذه العربية :اللغة الوطنية العالمية

به��ذا الو�ص��ف ال تع��دو �أن تكون منبر خبرة ي�صع��د �إليه ذوو الكفاءة

الح�ضارية؛ فواح ٌد من هذه ال ّدواعي هو الوفاء لت�أريخنا وت�أريخها

والخب��رة ،فه��ي مثاب��ة معرفي��ة بحت��ة؛ بعي��دة ع��ن العم��ل ال�سيا�س��ي

ال�ض��ارب ب�أطنابه في عمق التاريخ الأفريقي،
ف��ي ه��ذا البلد العريق ّ
واحتف��اء بدوره��ا العظيم في كل �ش��عب الحي��اة المختلفة :في الدين

والنقاب� ّ�ي وم��ا يتعل��ق بهم��ا .فم��ن بي��ن م��ا يه��دف �إليه مجم��ع اللغة

العربية بت�شاد ت�شجيع النا�س على ا�ستعمال اللغة العربية الف�صحى

واال ّت�ص��ال وال ّتعليم والفكر والأدب والثقافة ،وكذلك وفاء لرموزها

ف��ي كل المحاف��ل ،والمحافظ��ة عل��ى �س�لامتها ،والعم��ل عل��ى تي�س��ير

الذي��ن �أ َّد ْوا دوره��م بج��دارة في ه��ذا الكون وتركوا ف��ي �أعناقنا َد ْي ًنا

�أ�ساليبها من خالل ما تق ّدمه البحوث العلمية ،وت�شجيع التعليم بها

م�ستح ّقا .فمنذ ما يربو على مئة عام ،تراجع دور العربية في بع�ض

عب��ر ن�ش��ر المدار���س ومراكز َم ْح��و ال ّأم ّية ومعاهد تعلي��م وتعلّم اللغة

الميادي��ن لظه��ور لغ��ات عالمي��ة �أخ��رى ا�س��تولت عل��ى اهتمام��ات

العلمي
العربي��ة للناطقين بغيرها .كما يهدف �إلى ابتكار الم�صطلح
ّ
ال��ذي تدع��و �إلي��ه الحاج��ة والتروي��ج ل��ه م��ن خ�لال و�س��ائل الإع�لام

الحيوي��ة والت�أ ّل��ق .وانعك���س ه��ذا الو�ض��ع على
م� ّؤ�س�س��ات تفتق��د �إل��ى
ّ

المختلف��ة ،وه��ذا بالتن�س��يق م��ع المجام��ع اللغوي��ة الأخ��رى .وكذل��ك

مم��ا جعل العربي��ة تدور في
ال ُّنخ��ب الفكري��ة والثقافي��ة وال�سيا�س��ية ّ

وال�ضمور ون�شطت �صيحات ال ّدعوة
م�س��يرتها؛ فبد�أت في االنكما�ش ّ

ا�ست�شرافية لم�ستقبل اللغة العربية في ت�شاد وو�سط
القيام بدرا�سات
ّ

العاميات ونعرات كتابة اللغات المحلية وا�ستخدامها بديال عن
�إلى
ّ

�إفريقي��ا ،وت�ش��جيع البح��ث العلمي المتعل��ق بال ّتمكين للغ��ة العربية،

العربية في التعليم والإعالم؛ فكان ذلك داع ًيا يتعاظم في اال ّت�ساع
�ضعف في ا�س��تخدام اللغة واعوجاج �أ�س��اليبها.
كل حين ،و�أ ّدى �إلى
ٍ
وتبث فيها
وتقو ُم �أ�س��اليبهاُّ ،
فا�س��تلزم ذل��ك ك ّل��ه َّ
هب ًة تنجد تعثره��ا ّ
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الوه��اب �ش��يخها وحاكمه��ا المث ّق��ف العال��م الم�� ّؤرخ ال ّنحري��ر خي��ر
ّ

مما ذكر .وربما يلتقي المجمع فيما ذكر
و�أهداف �أخرى لي�س��ت �أقل ّ

يتميز عنها
م��ع كثي��ر م��ن الم� ّؤ�س�س��ات المدني��ة والأكاديمي��ة ولكن��ه ّ
ب�أن��ه مثاب��ة خب��رة للباحثي��ن المهتمي��ن ب�أم��ر اللغ��ة العربي��ة الذي��ن

ق ّدم��وا ويق ّدم��ون بحوثًا في هذا ال�ش��أن.
ونح��ن ف��ي ه��ذه ال�س��انحة نذك��ر م��ن ب��اب االعت��راف بالجمي��ل

العربية وعلوم الإ�س�لام
الج��زاء عل��ى ما ق ّدم ،ويق ّدم ب�س��خاء لخدمة
ّ
ف��ي كل ع�ص��ر وم�ص��ر ،و�أثابه خي��ر ما يجزي قائ��دا عن �أمته.

جه��ود �أع�لام �أ ْف َن� ْ�وا حياته��م ف��ي خدم��ة الإن�س��ان والإن�س��انية منه��م
م��ن ق�ض��ى نحب��ه ومنه��م م��ن ينتظر ،لم يبخل��وا بلحظة م��ن حياتهم
طالما الآخرون في حاجة �إليها! وكان �إيجاد مجمع في هذه البالد
حلم��ا م��ن �أحالمه��م نذك��ر هن��ا ونق��ف �إجالال لجه��ود ال�ش��يخ الإمام
ً
رئي���س المجل���س الأعلى لل�ش��ؤون الإ�س�لامية بت�ش��اد الدكتور ح�س��ين
ح�س��ن �أبك��ر رحم��ه اهلل و�أ�س��كنه ف�س��يح جنات��ه ،فق��د فك ََّر ه��و وبع�ض
الإخوة قبل نحو ربع قرن من الزمان تقري ًبا في �إن�شاء هذا المجمع
ولك��ن ق� َّدر اهلل �أن يك��ون مي�لاده بع��د رب��ع ق��رن من ذل��ك االجتماع،
بع��د تحفي��ز كبي��ر من مدي��ر المركز الترب��وي لدول الخلي��ج ،الدكتور
عي�س��ى �صال��ح الحم��ادي وما �إن تمخ�ضت فك��رة المجمع لي�أتي دور
مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بال�ش��ارقة في تب ّن��ي الفكرة بمتابع��ة الدكتور
يوج��ه وير�ش��د ب�أف��كاره
محم��د �صاف��ي ُ
الم�س��تغانمي ال��ذي م��ازال ّ
ال�س��ديدة �إلى �أن جاءت الرعاية ال�س��امية من �صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ
ّ
الدكت��ور �س��لطان ب��ن محم��د القا�س��مي ع�ض��و المجل���س الأعلى حاكم
ال�ش��ارقة يحفظ��ه اهلل ويرع��اه ال��ذي احت�ض��ن المجم��ع بحنان��ه ،وم ّد
مــار�س  ٢٠٢١م
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ٌ
بـيـانيـة مـع
جـولـة
ّ

آيــــات التّ
ـحــدي بالقــــــرآن
ّ

ق��ال تعال��ى} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ{ البق��رة]24-23[:
ق��ال تعال��ى} :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ [الطّ ��ور]34-33 :
ق��ال تعال��ى} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮ{ [الإ�س��راء]88 :
ق��ال تعال��ى } :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{
[ه��ود]13 :

ق��ال تعال��ى} :ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{ [يون���س]38 :
��ن �آي��ات ال َّتح�� ّدي لمعار�ض��ة
فه��ذ ِه مِ ْ
الق��ر�آن الكري��م ،ومِ � َ�ن الملح��وظِ زي��ادة
بقي � َة
«مِ � ْ�ن» ف��ي �آي��ة البق��رة دون َّ
آي��ات ،ونت�س��اءلُ هن��ا ع��ن
ال ِ
ال�س� ِّ�ر ف��ي ذل��ك ،وقب��ل � ْأن
ِّ
د .عــادل أحــمــد الـروينـي
أست ــاذ البـالغ ــة والنـقـ ــد

بع���ض
ن�س��تعر�ض
َ
َ
المف�سرين
�آراء
ِّ

�ير �إل��ى بع���ض ال ِّنق��اط:
ّ
والبالغيي��ن �أح� ُّ�ب � ْأن �أُ�ش� َ

أول :تع � َّددت الآرا ُء ف��ي مق��دار ال َّتح � ّديَ ،ف ُهن��اك َم� ْ�ن ي��رى َ�أ َّن
� ً

اال�صطالحي،
ُّغوي ال المفهوم
بال�سورة في الآيات المعنى الل ّ
المرا َد ّ
ّ
وبذلك َي َق ُع ال َّتح ّدي ولو ب�آيةٍ �أو ما فَوقها [ينظر :نظم الدرر للبقاعي

ج��ـ��� ،1ص ، 164و�ش��رح جمع الجوامع للإم��ام جالل الدين المحلي
جـ� ،1ص.]65
بال�س��ور القِ�ص��ار � ّإل �إذا
وي��رى الفخ��ر ال� ّ�رازي � َّأن ال َّتح� ّدي ال َي َق� ُ�ع ُّ

ال�س��ورة في الف�صاحة ح� َّد الإعجاز [مفاتيح الغيب جـ،1
بلغ��ت هذه ّ
.]514

وال� ّ�ر� ُأي المخت��ار عن��دي ه��و م��ا ذ ََه� َ�ب �إلي��ه �صاح��ب ال َّتحري��ر

وال َّتنوي��ر ف��ي تحدي��د مق��دار ال َّتح ّدي في قول��ه« :و�إ ّنما وق� َ�ع ال ّتح ّدي
آيات؛
من ال ِ
ب�س��ورة� ،أي :و� ْإن كان��ت ق�صي��ر ًة دون � ْأن يتح ّداهم بع��ددٍ َ
رج ُع � ُه �إل��ى مجم��وع نظْ � ِم ال��كالم
ل َّأن مِ � ْ�ن �أفاني� ِ�ن البالغ � ِة م��ا َم ِ
الكالم ب َِخواتمه،
الغر�ض الّذي �س��يقَ فيه مِ ْن فواتح
و�صوغِ ِه ب َِ�س� َب ِب
ِ
ِ
َ
َ�صلِ والإيجا ِز
�ض،
الغر ِ
ِ
والر ِ
وفنون الف ْ
جوع �إلى َ
وانتق��الِ الأغرا� ِ��ضُّ ،

بي
والإطن� ِ
�اب واال�س��تطرا ِد واالعترا� ِ��ض .وقد جعلَ �ش��رف ال ّدين الطّ ّي ّ
دون �أَ ْن يجع��لَ ب َع�دِدٍ مِ � َ�ن
ه��ذا ه��و الوج��ه لإيق��اع ال َّتح� ّدي ب�س��ورةٍ َ
�ات» [نظ��م ال��درر ج��ـ��� ،1ص ،339بت�صرف].
الآي� ِ
آي��ات ال َّتح�� ّدي
اختل��ف
ثان ًي��ا:
��رون ف��ي توجي�� ِه تع�� ُّد ِد � ِ
َ
المف�س َ
ِّ

درج ف��ي ال َّتح ّدي ،و َن َمطُ
مِ � ْ�ن حي� ُ�ث ال َّت ُ
رتيب ،والمخت��ار عندي هو ال َّت ُّ
تنزي�لا مِ ن الأكث� ِر �إلى
مطل� ِ�ب ال َّتح� ّدي ي��دلُّ عل��ى ذل��كَ ؛ ِ�إ ْذ ن��رى في��ه
ً

الأق�لِّ[ .ينظ��ر :البره��ان في عل��وم الق��ر�آن  ،110/2وغرائ��ب القر�آن
 115/ 12وب�صائ��ر ذوي التميي��ز ،ولطائ��ف الكت��اب العزي��ز،

الفيروز �آبادي ،242- 241 / 1 ،تحقيق :محمد علي النجار ،طبعة
القاه��رة1969 ،م].
��ن»
��رين
وق��د تع�� َّددت �آراء
المف�س َ
والبالغيي��ن ف��ي توجي��ه «مِ ْ
ّ
ّ
تكون
ف��ي قول��ه «مِ � ْ�ن مِ ْث ِل�هِ» ،فق��د ذَكَ ��روا �أَ َّن (مِ � ْ�ن) في الآي��ة � ّإم��ا �أَ ْن َ

ال�ضمي��ر ف��ي (مِ ْث ِل�هِ) عل��ى المـُ� َن َّزلِ علي��ه ،و� ّإم��ا �أَ ْن
ابتدائي� ًة �إِ ْن ع��ا َد َّ
َّ
تكون زائد ًة �أو َ�أ ْن
مير على المـُ� َن ّزل� ،أو َ�أ ْن
تكون
ِ
للبيان ِ�إ ْن عا َد َّ
َ
َ
ال�ض ُ

اخت�ص��ت �آية البقرة بزيادة
تبعي�ضي� ًة �أي :بمقدا ِر �س��ورة ،وقد
�ون
تك� َ
َّ
َّ
(مِ � ْ�ن) ف��ي المتح ّدى ب��ه وكَ ون المتح ّدى به �س��ورة.
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البيان القرآني

وقد �سبقت الإ�شارة �إلى تع ُّد ِد بع�ض الآرا ِء في توجيه (مِ ْن) في
دون � ْأن ُتح ِّد َد هذ ِه الآراء �سِ َّر زيادتِها في �آية البقرة ،و�إِ ْن
�آي ِة البقر ِة َ

كان� ْ�ت هن��اكَ محاول� ٌة لذل��ك م��ن ال َّزرك�ش� ّ�ي ،حي��ث ق��ال( :لمـّ��ا كانت

�نام الق��ر� ِآن و� َّأو َل� ُه بع��د الفاتحة َح ُ�س� َ�ن دخ��ولُ (مِ ْن)
�س��ور ُة البق��ر ِة �س� َ
جميع القر�آن مِ ْن � َّأو ِل ِه �إلى �آخرهِ...
واقع على
ِ
فيها ِل ُيعل ََم � َّأن ال َّتح ّدي ٌ

�ان ال َّتح� ّدي
ال�س��و ِر ف�إ َّنه��ا ل��و دخلهـ��ا (مِ � ْ�ن) لَكـ� َ
بخ�لاف غي ِره��ا مِ � َ�ن ُّ

دون بع�ض((( .
واق ًع��ا على ِ
ال�س��و ِر َ
بع�ض ُّ
�ف م��ع َم� ْ�ن يت�س��اءل ف��ي ال َّتعلي��قِ عل��ى ه��ذا ال� َّ�ر� ِأي حي� ُ�ث ( َل� ْ�م
و َ�أ ِق� ُ

جميع
واقع على
يح ِّد ْد لنا نوع (مِ ْن) ه ِذ ِه
َ
ِ
وكيف �أفادت � َّأن ال َّتح ّدي ٌ
ال�س��ور لو دخلت
ُ�س� َ�و ِر القر� ِآن في �آية البقرة ،وتقييد ال َّتح ّدي ببع�ض ُّ
ف��ي �آي َت��ي يو ُن���س وه��ودُ ،ث� َّ�م �إِ َّن �آي� َة البق��رة و�إِ ْن كان��ت � َّأولَ الآي��ات

َكيف َف ِه َم المن َّزل
آخرها ً
نزول ،ف َ
ال َّثالث ترتي ًبا في الم�صحف ف�إ َّنها � ُ
عليهم �آي َتي هود ويو ُن���س قبل �أَ ْن ُتن َّزلَ �آية البقرة ،و�إِ ْن كانوا َف ِهموا

جميع ُ�س� َ�و ِر القر�آن فم��ا الّذي �أ�ضاف ْت ُه
واقع على
ِ
مِ ْن ُهم��ا �أَ َّن ال َّتح� ّدي ٌ

�آي� ُة البقرة �إل��ى ما َف ِهموه؟((( .
تعر�ض��وا لهذ ِه
الحقيق� ُة �أ َّنن��ي َل� ْ�م َ�أ ِج� ْد ف��ي �آراء
ِّ
المف�س��رين الّذي��ن َّ

البالغي على كَ ْثر ِة
الآي��ات م��ا ُي�ش�ب ُِع َن َه َم الباحث ،وما يروي ظَ َم��أه
ّ
وربما
أني ٌة في هذه الآيات َّ
م��ا ق��ر�أت ،وقد كانت لي نظر ٌة �أُخ��رى ُمت� َّ
ّذين قر� ُأت لهم فيها.
َل� ْ�م ينتب ْه �إليه��ا �أَ َح ٌد مِ َن ال َ

المكي � ِة
ال�س��و ِر
َّ
�إ َّنن��ا �إذا ت� َّأملن��ا �آي��ات ال َّتح � ّدي المذك��ورة ف��ي ُّ
كان بوا�س��طة } ُق ْل َف�أْتوا{
َن ِج ُد �أَ َّن ال َّتح ّدي ل َْم َيك ُْن مبا�ش��ر ًة و�إِ َّنما َ

الر�س��ولِ ﷺ؛
و} ُق � ْل َل ِئ� ِ�ن ْ
اج َت َم َع��ت {...فال َّتح � ّدي هن��ا بوا�س��طة َّ
�ورة
ل��ذا كان ال َّتح � ّدي � ّأو ًل ِب ِم ْث��لِ الق��ر�آنُ ،ث� َّ�م ِب َع ْ�ش � ِر ُ�س� َ�و ٍرُ ،ث� َّ�م بِ�س� َ
�اء ال َّتح ّدي فيها مبا�ش��ر ًة
مِ � َ�ن الق��ر�آن الكري��مّ � ،أم��ا �آي� ُة البق��ر ِة َف َق ْد ج� َ
هلل -تعالى -له�ؤال ِء المعاندينَ ،ف َقد �أُ�س�قِطَ ت الوا�س��طة } ُقلْ{
مِ َن ا ِ

}و�إِ ْن كُ ْن ُت ْم ف��ي َر ْي ٍب مِ ّما َن َّزلْنا َعل��ى َع ْبدِنا َف ْ�أتوا
ف��ي قول� ِه تعال��ىَ :
ِ�سورةٍ مِ ْن مِ ْث ِلهِ{ َفل َْم َي ُقلُْ } :ق ْل َف ْ�أتوا{ فال َّتح ّدي ُهنا مبا�شر في
ب َ

هلل -تعال��ى-
الآي��ة مِ � َ�ن اهلل -تعال��ى ،-ه��ذا ال َّتح� ّدي المبا�ش��ر مِ � َ�ن ا ِ

( )١البرهان في علوم القر�آن للزرك�شي جـ ،115/ 1وينظر تعليق د  /عبد الفتاح ال�شين عليه في
كتابه :من �أ�سرار التعبير في القر�آن  -حروف القر�آن �ص ،111مطبعة عكاظ للن�شر والتوزيع -
المملكة العربية ال�سعودية ،الطبعة الأولى 1403هـ 1983 -م.
( )٢من �أ�سرار حروف الجر في الذكر الحكيم ،محمد الأمين الخ�ضري� ،ص.443 :
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نا�س� َب ُه ال َّتر ّق��ي ف��ي ال َّتح� ّدي ا ّل��ذي َو َ�ص��لَ �إل��ى غاي ِت ِه في ه��ذه الآية؛
َ
ل��ذا زي� َد ْت (مِ � ْ�ن) في �آية البقرةِ ،ل َت ُدلَّ عل��ى ال َّتبعي�ض ،والمرادَ :ف�أْتوا
ِب َبع�ض �س��ورةٍ مِ � ْ�ن مِ ْث ِلهِ.

َق � ْد َ�ض ُع َف� ْ�ت ،و�أَ َّن َر ْغ َب َت ُه� ْ�م فيه��ا َق � ْد َخ َم � َد ْت ،و�أَ َّن محاوالتِه��م ق��د
�وم ومحاوالتِهم قد
ال�س��واكِ ِن ب� َّأن هِ َم َم الق� ِ
ُ�ص ِر َع� ْ�ت�َ ،أال يوح��ي َت َع� ُّد ُد َّ

المعار�ض ِة
�ص��ارت هام��د ًة راكد ًة ب�لا حركةٍ َف ُب َّت بذلك عج ُز ُه� ْ�م عن
َ

وه��ذا ُه� َ�و الف��رقُ ف��ي المعن��ى َب ْي� َ�ن ه��ذه الآي��ة و�آي��ة يو ُن���س؛ ل َّأن
ولكن في البقر ِة َو َ�صلَ ال َّتر ّقي
ِ�سورةٍ مِ ْن مِ ْثلِهْ ،
المـُرا َد هنـاكَ :ف�أْتوا ب َ

تماما،
ال�س� َ
ُ
�واكن ق� ْد حاكَ � ْ�ت ه��ذه المح��اوالت ً
وح�سِ � َ�م؟ �أظ� ُّ�ن � َّأن ه��ذه َّ

في ال َّتح ّدي �إلى ق َِّم ِت ِه فَزي َد ْت (مِ ْن) ِل َت ُدلَّ على المعنى المـُ���شار �إليه،

�اهلُ فيها �إل��ى ق َِّمتِه ،كُ لُّ هذا
و ِل ُت ْرخ��ي َعن� َ
�ان ال َّتح� ّدي ،و ِل َي ِ�صلَ ال َّت�س� ُ

تنا�س��ب وج�لال الخال��ق �-س��بحانه-؛ لأ َّن��ه المـُ��تح ّدي المبا�ش��ر في
ه��ذ ِه الآي ِة الكريمةِ.

�ون ال َعظَ م� ِة ف��ي قول��ه -تعال��ىَ } -ن َّزلْن��ا
ول َن ْنظُ � ْ�ر �إل��ى تك��رار ن� ِ

َعل��ى َع ْبدِن��ا{ وم��ا ُت�ضي ُف� ُه مِ � َ�ن ال َهيب��ة وال َعظَ م��ة ،وه��ذه الغاي ُة في
نزول،
آخر � ِ
آيات ال َّتح� ّدي ً
نا�س� َبها َ�أ ْن تك� َ
ال َّتر ّق��ي َ
�ون �آي� ُة البقر ِة ه��ي � َ

�ان
آذان كُ ِّل ُم َت َح� ٍّد ،و ُت َز ْل� ِزلُ كَ ي� َ
ال�س��اع ُة َت ْق� َ�ر ُع � َ
ِل َت ْبق��ى �إل��ى �أَ ْن تق� َ
�وم ّ
تكرار هذه
�ون َع ْج ُز ُه� ْ�م َب ْع َد ذلكَ �أبل ََغ و�أب َد َع ،كما َ�أ َّن
�اب؛ ِل َيك� َ
كُ ِّل ُم ْرت� ٍ
َ

�ت ِل َيقي� ِ�ن كُ ِّل م�ؤم� ٍ�ن �صادقٍ  ،وفي ذل��ك دليالن على
ال ّن��ون في��ه تثبي� ٌ
عج� ًزا ،وال ّثاني:
�إثب� ِ
�صح� ُة كَ � ْ�و ِن المتح ّدى به ُم ِ
�ات ال ُّنب� َّ�وةِ�َ ،أ َح ُد ُهم��اَّ :

�ار بال َغي� ِ�ب �أ َّنه��م َل� ْ�ن يف َعل��وا ،وه��ذا ال َيعل َُم� ُه � ّإل اهلل((( .
الإخب� ُ

أي�ضا-
قو ِة هذا ال َّتح ّدي وغا َي ِت ِه ً �-
مما ي�ساعِ ُد على �إدراكِ َّ
و َل َع َّل ّ
م��ا �أُت ِب َع� ْ�ت ب ِه �آي ُة ال َّتح ّدي في البق��رة ِب َقو ِل ِه تعالىَ } :ف�إِ ْن ل َْم َت ْف َعلوا
�ي وت�أكي ٌد على َع� َد ِم ال ُقدر ِة عل��ى المعار�ض ِة
َو َل� ْ�ن َت ْف َعل��وا{ َف ُهن��ا َن ْف� ٌ

نا�س� ُ�ب
ح� ً
�ال وم�� ًآل ،وهذا ال َّتذيي��لُ القاهِ ُر لآي ِة ال َّتح ّدي في البقر ِة َي َت َ
والح ْز ُم الّذي
الج ْز ُم َ
الجبا ِر �سبحا َنه ،وهذا َ
مع ال َّتح ّدي المبا�شر مِ َن ّ
قليل في �س��ور َتي يو ُن���س
ال�س��كون ف��ي ( َل� ْ�م و َل� ْ�ن) َت ْه� َد ُ�أ َنبر ُت� ُه ً
ُيم ِّث ُل� ُه ُّ
هلل ِ�إ ْن كُ ْن ُت ْم �صادِقين{.
دون ا ِ
ا�س� َتطَ ْع ُت ْم مِ ْن ِ
وهود َ
}وا ْدعوا َم ِن ْ

الر�سول ﷺ
ي�ضا
�أَ ْح َ�س ُب َ�أ َّن هذا �أَ ً
َ
يتنا�س ُب مع ال َّتح ّدي بوا�سطة َّ

بعي�ضي� ِة
�اء َ�أ َق� َّل حِ � َّد ًة ،و�أَه��د�أَ َ�صو ًت��ا؛ ل��ذا كان ِل� ُ�ورو ِد (مِ � ْ�ن) ال َّت
َّ
فَج� َ
َ�أ َث� ُ�ر ُه البال ُِغ في َ�أدا ِء المعنى.

المعار�ضةِ،
�وم وحالَهم بعد عجزِهِ ْم َع ِن
َ
�ار الق� ِ
َب� ْل ونقل َْت �إلينا انكِ�س� َ

براقَةٍ ،
نق َل� ْ�ت ه��ذا بع��د ُ�س��قوطِ هم في َو ْه َد ِة ال َعج� ِز ،في �صورةٍ ُم�ش� َّعةٍ َّ

الحروف.
ر�س� َ�م ْتها الح��روف ،بل �س��واكِ ُن
ِ
َ
�ات
�و�ض ِع �إل��ى َو ْج� ِه ْارتِب��اطِ �آي� ِ
�ير ف��ي نهاي��ة المـَ� ِ
و َي ْح ُ�س� ُ�ن َ�أ ْن ُ�أ�ش� َ

�اءت �آي ُة ال َّتح� ّدي بع َد
ال َّت َح� ّدي ب َِمطا ِل� ِ�ع ُ�س� َ�و ِرها ،فَف��ي �آي� ِة ال َبق��ر ِة ج� ْ
تنا�س� ًبا م��ع المطْ ل� ِ�ع،
بي� ٍ
�ان قاه� ٍر } َف��إِ ْن َل� ْ�م َت ْف َعل��وا َو َل� ْ�ن َت ْف َعل��وا{ ُ

يب َيخدِ�� ُ�ش ه��ذا الكمالَ (((.
و َبيا ًن��ا ِلكَم��الِ ه��ذا
ِ
الكتاب ،ونف ًيا ِل ُك ِّل َر ٍ
المطلع و�آي ِة
أي�ض��ا وج ًه��ا �آخ� َ�ر مِ � ْ�ن وجو ِه ال َّترا ُبطِ بي� َ�ن
و ُ�أ�ضي� ُ
�ف � ً
ِ
�سور ِة البقرةِ� ،أال وهو �أَ َّن البقرة هي الوحيدة الّتي كان
ال َّتح ّدي في َ

ال َّتح� ّدي فيه��ا مبا�ش��رة دون وا�س��طة ( ُق�لْ) كم��ا �س��بقَ ال َق��ول ،وه��ذا
هلل
ال�س��ورة الّذي َل� ْ�م َي ِر ْد فيه ذِكْ ٌر لر�س��ولِ ا ِ
َي َتنا�س� ُ�ب م��ع بداي� ِة َمطل َِع ّ

ﷺ ولنق��ر�أ بداي��ة مطل��ع البق��رة } ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ{((( .

�اء ال َّتح� ّدي فيه��ا
� ّأم��ا ف��ي ُ�س� َ�و ِر يو ُن���س وه��ود والإ�س��راء ،فق��د ج� َ

ال�س��ور ِة ذِكْ � ٌ�ر ل َِر�س��ول اهلل
الر�س��ول ﷺ وف��ي مطا ِل� ِ�ع ه��ذه ّ
بوا�س��طة ّ

آيات ،وهذا َو ْج ٌه مِ ْن
ﷺ وفيه منا�سب ٌة لل َّتح ّدي بوا�سطةٍ في هذ ِه ال ِ
ال�س َو ِر ،فَفي يو ُن�س َن ِج ُد قو َل ُه
بين هذ ِه ال ِ
ُوجو ِه ال َّترا ُبطِ َ
آيات َ
ومطال ِِع ُّ

ال�س��ورةِ } :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
تعال��ى -ف��ي بداي � ِة ُّﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
وا�ض��ح
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ { [يون���س ]2-1 :وال َّتراب��ط
ٌ
ِ�لاق ،وهن��اكَ
ِالهم��ا كَ �ذ ٌِب و َت ْدلي�� ٌ�س واخت ٌ
ال�س� ْ�ح ِر واالفت��راءَِ ،فك ُ
بي� َ�ن ِّ

حيث �إِ َّن �س��ور َة
ال�س��ور ِة ومق�صودِهاُ ،
َو ْج� ٌه �آخ� ُ�ر َير ِب��طُ الآي� َة ب َِمطل� ِ�ع ّ

�كون ف��ي قول��ه } َف��إِ ْن َل� ْ�م َت ْف َعل��وا
وال�س� ِ
و�أَلم� ُ�ح ف��ي َتوال��ي الف ْت� ِ�ح ُّ
ت�صويرا له�ؤالء المـُ��عانِدين وق��د �أَ ْعياهم هذا ال َّتح ّدي
َو َل� ْ�ن َت ْف َعل��وا{
ً

وبيا ًنا لإعجازه» .وقد ا�ش َت َملَ المطل َُع على المق�صد ،وداللة التركيب

( )٣البحر المحيط ،جـ� ،1ص.248

( )٤عالقة المقا�صد بالمطالع في القر�آن الكريم �ص ،68د � /إبراهيم الهدهد.
( )٥تف�سير المنار لل�شيخ محمد عبده  -ت�أليف ال�سيد محمد ر�شيد ر�ضا ،ط ،1الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب1973 ،م.

المعار َ�ض ِة
ج َّل َ�ش� ْ�أ ُن ُه -حيث �إِ َّن هِ َم َم ُه ْم ف��يالجلي��لِ َ
المبا�ش��ر م��ن َ
َ

وللر�س��الةِ ،وتح ِّد ًيا بالقر�آن،
ال�س��و ِر «�إثبا ًت��ا
ِ
يو ُن���س مِ � ْ�ن �أكث ِر ُّ
للوحي ِّ

أمرين � َّأول ُهما
ف��ي قو ِل� ِه }�أَ ْن �أَ ْو َح ْين��ا ِ�إلى َر ُجلٍ مِ ْن ُه ْم{ ُم�ش��ير ٌة �إل��ى � َ

وهذان
�اء ِبهِ،
«�ص� ْدقُ الوح� ِ�ي لأ َّن� ُه مِ َن اهللِِ ،
ِ
ِ
الر�س��ولِ الّذي ج� َ
و�ص ْدقُ َّ

كان��ت
عج��ب(((»  ،وق��د
ال ِ
ْ
إن��كار َ
ث��ار ال َّت ُّ
وم ُ
أم��ران ُهم��ا ُمتعلّ��ق ال ُ
ُ�ش��ب َه ُتهم ف��ي �آي ِة ال َّتح ّدي �أ َّنه -ﷺ افت��راه ،وقوله تعالى }�أَ ْو َح ْينا
�إل��ى َر ُج��لٍ ُم ْن ُه ْم{ ر ٌّد على ُ�ش��ب َهتِهم تلك.

َ��ع �س��ورة ه��ود } ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
� ّأم��ا مطل ُ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
�اب الم َتح ّدى
�ير ٌة �إلى الكت� ِ
ﮪ{ [ه��ود ]2-1 :فَدالل� ُة المط َل� ِ�ع ُم�ش� َ

وثيق ِب َقولِه
الر�س��ولِ ﷺ وفي هذا ارتباطٌ
ٌ
بهُ ،
وم�ش��ير ٌة �إلى ِ�ص ْدقِ َّ
قولون ا ْف َترا ُه{ وهذا َق َب�� ٌ�س مِ ْن قوله } ِ�إ َّنني
ف��ي �آي� ِة ال َّتح� ّدي }�أَ ْم َي
َ

�شير{ ،حيث فيه َر ٌّد عليهم في َ�ص ْد ِر المطل َِع ،وهذا
ذير َو َب ٌ
َلك ُْم مِ ْن ُه َن ٌ
جاء به ﷺ وقوله في �آي ِة
والر�سالةِ ،وما َ
دلي ٌل على ِ�ص ْدقِ َّ
الر�سولِ ّ
دون اهللِ {...ناظِ ٌر �إلى ما ذ ُِّيل َْت
ا�س َتطَ ْع ُت ْم مِ ْن ِ
ال ّتح ّدي َ
}وا ْدعوا َم ِن ْ
}حكي� ٌ�م َخبي� ٌ�ر{ َف�أَ ّنى لمخل��وقٍ َ�أ ْن َي�أْ ِت� َ�ي بما �أتى
ب��ه الآي� ُة الأول��ى َ
ات ا ُلأمو ِر؟!
كيم في �أفعا ِل ِه �-س��بحا َنه-
في ِ
الح ُ
ِب ِه َ
الخبير العال ُِم ِبك َْي ّ
ُ
ومِ � َ�ن المفي � ِد الإ�ش��ار ُة �إل��ى �أَ َّن مطا ِل� َ�ع (البقرة-يو ُن���س-هود)

�روف المقطَّ ع� ِة ال َّدا ّل� ِة عل��ى ال ّتح� ّدي كم��ا ذ ََه� َ�ب �إلى ذلك
ب��د� ْأت بالح� ِ
ومطا ِل� ِ�ع ُ�س� َ�و ِرها،
�أغل� ُ�ب العلم��اءِ ،وه��ذ ِه عالق� ٌة َوثيق� ٌة بي� َ�ن الآي� ِ
�ات َ

�روف المقطَّ ع ِة ولي�� َ�س فيها
ولك� ْ�ن هن��اكَ ُ�س� َ�و ٌر كثي��ر ٌة ُم ْف َت َت َح� ٌة بالح� ِ

َكر ُت� ُه لي�� َ�س قاع��د ًة ُمطَّ ر َد ًة.
�آي��ات ال ّتح� ّدي ،فم��ا ذ ْ

� ّأم��ا �آي� ُة ال َّتح� ّدي ف��ي �س��ور ِة الإ�س��راءِ ،ف�ل� َّأن ال َّتح� ّدي فيه��ا َو َق� َ�ع
العبودي� ِة في
ِ�ص َف� ِة
الر�س��ول ﷺ ُيذ ِّك� ُ�ر ب ِ
َّ
بوا�س��طة ( ُق�لْ) ف�إ َّنن��ا َن ِج� ُد َّ

ال�س��ورة
َ�ص ْد ِر ّ

حان الّذي �أَ ْ�س��رى ِب َع ْب ِدهِ{ ،وقو ُل ُه في �آي ِة ال ّتح ّديُ } :ق ْل َلئ ِِن
}�س� ْ�ب َ
ُ
َ
�ون
اج َت َم َع��تِ الإِ ْن�� ُ�س ِ
والج� ُّ�ن عل��ى �أ ْن َي ْ�أت��وا ِب ِم ْث��لِ ه��ذا ال ُق��ر� ِآن ال َي ْ�أت� َ
ْ

ا{ناظر �إلى قول ِه �سبحا َن ُه في
هير
كان َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ
ِب ِم ْث ِل ِه َول َْو َ
�ض ظَ ً
ٌ

والج ِّن
حان{ َف َه��ذا ال َع ْج� ُز المطْ ِب��قُ مِ َن ا ِلإ ْن�� ِ�س ِ
}�س� ْ�ب َ
ال�س��ور ِة ُ
َ�ص� ْد ِر ّ

در ُة المطْ َل َق� ُة وال َّتنزي ُه
َم� َ�ع اجتِماعِ ِه��م -للإِ ْتي� ِ
�ان ِب ِم ْث ِلهِ -تقا ِب ُل� ُه ال ُق َ
الكامِ ��لُ ع� ْ�ن كُ ِّل َن ْق� ٍ��ص ف��ي َح� ِّ�ق الخال��قِ ج� َّل جال ُل� ُه -واهلل �أعلم.-

( )٦عالقة المطالع بالمقا�صد� ،ص.114
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البيان القرآني

أسلوب الحذف
بــالغيـا فــي القــرآن الكــريـــم
ًّ
محمد رضا َّ
الشخص
للدكتور
َّ

والبالغيين:
مكانة الحذف عند النّ حاة
ّ

بالغي��ا م��ن خالل
تق��وم ه��ذه الورق��ة عل��ى مقارب��ة �أ�س��لوب الح��ذف
ًّ

�وي
البالغ� ّ�ي يبح��ث ع��ن الغاي��ة والغر���ض م��ن الظّ اه��رةَّ � ،أم��ا ال ّنح� ّ
كتاب يجمع بين ذوق
فين�ش��غل ب�أ�س��بابها وطُ رقها ،وما بين �أيدينا
ٌ

ت�س��لك منحى عر�ض المحتوى ،وت�س��جيل ما يع ُِّن لها من ملحوظات

ال�ش��خ�ص(((.
محمد ر�ضا َّ
الح��ذف ف��ي الق��ر�آن الكري��م» ،للدكتور َّ

�دي م��ع كت��اب �ص��در حدي ًث��ا ف��ي ه��ذا
�وار ا�س�
�إقام��ة ح� ٍ
�تنطاقي ونق� ّ
ّ

�نتعرف عل��ى ُمجم��ل تفا�صيل��ه ف��ي ه��ذه الق��راءة الت��ي
المج��ال ،و�س� ّ
وا�س��تدراكات عل��ى الكتاب.
البرمكي
بن يحي��ى
َقبِي��ل :خي� ُ�ر ال��كالم ما ق� َّل ودلَّ  ،ح َّت��ى � َّإن
جعفرا َ
ً
ّ
وقيع،
كان يقول لك َّتابهِ �« :إن ا�ستطع ُتم �أن َ
كالمكم كُ ُّل ُه مثلَ ال َّت ِ
يكون ُ

الق�س��م ال ّتطبيق� ّ�ي و�أخ��ذت �أربع��ة ف�ص��ول فاكتم��ل الكتاب في ت�س��عة

ف�صول.

فافع ُل��وا»[ .الجاح��ظ ،البي��ان والتبيين ،ت :عبد ال�س�لام هارون ،ج1

أهمي��ة المو�ض��وع
وي�أت��ي اختيارن��ا له��ذا الكت��اب لأ�س��باب منه��اّ � :

�ص .]115

ال��ذي يتح� َّدث عن��ه ف��ي ال َّدر���س البالغ� ّ�ي ،وكذلك ِج� َّدة البحث؛ كونه

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

�ص� َد َر حدي ًث��ا ،والم�أم��ولُ �أ ّن��ه �س ُي ْ�س��هم ف��ي الإ�ضاف��ة وال ّتنبي��ه �إل��ى

وبالمقاب��ل ي�أت��ي الإطن��اب ومن ُ�صوره الذِّك��ر وال َّتكرار وله بالغته،

الرج��ل ال��ذي
قادم��ة ،وال ّ
أهمي��ة ال ّثالث��ة ه��ي ال ّتنوي��ه بجه��ود ه��ذا ّ

وكما قال ابن ج ِّني (ت392 :هـ)�« :إ َّنهم �إِذا كانوا في حال �إكثا ِرهم

ي�أخ��ذ ح َّق��ه م��ن ال ّتعري��ف وال ّتكريم.

�صانعين عنهُ ،علِم �أ َّنهم �إلى الإيجاز
وتوكيدِهم ُم�ستوحِ �شِ ��ين منهُ ،م
َ
�أَمي��ل ،وب��ه �أَعن��ى ،وفي��ه �أَرغ��ب؛ �أَال ت��رى �إل��ى ما في الق��ر�آن وف�صيح

استجالء وقراءة:

ال��كالم :م��ن كثرة الح��ذوف»[ .الخ�صائ���ص ،ت :محم��د النجار ،ج،1

ال�ش��يء ورمي��ه
ال�ش��يء و�إ�س��قاط ّ
الح��ذف ي�أت��ي بمعن��ى القط��ع م��ن ّ

�ص .]،86

هي�أه و�صنعه ،وم��ن المجاز :حذ َف َه بجائزة
و�ضرب��ه ،وي�أت��ي بمعنى َّ

منو ًه��ا بظاه��رة الح��ذف ف��ي ال��كالم:
يق��ول �س��يبويه (ت180 :ه��ـ) ِّ

ّغوية �أ�شارت �إليها
�أيَ :و َ�صلَه بجائزة ونحوها ،كلُّ هذه المعاني الل ّ

مما يحذفون ال َكلِم ،و�إن كان �أ�صله في الكالم غير ذلك،
«اعلم �أ َّنهم َّ
ال�ش��يء الذي �أ�صله
بال�ش��يء عن ّ
عو�ض��ون ،وي�س��تغنون ّ
ويحذف��ون و ُي ّ

م�س��ائل جديدة ،والوقوف على نتائج قد تفتح �أبوا ًبا �أخرى لبحوث

المنبرية والأدب ،ولم
تنوعت ن�ش��اطاته بين ال ّت�أليف والمحا�ضرات
َّ
َّ

�وي بالم�صطلح ،وذلك ف��ي بداية الف�صل
ال ّدرا�س� ُة لرب��ط المعن��ى اللّغ� ّ
ظري.
ال ّأول من الق�س��م ال ّن ّ

في كالمِ هم � ْأن ُي�ستعمل ح َّتى ي�صير �ساقطً ا»�[ .سيبويه ،الكتاب ،ت:

عبد ال�س�لام ه��ارون ،ج� ،1ص .]25 ،24

البالغيي��ن
الح��ذف عن��د
ث��م تط� َّ�رق ُم�ؤ ِّلفُن��ا �إل��ى ُمرادف��ات م�صطل��ح َ
ّ
وال ّنحاة وهي :الإ�ضمار واالختزال واال ِّت�ساع واالخت�صار والإيجاز

أهمية الحذف
ويق��ول عب��د القاهر الجرجان� ّ�ي (ت471:هـ) ُم�ش��ي ًدا ب� َّ

تتب��ع
والطَّ ��رح وال َّت��رك والطَّ � ُّ�ي وال َّتقدي��ر واال�س��تتار .ولك��ن يب��دو � َّأن ُّ

عجيب
الم�أخ�ذِ،
�اب دقي��قُ الم�س��لكِ  ،لطي� ُ
�ف َ
ُ
ف��ي بلي��غ ال��كالم« :ه��و ب� ٌ
ف�صح م��ن ال ّذك ِر،
بال�س��حر ،ف�إ َّن��ك ت��رى ب��ه ت� ْ�ركَ ال ّذك��ر �أَ َ
الأم� ِر� ،ش��بي ٌه ِّ

24

ق�س��م الم�ؤ ِّل��ف ف�ص��ول الكت��اب �إل��ى مجموعتي��ن :المجموع��ة الأول��ى
َّ

مقوالت من
كان الع��رب يع� ُّدون البالغ� َة الإيج��از ،وعلى ذلك َج��رت
ٌ

أدبي،
ولكن لي�س بمثل بالغة الإيجاز وكثرة ا�ستعماله في ال ّن ّ
�ص ال ّ
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�وي وذوق الأدي��ب� ،إ ّن��ه كت��اب «بالغ��ة �أ�س��لوب
البالغ� ّ�ي وذ َْوق ال ّنح� ّ

�ري وق��د امت� ّدت عل��ى ب�س��اط خم�س��ة ف�ص��ول ،وال ّثاني��ة
الق�س��م ال ّنظ� ّ

ال�ص��ورة المـُ��ثلى للإيجاز.
يك��ون ّ

ع ــرض وق ــراءة
حسن الربيح

عرض مجمل:

�ون �إذا لم
لإف��ادةِ ،
وال�صم� َ�ت ع��ن ا ِلإف��اد ِة �أزي� َد ل ِ
وتج� ُدك �أنطقَ ما تك� ُ
َّ

�ون �إذا ل��م ُت ِب� ْ�ن»[ .دالئ��ل الإعج��از ،ت :محم��ود
َتنط� ْ�ق ،و�أت� َّ�م م��ا تك� ُ
�ش��اكر� ،ص .]،106

درك على
المرادفات كان في كتب القدماء؛ لذا فمن الممكن � ْأن ُي ْ�س َت َ

ه��ذه المرادف��ات م�صطل��ح االنزي��اح ،وه��ذا ا�س��تدراك م��ن ال ّدرا�س��ات
( )1الدّكتور محمد ر�ضا بن عبد اهلل ّ
ال�شخ�ص من مواليد الأح�ساء 1375هـ ،باحث و�أديب
و�شاعر� ،صدرت له حتى الآن �ستة كتب ،وله تحت ّ
الطبع ثالثة دواوين �شعر ّية وبحوث �أخرى ،وله
م�شاركات بحث ّية في عدد من الم�ؤتمرات العلم ّية في دول غرب ّية وعرب ّية ،بالإ�ضافة �إلى �إحياء
�أم�سيات �شعر ّية ،ومحا�ضرات منبر ّية م�سجلة على اليوتيوب .هو �أ�ستاذ م�شارك بق�سم ال ّلغة
العرب ّية و�آدابها ،كل ّية الآداب ،جامعة الملك �سعود بالر ّيا�ض.
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الحذف �ضم��ن مفهوم االنزياح
بع�ض ال ّدار�س��ين
َ
الحديث��ة ،حي��ث ع َّد ُ

تمخ���ض ع��ن ذل��ك م��ن نتائ��ج له��ا عالق��ة
لأ�س��لوب الح��ذف ،وم��ا َّ

لدين��ا عالق��ة الح��ذف بالكات��ب والمتلقي

على م�ستوى تركيب الجملة ،فهو ي�ؤ ّدي وظيف ًة من وظائف االنزياح

بال ّت�أ�سي���س وال ّتنظي��ر ،وال �ش��كَّ � َّأن الأث��ر لجه��ود ه���ؤالء العلم��اء

ال�س��د
وه��ي ال ُع��دول ع��ن ال ّذكر ،وقد �أ�ش��ار �إلى هذا ال ّدكتور نور ال ّدين َّ

أهمية؛ نظ� ً�را لتط��ور المعارف من
بمختل��ف ع�صوره��م ،ف��ي غاي��ة ال ّ

والت��ي ل��م ُت�شِ � ْ�ر �إليها ال ّدرا�س��ة.

الفكرية
توجهات ه��ؤالء العلماء
ع�ص��ر �إل��ى ع�صر،
ونظرا الخت�لاف ُّ
ّ
ً

��ي (ت392 :ه��ـ) حي��ن
ت�س��مية اب��ن ج ّن ّ

�لوبية وتحليل الخطاب) ،حين ع� َّ�رف االنزياح
ف��ي �أطروحت��ه( :الأ�س� ّ

لغوي ،يظهر
قائل« :انحراف الكالم عن َن َ�سقه الم�ألوف ،وهو حدث
ً
ٌّ
عر ُف على طبيعة
في ت�شكيل الكالم و�صياغته ،ويمكن بو�ساطته ال َّت ُّ

والمذهبي��ة ف��ي ال ّت�أوي��ل ،وتباي��ن �آرائه��م ف��ي ال ّتعام��ل م��ع ال ّن��ّ�ص
ّ
القر�آن� ّ�ي ف��ي ظاه��رة الح��ذف.

�لوب الأدب� َّ�ي
الأ�س��لوب الأدب� ّ�ي ،ب��ل يمك��ن اعتب��ار االنزي��اح ه��و الأ�س� َ
ذات��ه»[ .ج� 1ص .]179

�س��ر ال َبح��ث
وف��ي ف�ص��ل جدي��ر بالق��راءة ،وه��و ف��ي اعتق��ادي ُّ
(بنظري��ة ال ّنظم)
�ف عالق��ة �أ�س��لوب الح��ذف
المكت�ش��ف ،تن��اول الم�ؤ ّل� ُ
ّ

ق�ص� ُد ب��ه المعن��ى
و�أو ُّد �أن � ِّ
أنب��ه هن��ا �إل��ى � َّأن الح��ذف ف��ي الق��ر�آن ال ُي َ

المقترن��ة بعب��د القاه��ر الجرجان� ّ�ي ،و�إن كان��ت جذوره��ا تمت� ّد �إل��ى

ون�ست�ش��ف ه��ذه العالق��ة م��ن خ�لال
ّ
تح � َّدث ع��ن الح��ذف ف��ي (ب��اب �ش��جاعة
العربي��ة) [راج��ع :الخ�صائ���ص ،ج2
ّ
أدبي��ة طريف��ة.
���ص ،]360وه��ي ت�س��مي ٌة � ّ
وي�ستر�س��ل اب��ن ج ِّن ّي في �إحدى وع�ش��رين

�صفح��ة متح ّدث��ا ع��ن �أن��واع الح��ذف دون
�أن يذكر لنا لماذا ع َّد الحذف من �شجاعة

�وي ال��ذي ُيحيل �إلى القطع من �ش��يء ُمث َب��ت في الكالم ومذكور،
اللّغ� ّ

�س��يبويه والجاح��ظ وا َّت�ضح��ت �أكث��ر عن��د الخطَّ اب� ّ�ي والقا�ض��ي عب��د

أدبي ،و�أ ّن��ه قا�صر عن �إي�ص��ال المعنى،
الق��ر�آن ُينقِ���ص م��ن كمال��ه ال ّ

يبي��ن العالق��ة الوثيقة بين �أ�س��لوب الح��ذف وداللة
ف��ي ه��ذا الف�ص��ل ِّ

��يوطي (ت911 :ه��ـ)
ال�س
وق��د علّ��ل ّ
ّ
ابن ج ّني الحذف �شجاعة
بقوله:
«و�سمى ُ
َّ
�ش��جع عل��ى ال��كالم»
العربي��ة ،لأ َّن��ه ُي ِّ
ّ
�يوطي ،الإتق��ان ف��ي عل��وم الق��ر�آن ،ج��� 3ص  ،]193بمعن��ى �أ َّنه
ّ
[ال�س� ّ

كاف كم��ا يب��دو ل��ي ،فعبارة ابن ج ِّن��ي ترمي �إلى �ش��جاعة ذلك
غي� ُ�ر ٍ

العربي��ة؟
ّ

حرفية مف��ردة الم�صطلح قد ُيوهم ب� َّأن الحذف في
ل َّأن ال ّدخ��ول ف��ي
ّ

مم��ن �س��بقوا الجرجان� ّ�ي كم��ا يذه��ب م�ؤلِّفن��ا.
َّ
الجب��ار المعتزل� ّ�ي َّ

ي�صح
فيحت��اج �إل��ى تقدي��ر ما َّ
يعب��ر عنه بالمح��ذوف ،وبال ّتال��ي فال ُّ
� ْأن ن�س��تعمل كلمة حذف مع القر�آن ،غير � َّأن المق�صود هو �أو�س��ع من

أهمي��ة الحذف في تركي��ب الجملة
�وي ،وي�ضي��ف �إل��ى � َّ
ال ّتركي��ب النح� ّ
ب�أ َّن��ه يخلِّ�صه��ا م��ن الإطال��ة وال َّتره��ل ،ويخلِّ�صه��ا من بع���ض القيود

البالغية ،والحذف
مفهوما �ضم��ن المفاهي��م
ذل��ك ،فالمعن��ى �أ�صب��ح
ً
ّ

جمالي��ة بع���ض
مث�لا ،و ُي�س��هم ف��ي
ُ
ّ
الملزم��ة ف��ي وج��ود مبت��د�إ وخب��ر ً

مج��ا ًزا ،ولي���س من �أ�صل ال ّن��ّ�ص المثبت.
خ�ص��ه للبح��ث في تف�س��ير معان��ي الق��ر�آن بنماذج
ف��ي الف�ص��ل ال��ذي َّ

أخيرا ُيمكِّن التركيب من �إلقاء
ف��ي ابت��كار
تراكيب ّ
َ
لغويةٍ ّ
متنوع��ة ،و� ً

ال�ض��وء عل��ى الغر�ض من المو�ض��وع ،وبال ّتالي ي�صبح الحذف نمطً ا
ّ

�ري ،ك�أب��ي عبي��دة والف� ّ�راء
ال�س��ابع الهج� ّ
م��ن الق��رن ال ّثان��ي حت��ى ّ

من �أنم��اط ال َّنظم.

والكات��ب يقتحمه��ا مت�س�ل ًِّحا ب�أ�س��اليب الإيجاز تلك الت��ي يدافع بها

فتح��ا جدي ًدا في
الو�ص��ول �إل��ى ه��ذه ال ّنتيج��ة ف��ي وجه��ة
نظري ُي َع� ُّد ً
ّ

ال�ش��جاعة الق��درة
ويهاج��م؛ في�س� ِّدد و ُي�صي��ب المعن��ى ،وم��ن �ش��روط ّ

مم��ا ت� َّ�م تقدي��ره م��ن ال��كالم عل��ى �س��بيل الظّ هور
ف��ي البالغ��ة يك��ون َّ

مخ�ش��ري
ب��ري وال ّز
ّ
والأخف���ش الأو�س��ط وال ّز َّج��اج واب��ن جري��ر الطّ ّ
خ�ص��ه للبح��ث ف��ي كت��ب الإعج��از
والقرطب� ّ�ي ،وكذل��ك الف�ص��ل ال��ذي َّ

ال�س��جع ،كما �أ ّنه ي�س��هم
ال ّتراكيب كمراعاة الفا�صلة ل�صالح
ّ
جمالية ّ

بالغ��ة الح��ذف ،حي��ث جع��ل المح��ذوف كالظّ اه��ر لق� ّ�وة ت�أثي��ره ف��ي

فلربم��ا �أ�ضاف معنى �آخر ،وهكذا نحظى ب�أكثر من
المعن��ى الع��ام»َّ ،
معن��ى م��ن قب��ل المتل ِّقي��ن عل��ى اخت�لاف �إدراكهم.

ولكن ه��ذا ال ّتعليل
ُيح ِّف��ز المتل ّق��ي على م�ش��اركة الكات��ب في الكالمَّ .

القسم التّ
طبيقي:
ّ

�دان
الكات��ب الواث��ق م��ن قدرت��ه ومهارت��ه
الكتابي��ة؛ فالكتاب��ة مي� ٌ
ّ

بال�ش��رح وال ّتحلي��ل والإح�صاء واال�س��تنتاج �إلى غي��ر ذلك من �أدوات
ّ

ع��ادة ف��ي ال ّتطبي��ق يت� ُّ�م َر ْ�ص � ُد الأمثل��ة ،و�إج��راء القواع��د عليه��ا،
الإج��راء ،ولك��ن � ْأن يتح� َّ�ول ه��ذا الإج��راء �إل��ى غو� ٍ��ص عل��ى طريق��ة

طبيقي��ة ،فما بين
�ادر ج ًّدا في ال ِّدرا�س��ات ال ّت
المف�س��ر اللّغ� ّ
ّ
ِّ
�وي ،فه��ذا ن� ٌ

والإق��دام وال ّثق��ة ،م��ن هن��ا يك��ون الح��ذف عالم� َة �ش��جاعة للكات��ب.

تتبع ك ِّل ما يتعلّق بالظّ اهرة
المف�سر
�أ�سلوب
المو�سوعي المنظَّ م في ُّ
ِّ
ّ

ال�س� ُّ�ر ف��ي المبن��ى،
بي��ن هذي��ن الأ�س��لوبين ُي�ش��رق المعن��ى ويتج َّل��ى ِّ

� َّأم��ا ع��ن عالق��ة الحذف بالمتل ّق��ي ،فبالإ�ضافة �إل��ى ال ّتحفيز ،فهناك

لإغنا ِء َن َهم الباحث ،و�أ�س��لوب العا�ش��ق للغة في �إر�ضائه للحذف ،ما

الهجري ،بنماذج
الراب��ع �إلى القرن العا�ش��ر
القر�آن� ّ�ي ب� ً
ّ
�دءا م��ن القرن ّ

أثيرا
المعنى وفي
جمالية �إيقاع الجملة وف ِّن َّيتهاَّ ،
ّ
وربما كان �أكثر ت� ً

لتكون �أكثر
م��ن المذك��ور ،وهذا ما ُي�ؤكِّد حاج��ة الجملة �إلى الحذف؛
َ

افترا��ٌ�ض ُمبطَّ � ٌ�ن م��ن قِب��ل الكات��ب ف��ي المتل ِّق��ي ب�أ َّن��ه �صاح� ُ�ب ذكاء

ازي واب��ن ال َّزملكان� ّ�ي وانته��اء بال ّزرك�ش� ّ�ي،
الجرجان� ّ�ي والفخ��ر ال� ّ�ر ّ

فن
وعذوب�ةً ،فهو يقترب ج ًّدا من ال َّت�س��مية الحديثة( :الكتابة ُّ
بالغ� ًة ُ

ونباه��ة� ،أل��م يقول��وا َّ �:إن اللبي��ب بالإ�ش��ارة يفه� ُ�م؟ فالح��ذف ُي�س��هم

المحو).

ف��ي ا�س��تثارة المتل ّق��ي و�إيق��اظ تركي��زه ف��ي الكالم اللتق��اط ما وراء

ف��ي ه��ذا الق�س��م م��ن الكت��اب وال��ذي ُي َع � ُّد ال ِك َّف � َة ال ّثاني � َة لمي��زان

إمكاني��ة �إدراك المعن��ى وفهم��ه متح ِّقق� ًة
ال�س��طور ،ب�ش��رط �أن تك��ون �
ّ
ّ

عمليا ،حيث
مم��ا ا�ش��تغل علي��ه الم�ؤ ِّل��ف ًّ
ال ّدرا�س��ة ،نق��ف عل��ى جمل��ة َّ

والباقلن��ي وعب��د القاه��ر
الر َّمان��ي والخطَّ اب��ي
َّ
مح � َّددة ب� ً
�دءا م��ن ُّ

كتب بالغة ،من
�يوطي ،وفي ف�صلٍ َّ
خ�صه لكتب و�صفها ب�أ ّنها ُ
ّ
وال�س� ّ
بدءا
الرابع ع�ش��ر ،واخت��ار نماذج ً
الق��رن ال ّثال��ث الهج� ّ
�ري �إل��ى القرن ّ

ال�صناعتي��ن) لأبي هالل
م��ن (البي��ان والتبيين) للجاح��ظ ،و(كتاب ّ

ال�سائر)
و(�سر الف�صاحة) البن �سنان
الع�سكري،
ّ
الخفاجي ،و(المثل ّ
ّ
ّ
لل�س �كَّاكي ،و(الإي�ض��اح) للخطي��ب
الب��ن الأثي��ر ،و(مِ فت��اح العل��وم) َّ

العلوي.
�اء بـ(الطِّ ��راز) ليحي��ى ب��ن حم��زة
القزوين� ّ�ي ،وانته� ً
ّ

كيفي��ة معالج��ة ه��ذه الكت��ب
ف��ي ه��ذه الف�ص��ول ال ّثالث��ة تن��اول ّ
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ـص
أســلوب الحــذف وعالقتــه بالكاتــب والنّ ـ ّ
والم ِّ
تلقــي:
ُ

و�إذا كان الح��ذف �أ�س��لو ًبا م��ن �أ�س��اليب الكتاب��ة فه��و يدخ��ل ف��ي
معادل��ة ال ّتل ّق��ي الت��ي تق��وم عل��ى :الكات��ب ،وال ّن��ّ�ص ،والمتل ِّق��ي .وق��د
�ص ب�أ ّن��ه يحميه م��ن ال َّترهل
�أ�ش��ار م�ؤلّفن��ا �إل��ى �أث��ر الح��ذف عل��ى ال ّن ّ

وال�ضع��ف ،وبال ّتال��ي ي�س��هم ف��ي تما�س��ك ال ّن��ّ�ص و�إحكام��ه ،فيتب َّقى
َّ

�ص .
ف��ي ال ّن ّ

ذِكْ � ُ�ر ك ِّل �ش��يء ف��ي الجمل��ة ح َّت��ى م��ا ه��و مق� َّدر ،ق��د يوح��ي ب�� َّأن في

المتل ِّق��ي ب�لادة ،وم��ن الجمي��ل � ْأن ُيخاطَ ��ب المتل ِّق��ي عل��ى اعتبار �أنه
�ون م�ش��اركً ا ف��ي تكوي��ن المعن��ى ،وعل��ى تعبي��ر
فَطِ ��ن لل��كالم؛ ليك� َ
م�ؤلِّفن��ا« :تحقي��ق الم�ش��اركة بي��ن المن�ش��ئ والمتل ِّق��ي ف��ي ت�ص� ُّ�ور

وب�إم��كان الق��ارئ الوق��وف عل��ى مثال واحد ليلم���س ذلك بنف�س��ه.

ج َّل��ى �أ�س��لوب الح��ذف م��ن خ�لال الم�س��ند �إلي��ه والم�س��ند ومتعلَّق��ات
آني��ة.
الفع��ل والجم��ل ف��ي كثي��ر م��ن الأمثل��ة القر� ّ
بال�س��رد الق�ص�ص��ي الفك��رة
�ش� َّدني ف��ي ف�ص��ل ح��ذف الجم��ل و�صلت��ه َّ

ق�صة
التي َّ
(ق�ص المناظر) ،وم َّثل لها ب�شواهد من ّ
عبر عنها ب�أ�سلوب ّ

تتدخل في
ال�س�لام مع بلقي���س ،هذه الفك��رة َّ
نب� ّ�ي اهلل �س��ليمان علي��ه ّ
مــار�س  ٢٠٢١م
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�ينمائي،
ال�س�
تقني��ة تركي��ب ّ
ال�صورة ،والتي ُتع ُّد من تقنيات الإخراج ِّ
ّ

يق��وي ال ّدرا�س��ة ويع�ص��م
والموازن��ة بي��ن م��ا ه��و قدي��م وحدي��ث ّ

تو�صل��ت �إليها
ف��ي الخاتم��ة نق��ف عن��د مجموع��ة م��ن ال ّنتائ��ج الت��ي َّ

المطبعي��ة وه��ذا �أم��ر ال يخل��و من��ه � ّأي كت��اب،
_3بع���ض الأخط��اء
ّ

مما َيجعلنا نقول � َّإن الحذف لي���س في ميدان الجملة فقط.
َّ

نتائجه��ا م��ن الأح��كام ال ّناق�ص��ة �أو المك� ّ�ررة.

ال ّدرا�س��ة ،نوجزه��ا فيما ي�أتي:

ولكن الأخطاء و�صلت �إلى ح ٍّد ال يمكن تجاهلها لدى القائمين على
ّ

واال�صطالحي.
ّغوي
 -1العالقة بين المعنى الل ّ
ّ

الطّ باعة.

ونظرية ال ّنظم.
نظرية الحذف
ّ
الربط بين ّ
ّ -2

عما هو جديد في مفردة البحث وطرقها ووظائفها.
 -3الك�شف َّ

إشارات ونظرات حول الكتاب:

كبيرا في
ومهما يكن من مالحظات ،فقد �أ�س��همت ال ّدرا�س��ة �إ�س� ً
�هاما ً
تحريك ما هو راكد في كتب البالغة ،وما هو مغفول عنه في الآيات
نبه��ت �إل��ى وظائف جديدة ل��م يلتفت
م��ن دقائ��ق
بالغي��ة ،كم��ا �أ ّنه��ا َّ
ّ
ال�س��ابقون ح�س��ب كالم الم�ؤلّف ،وه��ذه الوظائف ال
�إليه��ا الباحث��ون ّ

ولن��ا � ْأن نثب��ت هن��ا بع���ض ال ّتقييم��ات الت��ي ه��ي بمثاب��ة ال ّنظ��رة

تكتف��ي ببي��ان الغر���ض ،ب��ل تق��وم عل��ى ربط �أ�س��لوب الح��ذف بكامل

العام��ة ح��ول م��ا يحوي��ه الكت��اب م��ن مالحظ��ات وتنبيه��ات ،وه��ي

�ص القائم على الحذف والأ�سلوب
�ص ،والمقارنة بين �أ�سلوب ال ّن ّ
ال ّن ّ
القائ��م على ذكر المحذوف.

فاعلية ،وقد اقت�صرت في تدوينها على
تغطّ ي جان ًبا من القراءة ال ّت ّ
ثالث��ة مح��اور هي:
ي�ص��رح الم�ؤلّ��ف بالمنه��ج ال��ذي ا َّتبع��ه ف��ي درا�س��ته ف��ي
_1ل��م
ِّ

المق ِّدم��ة ،ولكن��ه م��ن خ�لال �إ�ش��ارة عاب��رة ف��ي (���ص  )218ي�ضط� ُّ�ر
للت�صري��ح فيق��ول( :ل َّأن الدرا�س��ة هن��ا تعتم��د المنه��ج الو�صف��ي ف��ي

ما وراء الكتاب:
ظه��ر لن��ا ف��ي المق ِّدم��ة � َّأن هذه ال ّدرا�س��ة ج��اءت لت�أكي��د دور البالغة
جمالي��ات الق��ر�آن الكري��م ،وال �ش��كَّ � َّأن الم�ؤ ِّل��ف
العربي��ة ف��ي تبي��ان
ّ
ّ

تحلي��ل ال ّن�� ّ�ص القر�آن��ي).
تعرف من خالله ظاهرة الحذف
فال ّدرا�س��ة تقوم على جانب
ّ
نظري ِّ

ي�صرح
ف��ي الق��ر�آن الكري��م ،كما هي مح� َّددة في المق ِّدمةَّ � ،أم��ا ما لم ِّ

علمي منه.
الو�صفي ال يكاد يخلو � ُّأي بحث
وهذا الجانب
ّ
ّ

ق َّدمه��ا لن��ا ،وك� َّأن ه��ذا ال� ّزاد ُق ِّدم لإغ��راء الك َّتاب والأدب��اء في ال َّنظر

مو�ضوعية،
وتف�س��ر الظّ روف المحيطة بها بغية الو�صول �إلى نتائج
ّ
ِّ

تطبيق��ي يق��وم عل��ى تحلي��ل عنا�ص��ر
� َّأم��ا الجان��ب الآخ��ر ،فه��و
ّ

آنية ،وفي عر�ضه للآراء نجد
مو�ضوع الحذف من خالل الآيات القر� ّ
ال ّتف�س��ير وال ّنق��د واال�س��تنتاج وكل ذل��ك �ضم��ن المنه��ج ال ّتحليل� ّ�ي.

�أخل�ص لهذا الغر�ض بعددٍ من الأ�س��ئلة التي تحيط ب�أ�س��لوب الحذف
ب��ه الكت��اب ،فن�س��تطيع �أن ن�ست�ش�فَّه م��ن خ�لال الم��ادة ال َّد�س��مة التي
�إل��ى م�س��ألة الإيج��از م��ن ناف��ذة الحذف الت��ي ُتطِ لُّ على عوالم �ش� َّتى
في فن��ون القول.
وم��ن جان� ٍ�ب �آخ��ر ،ف�� َّإن الم�ؤ ِّل��ف ي�ؤ ِّك��د م��ن ط��رف خف� ٍّ�ي عل��ى ق��راءة

حليلي �أم��ر ال ب َّد منه؛ ل َّأن ال ّثاني
الو�صفي وال ّت
والم��زج بي��ن المنهج
ّ
ّ

ال ّن�� ّ�ص القر�آن� ّ�ي مِ � ْ�ن خ�لال ال ّتقدي��ر ،ال م��ن خ�لال ظاه��ر الآي��ات،
أويلي��ة على
وه��ذه الق��راءة ُتعط��ي فُ�س��حة ،ومج� ً
�ال �أَكب��ر للق��راءة ال ّت� ّ

عريفي.
كان في الق�س��م ال َّت
ّ

وال�س��ياق ،وبال ّتالي فه��و ي�ؤكِّد على
وف��ق �ضواب��ط يحكمه��ا المنه��ج ّ

يكم��ل �إج��راءات المنه��ج ال ّأول ،وي�س��اعد ف��ي بل��وغ نتائج تعك���س ما
ِّ
يخ���ص الدرا�س��ات
 _2الإح��االت الت��ي ف��ي الهام���ش معظمه��ا
ّ

�وي ،وق��راءة ال ّن��ّ�ص القر�آن� ّ�ي عب��ر اللّغ��ة قبل ك ِّل
� َّ
أهمي��ة ال ّتف�س��ير اللّغ� ّ

والبالغي��ة ،بالإ�ضاف��ة
ّغوي��ة
ّ
وتعليقاته��م عل��ى ه��ذه الم�ص ّنف��ات الل ّ

أدبيا بامتياز ،يعتمد بال ّدرجة الأولى اللّغة في �إي�صال
ن�صا � ًّ
الكريم ًّ

القديم��ة ،وم��ن خ�لال �إ�ش��ارات و�آراء المح ّققي��ن الحديثي��ن المختلفة
�إل��ى الإح��االت عل��ى درا�س��ات حديث��ةّ � ،إل � َّأن �صوته��ا خج��ول �أم��ام
هيب��ة الم�ص ّنف��ات القديم��ة ،ونح��ن نع��رف � َّأن ال ّتن��وع ف��ي الإحاالت
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�ش��يء؛ ليك��ون المنطل��ق ل��ك ِّل زاوي��ة نظ��ر ف��ي الق��راءة ،وك��ون القر�آن
ّغوية ومناهجها ب� ْأن تح ّت َّل المكانة
مبرر للأدوات الل ّ
ر�س��الته ،فهذا ِّ
الأول��ى في تف�س��ير الق��ر�آن الكريم.
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بـالغـة

قـــــراءة بــالغيــة

بي ﷺ
لحديث أم َ
معبد في وصف النَّ ِّ

خرج من م ّك َة
رب��ه بالهجر ِة �إلى المدينةَِ ،
فال َّنب� ُّ�ي ﷺ حي� َ�ن �أذ َِن له ُّ

ر ِ�ض� َ�ي اهلل عنه -ومولى �أبي بك ٍروم َع� ُه �صاح ُب� ُه �أب��و بك ٍر ال�ص ِّديقُ َ
َّيثي يدلُّهم على
عام� ُ�ر ب� ُ�ن ُف َهير َة ،وخرج معهم عب� ُد ا ِ
هلل ُ
بن �أُ َريقِطٍ الل ُّ
�وع وال َعطَ �� ُ�ش �إل��ى
الطَّ ري��قِ  ،وف��ي طريقه��م �إل��ى المدين� ِة �ألج َ�أ ُه� ُ�م الج� ُ
وهما المر�أة ُتكْنى ب� ِّأم معبدٍ ،وهي
خيم َت ِ
ين في مكان ُيدعى ُق َدي ًداُ ،

فا�س� َتطْ َعموها َفل َْم َيك ُْن عن َدها �إال �ش��ا ٌة
ِنت خال ٍد
عاتِك ُة ب ُ
َّ
الخزاعيةُْ ،
بي ﷺ َ�ض ْر َعها ،فامتلأَ ِب َبركتِه
لي�س� ْ�ت ِ
َع ْج ُ
فاء َ
بذات َد ٍّر ،ف ََم َ�س� َ�ح ال َّن ُّ
ثم ارتحلوا عنها،
ل َب ًنا ،ف ََ�ش� ِربوا مِ ْن ُه بع َد َ�أ ْن �س��قى � َّأم معب ٍد و�أ�ش� َبعهاَّ ،

والصــاةُ
هلل الــذي َخلـ َ
نبينــا َخيـ ِـر الـ َـو َرى ،وعلــى
الحمـ ُـد ِ
والسـ ُ
ـام علــى ِّ
ـق فسـ ّـوىَّ ،
َّ

مما ر�أى؛ ِ�إ ْذ ال َحلو َب َة
وجها �أبو معب ٍد ور�أى الل َ
َفل َّما َر َج َع َز ُ
َّبن َع ِج َب ّ

ــه ُ
َ
ــه َح َّ
وصــف طل ََّتــه
ممــن
صفــه،
ــه َمــن وصفَ ُ
َ
ــق َو ِ
ــه لــم ُي َو ِّف ِ
وخ ُل ِق ِ
ْقت ِ
ِخل ِ
وكان َّ

ـاءة ،أَ ْب َلـ َـج ال َو ْجـ ِـهَ ،ح َســنَ الخَ ْلـ ِـقَ ،لـ ْـم
ظاه ـ َر ال َوضـ ِ
« َرأَ ْيـ ُـت َر ُجـ ًـا ِ
ـيم ،فــي َع ْي َن ْيـ ِـه َد َعـ ٌـج،
ـيم َق ِسـ ٌ
َت ِع ْبــهُ ُث ْجلـ ٌـةَ ،و َلـ ْـم ُتـز ِْر بـ ِـه َص ْعلـ ٌـةَ ،و ِسـ ٌ
ـفار ِه َو َطـ ٌـف ،وفــي َص ْو ِتـ ِـه َص َحـ ٌـل ،وفــي ُعن ُِقـ ِـه َسـ َ
ـط ٌع،
وفــي أَ ْشـ ِ
وفــي ِل ْح َي ِتـ ِـه َكثافـ ٌـة ،أَز َُّج أَقْ ـ َرنُ ِ ،إ ْن َص َمــتَ َف َع َل ْيـ ِـه ال َوقــا ُرِ ،وإ ْن

ـدا ﷺ هــو خيـ ُـر َ
الخلـ ِـق
نبينــا
محمـ ً
بهـ ُـم اقتـ َ
ـدى ،وبعـ ُـد؛ فـ َّ
ومــن ِ
حبـ ِـه َ
ِآلـ ِـه َ
ـإن َّ
ّ
وص ِ
ً
ُ
هيئــة َ
ــم ًتا ُ
ولكمــال
وخلْقً ــا،
وأكم ُلهــم
البريــة.
وأفضــل
ُ
ِ
أحســن النّ ِ
ّ
وخلُقً ــاَ ،
ــاس َس ْ

باركٌ  ،مِ ن حا ِل ِه كذا وكذا ،قالَ :
ف��ي البي��ت ،فقال َْت لهَ :م� َّ�ر بنا َر ُج ٌل ُم َ
ِ�صفِي� ِه لِي يا ُ�أ َّم َم ْع َبدٍ ،فقال َْت:

البه ّي َ
ٌ
مــر بهــا
معبــد
بــأم
الســوي َة،
ــه
وجه ِ
وقس ِ
ٍ
ــمات ِ
ِ
امــرأة ُتكنــى ِّ
ّ
ّ
ــةَ ،
الخزاعيــةَّ ،

ـت
النبـ ُّـي ﷺ فــي
هجرتـ ِـه مــن مكّ ـ َـة إلــى المدينـ ِـةْ ،
رأت علــى َ
ـرات ،وح َّلـ ْ
يديــه الخيـ ِ
ِ
ِب َمقْ َد ِمــه عليهــا البـ َـر ُ
ـق لسـ ُ
أراد ْت وصفَ ـ ُـه انطلـ َ
ـات هــي غايـ ٌـة
ـانها بكلمـ ٍ
أن َ
فلمــا ْ
كاتّ ،

والبالغـ ِـة.
فــي ِّ
ـاء َ
بعدهــا ِمــن أهـ ِـل الفَ صاحـ ِـة َ
الدقـ ِـة والبراعـ ِـة ،أبهــرت بهــا َمــن جـ َ

د .معتز وسام المحتسب
بوية
السنّ ة النَّ ّ
باحث في مركز إحسان لدراسات ُّ

ـاس َوأ ْبهــا ُه ِمــن َب ِعيـ ٍـد،
َت َك َّل ـ َم َســما َو َعــا ُه ال َبهـ ُ
أج َمـ ُـل ال ّنـ ِ
ـاءْ ،
َوأَ ْحــا ُه َوأَ ْح َس ـ ُنهُ ِمـ ْـن َق ِريـ ٍـبُ ،ح ْلـ ُـو المن ِْطـ ِـق؛ َف ْصـ ٌـل ،ال َن ـ ْز ٌر َوال
َهـ َذ ٌرَ ،كأَنَّ َمن ِْط َقــهُ خَ ـ َر ُ
زات ن َْظـ ٍـم َيت ََحـ َّـد ْرنََ ،ر ْب َعـ ٌـة؛ ال ُيت ََشـنَّى ِمـ ْـن

�ص:
وهذا تحلي ٌل
تف�صيلي لل ّن ِّ
ُّ
�لا
ب��د�أَ ْت � ُّأم مع َب�� ٍد ف��ي
ِ
ب��ي ﷺ بقولِه��اَ « :ر�أَ ْي ُ
��ت َر ُج ً
و�ص��ف ال َّن ِّ
عام��ا
ظاهِ � َ�ر َ
الو�ض��اءةِ» وف��ي ذل��ك ُح ْ�س� ُ�ن ابت��داء؛ �إِ ْذ ذك� َ�ر ْت و�ص ًف��ا ًّ
�ي ﷺ � َّأولُ
ه��و � َّأولُ م��ا يلف� ُ�ت نظ� َ�ر ّ
الرائ��ي؛ � ْأي � َّإن ال ّناظ� َ�ر �إل��ى النب� ِّ

الو�ض��اء ِة ف��ي مظ َه��ره ،وي�ؤكّ � ُد ذل��ك
رج�لا ا�س� َ
�تجمع َ
م��ا ي��را ُه ي��رى ً
(الو�ض��اءة) و�إ�ضاف��ة لف��ظ (ظاه��ر) �إلي��ه ،فق��د
ا�س��تعمالُ الم�ص��د ِر َ

أيت
بال�صف��ة الم�ش� َّ�بهة (و�ض��يء) ب��أن تق��ول« :ر� ُ
ع َد َل��ت ع��ن ال َّتعبي� ِر ِّ
ال�صفة
وتعبيره��ا �أبل� ُ�غ ف��ي ال َّدالل� ِة على ا�س�
رج�لا و�ضي ًئ��ا»،
ِ
�تجماع ِّ
ُ
ً

المو�صوف؛ لدالل ِة الم�صد ِر على كاملِ المعنى� ،إ�ضاف ًة
وتم ُّكنِها في
ِ

والل ِم على الم�صد ِر ،وك� َّأن
�إلى اال�ستغراقِ الذي ُيفي ُد ُه دخولُ الألف ّ
الو�ض��اء َة كلَّه��ا ظاه��ر ٌة في��ه ﷺ.
الوج � ُه،
�ف �أ�ش� ِ
ث� َّ�م �أعق َب� ْ�ت ذل��ك ب َِو ْ�ص� ِ
�رف �أع�ضا ِئ��ه ﷺ ا ّل��ذي ه��و َ

اختيار منها ِب َتقدي ِم ما ل ُه َ�ش� َ�ر ٌف
الو ْجهِ» وذلك ح�س� ُ�ن
ٍ
فقالتْ �« :أبل ََج َ

الو ْج� َه بال َب َل� ِ�ج وه��و الإ�ش��راقُ  ،وه��ذا المعن��ى
فو َ�ص َف��ت َ
عل��ى غي� ِرهَِ ،

الو�ض��اءةِ»�ِ ،إ ّل �أ َّنها
رج�لا ظاهِ � َ�ر َ
داخ� ٌل ف��ي قولِه��ا المتق� ّد ِم« :ر�أي� ُ�ت ً

الوج� ِه ل َِ�ش��ر ِف ِه عل��ى �س��ائ ِر الأع�ضاءِ ،ولأ َّن��ه َمك َْم ُن
�أرا َد ْت تخ�صي��َ�ص َ
الخا�ص بع َد
إطناب ِبذِكْ ِر
ال َّتفا�ضلِ في ُ
ِّ
الح ْ�س� ِ�ن والجمالِ  ،وفي ذلك � ٌ
�رار لِقولِها
«ح َ�س� ُ�ن َ
بع� َد ذل��كَ ذك� َ�ر ْت �أ َّن��ه َ
الخ ْل��قِ » ،ولي�� َ�س ف��ي ه��ذا تك� ٌ

م�ستوى عالٍ من الف�صاح ِة
الكلمات يج ُدها على
والمت�أملُ في هذ ِه
ِ
ً

العيوب
الخ ْل��قِ فهو جمال الخِ لق ِة و�س�لام ُتها من
الأول��ىّ � ،أما ُح�س� ُ�ن َ
ِ
إمعان ال ّنظَ ِر.
للرائي بع َد الت� ُّأم��لِ و� ِ
وال َّنقائ��ِ�ص َ
الخ ْلق ِّي�ةِ ،ويظه� ُ�ر ذلك َّ

�ص:
في ال ِ
ال�سمات َّ
العام ِة لهذا ال َّن ّ
أ�سلوب ،وال ِّد ّق ِة في ال َّتعبي ِر ،فم َِن ِّ

بع�ض.
و�سال�س ُتها وتناغُ ُمها وت�آل ُُف ِ
• عذوب ُة الألفاظِ
بع�ضها مع ٍ
َ

الموجز ُة
�ات
مع الإيف��ا ِء بال َق ْ�صد؛ فهذ ِه الكلم� ُ
• الإيج��ا ُز ف��ي اللَّف��ظِ َ ،
َ
بي ﷺ
�أعطَ ْت َو ْ�صفًا متكامِ ًل لل َّن ِّ
دون تكل ٍُّف �أو ت�ص ُّن ٍع.
البديعي ِة في
نات
•
المح ِّ�س ِ
الكالم َ
ِ
َّ
ظهور َ
ُ
�شبيهات.
الفني ِة و ِد ّق ُة ال َّت
ِ
• براع ُة ُّ
ال�ص َو ِر ّ

أو�صاف
�اف؛ وذلك ِب َتقدي� ِم ال
ِ
• ال َّت�سل�س��لُ المنطق� ُّ�ي ف��ي ذك ِر الأو�ص� ِ
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�مي ِة
الج َم��لِ
والفعلي �ةِ ،م��ع تغلي� ِ�ب ُ
• المراوح � ُة بي� َ�ن ُ
ّ
الج َم��لِ اال�س� ّ
�ف َيقت�ض��ي ذل��ك.
اال�س��مي ِة ل َدال َلتِه��ا عل��ى ال ُّثب� ِ
الو�ص� ِ
�وت ،ومق� ُ
�ام َ

فهـ َو
ـولَ ،وال َت ْقت َِح ُمــهُ َع ْيـ ٌـن ِمـ ْـن ِق َصـ ٍـرُ ،غ ْصـ ٌـن َب ْيــنَ ُغ ْص َن ْيـ ِـن؛ ُ
ُطـ ٍ
ْضـ ُـر الثَّ الثـ ِـة َمن َ
ـاء َي ُحفُّ ــونَ ِبـ ِـه،
أن َ
ْظـ ًـراَ ،وأَ ْح َسـن ُُه ْم َقـ ْـد ًراَ ،لــهُ ُر َفقـ ُ
ِإ ْن قـ َ
ـود
أم ـ َر َتبــا َد ُروا ِإلــى أَ ْمـ ِـر ِهَ ،م ْحفُ ـ ٌ
ْصتُ ــوا ِل َق ْو ِلـ ِـهِ ،وإ ْن َ
ـال أَن َ
هلل �صاحِ � ُ�ب
ـس َوال ُم َف َّنـ ٌـد .ق��الَ �أَ ُب��و َم ْع َب�دٍُ :ه� َ�و وا ِ
َم ْح ُشـ ٌ
عابـ ٌ
ـود ،ال ِ
ُق َر ْي ٍ�ش ا َّلذِي ذُكِ َر لنا مِ ن �أَ ْم ِر ِه ما ذُكِ َر ب َِم َّكةََ ،و َل َق ْد َه َم ْم ُت �أَ ْن � ْأ�ص َح َب ُه،
ِيل».
�دت �إِل��ى َذ ِل��كَ َ�س�ب ً
ولأَ ْف َع َل� َّ�ن �إِ ْن َو َج� ُ
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فات الالزم ِة على المتع ِّديةِ.
العام� ِة عل��ى
ال�ص ِ
الخا�صةِ ،وتقدي ِم ِّ
َّ
ّ

العام.
ِّ

الو ْهل ِة
«ظاه� َ�ر الو�ض��اءةِ»؛ �إِذ الو�ضاء ُة الإ�ش��راقُ ،
وتظهر لل ّناظ ِر من َ
ُ

لح ْ�س ِن
ث َُّم قال َْت« :ل َْم َتع ِْب ُه ث ُْجلةٌَ ،ول َْم ُت ْز ِر ب ِه َ�ص ْعلةٌ» وفي هذا ت�أكي ٌد ُ
وال�ص ْعل ُة
بع�ض
الخ ْل��قِ ِب َن ْف� ِ�ي ِ
الخ ْلق ِّيةِ ،فال ُّث ْجل� ُة كِ َب ُر ال َب ِ
العيوب َ
َ
ِ
طنَّ ،

الر� ِأ�س ،وفي ا�ستخدامِ ها الفعلَ (لم َتعِبه) مع (ال ُّث ْجلة) ،والفع َل
ِ�ص َغ ُر َّ

عبرت ِب َنف ِْي
ح�سن
ٍ
(ال�صعلة) = ُ
اختيار للألفاظِ ؛ فقد َّ
(لم ُتز ِر ِبهِ) مع َّ
الر�أ�� ِ�س؛ ل َّأن كبي� َ�ر
العي� ِ�ب م��ع كِ َب� ِر البط� ِ�ن ،و ِب َن ْف� ِ�ي ا ِلإزرا ِء م��ع ِ�ص َغ� ِر َّ
�اب ولك َّن��ه ال ُي��ز َدرى وال ُيح َت َق� ُ�ر غال ًبا ،و�إ َّنم��ا الّذي قد
البط� ِ�ن ق��د ُيع� ُ
ح�سن.
و(�ص ْعلة) َ�س� ْ�ج ٌع
ُيز َدرى و ُيح َت َق ُر
ٌ
الر�أ�� ِ�س ،وبين (ث ُْجلة) َ
ُ
�صغير َّ
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بـالغـة

�يم» ،وف��ي ه��ذا تتمي� ٌ�م ( ) لقوله��ا:
ُث� َّ�م ذكَ � َ�ر ْت �أَ َّن � ُه ﷺ َ
�يم قَ�سِ � ٌ
«و�سِ � ٌ
�دان عل��ى ُح ْ�س� ِ�ن
�ران زائ� ِ
فالو�س��امة وال َق�س��امة �أَ ْم� ِ
«ح َ�س� َ�ن َ
َ
الخ ْل��قِ »َ ،

�صار له �سِ ��م ًة
َ
الو�ض��ي ُء ،ك� َّأن ُ
فالو�س� ُ
�يم ه��و َ
الح َ�س� ُ�ن َ
الخ ْل��قِ َ ،
الح ْ�س� َ�ن َ
مو�ضع منه �أخ َذ قِ�س� ً�ما
الو ْجهِ ،ك� َّأن ك َّل
ٍ
وعالمةً ،والق�س� ُ
�يم هو جميلُ َ
�يم» ِجنا�س
من الجمالِ مع تال� ٍؤم
وتنا�س��قٍ  .وفي قولهاَ :
�يم قَ�سِ � ٌ
«و�سِ � ٌ
ُ
أي�ضا َحذ ُْف الم�س َن ِد �إليه -وهو
تام بين (و�سيم) و(ق�سيم) ،وفيه � ً
غير ٍّ

فالجمل ُة
�يمُ ،
�يم ق�س� ٌ
المبت��د�أ -لِظُ ه��و ِره وال ِع ْل� ِم ب�هِ ،وال َّتقدي� ُ�ر :هو و�س� ٌ

الفعلي��ة لل ّدالل ِة على
بالجمل� ِة
ا�س� َّ
�ميةٌ ،وف��ي ه��ذا ُع��دولٌ عن ال َّتعبي� ِر ُ
ّ
فات.
ثُب� ِ
�وت ما َ�س� َتذْكُ ُر مِ ْن ِ�ص ٍ

��ج ،وف��ي �أَ ْ�ش��فا ِر ِه
ب ْع�� َد ذل��ك َ
و�ص َف ْت�� ُه ب�أ َّن�� ُه ﷺ« :ف��ي َع ْي َن ْي�� ِه َد َع ٌ
َوطَ ٌف ،وفي َ�ص ْو ِت ِه َ�ص َحلٌ ،وفي ُع ُن ِق ِه َ�سطَ ٌع ،وفي ل ِْح َي ِت ِه كَ ثافةٌ�َ ،أ َز ُّج
ذكر ْته��ا لل َّدالل� ِة على
�اف
�أَ ْق� َ�ر ُن» ،وه��ذه ُجمل� ٌة م��ن الأو�ص� ِ
ّ
الخا�ص� ِة َ
إطناب ِب َتفْ�صيلِ م��ا �أَ ْج َم َل ْت ُه في
�ي ﷺ و َق�س� َ
�امتِه ،فهذا � ٌ
و�س��ام ِة ال َّنب� ِّ
بيا�ض
الح َدق ِة في �شِ ّد ِة
ِ
�يم» ،فال َّد َع ُج� :شِ � ّد ُة �س��وا ِد َ
َقولِهاَ :
�يم َق�س� ٌ
«و�س� ٌ

ال�ش� َع ُر ال ّناب ُِت في
أهداب؛ وهي َّ
ووطَ ُف الأ�ش��فا ِر :طولُ ال ِ
م��ا حولَه��اَ ،

وتُ :ب ّح ٌة ي�س��ير ٌة في��ه تجعلُه �أجم َل
ال�ص ِ
ط� َ�ر ِف َ
وال�ص َح��لُ في َّ
الجف� ِ�نَّ ،
وال�س��طَ ُع ف��ي ال ُع ُنقِ  :طولٌ فيه��ا ،والأَ َز ُّج:
ال�ص� ِ
و�أنق��ى مِ � َ�ن َّ
�وت الحا ِّدَّ ،

�رون
قو�� ٍ�س ،وا َلأق� َ�ر ُن :مق� ُ
َم� ْ�ن َ
كان ف��ي حاج َبي � ِه ِد ّق � ٌة م��ع ط��ولٍ و َت ُّ
�ير َيظْ َه� ُ�ر لم� ْ�ن
الحاج َبي� ِ�ن ،وق��د َ
كان بي��ن حاج َبي� ِه ﷺ ا ّت�ص��الٌ َي�س� ٌ
َدقَّقَ ال َّنظَ َر .وفي قولِها« :في َع ْي َن ْي ِه َد َع ٌج ،وفي َ�أ ْ�ش��فا ِر ِه َوطَ ٌف ،وفي
َ�ص ْو ِت� ِه َ�ص َح�لٌ ،وف��ي ُع ُن ِق� ِه َ�س��طَ ٌع ،وفي ل ِْح َي ِت� ِه كَ ثافةٌ» خم�� ُ�س ُج َملٍ

�ميةٍ ت َق َّد َم فيها الم�س� َن ُد (الخبر) على الم�س��ند �إليه (المبتد�أ) ،وفي
ا�س� ّ

�ي ،و�ص َف ْت��ه
ّ
معنوي��ةٍ  ،فبع� َد �أن ذك� َ�ر ْت بع��َ�ض مظاه� ِر َجما ِل� ِه ِّ
الح�س� ِّ

معنويةٌ،
�ات
بالوق��ا ِر ح��الَ �صم ِت� ِه وبال َبها ِء ح��الَ تك ُّل ِمهِ ،وهي �صف� ٌ
َ
ّ
الفعلي ِة التي
َّفظي فهو االنتقالُ �إلى ال َّتعبير بالجمل ِة
ّ
و� ّأما ال ُعدولُ الل ُّ

فات
ال�ص ِ
ت� ُدلُّ عل��ى التج� ُّددِ ،وال ُّنكت� ُة ف��ي ذل��ك � َّأن ما �س��بقَ َ
كان م��ن ِّ

الوقار
�ميةِّ � ،أما
َنا�س� َ�ب �أن ُت ِّ
عب َر عن��ه ُ
بالج َملِ اال�س� ّ
ُ
الالزم� ِة ال ّثابت� ِة ف َ
وهم��ا ُم َت َج ِّددان وال
ال�صم��تِ �أو ال َّتك ُّل ِم ُ
والبه� ُ
�اء فق��د َّ
قي َد ْت ُهم��ا بِح��الِ َّ
عريف ف��ي كلم َتي (الوقار) و(البهاء)
يجتمع��ان ف��ي وقتٍ واحدٍ .وال ّت ُ
بخالف ما لو
ال�صف َتي� ِ�ن،
ِ
ُيفي� ُد اال�س��تغراقَ و ُبل��وغَ الغاي ِة في ها َت ِ
ين ِّ
الوقار»
�اء» .وفي قولِه��ا« :فعلي��ه
�ار» و«ع�لا ُه به� ٌ
ُ
قال��ت« :فعلي� ِه وق� ٌ

�ي ﷺ ح��الَ
ا�س��تعار ٌة؛ فق��د �ش� َّ�ب َهت َ
الوق� َ
�ار ال��ذي َيظ َه� ُ�ر عل��ى ال َّنب� ِّ

�وت واال�س��تقرار ،وه��ذا
�ميةٌ ،وه��ي دا َّل� ٌة عل��ى ال ُّثب� ِ
َ
�ار» جمل� ٌة ا�س� ّ
الوق� ُ

�اء» فجمل ٌة
وال�س� ِ
�كونّ � ،أم��ا قولُه��ا« :عاله البه� ُ
ُينا�سِ � ُ�ب ح��الَ َّ
ال�صم��تِ ُّ

فعلي � ٌة دا ّل � ٌة عل��ى الحرك � ِة وال َّتج � ُّددِ ،وه��ذا ُينا�سِ � ُ�ب ح��الَ ال َّتح � ُّد ِث
ّ

�ير �إلى � َّأن
وال ّتك ُّل��م ،ويمك��ن �أن يق��الَ َّ � :إن قولَه��ا« :فعلي��ه َ
�ار» ي�ش� ُ
الوق� ُ
وال�س��كين َة تتن � َّزلُ علي � ِه ﷺ مِ ��ن ف��وقُ � ،أم��ا قوله��ا« :ع�لا ُه
الوق� َ
�ار َّ
�ير �إل��ى � َّأن
يخرج من��ه ﷺ ثم يعلوه.
البه� ُ
َ
البهاء والإ�ش��راقَ ُ
�اء» في�ش� ُ

بي ﷺ
�ف � ُّأم معب� ٍد ِبذِكْ � ِر
ِ
ول��م تك َت� ِ
�صفات ُ
الح�س� ِ�ن والجمالِ عن� َد ال َّن ِّ

إنما
نكر ًة ،ودالل ُة هذا ال َّتنكي ِر هي � َّأن ا ِّت�صا َف ُه ﷺ بهذ ِه ال
ِ
أو�صاف � ّ
يح�ص��لُ ل��و كان الم�س� َن ُد �إلي� ِه ُم َع َّر ًف��ا
يك� ُ
�ون معي ًب��ا ،وه��ذا المعن��ى ال ُ

الح ْ�س� ِ�ن ،ل��ذا َّنبه��ت � ُّأم معب ٍد على هذا الأم� ِر وبي َّن ْت �أ َّن ُه ﷺ
م��ن ذل��ك ُ

هاء»،
قار ،و�إِ ْن َت َكل ََّم َ�س��ما َو َع�لا ُه ال َب ُ
ُث� ّ�م قا َل� ْ�ت�ِ« :إ ْن َ�ص َم� َ�ت َف َعل َْي� ِه َ
الو ُ

لفظي،
وجانب
�وي
�كالم عدولٌ م��ن جان َبين:
ٍ
ٍ
جانب معن� ٍّ
وف��ي ه��ذا ال� ِ
ٍّ

�ات
ال�صف��ات الح�س� ّ�ي ِة �إل��ى �صف� ٍ
� ّأم��ا المعن� ُّ
�وي فه��و االنتق��الُ م��ن ِّ
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كان ُمف ِرطً ا في الطُّ ولِ قد ُينظَ ُر
من َ
�ين،
�إليه على � ّأن فيه �ش��ي ًئا من َّ
ال�ش� ِ

م��ا َ�س�� َتذْكُ ُره .وبي��ن (بعي��د)
�اق ح�س� ٌ�ن.
و(قري��ب) طِ ب� ٌ

َ��ت:
كالم�� ُه فقال ْ
ث��م و�صف ْ
َ��ت َ
َّ

«ف�ص ٌل ال
الم�س� َ�م ِع �ش� َّ�ب َهت ُه ب�ش��ي ٍء ِّ
ذكر ْت � َّأن َ
كالم� ُه ْ
طي� ِ�ب المذاقِ  ،ث� َّ�م َ

باق ،فلي�� َ�س
وال َّن��زر ه��و القلي��لُ  ،وال َه�ذ َُر هو الكثي� ُ�ر ،ف َب ْي� َ�ن اللَّفظَ ين طِ ٌ
كالم��ه
ُ
عج� ٍز ،وال بكثي� ٍر ُم ِم�لٍّ ،والمق�ص��و ُد � َّأن َ
كالم� ُه بِقلي��ل ِل ِع� ٍّ�ي �أو ْ

إخ�لال ،وال
بي� ٌ�ن مِ ��ن غي� ِر �إِق�لالٍ ُيح�د ُِث ف��ي المعن��ى � ً
ﷺ وا�ض� ٌ�ح ِّ
زات
بخ َر ِ
�ار ي��و ِر ُث ف��ي ال َّنف�� ِ�س �إِ ً
�إكث� ٍ
كالم ُه ومنطِ َق� ُه َ
ثم �ش� َّ�ب َه ْت َ
ماللَّ .

ال�سال�س ُة في كلٍّ.
عِ ْق ٍد َت َتح َّد ُر،
والجامع َ
ُ
بين الم�ش� َّ�ب ِه والم�ش� َّ�ب ِه ِب ِه هو َّ

َ�ص� ٌل ال َن� ْز ٌر َوال َه�ذ ٌَر» حذفت الم�س��ن َد
وف��ي قوله��اُ :
«ح ْل� ُ�و َ
الم ْنطِ ��قِ  ،ف ْ
والتقدير :هو
(حلو المنط��قِ )،
�إلي��ه ف��ي مو�ض َعي� ِ�ن ،ال ّأولُ ف��ي قولِه��اُ :
ُ

النبي ﷺ ،وال َآخ ُر في قولِها( :ف�صلٌ)،
حل� ُ�و المنط��قِ  ،والمق�صود به ُّ

�ذف الأولِّ لظه��و ِر ِه وكم��الِ العل� ِم ب�هِ،
َ�ص�لٌ ،وح� ُ
وال ّتقدي� ُ�رُ :
كالم� ُه ف ْ

ل ّأن ه��ذا المعن��ى �س��بق ف��ي قوله��ا قب��لُ « :ح�س��ن الخل��ق» ،ولك� ّ�ن ه��ذا

�واء ر�آ ُه
مت�ص� ِّد ٌر ف��ي الح�س� ِ�ن والجم��الِ ح ّت��ى و ِ�إ ْن َ
كان َ
مع غي ِره ،و�س� ٌ
الو�صف بالجمالِ والبها ِء
واختيارها
قريب،
َ
اظر مِ ْن بعي ٍد �أم من ٍ
ُ
ال ّن ُ
كان دقي ًقا؛ ل َّأن
م��ع ال ُب ْع�دِ،
َ
�رب َ
مع الق� ِ
والح ْ�س� ِ�ن َ
والو�صف بالحالو ِة ُ

ِ�ص� ِر ،ث��م �أكَّ ��دت ذل��كَ بقوله��ا« :ال ُي َت َ�ش� َّنى مِ � ْ�ن طُ ولٍ ،
بي� َ�ن الطُّ ��ولِ والق َ

الحكم بالحالو ِة
يظهر لل ّناظ ٍر من بعيدٍّ � ،أما
الحك َْم بالجمالِ والبها ِء
ُ
ُ
ُ

ِ�ص ِر في��ه د ّقةٌ؛ ل َّأن
(تق َتح��م) م��ع الق َ

�وت
�ميةِ ،وذل��كَ ِل َتقري� ِر ثُب� ِ
اال�س� ّ

ال�س��ياقِ عليه.
وال ّثان��ي لدِالل ِة ِّ
«ر ْبع�ةٌ؛ ال ُي َت َ�ش� َّنى مِ ْن
بع� َد ذل��كَ انتق َل� ْ�ت �إل��ى و�ص� ِ
�ف َ
قام ِت� ِه فقال��تَ :
�ميةٍ محذوف ِة
طُ ��ولٍ َ ،وال َت ْق َتحِ ُم� ُه َع ْي� ٌ�ن مِ � ْ�ن ق َ
ِ�صر» ،فب� َ�د�أ ْت بجملةٍ ا�س� ّ

اقترن بغي ِره قد يف ِق ُد �شي ًئا
جميل ،لك َّنه �إذا ما
يكون المر ُء في نف�سِ ِه
ً
َ

الفعلَ ( ُي َت َ�ش� َّنى) م��ع الطُّ ول والفعلَ

بالجمل� ِة
رج َع� ْ�ت �إل��ى ال َّتعبي� ِر
َ

مع البها ِء َلفْت ٌة لطيفةٌ؛ وهي � َّأن قولَها« :فعليه
الفعلِ الما�ضي (عال) َ

�ام .وفي ا�س��تعمالِ ح� ِ
مع الوقا ِر ،وا�س��تعمالِ
الجر (عل��ى) َ
غي��ر ت� ٍّ
�رف ِّ

واختيارها
ِ�ص� ٍر َب ِّي ٍن،
وال ُيحت َق��ر لق َ
ُ

لح��ظُ �أ َّنه��ا
�أجم��لُ ال ّنا�� ِ�س ،»..و ُي َ

بين ال َّن ْز ِر والهذَر فا�ص ٌل بينهما،
و�س��طٌ َ
ن ْز ٌر وال َهذ ٌَر»ْ � ،أي �إِ َّن َ
كالمه َ

ب�شي ٍء و�ضي ٍء يعلو ُه و ُيظلِّلُه .وبين لفظَ ْي (فعليه) و(وعاله) جنا�س

�بية ،فقد
�اب في��ه فائ��دة؛ �إذ ُ
الح ْ�س� ُ�ن والجم��الُ م��ن الأمو ِر ال ّن�س� ّ
الإطن� َ

للمق�صودِ.
بالأ ِل� ِ
وال�لا ِم الّذي ُيفي ُد اال�س�تِغراقَ المناف��ي َ
�ف ّ

وفي هذه الجملة ُحذ َِف الم�س َن ُد
�إلي��ه لل ِع ْل� ِم ب��ه ،وال َّتقدي��ر« :هو

اج يعلو فوقَ ر�أ�سِ هِ ،وفي قولها« :عاله البها ُء» ا�ستعار ٌة
�صمتِه بال ّت ِ
ْ
�ي ﷺ عندم��ا يتكل ُّم
� ً
أي�ض��ا؛ فق��د �ش� َّ�ب َهتِ ال َبه� َ
�اء ال��ذي يب��دو من ال َّنب� ِّ

ين
ه��ذا ال َّتقدي� ِم ت�ش� ٌ
�ار مِ � ْ�ن ذِكْ � ِر ال َعي َن ِ
�ريف لم��ا َت َ�ض َّم َن ْت� ُه ه��ذ ِه الأخب� ُ

�ال؛ ل َّأن ال ِّزياد َة على ذلك الق ْد ِر قد
ه��و بال َق� ْد ِر الذي ُي َع ُّد ُح�س� ًنا وجم� ً

لل ُِمت� ِّأم��لِ المد ِّق��قِ م��ن قري� ٍ�ب.

�اب لِط��ولٍ ُمف � ِر ٍط
القام��ة ،ف�لا ُيع� ُ

زات َنظْ � ٍ�م
َ�ص � ٌل ال َن � ْز ٌر َوال َه �ذ ٌَر ،كَ �أَ َّن َم ْنطِ َق � ُه َخ� َ�ر ُ
ُ
«ح ْل� ُ�و َ
الم ْنطِ ��قِ  ،ف ْ
َي َت َح َّد ْر َن» ،فبد�أَ ْت ِب َت ْ�شبي ِه كالمِ ِه ب�شي ٍء ُحل ِو المذاقِ كالع�سلِ ونح ِوهِ،
طي َب
وهذا على �س��بيلِ اال�س��تعارةِ ،فلما َ
كان منطِ ُقه ﷺ في �أذنها ِّ

َ�ض َل ْت� ُه عل��ى َم��ن كان َم َع ُه فقال��تْ �« :أج َملُ
 ،ب��ل زادت عل��ى ذل��ك �أَ ْن ف َّ
إطناب؛
ال ّنا�� ِ�س َو� ْأبها ُه مِ ن َبعِيدٍَ ،و�أَ ْحال ُه َو َ�أ ْح َ�س� ُن ُه مِ ْن َق ِر ٍ
يب» ،وهذا � ٌ

وال�ص� ِ
الج َملِ
�وت وال ُع ُن��قِ واللِّحيةِ ،وو َق َع الم�س� َن ُد ف��ي هذه ُ
والأ�ش��فا ِر َّ

والح�س��ن ف�إ ّن��ه يح�ص��لُ
ِ

اهلل علي��ه و�س��لَّم -باعت��دالِ

والربع� ُة هو متو�س��طُ القام ِة
المبت��د�أِ لل ِع ْل� ِم ب�هِ ،وال ّتقدي� ُ�ر :ه��و ربع�ةٌَّ ،
�اب بال َّتذيي��لِ  ،وبين (طول)
َوال َت ْق َتحِ ُم� ُه َع ْي� ٌ�ن مِ � ْ�ن ق َ
ِ�ص� ٍر» ففي��ه �إطن� ٌ

�ين
و(ق�ص��ر) طب� ٌ
�ان ي�ش� ُ
�اق ،ومعن��ى (ال ُي َت َ�ش � َّنى) :ال ُيع��اب ،مِ ��ن� :ش� َ
�ش��ي ًنا ،ومعن��ى (ال َتقتحِ ُم��ه) :ال تحتقره ،والمق�ص��ود :و�صفُه �-صلّى

� ّأم��ا م��ن كان ق�صي� ً�را فيزي � ُد عل��ى
ال َّأولِ ب�أ َّن��ه ق��د ُيح َت َق� ُ�ر و ُي ْ�س� َت�ص َغر
�ش��أ ُنه ،ث��م �إ ّنه��ا ل��م تذك� ِر فاع��لَ الفع��لِ ( ُي َت َ�ش� َّنى) و َب َن ْت� ُه للمفع��ولِ ،

في ك َّل فاعلٍ ف��ي ال ّأول؛ لأ ّنه ﷺ
وذك� َ�ر ْت فاع��ل (تقتح��م)؛ ِل َي ُع َّم ال َّن ُ

ِ�ص��ر ،وه��ذا الطّ ��ولُ ال َي��راه �أح� ٌد
َ
كان �أق� َ�ر َب �إل��ى الطُّ ��ولِ مِ ْن� ُه �إل��ى الق َ
�شي ًنا.

�ي ﷺ ،فق��د ذك� َ�ر ْت مكان َت� ُه
ول��م ُتغ ِف��ل � ُّأم مع َب� ٍد م��ن َ
كان م��ع النب� ِّ
بي َنه��م وقال��ت« :غُ ْ�ص� ٌ�ن َب ْي� َ�ن غُ ْ�ص َن ْي� ِ�ن» ،ف ََ�ش� َّ�ب َهت النب� َّ�ي ﷺ بي� َ�ن

رفي َقي� ِه بال ُغ�ص� ِ�ن بي� َ�ن غ�ص َني� ِ�ن ف��ي ُح�س� ِ�ن الهيئ� ِة والقام��ة ،وعلَّلت
ذل��ك فقال��ت« :ف ُه� َ�و �أ ْن َ�ض� ُ�ر ال َّثالث� ِة َم ْنظَ � ً�راَ ،و َ�أ ْح َ�س� ُن ُه ْم َق� ْد ًرا» ،وهن��ا
موا�ضع
خالف ما �س��بقَ في
ذك��رت الم�س��ن َد �إلي��ه (المبت��د�أ :هو) عل��ى
ِ
َ
م��ن كالمه��ا ،وذل��ك لل َّتخ�صي��ِ�ص حي��ن ذُكِ � َ�ر م َع� ُه غي� ُ�ره.

�ي ﷺ ِبذِكْ � ِر توقي� ِر َ�ص ْح ِب� ِه ل��ه وتعظيمِهم
ث� َّ�م خ َت َم� ْ�ت َو ْ�صفَه��ا لل َّنب� ِّ
ُّون ِب�هِ� ،إِ ْن قالَ �أَ ْن َ�ص ُتوا ِل َق ْو ِل�هِ ،و�إِ ْن � َأم َر
َقاء َي ُحف َ
� ّإي��اه فقا َل� ْ�تَ « :ل� ُه ُرف ُ
َتب��ا َد ُروا �إِل��ى �أَ ْم� ِرهَِ ،م ْحفُو ٌد َم ْح ُ�ش��و ٌد ،ال عابِ�� ٌ�س َوال ُم َف َّن� ٌد» ،وفي هذا
�ات
ال�صف� ِ
�ام ِلكَالمِ ه��ا� ،إِ ْذ َّ
براع � ُة خِ ت� ٍ
بي َن� ْ�ت ف��ي ه��ذه الخاتم��ة �أَ َث� َ�ر ِّ

االجتماعيةِ ،فالمحفود:
بي ﷺ في مكان ِت� ِه
الخ ْلق ِّي� ِة ُ
َ
ّ
والخ ُلق ِّي� ِة لل َّن ِّ

يجتمع النا�� ُ�س �إلي�هِ .ومعنى قولِها:
المخدوم ،والمح�ش��و ُد :الّذي
ه��و
ُ
ُ
«ال عابِ�� ٌ�س َوال ُم َف َّن� ٌد» :لي���س بِعابِ�� ِ�س الوج�هِ ،وال من�س��و ًبا �إل��ى ِق ّل� ِة
و�س�لام ُه عليهِ.
�صلوات ربي
�رم،
العق��لِ وكث��ر ِة الخط�أِ ب�س� ِ
ُ
�بب اله� ِ
ُ

كان
أ�س��لوب
وبه��ذا ال
ب��ي ﷺ ،فق��د
ُ
الب��ارع َ
ِ
ِ
و�ص��ف � ِّأم معب�� ٍد ال َّن َّ

�كارم ُخ ُل ِق�هِ ،وم��ا تر َّت َب على
و�ص َف� ْ�ت �ش��ي ًئا م��ن محا�س� ِ�ن خِ ْل َق ِت� ِه وم� ِ
وح�س� ِ�ن معاملتِه��م ل��ه.
بم��ن حو َل��ه ُ
ذل��ك مِ ��ن عال َق ِت� ِه َ
مــار�س  ٢٠٢١م
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لـغـويـــات

�دي
ويت�ص� ّدر الم�ش��ه َد ف��ي الع�ص��ر القدي��م الخلي��لُ ب� ُ�ن �أحم��د الفراهي� ّ
كتاب
(ت170 :ه��ـ) ،فقد � ّأ�س���س للقيا���س وو�صل الغاي��ة فيه ،و�صنع َ

العلمية بعده ،وو�ضع
العين على نظام ال ّتقليب ،وقد �أ ّثر في الحركة
ّ
رو�ضي��ة المتكامل��ة ،فل��م ي�س��تطع �أح� ٌد � ْأن ي�أت��ي ب�إيق��اع
ال ّدوائ��ر ال َع
َّ

�تثمارا بدي ًع��ا م��ن
خ��ارج �إيق��اع دوائ��ره .وق��د كان ه��ذا ّ
ال�صني��ع ا�س� ً

غي� َ�ر
الخلي��ل بنظرت��ه الح�صيف��ة للحرك��ة
فوجهه��ا توجي ًه��ا َّ
العلمي��ة َّ
ّ
ريا�ضية ُتح�ص��ي وتخت�صر الجهد والوقت ،وت�ضبط،
الم�س��ار لقواعد
ّ

وا�ستقراء
�صنيفيا،
ا�ستقراء َت
و ُتثري .وقد كان اال�ستقراء لدى الخليل
ً
ً
ًّ
ريا�ضيا.
ًّ
و ُي َع � ُّد ه��ذا اال�س��تقراء م��ن �أه� ّ�م خط��وات المعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي،

العربية من قيا���س،
�اء
و�س��نذكر ف��ي ه��ذا المق��ال م��ا و�صل �إلي��ه علم� ُ
ّ

عرو�ضي��ة ،لنعق��د المقارن��ة بين ع�صري��ن هدفهما
وتقلي��ب ،ودوائ��ر
ّ

العربية
لغتي
ّ
بين ّ
الضبط واإلثراء
د .عبد الكريم صالح الزَّ هراني
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ـال ،إذا َ
أن يصــف جـ ً
وقــع فــي هيبــة الجمــال والكمــال ،إنّهــا ُلغتــي التــي اكتمــل
عزيــز علــى القلــم ْ

الصنعة ،ومتّ سـ َ
ُ
ـقة البناء،
تراكيبهــا ،وانتظمــت
بناؤهــا ،واتّ ســقت
ألفاظها ،فجاءت أسـ ُ
ُ
ـاليبها مكتملـ َـة ّ
أن يكــون حديثــي
منضبطـ ًـة فــي غيــر اقتصــاد ،ولهــا ثــراء مــن غيــر اضطــراب .وقــد وقــع فــي فكــري ْ

العربية
اريخي للغة
للمعج��م ال ّت
ونبي��ن طريق اال�س��تقراء ال ّت
�صنيفي ُ
ّ
ّ
ّ
ّ

ال��ذي ب��د�أ العم��ل ل�صناعت��ه ،وال ّتخطي��ط لحاجات��ه ،وال ّت�صني��ف
ا�س��تثمارا بدي ًع��ا الخت��زال الحو�س��بة
وال ّتوزي��ع لعمل��ه ،ف�س��يكون
ً

والمت�شابهات
كلية،
اللفظية ،وال ّت
�ضالّتهم؛ ففيه الفوارقُ
باينات ّ
ُ
ُ
ال�ش ّ
ّ
معجمي��ة عظيم��ة ،تني��ر
الو�ضعي��ة ،و�س��يكون -ب��إذن اهلل� -صناع� ًة
ّ
ّ

العربي��ة ،لج��أ �إلي��ه ال ّنح��اة من��ذ و�ضع��وا
فالقيا���س قدي��م ف��ي
ّ

ال�ضب��ط والإث��راء م��ن خ�لال ت�أ�سي���س
و�س��يكون الحدي��ث ع��ن ّ

�س�لام الجمح� ّ�ي (ت231 :هـ) في كتاب��ه طبقات فحول
في��روي اب��ن ّ

ّغوي��ة المختلف��ة.
الطّ ري��ق للباحثي��ن ف��ي المج��االت الل ّ

ّغوي��ة ،المف��ردة وال ّتركي��ب ،وال ّن��ّ�ص
الحدي��ث جمي��ع الم�س��تويات الل ّ
أولية
داللية مح ّددة بدايات � ّ
أدبي ،فَقد كان جمع اللّغة في حقول ّ
ال ّ
العربي.
للمعج��م
ّ

� ْأي ً�ض��ا � َّأن عب��د اهلل ب��ن �أب��ي �إ�س��حاق الح�ضرم� ّ�ي (ت117 :ه��ـ)« :كان
وكوفيه��م ،ق��د نهل��وا من
ب�صريه��م
وال ري��ب � َّأن ال ّنح��اة بع��د الخلي��ل،
َّ
َّ

رو�ضية
عظيمي��ن :نظام ال ّتقليب للمعجم العرب� ّ�ي ،ونظام ال ّدوائر ال َع
َّ

اعت� َّد بالقيا���س اعت��دا ًدا كبي� ً�را ،وكتا ُب� ُه خي� ُ�ر دلي��ل عل��ى ذل��ك .وفي��ه

لل�ش��عر العرب� ّ�ي ،وبه��ذا ي�س��توفي
المعجم� ّ�ي ،وال ّدوائ��ر ال َع
رو�ضي��ة ّ
َّ

ٌ
الض َ
ُ
وكالهمــا يســتدعي صاحبــه ،وال َّ
شــك أن َّ
وخطــوات
مراحــل عديــدة،
واإلثــراء ســبقهما
بــط
َ

ً
حثيثــا.
الحديــث
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قائما بذاته؛
علما ً
�أُ ُ�س َ�س علم ال ّنحو ،وبد�أ ال ّت�أليف فيه بعد �أن �أ�صبح ً

حوي ،وال ّتقليب
علماء اللّغة
العربية لثالث ق�ضايا ،هي :القيا�س ال ّن ّ
ّ

�دي
ّ
لل�ش��عر العرب� ّ�ي و�أوزان��ه ،م��ع و�ص��ول الخلي��ل ب��ن �أحم��د الفراهي� ّ
للغاي��ة ف��ي القيا���س فقال��وا عن��ه �إ َّن��ه« :كان الغاي��ة ف��ي ا�س��تخراج

ّ
ـعي إليهمــا فــي العصــر
العربيــة
للضبــط واإلثــراء ،وهمــا مــا ســعى إليهمــا علمــاء
ً
ّ
قديمــا ،ومــا زال ّ
السـ ُ

«�س ِّيد قومه ،وكا�شف قناع القيا�س في علمه» (((.
392هـ) َ

العربية ،وفتح بابها ،و�أنهج
أ�س�س
ّ
ّ
ال�شعراء ما ّ
ن�صه« :وكان � ّأول من � ّ

فــي هــذه المقالــة حــول ّ
وعقــدت لهمــا
همــان تحركــت مــن أجلهمــا ِ
الهمــمُ ،
الضبــط واإلثــراء فهمــا ّ

روضيــة ،قوانيـ ُـن ُم ْحكمـ ٌـة ،وقواعـ ُـد شــاملة منضبطــة
الع
مديــدة .فالقيــاس ،والتّ قليــب ،والدوائـ ُـر َ
َّ

الخليل الفراهيدي

العربي��ة ف��ي ثوبه ،والإفادة منه ،و�س��يجد الباحث��ون في ت�صنيفاته
ّ

وا�ضح��ا ف��ي نظامي��ن
ومنهج��ا
وق��د ر�س� َ�م لن��ا الخلي��ل طري ًق��ا
ً
ً

ـب مــا كتبــوه ،وبديـ ُـع مــا صنعــوه؛ إذ دار ك ُّلــه فــي فلــك َّ
الضبــط واإلثــراء،
العزائــم ،فظهــر لنــا عجيـ ُ

34

�دح زن��اد الفكر،
ّ
�هم ف��ي �ش��حذ الهم��م ،ونق� َ
ال�ضب��ط والإث��راء؛ لك��ي ُن�س� َ

م�س��ائل النح��و ،وت�صحي��ح القيا���س في��ه»((( ،وقد ع َّده اب��ن ج ّن ّي (ت:
(� )1أخبار النحويين الب�صريين� :ص  .31وبغية الوعاة.557/1 :

(((
�س�لام
�س��بيلها ،وو�ض��ع قيا�س��ها� :أب��و الأ�س��ود الد�ؤل� ُّ�ي»  ،وذك��ر ابن ّ

وم َّد القيا���س والعلل» (((.
حو َ
� ّأول م��ن َب َع� َ�ج ال َّن َ

وع ُّب��وا م��ن بحر فك��ره وعقله ،فه��ذا �س��يبوي ِه تلمي ُذ ُه قد
معي��ن علم��هَ ،

حوي��ون بالع��رب الحِ قي��ن ،وعل��ى
يق��ول اب��ن ج ّن� ّ�ي« :ولـ� ّ�ما كان ال ّن ّ

( )٢الخ�صائ�ص.362/1 :
( )٣طبقات فحول ال�شعراء12 / 1 :
( )٤ال�سابق.14/1:
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َ�س� ْ�متهم �آخذي��ن ،و ِب�ألفاظِ هم ُمتحلِّين ،ولمعانيه��م وق�صودهم � ِّآمين،

و�شرع �أو�ضاعه،
جاز ل�صاحب الكتاب هذا العلم الذي جمع
َ
�شعاعهَ ،

-3وضــع القوانيــن واختيــار األدوات :جم��ع الخلي��ل �ش��عر
الع��رب ،وا�س��تعر�ضه ،ونظر في��ه؛ وكان كما يرى بع�ض الباحثين-

وت�ض� ّ�م ه��ذه ال ّدائ��رة ثالث َة بحور م�س��تعملة ه��ي :الطّ ويل ،والب�س��يط،

والمديد.

ال�ش��عر �إلى �أجزاء؛ فوجدها خم�س��ة ع�ش��ر
� َّأولَ عمل قام به �أ َّنه �ص َّنف ّ

بالم�ؤتل��ف؛
الدائــرة الثّ انيــة :دائ��رة الم�ؤتل��ف.ّ
و�س��ميت ُ
ّ

وزم
ور�س��م �أ�ش��كالَه ،وو�سم �أغفالَه،
َ
وخلج �أ�ش��طَ انه ،وبعج �أح�ضانهَّ ،
َ
مم��ا ر�أوا ،ويحذوه على
�ش��وارده ،و�أف��اء ف��وارده� ،أن ي��رى فيه نح� ً�وا ّ

�زءا كم��ا نرى نح��ن ،-ث ُّم جعل ه��ذه الأجزاء
�زءا �-أو �س� َّتة ع�ش� َ�ر ج� ً
ج� ً

ف��ي �أمثال��ه ،ال �س� ّ�يما والقيا���س �إلي��ه ُم ْ�ص��غ ،ول��ه قاب��ل ،وعن��ه غي��ر

وحداتها وهي ال ّتفعيلة ،ومن ث ََّم تق�سيم ال ّتفعيلة �إلى �أ�سباب و�أوتاد

مما اعتقدوا
�أمثلته��م الت��ي ح��ذوا ،و�أن يعتقد في هذا المو�ض��ع ً
نحوا ّ

ف��ي مجموع��ات ،ول��م يت� َّ�م له ذلك �إال بع��د تجزئة الأبي��ات �إلى �أ�صغر
الجزئيات.
ث� ّ�م �ص ّنفها بع��د بناء
ّ

متثاق��ل» (((.

اهتم��وا بالقيا���س ،و�أَ ْو َل� ْ�و ُه عنا َي َته��م،
وق��د ج��اء بع��د �س��يبويه نح��اة ّ

رو�ضي��ة الت��ي و�ضعه��ا الخلي��ل هي وحدة القيا���س
و ُت َع� ُّد ال ّدائ��ر ُة ال َع
َّ

مر بها في تفكيره،
الت��ي اخت��زل فيها
َ
جميع المراح��ل التي نرى �أ ّنه َّ

ومنهم �أبو الح�سن الأخف�ش (ت211 :هـ) الذي الزم �سيبويه وتتلمذ

ل��ه ،و�أخ��ذ عن��ه ،و�أ ّل��ف ف��ي القيا���س كت��اب المقايي���س ف��ي ال ّنح��و(((،
عل��ى كالم الع��رب فه��و م��ن كالمه��م»((( ،ولي���س كتاب��ه« ال ّت�صريف»

دلي�لا عل��ى اعتنائ��ه واهتمام��ه الكبي��ر
ال��ذي �ش��رحه اب��ن ج ّن��ي �إال ً

ب��رد (ت:
بالقيا���س عل��ى كالم الع��رب ،ومنه��م� :أب��و العبا���س ُ
الم ِّ

�ري« :كان م��ن �أعل��م ال ّنا���س بمذاهب
286ه��ـ) ال��ذي ق��ال في��ه الأزه� ّ
الب�صريي��ن ف��ي ال ّنح��و ومقايي�س��ه»((( ،وق��د و�صف��ه ابن ج ّن��ي بقوله:
ّ

لا ف��ي العِل��م ،و�إلي��ه �أف�ض��ت مق��االت �أ�صحابنا ،وه��و الذي
« ُي َع� ُّد َج َب� ً

نقله��ا و َق َّر َره��ا ،و�أج��رى الف��روع وال ِع َل� َل والمقايي�� َ�س عليه��ا((( ،وق��د
َع� َّد ُه ال ّدكت��ور �ش��وقي �ضي��ف (ت2005 :م) -رحم��ه اهلل� -آخ��ر �أئمة

الب�صري��ة الـ� ُ�م ِه ِّمين (.((1
المدر�س��ة
ّ

ّغوي،
و�أم��ا نظ��ام ال ّتقلي��ب ف��ي معج��م العين ف��كان هد ُف� ُه الإث��راء الل ّ
ّغوي من بعد و�ضعه ،فال تكاد تجد
ومنه��ج ال ّتقلي��ب �أ ّثر في الفكر الل ّ

وال�س��اكن،
لل�ضب��ط والإث��راء ،فالخلي��ل كان ُيح�ص��ي
ّ
المتح��رك ّ
ّ

المكون��ة للأبيات
وتتاب��ع ذل��ك ف��ي دوائ��ر تتك� ّ�ون منه��ا ال ّتفعي�لات
ِّ
�عرية.
ّ
ال�ش� ّ

وقب��ل تحدي��د الأدوات الت��ي ا�س��تعملها الخلي��ل ف��ي �ضب��ط ُبح��ور
منهجية قام بها ف��ي و�ضع علم
ال�ش��عر ن��و ّد تو�ضي��ح ثالث خط��وات
ّ
ّ

هي من الم�س�لّمات التي ال بد
ال َعرو�ض ،وهي �س��ابقة لهذا العلمَ ،بل َ

وهي:
منه��ا ح ّت��ى ا�س��تقام ه��ذا العلم ّ
وتم بن��ا�ؤهَ ،

كمي��ة كبي��رة م��ن
 -1االســتقراء :وتتط ّل��ب ه��ذه
العملي��ة جم��ع ّ
ّ

م�ؤ َّلفًا بعد كتاب العين �إال ي�شير �إليه �أو يدور في فلكه ،فهو ا�ستثمار

أمية ،وبذل فيها الخليل
ال�شعر
ّ
الجاهلي و�شعر �صدر الإ�سالم وبني � َّ
ّ

لتوجي��ه ال َّتفكي��ر لجم��ع اللّغ��ة وتقليبه��ا عل��ى وج��وه مختلف��ة ،ليت� َّ�م
عملي��ة مكتملة
ا�س��تنطاق ال ّتراكي��ب
ال�صحي��ح؛ فه��ي ّ
وقيا�س��ها عل��ى ّ
ُ

رو�ضي��ة ما َت َو ّ�صل �إلي� ِه الخليل ،كما �أ َّنها جاءت
لخ�ص��ت ال َّدوائ��ر ال َع
َّ
َّ

لإث��راء اللّغة و�ضبطها.

مكتم�لا من�ضبطً ��ا؛ �إذ ذكر
رو�ضي��ة فق��د ج��اء
و� ّأم��ا نظ��ام ال ّدوائ��ر ال َع
َّ
ً
( )٥الخ�صائ�ص البن جني.310-309/1 :
( )٦الفهر�ست البن النديم� :ص  .75وانظر المدار�س النحوية ،د� .شوقي �ضيف� ،ص .94
( )٧المن�صف� :ص  .177-175وانظر الخ�صائ�ص.328/1 :
( )٨تهذيب اللغة للأزهري.24/1:
(� )٩سر �صناعة الإعراب البن ج ّن ّي.140/1 :
( )١٠المدار�س النحوية ،د� .شوقي �ضيف� :ص.142
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جه� ًدا كبي� ً�را .و�أ ْنجزها على �أ ّتم وجه .وكانت نتائجها ُمطَ ْمئِنة؛ َو َقد
�ش��امل ًة جميع الإيقاعات �س��واء كانت ُم�س��تعملة �أو ُمهملة.

العين��ة الت��ي
 -2التّ حليــل :وتحلي��ل الخلي��ل ال��ذي �أج��راه عل��ى ِّ

الجزئي��ات على
اختاره��ا يق��وم عل��ى تجزئ��ة الكل ّّي��ات ،ث� َّ�م ت�صني��ف
َّ

�أ�سا���س اال ّتف��اق؛ فق��د وج��د � َّأن البي��ت ينق�س��م �إل��ى �ش��طرين ،وك ّل

ل َّأن �أجزاءه��ا اجتلب��ت م��ن دائ��رة المختل��ف؛ فمفاعيلن م��ن الطّ ويل،
وم�س��تفعلن م��ن الب�س��يط ،وفاعالتن م��ن المدي��د( .((1وال يوجد ُمهمل

ف��ي ه��ذه ال ّدائ��رة .وه��ي م�س ّد�س��ة الأج��زاء و�أبح��ر ه��ذه ال ّدائ��رة ه��ي:

البح��ور ،كم��ا ن��درك م��ن خاللها موط��ن الخلل .ولم يت��م ذلك للخليل

�ث مفروق��ة
ال�ش��تباه �أبحره��ا؛ ل َّأن م�س��تفعلن ف��ي الخفي��ف والمجت� ّ

الخلي��ل الأدوات الت��ي ا�س��تعملها ليتم ّك��ن من فح���ص البيت ومعرفة
بحره و�س�لامته من الك�س��ر كما ي�أتي:

 التّ فعيلــة :ح � ّدد الخلي��ل ال ّتفعيل��ة الت��ي يتك� ّ�ون منه��ا البي��ت.ال�ش��عر عب��ارة ع��ن �أ�ص��وات ،و� ّأن الوح��دة
ولمعرف��ة الخلي��ل � ّأن ّ

وتي��ة تنتم��ي �إل��ى �صوتي��ن هم��ا :الح��رف المتح� ّ�رك والح��رف
ال�ص ّ
ّ
ال�س��اكن ،ا�س��تطاع بهذه الأداة � ْأن يختزل جميع الأ�صوات من خالل
ّ

الر ِابعــة :وه��ي دائ��رة الم�ش��تبه .و�س� ّ�ميت بالم�ش��تبه؛
ّ
-الدائــرة ّ

الوت��د وف��ي غيره��ا مجموع��ة ،وفاعالت��ن ف��ي الم�ض��ارع مفروق��ة
الو ِت��د وف��ي غيره��ا مجموع��ة ( .((1وفيه��ا �س��تة �أبح��ر م�س��تعملة هي:
ال�س ّيد ،دار المعارف بم�صر ،ط  ،1د .ت،.
علمي العرو�ض والقافية ،د� .أمين علي ّ
( )11في ّ
�ص.155
( )12العيون الغامزة على خبايا ال ّرامزة ،للدّماميني ،تحقيق الح�ساني عبد اهلل ،مطبعة
المدني� :ص.53 :
( )13الزّحاف والع ّلة ر�ؤية في التّجريد والأ�صوات والإيقاع ،د� .أحمد ك�شك ،مكتبة ال ّنه�ضة
الم�صرية ،ط� ،1ص.77

مكونة من
ال ّتفعي�لات فوجده��ا تنتم��ي �إل��ى فئتي��ن ،هم��ا :تفعي�لات ّ

مكون��ة م��ن �س��بعة �أح��رف.
خم�س��ة �أح��رف ،وتفعي�لات ّ

الخما�س��ية ه��ي :فاعل��ن ،وفعول��ن .وال ّتفعي�لات
وال ّتفعي�لات
ّ
��باعية ه��ي :م�س��تفعلن ،ومتفاعل��ن ،ومفاعيل��ن ،ومفاعلت��ن،
ال�س َّ
ّ
ومفع��والت.
وفاعالت��ن ،وم�س��تفع ل��ن ،وف��اع الت��ن،
ُ

الدائــرةُ :تع� ّد من الأدوات التي ا�س��تعملها الخلي��ل لح�صر تتابع
ّ -

العربي في �إيقاعاته
ال�شعر
وال�ساكن .وقد وجد الخليل � ّأن ّ
المتحرك ّ
ّ
ّ

هائية لقيا���س
ينتم��ي �إلى خم���س دوائر .وه��ذه الأداة هي الوحدة ال ّن ّ
�دف وبن��ا ِء القاع��دة
�صح � ِة اله� ِ
ال ّنات��ج؛ و ُتع � ُّد �أه� َّ�م وح��دة لقيا���س َّ

رو�ضي��ة ،وم��ن خ�لال ه��ذه ال ّدوائ��ر ا�س��تطاع الخلي��ل � ْأن يح�ص��ر
ال َع
َّ

�باب و�أوتادٍ  ،ومن
مكونة من �أ�س� ِ
َ�ش��طر ي�ض� ُّ�م تفعي�لات ،وال ّتفعي�لات ّ

ال�ش��عر العرب� ّ�ي ف��ي هذا القيا���س البديع كم��ا ي�أتي:
ّ

م��ع ما ينا�س��به.

�باعية.
وال�س� ّ
ُت� ْد ِركُ � ّأن تفعي�لات بحوره��ا مختلف��ة بي��ن الخما�س� ّ�ية ّ

َث� َّ�م و�ض��ع المت�ش��ابه والم ّتف��ق والمختلف في خم���س دوائ��ر ،كلُّ نوع

الدائــرة الثّ الثــة :ه��ي دائ��رة المجتل��ب .و�س� ّ�ميت بالمجتل��ب؛ّ

قيا�سية
وهي الهدف الأخير للخليل بعد ال ّت�صنيف ،وقد كانت وحدة
ّ

يتكون منها البي��ت ،وقد ح ّدد
لقوت��ه ومعرفت��ه
ّ
بالجزئي��ات الت��ي ّ
�إال ّ
العلم��اء �أ ّن��ه عِ ْل� ٌ�م ُو ِل� َد مكتم�لا؛ فه��دف الخلي��ل م��ن هذا ال ّنظ��ام كان

الواف��ر ،والكام��ل.

والرجز.
الرم��ل ،واله��زجّ ،
ّ

رائع��ة؛ فم��ن خالله��ا نتم ّك��ن م��ن فح���ص البي��ت؛ لنع��رف مكانه من

المازني (ت247 :هـ) الذي كان يقول« :ما قي�س
ومنهم �أبو عثمان
ّ

الئت�لاف �أجزائه��ا وتما ُثلِه��ا ( ،((1وفيه��ا بح��ران م�س��تعمالن ،هم��ا:

الدائــرة األولــى :ه��ي دائ��رة المختل��ف .وم��ن خ�لال ا�س��مهاّ

أبي العباس المب ّرد
مــار�س  ٢٠٢١م
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وق��د ركّ زن��ا عل��ى
الح�س��اب ال ّزمن��ي
ال��ذي كان هدف�� ًا
وا�ضح�� ًا

عن��د

الخلي��ل؛ �إذ كان��ت
التفعي�لات نماذج
كمي��ة تح��وي في
ّ
كثي��را
�إطاره��ا
ً

م��ن

ال ّن�س��ب

منية،
ال ّز ّ

ومنه��ا عل��ى
�سبيل المثال:
وال�س��ريع ،والمن�س��رح.
الخفي��ف ،والم�ضارع ،والمقت�ضب،
ّ
والمجتثّ ،

لزاما على
تع ّديت في طرف اختلّت َمعالمه في الطّ رف الآخر ،فكان ً

الدائــرة الخامســة :وه��ي دائ��رة الم ّتفق .وفيها بح��ران ،هما:
ّ -

الخلي��ل ب��ن �أحم��د العرب� ّ�ي �أن ي�أخ��ذه ويلتقط��ه من بين ه��ذه العلوم،

ولعل��ك تلح��ظ � َّأن هن��اك هدفًا واح ًدا كان ي�س��عى الخليل �إلى تحقيقه

العربي �أح� ُد الأركان والخطوط
ّغوي
كثي��رة .وعل��م اللّغة والواق��ع الل ّ
ّ

المتق��ارب ،والمتدارك .و�س� ّ�ميت بدائرة الم ّتف��ق ال ّتفاق �أجزائها (.((1

م��ن خ�لال دوائ��ره ه��و و�ض��ع قيا���س ي�س��تطيع ا�س��تخدامه الجمي� ُ�ع
�ودي ،وعندم��ا ن�س��عى لتحقي��ق
لمعرف��ة بح��ور ّ
ال�ش��عر العرب� ّ�ي العم� ّ

آلي��ة �أخ��رى وا�س��تخدام الحا�س��ب الآل� ّ�ي ف�لا �ش��كَّ � ّأن
اله��دف نف�س��ه ب� ّ
موح ًدا
آلي �س��يكون ّ
� ْأو ُج� َه ال ّتالق��ي بين �إح�صاء الخليل والحا�س��ب ال ّ
ف��ي كثي� ٍر م��ن ق�ضاي��اه ،و�إلي��ك لمح ًة عن ه��ذه الوجوه.

�وم �ش� ّتى ف��ي ر�ص��د الإيق��اع ،كم��ا �أ ّنه��ا
تتالق��ى فن� ٌ
�ون كثي��رة وعل� ٌ

تت�ضاف��ر لتحدي��د الإيق��اع العرو�ض� ّ�ي ،والعجي��ب � ّأن المتح ّدثي��ن عن
�درج ف��ي ال ّن�ش��أة
ه��ذا العل��م قال��وا� :إ ّن��ه ن�ش��أ فج��أ ًة دون مق ّدم��ات وت� ّ

العبقرية
كام�لا ،وهذا �أمر ي�ؤكّ د لن��ا
و�ص��ل �إل��ى كمال��ه بل ُولِد
ح ّت��ى َ
ّ
ً

الت��ي كان يتم ّت��ع به��ا الخليل؛ فقد ا�س��تطاع �أن ي�صنع علم العرو�ض
ويلتقطَ ��ه م��ن بي��ن معال��م ومع��ارف كان يتم ّت��ع به��ا ،فق��د �ش �كَّله
�وي م��ن جهة ،كما �ش�كّله عل� ُ�م الإيقاع من جه��ة �أخرى،
الو�ض��ع اللّغ� ّ
والمتحركة ،مع
ال�س��اكنة
الر ّيا�ض� ّ�ي للحروف ّ
ّ
وق��د �أعط��اه الإح�صاء ّ

ثالثيا ،وبِذا كَ ُملت �صورته بين هذه العلوم ،ولو
بيان تتابعها ُبع ًدا
ًّ
( )14العيون الغامزة� ،ص .61
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وه��ذا ي�ؤكّ ��د الخب��رة الت��ي كان ي�ضطل��ع به��ا « رحم��ه اهلل » في علوم
فال�ص��وت وتحديده ال
علم��ا مِ ��ن معال ِم عل��م العرو�ض؛ َّ
الت��ي ت�ض��ع َم ً
م�صطلح ي�ش��ترك
يتجاهل��ه عل� ُ�م ال َعرو���ض ،كم��ا � ّأن عل��م الإيق��اع ل��ه
ٌ

فاعالتن؛
حي��ث ج��اءت عل��ى �ص��ور متع� ّددة فزمنه��ا واح��د
(((1
آلي��ة لدين��ا
تثب��ت ف��ي المعالج��ة ال ّ
وب�ص��ور مختلف��ة  ،وه��ذا م��ا ّ

نحولها �إلى
ال�ص َّ
وخا�ص��ة فيم��ا يتعلّق بالقاعدة َّ
وتية التي وجب � ْأن ِّ

وت��ي.
َزمنه��ا
ّ
ال�ص ّ
� ّإن اله��دف ال��ذي كان ي�س��عى �إلي��ه الخلي��ل ه��و �إث��راء اللّغ��ة و�ضبطها
وزي��ادة حجمه��ا لفظً ��ا و�أ�س��لو ًبا ،وللو�ص��ول �إل��ى ه��ذا اله��دف ا ّتب��ع

م��ع عل��م ال َعرو���ض ف��ي ا�س��تعماله لفظً ��ا ومع ًن��ى ،كم��ا � ّأن الإح�ص��اء

هج��ا ا�ش��تمل على ثالث مراحل ،هي :الجمع ،واال�س��تقراء،
الخلي��ل م ْن ً

ن�س��تطيع الق��ولّ � :إن الم�ش��ترك بي��ن دوائ��ر الخلي��ل والحا�س��ب الآل� ّ�ي
نظرية الإح�صاء وال ّتتابع؛ فكانت
هو الك�ش��ف عن البحر با�س��تعمال ّ
الك�شف عن البحور
ال ّدائرة َو ْحد َة قيا���س ا�س��تطاع الخليل بوا�سطتها
َ
علمي� ًة ُتعطي
ّ
�عرية ،والحا�س��ب الآل� ّ�ي ا ّتخ��ذ م��كان ال ّدوائ��ر طُ ُر ًقا َّ
ال�ش� ّ
رو�ضية.
وتف��رز ال ّنتائ��ج التي َو َجده��ا الخليل من خالل ال َّدوائ��ر ال َع
َّ

الحديث��ة ،وا�س��تثمار �إمكان��ات الحا�س��ب الآل� ّ�ي ،وه��ذا م��ا يح��دث

وال�س��كنات.
ّ
الريا�ض� ّ�ي يح�س��م لن��ا ع��دد الحروف وتتاب��ع الحركات ّ

نف�س��ها ُيمك��ن تحقي ُقها بوا�س��طة ال ّتقنية
وال ّتحلي��ل .وه��ذه الأه� ُ
�داف ُ
اريخي الذي ي�شرف على �إنجازه مجمع اللّغة
بالفعل في المعجم ال ّت
ّ

اريخي
بال�ش��ارقة .حف��ظ اهلل القائمي��ن على هذا المعج��م ال ّت
العربي��ة ّ
ّ
ّ
العربي��ة ،و�س� ّدد خطاه��م وو ّفقه��م للو�صول �إل��ى غايتهم.
للّغ��ة
ّ

ال�ش��عر وتميي��ز بح��وره،
ولن��ا تجرب��ة ف��ي و�ض��ع برنام��ج لمعرف��ة ّ
الرموز
و�صحيحه من مك�سوره ،ا َّتفقنا مع الخليل في ا�ستعمال تلك ّ
وال�س��اكن؛ حي��ث ُرمِ ��ز للح��رف
الت��ي ا�س��تعملها للح��رف المتح� ّ�ركّ ،

لل�س��اكن بدائ��رة ()o؛ لي�ؤكّ ��د لنا
المتح� ّ�رك ب�ش��رطة مائل��ة (ُ )/
ورم��ز ّ

ال�س��اكن
ال�صوت��ي للح��رف
� ّأن ال ّزم��ن ّ
المتحرك �أكبر ً
قدرا من الحرف ّ
ّ
في زم��ن نطقه.

( )14الزّحاف والع ّلة ر�ؤية في التّجريد والأ�صوات� ،ص .410
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في الموازنة بين المعجم
الكبير والمعجم التّ
اريخي
ّ

تاريخي :
العربية إلى معجم
حاجة
ّ
ّ

�وي تاريخ� ّ�ي للّغ��ة
ت ّت�ض��ح الحاج��ة
الملح��ة �إل��ى ُ�ص ْن��ع معج� ٍ�م لُغ� ٍّ
ّ

العربي��ة م��ن خ�لال ال ّنق��اط ال ّتالي��ة:
ّ

 -1ع��دم ت�س��جيل المعاج��م القديم��ة للمعان��ي الجدي��دة الت��ي
�عراء الع��رب و�أدبا�ؤه��م وعلما�ؤهم وفال�س��ف ُتهم عندما
ا�س��تحدثها �ش� ُ
د.مصـطـفى يـوســف

باحث بمجمع اللّغة العرب ّية بالقاهرة

ُو�ضع��ت ه��ذه المعاج��م؛ حي� ُ�ث ا�س��تخدموا ه��ذه المعان��ي لأغرا�ضهم

كثير منها في معاجم اللّغة ،فظلّت متناثرة فيها،
ّ
الفنية ،فلم يدخل ٌ

الرج��وع �إل��ى تاري��خ
يتناقله��ا الأدب��اء ويرويه��ا ال� ّ�رواة ،ف��إذا �أردت ّ
اال�س��تعماالت التي تواردت على الألفاظ ولم تح�صرها المعجمات؛

ســمو ّ
مــع تدشــين العمــل بالمعجــم التّ
الدكتــور ســلطان
العربيــة برعايــة كريمــة مــن
اريخــي للّغــة
الشــيخ ّ
ّ
ّ
ّ

لأ ّنه��ا تدخ��ل ف��ي ب��اب المج��از �أو اال�س��تعمال العلم� ّ�ي -ف�إ ّن��ك ل��ن

والمعجــم
الصــادر عــن مجمــع اللّغــة
العربيــة بالقاهــرة (وصــل إصــداره اآلن إلــى حــرف الــزّ اي)ُ ،
ّ
المعجــم الكبيــر ّ

ناحي��ة ،وم�ش� ّتتة م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،مح�ص��ورة ف��ي المعاج��م م��ن

معارف
ّغوية ،و�سيك�شف للباحثين عن كنوز كانت دفينة ،وعن
َ
والل ّ

العربي��ة لي���س
فالمعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي للّغ��ة
ل��م تك��ن ُمتاح� ًة م��ن قب��ل؛ ُ
ّ

للعربي��ة ي�ض� ّ�م بي��ن د ّفتي � ِه مفرداتِه��ا و�أ�س��الي َبها،
فح�س��ب ديوا ًن��ا
ّ
مبانيه��ا ومعانيه��ا ،ما ا�س� ُتخدم منه��ا وما �أُمي� َ�ت �أو ُهجر ،ما حدث

تغي��ر عب��ر الأزم��ان والأ�صق��اع ،ب��ل �س��يكون كذل��ك ديوا ًن��ا
له��ا م��ن ّ

�وح
لتاري��خ الع��رب والم�س��لمين ،ديوا ًن��ا للأح� ِ
�داث الكب��رى م��ن فت� ٍ
االجتماعي��ة ب ُنظُ مِها
�روب وهج��رات وك��وارث ،ديوا ًن��ا لحياته��م
وح� ٍ
ّ

والروحي��ة ،ديوا ًن��ا لأفكاره��م وم�ش��اعرهم،
المادي��ة
وبمظاهره��ا
ّ
ّ

بال�ش��عوب
ديوا ًن��ا لعلومهم ،ومعارفهم وخبراتهم ،ديوا ًنا لعالقتِهم ّ
الأخ��رى ولت�أثيره��م فيه��ا وت�أثّرهِ ��م به��ا .يق��ول �أ�س��تاذنا ال ّدكت��ور

ـمي حاكــم ّ
األهميــة بمــكان عقــد موازنــة بيــن
الشــارقة حفظــه اهلل ورعــاه فإ ّنــه بــات مــن
ّ
بــن محمــد القاسـ ّ

العربي��ة َمح�ص��ورة م��ن
تج��د م��ا يف��ي بذل��ك � ..إذن فمف��ردات اللّغ��ة
ّ

ـس أو غمــوض حــول التّ داخــل
العربيــة المرتقــب ،حيــث ظهــر لــدى بعــض علمــاء
ـي للّغــة
ّ
ّ
العربيــة َل ْبـ ٌ
التّ اريخـ ّ

المجازية التي
الحقيقية ،وم�ش ّتتة من حيث المعاني
حيث معانيها
ّ
ّ

الوج� ُه
محم��د ح�س��ن عب��د العزي��ز« :وال نبال� ُ�غ �إذا ُقلن��ا :المعج��م ه��و ْ
ّ
وحي��ة».
�انية ب��ك ّل تجلّياته��ا
والر ّ
ّ
الآخ��ر للحي��اة الإن�س� ّ
المادي��ة ّ

الفــارق بينهمــا؛ ومــن ثـ َّـم وجــب عقــد هــذه الموازنــة.

فية� ،أو
ت��واردت عليها� ،أو اال�س��تعماالت
�صو ّ
العلمية والفل�س� ّ
ّ
�فية وال ّت ّ

عل��ى �إثب��ات معان��ي المف��ردات وال ّتراكي��ب ،وذك��ر اخت�لاف ه��ذه

غي��ر ذل��ك مم��ا ُنقلت �إلي��ه الألفاظ.

ـي ،وال يــدرك
المعجميــن؛ إذ يحســب كثيــر مــن النّ ــاس ّ
بيــن ُ
أن المعجــم الكبيــر هــو نفســه المعجــم التاريخـ ّ

العربية عبر ك ِّل
اللي للّغ��ة
ّ
 -2بي��ان ال ّتن��اول ال ّتاريخ� ّ�ي وال ّت ّ
غير ال ّد ّ

بحق �أجيال �أهلها-
بحق اللّغة
العوامِ ��ل الت��ي تف��ي ِّ
العربية علينا �أو ّ
ّ

ومظا ّنه��ا ،فظ ّل��ت متنا ِث� َ�ر ًة يتناقله��ا الأدب��اء ،ويرويها ال� ّ�رواة ،ف�إذا

ذل��ك العام��ل في ر�أين��ا ور�أي ال ّثقات العارفين  -ه��و محاولة ُ�صنع
تاريخي لها يحكي م�سيرتها عبر ال ّزمان والمكان� ،أ�سوة بما
معجم
ّ

�اء بح ّقها
ال�صنيع ،ووف� ً
ُ�صن��ع لكثي��ر م��ن اللّغ��ات الت��ي حظي��ت به��ذا ّ

قومي��ات �أ�صحابها .وال يخف��ى على � ّأي
واعت��زا ًزا ب َد ْوره��ا ف��ي بن��اء ّ
العربية كان وما زال و�س��يظ ّل
م ّن��ا � ّأن �إ�ص��دار معج��م تاريخ� ّ�ي للّغ��ة
ّ
العربي��ة عل��ى اخت�لاف
والمهتمي��ن باللّغ��ة
حلم��ا ل��ك ّل الم�ش��تغلين
ً
ّ
ّ

وتخ�ص�صاتهم ،ول��ن يتو ّقف ال ّتفكير في
جن�س� ّ�ياتِهم وم�ش��اربهم ب��ل
ّ
الح ْل��م �إال ب�إ�ص��دار ه��ذا المعج��م».
ه��ذا ُ

�وي ال ّتاريخ� ّ�ي -كم��ا ق� ّ�رر في�ش��ر ف��ي مق ّدمت��ه-
 -3المعج��م اللّغ� ّ

الفني��ة؛ فل��م َيدخ��ل كثير من هذه المعان��ي معاجم اللّغة
ل ِ
أغرا�ضه��م ّ

الرج��وع �إل��ى تاريخ اال�س��تعماالت التي ت��واردت على الألفاظ
� َ
أردت ّ
ول��م تح�صره��ا المعجم��ات ،لم تق� ْ�ع في معاجم اللّغة على �ش��يء من

اريخي
طور ال ّت
ذلك ،وكذلك كتب ال ّتراث؛ فال نجد فيها �إ�شارة �إلى ال ّت ّ
ّ
لمدل��والت الكلم��ة الواح��دة.
يرجع
�رب ِ
ّ � -٦أن ال ّنق���ص الظّ اه��ر ف��ي ُ
المعجم��ات الت��ي �ص ّنفه��ا الع� ُ

�إل��ى � ّأن ُم�ص ّنفيه��ا م��ا كان��وا يجمع��ون كل مف��ردات اللّغة؛ َب��ل كانوا

�ري � ّأن
جمع��ون الف�صي��ح منه��ا فق��طُ ،
َي َ
ومنته��ى الكم��ال لمعجم ع�ص� ّ
تاريخيا.
يك��ون
ًّ

عر�ض
المتداول��ة ف��ي لغ��ة م��ا له��ا حقوق مت�س��اوية فيه��ا ،وف��ي � ْأن ُت َ

أهميــة المعجــم الكبيــر ،ومــدى التّ داخــل َبينــه
ّ
الم ْعجــم التّ
اريخــي:
َ
وبيــن ُ
ّ

التاريخي��ة
 -4المعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي �س � ُيحدث ث��ور ًة ف��ي ال ّدرا�س��ات
ّ

طيب ًة للمعجم ال ّتاريخ� ّ�ي ،غَ ير � ّأن ال ّأول
العربي��ة بالقاه��رة ُي َع� ّد نوا ًة ّ
ّ

يج��ب � ْأن يح��وي ك َّل كلم��ة ُتدو ِول��ت ف��ي اللّغ��ة؛ ف�� َّإن جمي��ع الكلمات
اريخي��ة ف��ي معجماته��ا.
�أطواره��ا ال ّت
ّ

40

�كلي -ه��و عم��ل جلي��ل الفائ��دة ال
المعان��ي باخت�لاف َمبناه��ا ّ
ال�ش� ّ

�ش��كَّ ؛ بي��د � ّأن �ش��عراء الع��رب و�أدباءه��م وعلماءه��م وفال�س��فتهم ق��د
أداء
�أَدخل��وا عل��ى معان��ي هذه الألف��اظ
معاني جدي��د ًة ا�س��تخدموها � ً
َ

الع�صور وفي مختلف ال ّثقافات .يقول �أ�س��تاذنا ال ّدكتور كمال ب�ش��ر:
أهم
�ال َ�أ ْن َن� ُأخ� َذ في الح�س��بان ً
ِدع��ا َ�أو خي� ً
«و�أظ ّن��ه لي���س ب ً
عامل من � ّ
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ّ

ال �ش��كّ � ّأن المعج��م الكبي��ر ال��ذي ُيعن��ى ب�إ�ص��داره مجم��ع اللّغ��ة
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طورها،
ل� ْ�م ين��ّ�ص عل��ى ال ّترتي��ب ال ّزمن� ّ�ي للمعاني ول� ْ�م َي ُن َّ
�ص عل��ى َت ّ

ال�ش��عر وال ّنثر على
ول��م ُي ْع� َ�ن ف��ي الوق��ت ذات��ه با�س��تق�صاء ن�صو���ص ّ

قرر
اخت�لاف ُع�صوره��ا ،فق��د جاء في مق ّدم��ة ُ
المعجم الكبي��ر« :وقد َّ
المجم��ع � ّأولَ م��ا ق� َّ�رر حي��ن �أراد الأخ��ذ ف��ي و�ض��ع ه��ذا المعج��م �أ ّن��ه

المعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي
تاريخي��ا للّغ��ة
عجم��ا
ًّ
العربي��ة؛ ل ّأن ُ
ل� ْ�ن يك��ون ُم ً
ّ
تمهيدية لم ُي�ؤخذ فيها بعد ،فلي�س ُب ٌّد لو�ضعه من
يحتاج �إلى �أعمال
ّ
اختالف ُع�صورها وبيئاتِها
ا�س��تق�صاء ن�صو�ص ّ
ال�ش��عر وال ّنثر على ْ

وت�س��جيل ما في هذه ال ّن�صو�ص من الألفاظ وت�س��جيل الأزمنة التي
العامة التي
ا�س� ُتعملت فيها ،وا�س��تخراج ما ُينتجه ذلك من الأحكام ّ

و�ص َوره��ا عل��ى
اقت�ضاه��ا ال ّتط� ّ�ور بالقيا���س �إل��ى معان��ي الألف��اظ ُ

ير َقليل
اخت�لاف الع�ص��ور ،وه��و ُجهد يحتاج �إلى �أن ُي َف� َّ�رغ َل ُه عد ٌد غَ ُ
خت�صي��ن الذي��ن ُيح�س��نون العِل��م ب�أ�ص��ول اللّغ��ات
مِ ��ن الباحثي��ن ُ
الم ّ
تطوره��اَ ،ح�س��ب اخت�لاف ال ُع�ص��ور واخت�لاف البيئ��ات
ومناه��ج ّ

المحيطة بالأجيال التي تتداول لغة من اللّغات».
وتباي��ن الظّ ��روف ُ

المعن��ون بـ«المعجم
ي��رى ال ّدكت��ور عب��د العزيز ال ّتويجري ف��ي َبحثِه ُ

ألفي��ة ،المن�ش��ور في
التاريخ� ّ�ي للغ��ة
تغي��رات ال ّ
العربي��ة ف��ي َ�ض��وء ًم ّ
ّ

تداخ�لا بي��ن
�ري � ّأن هن��اك
الع��دد « »110م��ن مج ّل��ة المجم��ع القاه� ّ
ً
�وي عل��ى م�س��توى الم ْنه��ج ،وعل��ى
المعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي والمعج��م اللّغ� ّ

مما يتط ّل��ب � ْأن يتكامل العمل
م�س��توى البِني��ة ّ
الفني��ة ،في �آن واح��د؛ ّ

مني ح ّتى نبلغ في �ش��رح معاني
اللّغ� ّ
�ويْ � ،أم ّ
نتو�س��ع ف��ي المجال ال ّز ّ

الألفاظ ودالالتها في المرحلة المعا�صرة؟ على �س��بيل المثال ،لفظ
(�أُ�صول� ّ�ي) ف��ي المعج��م الو�س��يط ُيع� ّ�رف كم��ا يل��ي( :الأ�ص��ولُ � :أ�صولُ
أ�صولي) في
ال ُعل��وم :قواعده��ا الت��ي ُتبن��ى عليها الأح��كام وال ّن�س��بة �
ّ

معان �أخرى� ،إ�ضاف ًة �إلى المعنى
حي��ن � ّأن لف��ظ (الأ�صول� ّ�ي) اليوم له ٍ
�بب �إل��ى
الأ�صل� ّ�ي ،بحي��ث �ص��ار المعن��ى مراد ًف��ا لمع� ٍ
�ان ال تم� ُّ�ت ب�س� ٍ
الأ�ص��ل ،وهك��ذا دواليك.

وق��د ق� َّدم ال ّدكت��ور نا�ص��ر ال ّدي��ن الأ�س��د بح ًث��ا بعن��وان «ه��ل المعج��م

اريخي
العربي��ة بالقاهرة ُيغني عن المعجم ال ّت
الكبي��ر لمجمع اللّغة
ّ
ّ
وال�س��بعين ب َِم ْج َم��ع القاه��رة
�وي؟» ف��ي ُم�ؤتم��ر ال� ّدورة
اللّغ� ّ
ّ
الثاني��ة ّ
َخل���ص في��ه �إلى �أ ّن��ه �إذا طُ ِّبق منهج المعجم الكبي��ر بتف�صيالته كلّها
التي ورد ذكرها في مق ّدمته ،وق ْد طُ ِّبق َبع�ضها �أو �أكثرها فيما َ�ص َدر

الجاهلية،
المختلفة من ال ّنقو���ش
الم ّ
ظان ُ
م��ن �أج��زاء ،ول��و ُجمعت له َ
ّ

�إل��ى ق�ص���ص � ّأي��ام الع��رب� ،إل��ى كالم �س��جع الك ّه��انَ ،وخط��ب حكماء

تاريخيا بح� ٍّ�ق دون � ْأن
معجم��ا
الكبي��ر ف��ي طبعت��ه الجديدة ،ول��كان
ًّ
ً
إدارية
ن�س� ّ�ميه كذل��ك ،ولتح ّق��قَ لن��ا ب�أق ّل مِ ��ن ال ّتقدي��رات
المالي��ة وال ّ
ّ

الحية .ويخل���ص ال ّدكتور ال ّتويجري �إلى
اريخي��ة للّغ��ات
ال ّت
العالمية ّ
ّ
ّ

خارجه
ن�شر في كتب منف�صلة ت�صدر عن المعجم من
ِ
مِ ن الخير � ْأن ُت َ
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التاريخي للمعاني.
طور
نثرا
و�شعرا على ذلك ،مع �ضرورة بيان ال ّت ّ
ً
ً
ّ
وو�ض��وح
 -2منهجي��ة كال المعجمي��ن؛ م��ن حي��ث دق�� ُة ال ّترتي��ب
ُ
ال ّتبوي��ب ،فق��د �أو�ض��ح المعج��م الكبي��ر ف��ي مق ّدمت��ه المنه��ج ال��ذي

اريخي با ّتحاد
العلمي للمعج��م ال ّت
ي�س��ير علي��ه ،وقد اقترح المجل���س
ّ
ّ

حرري��ن �أَكْ ف��اء
 -3كال المعجمي��ن يحت��اج ف��ي �إع��داد ما ّدت��ه �إل��ى ُم ّ

الجزء ال ّأول َل ُه لم ي ّت�س��ع �إال لباب الهمزة ،ويقع في
غزارتها من � ّأن
َ

المتخ�ص�صي��ن الذي��ن له��م َق� َد ٌم را�سِ ��خة ف��ي اللّغ��ة وعلومه��ا ،وف��ي
ِّ

ور ِّك َزت ،وال تزال مع هذه غزيرة ،وال �أدلَّ على
ُ
و�صفِّيتَّ ،
ثم ُ�ضغِطَ ْت ُ

نح��و � 700صفح��ة م��ن القطع الكبي��ر ،ولن تق ّل عنه الأج��زاء ال ّتالية

عم ًقا وغزارة.
ال ّنم��اذج الت��ي قم��ت بتحريره��ا ف��ي كتاب��ي (الم��واد والمداخ��ل ف��ي

�ي لبن��اء ما ّدت��ه
2014م) � َّأن ّ
�مولية والمو�س� ّ
ال�ش� ّ
�وعية �ش� ْ�رطٌ �أ�سا�س� ٌّ

اريخي يمتاز
�وي ال ّت
العربي��ة
ّغوي��ة
ً
منهجا للمعجم اللّغ� ّ
ّ
المجام��ع الل ّ
ّ

أي�ض��ا بد ّق��ة ال ّترتي��ب ،وو�ض��وح ال ّتبوي��ب.
� ً

دربي��ن ف��ي �صناع��ة المعاج��م ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى فري��قٍ م��ن الخب��راء
ُم َّ

ركي��ة وغيره��ا ،ث� َّ�م العر���ض عل��ى
ال�س��امية والفار�س� ّ�ية وال ّت ّ
اللّغ��ات ّ
متخ�ص�صة من كبار رجال الأدب واللّغة والعلوم والفل�سفة...
لجان
ّ
�إلخ.

 -4كال المعجمي��ن َيعت ِم��د عل��ى �إدخ��ال ال ّتقني��ة الحديث��ة المتم ّثل��ة
ال�ش��واهد �س��واء
ف��ي الحا�س��ب الآل� ّ�ي ،وم��ا يمك��ن تخزي ُن ُه من ماليين ّ

مما ُيوفر وق ًتا وجه ًدا كافيين للإ�س��راع بالعمل
في ّ
ال�ش��عر �أو ال ّنثر؛ ّ

ال يحتاج � ّإل �إلى مراجعة و�إلى ا�س��تكمال تطبيق � ُأ�س���س منهجه التي

العربي��ة مختلف��ة الأل��وان ح ّت��ى ه��ذه المرحل��ة،
م��ن معجم��ات للّغ��ة
ّ
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ال�شواهد
واال�ستعمال المعا�صر والمعاجم الحديثةً ،
ف�ضل عن تقديم َّ

مم��ا عِ ْندنا ،في حين ك ّنا
خير ّ
ّ
هول��ت الأم��ر ،ور�أت � َّأن م��ا عِ ْند غيرنا ٌ

ّ�سانية فهي �أمور
َّ
ّغوية والل ّ
ن�ص عليها في مق ِّدمتهّ � .أما ال ّدرا�سات الل ّ

بين
المعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي للّغ��ة
الربط َ
الت��ي تعتر���ض ُ
ّ
العربي��ة ،ومنه��ا ّ
�وي وبي� َ�ن المرحل��ة المعا�ص��رة الت��ي نجتازه��ا .وه��و
ال ّتاري��خ اللّغ� ّ
مم��ا َيطرح هذا
الأم��ر ال��ذي َي ّت�ص��ل َ
مني بِت ْ�أري��خ اللّغةّ .
بالمج��ال ال ّز ّ
�ف عن��د المرحل��ة الت��ي انته��ت �إليه��ا كتاب��ة المعج��م
ال�س��ؤال :ه��ل نق� ُ
ّ

العربية
ّغوية
كلم��ة قالته��ا العرب،
ً
ّ
وانتهاء بما �أجازت��ه المجامع الل ّ

الجمع بين القديم والحديث ما �أمكن ،فذكر
وعي في هذا الجانب
ُ
ُ
ور َ
معطي��ات العل��م العرب� ّ�ي ،و ُ�أ�ضي��ف �إليه��ا م��ا جاء ب��ه العل��م الحديث،
وفي هذا كلّه عمق ود ّقة ،و�أ�صالة وتجديد ،و ُي�سر وتي�سيرَ .وقد ُ�أنفِق
وجمعت من �أجلِه موا ّد كثيرةُ ،م ِّح َ�صت
فيه ما �أُنفق من جهد وزمنُ ،

متخ�ص�صين ،لكان بين �أيدينا معجمنا
في ذلك الحا�سوب مع خبراء
ّ

العربية لم يكتمل ،..فال مندوح َة لنا عن
المعجم الكبير للّغة
ما دام ُ
ّ

وواج ْهنا
�أ ّنن��ا با ْنته��اج ه��ذا الأ�س��لوب نك��ون ق��د ذلّلنا َعقب��ة ك��ؤو ًدا َ
ال�سبل �أمامنا لل ّت َغلّب على ال ّتح ّد ّيات ا ُلأخرى
تح ّد ًيا � َّأو ًّ
لياَ ،و َتم ّهدت ّ

�وعي يق ِّدم
ُع�ش��اقُ الحدي��ث عل��ى �ضالّته��م .وفي��ه �أخي� ً�را جان� ٌ
�ب مو�س� ّ
الم�صطلح��ات �أو الأعالم.
�ألوا ًن��ا م��ن العلوم والمعارف تحت �أ�س��ماء ُ

�وي ال ّتاريخ� ّ�ي المن�ش��ور ع��ن عال��م الكت��ب بالقاه��رة
المعج��م اللّغ� ّ

يقر ُر ُه مجل�س المجمع وم�ؤتمره ،وا�س ُتعمِلَ
الإ�سالم �إلى ال ّزمن الذي ّ

ُغوي هو معجمنا الكبير الذي
ال�سابقين في �إ�صدار معجم
تاريخي ل ّ
ّ
ّ

و� ْإن ك ّن��ا ق� ْد خالفن��ا في ذلك المنهج الذي �س��لكه وا�ضعو المعجمات

ني ب� ّأن
ف��ي مق ّدم��ة المعج��م الكبير �أ ّنه يحت��وي على جانب لغ� ّ
�وي ُع َ
كامل فيجد فيه طالب القديم حاجتهم ،ويقف
ُت َ�ص َّو َر اللّغة
ت�صويرا ً
ً

مرورا بعه��د الوحي و�صدر
العرب ،و�ش��عر �ش��عرائهم ف��ي
ّ
جاهليتهمً ،

ف��ي المعجمي��ن عل��ى ال ّنحو الذي َيتح ّقق َمعه اال ْن�س��جام وال ّتنا�س��ق،

اريخي على �أ�سا���س م��ا يتوافر لدينا
ال�ش��روع ف��ي �صن��ع المعج��م ال ّت
ّ
ّ

�مولية؛ فقد جاء
�وعية ّ
 -1كال المعجمي��ن َيمت��ا ُز بِ�صف��ة َ
وال�ش� ّ
المو�س� ّ

�وي ال ّتاريخ� ّ�ي ،ف�إ ّن��ه ي ّت�ض��ح م��ن خ�لال
� ّأم��ا بال ّن�س��بة للمعج��م اللّغ� ّ

اريخي والتي
الت��ي ا�ش��تملت عليها بع�ض ال ّدرا�س��ات عن المعج��م ال ّت
ّ

ولك��ن ه��ذا لي���س ه��و الو�ض��ع الذي ال يت� ّ�م العم��ل � ّإل في �إط��اره؛ لأ ّنه

أوجه االتّ فاق:

ي�ضم بين د ّفتيه ك َّل
وجم��ع �أ�صول��ه ،فالمعجم  -من المت�ص� ّ�ورْ � -أن َّ

وربما كان
مهمة ،ولك ّنها ال تدخل في �صميم المعجم وال يحتملُهاّ ،
ّ

ال�ش�� ُأن في الكتب والأطالِ���س التي ُت�صدرها دوائر المعارف
كما هو ّ
المو�سوعات الكبرى.
ال�ص��ادرة م��ن المعج��م الكبي��ر
ّ
ولك��ن ال ّنظ��رة المت� ّ
أني��ة للأج��زاء ّ

يت�ض��ح لن��ا وجو ُد
وبي��ن المنه��ج المقت��رح للمعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي ف�إ ّن��ه ّ
ّغوي
نق��اط ا ّتف��اق ونق��اط اختالف بين المعج��م الكبير والمعج��م الل ّ
ال ّتاريخ� ّ�ي:
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مـعـجـميــات

�عرية
ال�ش��واهد ّ
تحت��اج �إل��ى تف�س��ير ح�س��ب �س��ياقها -الواردة في ّ
ال�ش� ّ
ثرية.
وال ّن ّ
				
أوجه االختالف:
 -1يختل��ف منه��ج المعج��م الكبي��ر ف��ي ترتي��ب المعان��ي ع��ن منه��ج
�وي التاريخ� ّ�ي؛ فالمعان��ي ف��ي المعج��م الكبي��ر ُتر َّت��ب
المعج��م اللّغ� ّ
�وي،
الح�س� ّ�ي �إل��ى المعن� ّ
متدرج��ة م��ن الأ�صل� ّ�ي �إل��ى الفرع� ّ�ي ،وم��ن ّ
ّ

�ازي ،وم��ن الم�أل��وف �إل��ى الغري��ب� ،أما في
وم��ن الحقيق� ّ�ي �إل��ى المج� ّ

تاريخي��ا؛ ف �� ّأول
�وي ال ّتاريخ� ّ�ي ف �� ّإن المعان��ي ُتر َّت��ب
ًّ
المعج��م اللّغ� ّ
ثم
معن��ى ورد للكلم��ة في الع�ص��ور القديمة وليكن الع�ص��ر
الجاهلي َّ
ّ
الفرعي،
أ�صلي �أو
الع�صر ال
ّ
إ�سالمي ...وهكذا ،دون مراعاة لعوامل ال ّ
ّ

المج��ازي ،والم�أل��وف �أو
والحقيق��ي �أو
المعن��وي،
والح�س��ي �أو
ّ
ّ
ّ
ّ

تاريخية َبحتة لر�صد
التاريخي غاية
الغري��ب؛ فالغاي��ة في المعجم
ّ
ّ

العربيةّ � ،أم��ا المعجم
المتعاقب��ة للّغ��ة
�وي عب��ر الع�ص��ور ُ
ال ّتط� ّ�ور اللّغ� ّ
ّ

اريخي��ة ،يق��ول مجمع القاهرة نف�س��ه عن
الكبي��ر ف�لا عالق��ة ل��ه بال ّت
ّ

تاريخيا؛ ل ّأن
المعج��م الكبي��ر :وق��د َن َّحتِ اللّجن ُة عنه فك��رة � ْأن يكون
ًّ
ثري��ة ف��ي مختلف
ذل��ك يقت�ض��ي ا�س��تق�صاء ال ّن ّ�صو���ص ّ
�عرية وال ّن ّ
ال�ش� ّ
و�إنجازه ب�ش��كل �أ�سرع د ّقة.

يعبر المعجم الحديث عن
معينة .وينبغ��ي � ْأن ِّ
زمنية ّ
به��ا عن��د حدود ّ

 -5الم��ا ّدة الت��ي َيعتم��د عليه��ا كال المعجمي��ن واح��دة؛ فم��ا ّدة

ع�ص��ور اللّغ��ة جميعه��ا ،و� ْأن ُي ْ�س َت ْ�ش� َهد في��ه بالقدي��م والحدي��ث عل��ى

ال�ش��عر العرب� ّ�ي م��ن الع�ص��ر الجاهل� ّ�ي �إل��ى الع�ص��ر الحدي��ث،
دواوي��ن ّ

مر الع�صور ،وفي
وبالمث��ل ف��ي مختل��ف الكتب والآثار الأدبية عل��ى ّ

العربية المختلفة ،وال ت�ستطيع � ْأن ت ْنه�ض بذلك ع�صبة من
الأقاليم
ّ

ال�صحابة
ُ
المعجمي��ن ه��ي الق��ر�آن الكري��م والحدي��ث ال ّنب� ّ
�وي و�أق��والُ ّ
الملَ��ح والطّ رائ��ف والأمث��ال وال ّن��وادر،
وال ّتابعي��ن والم�أث��ور م��ن ُ

ال�سواء.
ّ

أي�ض��ا ف��ي بي��ان تاري��خ وف��اة ك ّل �ش��اعر عن��د
 -8ي ّتف��ق المعجم��ان � ً

�اء
ّ
�داء م��ن الع�ص��ر الجاهل� ّ�ي وانته� ً
وال�ش��عر باخت�لاف ع�ص��وره ابت� ً
بالع�ص��ر الحدي��ث.

اال�ست�شهاد ب�شعره ،و� ْإن كان المعجم الكبير ال ُي ْع َنى بترتيب المعاني

ح��اول المجم��ع � ْأن ي�ضي��ف �إل��ى معجمه الحق��ب ال ّتالية؟!.

ال�شعراء ح�سب
زمنيا ب�صفة عامة� ،إال �أ ّنه ُي ْع َنى بترتيب ّ
تاريخيا �أو ًّ
ًّ

 -2اال�ست�ش��هاد ف��ي المعج��م الكبير ال يخ�ض��ع لمعيار ثابت؛ بمعنى

ال�ش��واهِ د �س��واء م��ن الق��ر�آن
 -6كال المعجمي��ن َي�س��تفي�ض ف��ي ذك��ر ّ

تاري��خ وفاته��م داخ��ل المعن��ى الواحد ،فال ي�س��بق �ش��اهد ل�ش��اعر من

ال�صحاب��ة وال ّتابعي��ن� ،أو
الكري��م� ،أو الحدي��ث ال ّن ّ
ب��ويْ � ،أو �أق��وال ّ

مث�لا؛ كذل��ك
الع�ص��ر ّ
العبا�س��ي �ش��اه ًدا ل�ش��اعر م��ن الع�ص��ر الجاهل� ّ�ي ً

�أ ّن��ه ق��د ُي�ست�ش��هد عل��ى المعن��ى الواح��د ب�ش��اه ٍد �أو �أكث��ر ل�ش��عراء م��ن
التاريخي ف�إ ّنه ُي�ست�شهد
ّغوي
الع�صر نف�س��ه� ،أما بال ّن�س��بة ُ
للمعجم الل ّ
ّ

ع�صوره.

مثل:
فنج��د المعان��ي مر ّتبة ح�س��ب تاري��خ � ّأول قائل للمعن��ى ،فنجد ً

المعنى
ُي�ست�شهد ب�شعراء �آخرين من ع�صور تالية ،لل ّداللة على ثَبات َ

العلماء والباحثين ،وهو ما ته َّدد معجم «في�شر» ،مع �أ ّنه اقت�صر فيه
الهجري؛ فما بالنا لو
على �أطوار الكلمات ح ّتى نهاية القرن ال ّثالث
ّ

ال�شعر باختالف
الملح والطّ رائف والأمثال وال ّنوادر� ،أو ّ
الم�أثور َ
من ُ

عامة،
ّغوي
ف�إن المعجم الل ّ
التاريخي ُي ْع َنى بترتيب المعاني ب�صفة ّ
ّ

 -7كال المعجمي��ن ي��رى � ّأن اللّغ��ة ك ٌّل م ّت�ص��لُ الأج��زاء يرتب��ط

ثم
ثم
ال�شاعر ال
ال�شاعر
الجاهلي ،ثم ّ
ّ
ثم ال ّ
العبا�سيّ ،
أمويّ ،
إ�سالميّ ،
ّ
ّ
ّ
ال�ش��اعر الحديث  ...وهكذا.
ّ

معان �أخرى.
فق��ط� ،أو لل ّدالل��ة على تط� ّ�ور المعنى �إلى ٍ

وم�س��تقبلها ال ّزاهر ،ومن الظّ ل��م � ْأن نقف
الخال��د،
ِ
وحا�ض ُره��ا الح� ّ�يُ ،

أي�ض��ا في �ش��رح الكلم��ات الغام�ض��ة� -أو التي
 -9ي ّتف��ق المعجم��ان � ً

جلي��ا لم�س��تخدم
�وي ال ّتاريخ� ّ�ي؛ حي��ث يظه��ر ًّ
�أه��داف المعج��م اللّغ� ّ

قديمها
حا�ض� ُ�ره بما�ضي��ه ،وهم��ا م ًع��ا ُي ِع� ّدان لم�س��تقبله،
وللعربي��ة ُ
ّ
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الم ْ�س َت ْ�ش� َهد به ،وربما
ب�أ�س��بق �ش��اعر ذكر هذا المعنى في هذا ال َع�صر ُ

 -3فك��رة �إب��راز ال ّتط� ّ�ور الدالل��ي للمعان��ي ُت َع� ُّد هد ًف��ا �أ�سا�س� ًّ�يا م��ن

المعج��م التاريخ� ّ�ي المعن��ى الأ�صل� ّ�ي ال��ذي انبثق��ت وتط� ّ�ورت عن��ه

�ان �أخ��رى ف��ي ع�ص��ور تالي��ة ،وه��ذه الفك��رة غي��ر وا�ضح��ة وغي��ر
مع� ٍ
مق�ص��ودة ف��ي المعج��م الكبي��ر.

المعجمية في المعجم الكبير معلومة ومح ّددة،
 -4م�ص��ادر الم��ادة
ّ
فه��ي تب��د�أ بجم��ع الم��ا ّدة في جذاذات م��ن المعاجم القديم��ة كال ّتاج
واللّ�س��ان والم�صب��اح المني��ر و�أ�سا���س البالغ��ة وكت��ب الأفع��ال الب��ن
وال�سرق�س��طي ،وكذلك ديوان الأدب للفارابي،
ّ
القوطية وابن القطّ اع ّ
�يباني ،بالإ�ضافة �إلى
والحي��وان للجاح��ظ ،والجي��م لأبي عم��رو ّ
ال�ش� ّ

َ�ضلي��ات والحما�س��ة وال ّن��وادر ومعج��م الأمث��ال ومعج��م
المف ّ
كت��ب ُ
ال�صحابة وال ّتابعين،
ركلي وكتب غريب الحديث وتراجم ّ
الأعالم لل ّز ّ

بالإ�ضافة �إلى المعجم الو�سيط� ...إلخّ � .أما بال ّن�سبة لم�صادر المعجم
تكون مالئمة
�وي ال ّتاريخ� ّ�ي ،فالبد � ْأن تكون غي��ر
تقليدية ،و� ْأن َ
اللّغ� ّ
ّ

ل��روح الع�ص��ر ،وم�س��تفيدة م��ن ال ّتكنولوجي��ات الحديث��ة وال ّتقني��ات
إلكترونية؛
البرمجي��ات والحا�س��وب وط��رق ال ّتخزي��ن ال
الهائل��ة ف��ي
ّ
ّ
لغوية تكون بمثابة قاعدة معلومات
مدونة ّ
وذل��ك ع��ن طريق �إعداد ّ
يتم اختيارها
نثرية
ت�ضم
ً
ّ
لغوية كاملةّ ،
ن�صو�صا ّ
و�شعريةّ ،
محو�سبة ّ
لغوي وا�ضح من �أجل ا�ستخدامها في البحث بو�صفها
طب ًقا لمعيار ّ
المدون��ة ف��ي الحا�س��وب بطريق��ة
نموذج��ا مم ِّث ً�لا للّغ��ة ،و ُتخ�� َّزن
ً
ّ

ّ�ساني بالبحث واال�سترجاع؛ فن�صو�صها
ّ
معيارية ت�سمح للباحث الل ّ
المدونة
�زود
مو َّثق��ة م��ن حي��ث م�ؤلِّفوها وم�صادره��ا وتاريخها ،وت� ِّ
َّ
إح�صائي��ة ع��ن �ش��يوع اللّف��ظ
الجي��دة الباح��ث بمعلوم��ات �
ّغوي��ة ِّ
ّ
الل ّ
�ياقي ،وال ّتركي��ب
(الح��رف ،والكلم��ة ،وال ّتعبي��ر اال�صطالح� ّ�ي ّ
وال�س� ّ
�وي) عب��ر الفت��رات المختلف��ة م��ن حي��اة اللّغ��ة �أو ف��ي ن�صو���ص
اللّغ� ّ

ّغوي��ة موثوق��ة �صادق��ة
معي��ن ،ولك��ي تك��ون ُ
دون��ة الل ّ
مو�ض��وع ّ
الم َّ
ال ّتمثي��ل للّغ��ة ،ينبغ��ي � ْأن يت� ّ�م اختي��ار ن�صو�صه��ا ب�ص��ورة مدرو�س��ة
�بيا ،م��ن حي��ث الم��كان وال ّزم��ان والمو�ض��وع� ،إ�ضاف��ة
متوازن��ة ن�س� ًّ
العربية ،مع
بالمحررين والخبراء الأكْ ف��اء في اللّغة
�إل��ى اال�س��تعانة
ّ
ّ
�إتقانه��م ال ّت��ام لل ّتعامل مع الحا�س��وب و�أعمال ال َب ْرمج��ة وال ّتخزين،
المتخ�ص�صون في
على � ْأن يقوم بالمراجعة وال ّتنقيح �أ�س��اتِذة اللّغة
ّ
ك ّل ف��روع المعرفة.
مــار�س  ٢٠٢١م
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الستّة
مكانة شرح ْ
األع َلم لشعر ّ

عنــد ّ
الشناقـــطــة

ال�ش��ناقطة
يطم� ُ�ح ه��ذا البح��ث �إل��ى �إن��ارة بع���ض جوان��ب اهتم��ام ّ
َ
القيم ال��ذي بذله علما�ؤهم من َ�أجل �إبقاء
باللّغ��ة
العربي��ة والمجهود ّ
ّ

إ�س�لامي؛ حي��ث كان��ت زا َد متع ّل��م اللّغة وعت��ا َد ُه وكان
ف��ي الغ��رب ال
ّ

وبال ّنظ��ر �إل��ى ق��ول الأ�صمع� ّ�ي «فرســان أهــل العلــم ّ
بالشــعر

لل�شناقطة ن�صي ُبهم من
ال�ش�
ال�س� ّتة» وكان ّ
�نتمري «�أ�ش��عار ّ
ّ
ّ
ال�شعراء ّ
احت��ذاء �أُ�س��لوبها وطريقتها ،في تقريب الألف��اظ ،و�إي�ضاح المعاني،

تداو ًل
ال�ش��عر القدي��م في الغرب ال
�أَ�ش� َهر ن��ّ�ص ل�ش��رح ّ
إ�س�لامي ًّ
حي��ا ُم َ
ّ
المحا�ضر التي هي حا�ضنة العلم ا ُلأولى في موريتانيا.
بين ّ
طلب َ
ّغوي��ون �صعوب��ة ال ّت�ألي��ف
أقــل مــن فرســان الحــرب» ّ
تج�ش��م الل ّ

أستاذ بجامعة شنقيط العصر ّية

عليمية «ففي عل��وم ال ّنحو واللّغة،
ب��ل كان��ت في مق ّدمة الم�س��طرة ال ّت ّ

والت��ي م��ن �آكدها و�أكثرها اطّ ��را ًدا ،ال ّنزوع �إلى خدمة القر�آن الكريم،

(((
مدون ٌة من
أهم الكتب المعتمدة لدرا�س��ة هذا ّ
من � ّ
ال�ش��عر»  .ولم تن ْل ّ

وح َكمهــا ،وســائر مــا ُخ ّصــت بــه مــن
وأيامهــا ِ
ألخبارهــا ّ

ّقات،
ال�س ّتة في المرتبة الأولى
ديوان ّ
ُ
تحظَ المعل ُ
تواترا ،ولم ْ
ً
ال�شعراء ّ

�ان ال ّداف��ع ال ّدين��ي ال ّتعليم� ّ�ي عل��ى الم�ؤلّفين في هذا
وال يعن��ي طغي� ُ
عدم وجود دوافع �أُخرى ،كما هو الحالُ في ت�أليف الوزير
المجالَ ،

«ال�س ّتة» ن�سبة �إلى
ال ّدر���س
ّ
المقررات با�س��م ِّ
المح�ضري ،معروفة بين ّ

�أب��ي بك��ر عا�ص��م ب��ن �أي��وب البطليو�س��ي((( ال��ذي ي�ش��ير �إل��ى �أ ّن��ه �إ ّنما

�وف ال ّداف��ع ال ّدين� ّ�ي المتع ّل��ق
ال ُي�ص� ّ�رح بدوافع��هّ � ،إل �أ ّنن��ا نعتق��د ُوق� َ

و�ش��روح الق�صائ��د المف��ردة؛ تحدوه��م ف��ي ذل��ك دواف ُعه��م المختلفة،

الجاهليين،
ال�س� ّتة
ال�ش�
�نتمري ّ
لل ّتعليم ،كما � ّأن �ش��رح الأعلم ّ
ّ
ّ
لل�ش��عراء ّ

الذي نزل بلغة العرب «التي يعتبر ّ
الشــعر ديوانها المثقِّ ف

المدونة من اهتمامهم ،حيث «ي�أتي
ّغوية ما نالت تلك
المدونات الل ّ
ّ
ّ

(((

�ئلت �ش� ْ�ر َحها (يعني
�ألّف تحت طلب �أحد الأعيان في زمانه «وقد ُ�س� ُ

ال�س� ّتة) وتقري َبها وتهذيبها»(((.
�أ�ش��عار ّ
ال�شعراء ّ

ال�ش��ناقطة ب�ش��رح الأعلم بار ًزا
ال�ش��عر كان احتفال ّ
ومن بين �ش��روح ّ

ال�شناقطة؟
ن�ص الأعلم في تداول ّ
�شروح ّ
ال�شعر القديم ،فكيف ح�ضر ُّ

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

حضــور شــرح األعلــم ّ
الــدرس
ــنتمري فــي
الش
ّ
ّ
ّ
ــنقيطي
الش
ّغــوي
الل
ّ
ّ

دونة
رغم تع ّدد الم�ؤلّفات التي تناولت �أ�شعار ّ
ال�س ّتة ،ف� ّإن ُم ّ
ال�شعراء ّ
( )١مقدم��ة الأعل��م (يو�س��ف ب��ن �س��ليمان ب��ن عي�س��ى نح��ويّ ا�ش��تهر بالأعل��م وه��و م��ن �أَهل �ش��نتمرية
الغرب ،توفي �س��نة 476هـ ب�إ�ش��بيل ّية)
( )٢وزير ولغويّ �أديب .عا�ش في القرن الخام�س الهجريّ .
ال�س��تّة الجاهل ّي��ة للوزي��ر �أب��ي بك��ر عا�ص��م ب��ن �أ ّي��وب البطليو�س��ي تحقي��ق :نا�ص��ف
(� )٣ش��رح الأ�ش��عار ّ
ألماني للأبحاث ّ
ال�ش��رق ّية ،بيروت� ،ص .4
�س��ليمان ع�� ّواد ،ومراجع��ة :لطف��ي التوم��ي ،المعه��د ال ّ
( )٤ه��ي جامع��ات بدو ّي��ة متن ّقل��ة ،تلقين ّي��ة ،فرد ّي��ة ،بع�ضه��م ينطقه��ا ّ
بالظ��اء ،والبع���ض ّ
بال�ض��اد؛
ال�صالة والتّدري�س
فالأول على اعتبارها م�صدر(حظر) �أيْ �أقام حظيرة وهي �سياج يقام على مكان ّ
وعل��ى مرا ِب���ض الحيوان��ات ،وال َبع���ض يجعله��ا من(ح�ضر) فيراه��ا عل ًما على الح�ض��ور والمحا�ضرات
الت��ي يق��وم بها �ش��يخ المح�ضرة ،م�ست�ش��هدً ا بقول لبيد:
ف الوادِيانِ ُّ
وكل َم ْغنًى ِم ْن ُه ُم

46

(((

في هذا المجال ،ف�أخرجوا لنا �ش��روح المجاميع ،و�شروح ال ّدواوين،

عما �س��واه من
مقرراته��م ال ّت ّ
عليمي��ة؛ حي��ث �ضربوا ال ّذكر َ�صف ًْحا ّ
ف��ي ّ
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لوع �ش��دي ٌد بمجم��وع ال ْأعلم
للأندل�س� ّ�يين ،فيم��ا م�ض��ى وللمغاربةُ ،و ٌ

ألفي��ة اب��ن مال��ك ،م��ن الم�ص��ادر الرئي�س� ّ�ية
ف�� ّإن نظ� َ�م اب��ن �آج� ّ�روم ،و� ّ

فضائلهــا ،وكان أشــرف مــن كالمهــا المنثــور»

ـقي ولــد ّ
الشيــخ
د .التّ ّ

ال ْأع َل��م ،قد َ�س� َ�حبت ذيل ال ّن�س��يان على ما �س��واها من ه��ذه الم�ؤلفات

حا�ض ٌر وخِ يا ُم
وعلى الميا ِه َم ِ

المدونة في
ذليين � ّإل بقدر �أقل»((( ،ح ّتى �أ�صبحت هذه
وال
ُ
ديوان ال ُه ّ
ّ

ال�شناقطة،
تعر�ض ل�شرح هذه
المدونة من ّ
عدد �شعرائها ،و� ُ
ّ
أكثر َم ْن ّ

بخدمة القر�آن ،وراء ج ّل تلك ال ّت�آليف ،وال ّتعليقات ،والطُّ رر ،وتتع ّز ُز
أف�ضلي��ة ال ّتف� ّ�رغ لتع ّل��م
مكان��ة ذل��ك ال ّداف��ع بفت��وى كب��ار العلم��اء ب�
ّ
فرغ للعبادة فق��د كان لمرابط محمذ فال ولد
اللّغ��ة
ّ
العربي��ة عل��ى ال ّت ّ
حر���ض ال ّنا���س عليها ،وله
بالعربي��ة
متال��ي((( ُمولع��ا
ً
ّ
خ�صو�ص��ا و ُي ِّ
في ذلك:

ّغـة َش ْر ًعـــا َف ِّ
ـض ِل
ــم الل ِ
َت َع ُّل َ
ُيؤْ ُ
خذ ذا ِم ْن َق ْـو ِل ِـه َو َع ِّلمـا
الع ِلــي
على التَّ خلي ِل ِع َ
باد ِة َ

إلــزم التَّ ع ُّلمــا
األسمـاء
آد َم
َ
ِ
َ

ال�ش��ناقطة ف��ي ال ّتمك��ن م��ن نا�صي��ة اللّغة �ش��أواً،
ّغوي��ون ّ
وق��د َبل��غ الل ّ
(((
�شجع
و�أ�صبحت �أقوالهم في اللّغة ُح ّجة ُمقنعة لمن �سواهم
«ومما َّ
ّ

ال�س��قا لمخت��ارات الأعل��م ،مكتب��ة م�صطف��ى الباب��ي الحلب ّ��ي و�أوالده ،م�ص��ر
( )٥مق ّدم��ة م�صطف��ى ّ
الغوري��ة. 1948 ،
ال�شعر ّ
(ّ )٦
وال�شعراء ،مرجع �سابق� ،ص .33
( )٧ولد �صدفه ،مرجع �سابق� ،ص 45
المدني� ،ص .344
( )٨الو�سيط في تراجم �أُدباء �شنقيط� ،أحمد بن الأمين ،ط  ،1989 ،4مطبعة
ّ
( )٩حي��ث احت ّ��ج محقّ��ق كت��اب « الخ�صائ���ص» الب��ن ج ّن��ي محم��د عل��ي البج��اوي عل��ى قل��ب كلم��ة
(زبرج��د) ببي��ت اب��ن الطلب��ه اليعقوب��ي :
ٌ
�سموط من محال ُم َل َّو ٍب
عليها

من ال ِّت ْبر �أ ْو منْ ل�ؤل�ؤ وزبردج
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العربية وعلومه��ا ،نظر ُة نخبة
وج��ه �إل��ى تعلّم اللّغ��ة
ّ
ال ّنا�� َ�س عل��ى ال ّت ّ

مناهــج ّ
مدونــة
الشــناقطة فــي التّ عاطــي مــع
ّ
َ
األ علــم:

وال�شعراء ،لهذِه الما ّدة ،باعتبارها و�سيل ًة
ال�شيوخ ّ
ال ّزوايا مم َّثلة في ّ
فتوة في مجتم��ع ال ّزوايا»( .((1وال تزال
لمعرف��ة �أُم��ور ال ّدين ،و�ش��رطَ ّ

ال�ش��ناقطة طرائ��قَ ق��د ًدا ،ف��ي �س��بيلِ ت�س��هيل
��راح ّ
لق��د �س��لكَ ّ
ال�ش ّ

أولوية الكبرى التي ُيولونها لمعلقة امرئ القي���س؛ وين�ش��دون في
لل ّ

غم�ض من �إعرابه»(،((1
يقت�ضي تف�سير غريبه،
َ
وتبيين معانيه ،وما ُ

ري كما �ص� ّ�رح ابن ذي
الغي ُّ
ربم��ا ح�ض��ر ال ّداف��ع ْ
وم��ع ال ّداف��ع ال ّدين� ّ�ي ّ

نهجيت ِه��م التي اعتمدوه��ا ،والتي ُيمكن
ح�ص��ول غَ ب�� ٍ�ش ف��ي معرفة مِ
ّ

بع���ض الجه��ات تتن� ّد ُر عل��ى منطق��ة «القبل��ه» في جن��وب موريتانيا
المغربي(:((1
محرفين بيت ابن عا�ش��ر
ذلك على ل�س��انهم ّ
ّ
واجب على َم ْن ُك ِّلفا
َّأو ُل
ٍ
َ
وي ْع َ
َ
(قفا)
أن
رف ِ
ْ
يعرف اهلل َ

ال�ش��عر،
ال�س� ّتة ،ل�ضبط هذا ّ
الخ�لال �أ ّن��ه �أ ّل��ف كتاب��ه في �ش��رح دي��وان ّ
افع
ون� ً
�زول عن��د رغبة رجل ذكره باال�س��م ،وال ن�س��تبعد � ْأن يك��ون ال ّد ُ
والرابع
الحراك ّ
ال ّذات� ُّ�ي َ
وراء ذل��ك َ
�رحي في القرنين ال ّثالث ع�ش��ر ّ
ال�ش� ّ

ال�شعر ومعانيهَ ،مل َْمح من مالمِ ح
ع�شر
الهجريين؛ �إذ � ّإن معرفة �أوابد ّ
ّ

انجرت
الفت� ّ�وة ،ومِ ج� ٌّ�ن من اللّحن الذي كان ال ّتعيير به �س��م ًة بارزةَّ ،

عنه��ا نقائ��ُ�ض والم�ش��اعرات ف��ي ذل��ك الع�صر( ((1وق��د ل ُِّحن الحارث
نحوي��ة ،نا�ص��ره فيه��ا بع��ُ�ض معا�صري��ه
ول��د محن���ض ف��ي م�س��ألة
ّ

(((1
قائ�لا م��ن �أبي��ات:
كالمخت��ار ول��د المع َّل��ى
ً

نحو ِه
لح ُن
ِ
الحارث في ِ
ُم ِّ
ُ
فه ُ
باحث
ْفه
بظل ِ
عن َحتْ ِ
ْ

لل�ش� ّ�راح الأوائ��ل ،وراء
وق��د يك��ون داف��ع المعار�ض��ة( ((1والمح��اكاة ُّ
ال�ش��روح.
بع�ض تلك ّ

ال�ش��عر ّ
(ّ )١٠
ال�ش��نقيطي ف��ي القرني��ن  12و  13ه��ـ ،درا�س��ة ف��ي المرج��ع والبني��ة والق��راءة ،الدّكت��ور
ال�س��يد ،مطبع��ة المن��ار ،انواك�ش��وط  -موريتاني��ا��� ،2012 ،ص . 52
��ن
ب
ا
س��الم
�
��د
م
مح
��ن
ب
عب��د اهلل
ّ
(� )١١أول واجب على من كلفا ممكنا من نظر �أن يعرفا
( )١٢فف��ي ه��ذ الع�ص��ر كان��ت م�ش��اعرات ال�ش��يخ �س��يدي محم��د ول��د ال�ش��يخ �س��يديا ومحم��دو ول��د
محمدي العلوي ،من جهة و�سيدي عيد اهلل ولد �أحمدام وادييج الكمليلي ،من جهة �أُخرى وغير هذه
الم�ش��اعرات مم��ا هو معروف ال�س��بب.
(� )١٣ش��اعر مرم��وق �أخ��ذ ع��ن الح��ارث ال�ش��قروي  .انظ��ر دي��وان المخت��ار ول��د المعل��ى الح�س��ني،
تحقي��ق :عب��د اهلل ال�س��الم ول��د المعل��ى الح�س��ني ال�ش��نقيطي ،دار يو�س��ف ب��ن تا�ش��فين ومكتب��ة الإم��ام
مال��ك ،انواك�ش��وط ،ط ��� ،2005ص . 29
( )١٤يق��ول الباح��ث الدكت��ور عب��د اهلل ول��د ال�س��يد �إن المعار�ض��ة ه��ي �س��مة ف��ي الثقاف��ة ال�ش��نقيطية
بم��ا ف��ي ذل��ك المعار�ض��ة ف��ي الت�ألي��ف ،والمعار�ض��ة نم��ط �أدب��ي �ش��عري يرم��ي ال�ش��اعر من ورائ��ه �إلى
مح��اكاة ق�صي��دة ل�ش��اعر �آخ��ر ليظه��ر عبقريت��ه وتمكن��ه م��ن زم��ام ال�ش��عر ،وم��ن �أمثلته��ا ف��ي ال�ش��عر
العربي معار�ضة �أحمد �ش��وقي لميمية البو�صيري� ،أما في ال�ش��عر ال�ش��نقيطي فقد حفل القرن الثالث
ع�شر بالمعار�ضات ال�شعرية كمعار�ضة ابن الطلبه لميمية حميد بن ثور ولجيمية ال�شماخ بن �ضرار،
وكمعار�ض��ة ال�ش��يخ محم��دو ول��د حنب��ل لمق�صورة �أبي �صفوان الأ�س��دي .
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«�شرحا
ال�س ّتة
ال�ش�
ال ّن�صو�ص ،و�إذا كان ال ْأعل َُم ّ
ً
ّ
�نتمري قد �ش��رح �ش��عر ّ

�رح
و�س��عى لالخت�ص��ار ال��ذي تبع��ه في��ه البطليو�س� ّ�ي ،حي��ن ُ�س��ئل �ش� َ
المدون��ة؛ ف �� َّإن غي��اب
وتقري� َ�ب ،وتلخي���ص وتهذي��ب� ،أ�ش��عار تل��ك
ّ
تداول ،ت��ؤ ّدي �إلى
لل�ش��عر الجاهل� ّ�ي
ً
ال�ش��ناقطة ّ
ديباج��ة �أكثر �ش��روح ّ

خا�صة و� َّأن �أ�ش��هر ثالثة �ش��روح
باال�س��تقراء َر ْ�س� َ�م بع���ض مالمحه��اّ ،
المنهجية؛ �إذ ل��م يق ِّد ْم �صاحب
متوف��رة ال تعط��ي الج��واب عن �س��ؤال
ّ

�ف منه الأدوات التي
ال�س��كتة» لم�ؤلَّفه ،ولم يختتمه بما ُت�ست�ش� ُّ
«دواء ّ

عليمية( ((1كما لم َت ْ�ش ِف مقدمة
ا�ستخدمها في �سبيل �إبالغ ر�سالته ال ّت ّ
اب��ن ذي الخ�لال المقت�ضبة الغليل فيما يتعلق بتلك الأدواتّ � ،أما
(((1

بن �سليمان،
خاتمته فلم ي ِز ْد فيها على � ْأن كتب
حاذيت فيه يو�سف َ
ُ

ال�س��ابق في هذا المي��دان ود َففْت( ((1على �إثره
المل ّق��ب بالأعل��م ،لأ ّنه ّ

بال�ضبط وال ّتحرير ،وتبيين الخافي من ال ّتغيير؛ � ّإما بتبديل العبارة
ّ

( )١٥الأعلم (المقدمة)
( )١٦توج��د م��ن كت��اب «دواء ال�س��كتة» ن�س��ختان بالمعه��د الموريتان��ي للبح��ث العلم��ي� ،إحداهم��ا من
عم��ل الم�ؤل��ف ،تن��اول فيه��ا �ش��عر امرئ القي���س وال ّنابغة وعلقمة ،وعاجله الحم��ام قبل �أنْ يتم الجزء
الثان��ي ال��ذي ذك��ر عزم��ه عل��ى �إتمام��ه  .وه��ذه الن�س��خة ال ديباج��ة له��ا وال خاتم��ة وه��ي عن��د المعه��د
م�س��جلة تح��ت الرق��م  . 539والن�س��خة الثاني��ة ،تح��ت الرق��م  ،1714وق��د �أُ�ضي��ف له��ا �ش��رح دي��وان
زهير بن �أبي �سلمى ،وهي � ً
أي�ضا بدون ديباجة وقد ُ�صدِّ ر لها ب : -قال ال�شيخ الفقيه العالمة المتبع
ال��ورع الزاه��د الأواه المني��ب التق��ي ال�صال��ح النا�س��ك �س��يدي �أبوبك��ر ب��ن �أحم��د بن محن���ض بن هايت
نفعن��ا اهلل ببركت��ه  :ق��ال ام��ر�ؤ القي���س ب��ن حج��ر(  ) ..وكت��ب في نهاية �ش��رح الدواوي��ن الثالثة الأولى
ال�سفر الأول من الدّيوان وبه كمل �شعر علقمة ويتلوه � -إن �شاء اهلل  -الثاني وباهلل �أ�ستعين ال
 :كمل ّ
رب غي��ره ،و�صل��ى اهلل عل��ى م��ن ال نب��ي بع��ده ر�س��ول اهلل � -صل��ى اهلل علي��ه و�س��لم ت�س��ليما  -و ال ح��ول
و ال ح��ول ول ال ق��وة �إال ب��اهلل العل��ي العظيم .
ال�س��كتة»،
وق��د ذك��ر المخت��ار ب��ن حام��دن �أنّ الح��ارث ب��ن محن���ض ال�ش��قروي ،ه��و م��ن �أكم��ل «دواء ّ
الحي��اة الثقاف ّي��ة ،ال��دّار العرب ّي��ة للكت��اب��� ،1990 ،ص . 59
ال�س��ماوات والأر���ض وجع��ل الظلم��ات
( )١٧ورد ف��ي مق ّدم��ة اب��ن ذي الخ�لال الحم��د هلل ال��ذي خل��ق ّ
وال ّن��ور ،و�أج��رى م��ن �ص��دور العلم��اء ينابيع البحور ،وجعل لنا في اخت�صارها دراية ،نقف منها دون
النهاية على كفايه ،وبعد ف�إني لما ر�أيت تقديم ق�صائد ال�س��تة عند النا���س ،و�إهمالهم �ضبطها بين
جاهل ونا�س ،هي�أت من الم�ستطاع ،لمن �أراد مجاورة ال ّرو�ض �إلى القاع ؛ فلفقت منه ما ت�أتّى ،من
دفات��ر �ش��تَّى ،ع�� َّز تلخي�صه��ا ف��ي دفت��ر ،واتّفاقه��ا لمح��رر ف��ي مح�ض��ر ،وعلى القامو���س والل�س��ان جل
االعتماد ،ف�إن �أُعيد �ضمير على غير مذكور فهما المراد ؛ و�أُ�ش��ير للأول بَ -و وللثاني ب���َ -س .
( )١٨دفت الجماعة �أو الإبل دفَّا ودفيف ًا � :سارت �سير ًا ل ِّينا.
ينظ��ر  :المعج��م الو�س��يط ،مجم��ع اللغ��ة العرب ّي��ة ،جمهور ّي��ة م�ص��ر العرب ّي��ة ،مكتب��ة ّ
ال�ش��روق  /ط،4
1425ه��ـ 2004م ،ج ��� ،1ص  ( 289ب��اب ال��دال ) .

ول��م ي�ش�كّل الح��ارث ب��ن محن���ض ن�ش��ازاً ع��ن

ه��ذا :ال��ذي و�صف به من الكرم والج��راءة ،ثم و�صفه بالبالغة ،و�أ ّنه

�صاح َب ْي��ه ،فل��م تك��ن لم�ؤلَّفه( ((2ديباج�ةٌ ،واكتفى عن��د االنتهاء منه
َ

كم ْن يعيا ك َي ْر�ضى بخطَّ ته
ال يعيا ُ
دي ،فقال :ولي�س َ
و�سط ال َّن ّ
بخطَّ ته ْ

�أو بخف� ّ�ي الإ�ش��ارة

(((1

الر�ضى.
بتقريظ��ه ب�أبي��ات �ش� ّ
�عرية ينظر فيها �إلى �ش��رحه بعي��ن ّ

ال�ش� ّ�راح ،ف�إ ّنه��م ق��د �س��لكوا ُ�س� ُب ًل �ش� ّتى،
وم��ع وح��دة مرج��ع ه��ؤالء ّ

بال�ش��رح
ف��ي تقري��ب ما ّدت��ه ،حي��ث الت��زم ابن ذي الخ�لال والحارث ّ
المدون��ة بيتين بيتين،
عل��ى َو ْف��ق م��ا فعل الأعل��م؛ �إذ كانا َي�ش��رحان
ّ

و�أحيا ًن��ا ُي�ضيف��ان ال ّثالث ح�س��ب ع��دد �أبيات الق�صي��دةّ � ،أما �أبو بكر،

عري
�ص ّ
ال�ش ّ
ثم التي تليها؛ فتناثر ال ّن ّ
فكان ي�شرح الكلمة من البيتّ ،
ال�ش��ارح ول��م َي ُع ْد ُي َم َّي� ُز بينهما �إال ب َل� ْ�ون المداد
عن��ده ،داخ��ل ال ّن��ّ�ص ّ

بال�ض� ّ�م :خ�صلت��ه ،يعجز عنها  .ال ّندي ك�أمير :المجل���س� .إذا ما ناطق
ّ
حي من
نط ًقا :هذا البيت ،وتاليه عن غير الأ�صمعي  .لو نال� :أدركٌّ .
وال�صرف :هذه ال ّدار الفانية ،و َن َّونها
الدنيا،
ّ
بال�ضم والك�سر والمنع ّ
المثلم بن رباح في:
ٌ
فجاعل
ملكت
إ ِّني ُمقَ ِّسم ما
ُ
ودنْي ًا َت ْنفَ ُع
َأجر ًا ِ
آلخرتي ُ

�عرية،
ال�ش��راح ال ّثالثة ن�صو���ص
المدونة ّ
الأحم��ر ،ال��ذي كت��ب ب��ه ّ
ال�ش� ّ
ّ

وال�س��قف المظ�� ّل
بمنزل��ة :مرتب��ة� .أُفُ��ق ّ
ال�س��ماءّ ،
بال�ض��م :ناحي��ة ّ

م��ن مثل قوله:

ال ّناحي��ة.

ال�شرح لبيتين من �شعر زهير عند ال ّثالثة،
ويمكن � ْأن ن�أخذ ً
مثال من ّ
كمن يعيا ِب ُخ َّط ِت ِه
هذا
وليس ْ
َ
لو َ
منزلة
الدنيا ِب
نال َح ٌّي ِم َن ُّ
ٍ
ْ
ٌ
ناطق َنطقا
دي إذا ما
َو ْس َط النَّ ِّ
لنالت َكفُّ ُه ُ
األ ُفقا
ماء
الس ِ
ْ
ُأفْ َق َّ

مر في ُن ّبئ��ت .الأفُق ك ُع ُنق:
عل��ى الأر���ضُ ،يذكَّ ��ر وي�ؤ ّنث .لنال��ت ك ُّف ُهَّ :

وورد ف��ي �ش��رح البيتي��ن عن��د اب��ن ذي الخ�لال

(((2

 :ه��ذا� :إ�ش��ارة لم��ا

ثم هو مع ذلك ُيبل ُِغ
و�ص��ف ب��ه من الك��رم� ،أي هذا �صحيح كما قلتّ ،
بال�ض��م� :أي م�س��ألة يج��ادل فيه��ا ،وقد
ف��ي الج��دال .ال يعي��ا بخطّ ت��ه ّ
بال�ضم
كر ِ�ض� َ�ي :ار ُت� ّ�ج عليه � ْأي :ل��م يهتد لوجه ال��كالم .والأُفق ّ
َع ِي� َ�ي َ

ال�س��ماء.
ّ
وب�ضمتين :ناحية ّ

ال�سكتة(:((2
حيث يقول �صاحب دواء ّ

� ّأم��ا الح��ارث فق��د �أت��ى ف��ي �ش��رح البيتي��ن بم��ا يل��ي( :((2ه��ذا..

( )١٩ينظ��ر مخط��وط اب��ن ذي الخ�لال عن��د المعه��د الموريتان��ي للبح��ث العلم��ي تح��ت الرق��م
( )1678وه��و بخ��ط اب��ن الم�ؤل��ف محم��ذن ف��ال ب��ن عب��د اهلل العتي��ق .
«ال�شرح الأو�سط لديوان ّ
( )٢٠الم�ؤلف هو ّ
ال�ستّة» وهو مخطوط بحوزتنا .
ال�شعراء ّ
العلمي ،رقم � ،1714ص . 199
للبحث
الموريتاني
المعهد
ن�سخة
ال�سكتة،
( )٢١دواء ّ
ّ
ّ

العلمي ،رقم � ،1678ص . 228
الموريتاني للبحث
(� )٢٢شرح ابن ذي الخالل ،المعهد
ّ
ّ
( )٢٣مخطوط بحوزتنا� ،ص . 252

�إل��خ؛ �أي الأم��ر ه��ذا المذك��ور ال غي��ره ،و�أي�ض � ًا ه��و ف��ي غاي��ة م��ن
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أدب ونــقـد

و�س��ط المجال���س
الف�صاح��ة والبالغ��ة ،فلي���س َ
كم� ْ�ن يعي��ا ّ
بحجت��ه ْ
�دي حي��ن يخت�صم الق��وم ،لأ ّنه
�إذا تكل��م المتكلّم��ون؛ خ��َّ�ص و�س��ط ال ّن� ّ
الجنان،
مح� ّل ده���ش؛ ل ّأن كث��رة الوجوه مده�ش��ة؛ يعن��ي �أ ّنه ج��ريء َ
وحي� :أحد يو�صف بالحياة.
واللّ�س��ان ،و�شديد البط���ش .نال� :أ�صابٌّ .
وال�ص��رف والمن��ع � ْإن ل��م ُت َع َّرف :ه��ذه ال ّدار.
وال ُّدني��ا ّ
بال�ض��م والك�س��ر ّ
ال�س��ماء.
بال�ضم
الرفيعة .و�أُفق ّ
ّ
وب�ضمتين :ناحية ّ
والمنزلة :المرتبة ّ
حي من �أهل
والك� ّ
�ف :الي��د؛ يعن��ي �أ ّنه من جاللته و ُبع ِد هِ ّمته ،لو نال ٌّ
ولكن لم ينله �أحد؛
ال�س��ماء لنالته كفُّهْ ،
الرفيعة �أُفق ّ
ال ّدنيا بال ّدرجة ّ
الكالمي .وفي البي��ت ال ّأول الجمع
ولذل��ك ل��م ي َن ْل� ُه فهو من المذه��ب
ّ
ف��ي اال�ش��تقاق ف��ي «ناطق» و«نط��ق» والبيت الأخير زي��ادة عن غير
ا لأ�صمعي.
ال�ش��روح ال ّثالث��ة متقارب��ة ،لك ّنه��ا متفاوت��ة ،ف��ي بع���ض
وه��ذه ّ
�اب ،فيم��ا يتع ّل��ق بالمعن��ى
المناح��ي ،م��ن حي��ث الإيج��ا ُز والإطن� ُ
البالغية ،وب�إهمال بع�ض المفردات ،وب�ضبط
الإجمال��ي ،والوقفات
ّ
ال�س��كتة على تِبيان
الرواي��ة؛ حي��ث حر���ص الح� ُ
�ارث ،و�صاح��ب دواء ّ
ّ
زي��ادة غي��ر الأ�صمع��يّ � ،إل � ّأن الح��ارث ل��م يذك��ر �إال زي��ادة البي��ت
ال�س��كتة » ع��ن الأعل��م زي��ادة
الأخي��ر ،فيم��ا نق��ل �صاح��ب «دواء ّ
البيتي��ن ،لك� َّ�ن ال��ذي ن�س� ّ�ج ُل ُه هن��ا ه��و ال ّتطاب��ق المتف��اوت بين �ش��رح
الأعلم ،و�شروح �أ�صحابنا �إذ يمكن القول �إ ّنهم قد التقوا في �شرحهم
المجم��ل للبيتي��ن ،و� ْإن اختلف��ت عباراته��م ،كم��ا �أ ّنه��م ع��دا اب��ن ذي
�صحة ن�س��بة البيتين لزهير؛ يقول الأعلم في
الخالل .قد علّقوا على ّ
�ش��رح البيتين:
قول��ه :ه��ذا ولي���س كم��ن يعي��ا بخطّ ت��ه� :أراد �أم��ره ه��ذا و�ش��أنه ه��ذا؛
والج��ر�أة ،ث��م و�صفه بالبالغ��ة ،و�أ ّنه
يعن��ي م��ا و�صف��ه به م��ن الكرم ُ
�دي .وال ّندي :مجل���س الق��وم ،وهذا
ال يعي��ا بخطّ ت��ه� ،إذا ق��ام و�س��ط ال ّن� ّ
أي�ض��ا وهو
�ت �آخ� ُ�ر ع��ن غي��ره � ً
البي��ت ع��ن غي��ر الأ�صمع� ّ�ي ،ويتل��وه بي� ٌ
قول��ه :ل��و ن��ال ح� ّ�ي .ولم ي�ش��رح البيت.
المعجمي��ة ،م��ن خ�لال
فالقا�س��م الم�ش��ترك ه��و العناي��ة بالمف��ردة
ّ
ال ّتف�س��ير بال ّنظائ��ر وز ًن��ا ومعن��ى ،وال ّتركيز على مجم��ل المعاني� ،أو
�ص الم�ش��روح ،ويبقى اال�س��تثناء البارز،
عل��ى الأ�ص� ّ�ح نثر �أبيات ال ّن ّ
ه��و م��ا ُيولي��ه الح��ارث ول��د محن���ض ل ُع ْن ُ�ص� َ�ري البالغ��ة ،والمعن��ى
مدونتن��ا ،على �صعي��د االهتمام بالمعاني م��ا يمكن � ْأن
«ولي���س ف��ي ّ
(((2
يدان��ي �صنيع الح��ارث»
( )٢٤ولد �صدفه ،مرجع �سابق� ،ص 83
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نــحـــو

الس َي ِاق الن َّْح ِو ِّي
أَثَ ُر ِّ
ــــة
يــــد َد َل َل ِ
يـر َو َت ْح ِـد ِ
ِفـــي َتـغْ ِي ِ
الْ ُم ْف َر َد ِ
الص َي ِغ
ات َو ِّ

ِ�إ َّن َم� ْ�ن ُي ْم ِع��ن ال َّنظَ � َ�ر ِف��ي ْ أَ
ال َث� ِر
ال ْ�س� ِي َق ِة ال َّن ْح ِو َّي� ِة َي ِج� ْد ث ََّم� َة َعظِ ي� َ�م ْ َ أ
ِل ِت ْل ُك� ُ�م ْ أَ
ال�ص َي ِغ،
ات
ال ْ�س� ِي َق ِة فِي َت ْحدِي ِد َو َت ْغي ِي� ِر َد َل َل ِة ال ُْمف َْر َد ِ
العربية َو ِّ
ّ
اها
ال�س� َياقِ ال َّن ْح� ِو ِّي َق ْد َت َت َخلَّى َع��ن َم ْع َن َ
فَال ُْم ْف� َ�ر َد ُ
ات ب َِم��ا َت ْ�أثِي� ٍر مِ َن ِّ

�ي ا َّل�ذِي َت ُدلُّ َعل َْي ِه َما َّد ُت َها ِل َت ُدلَّ َعلَى � َآخ َر كَ ا َن ْت َق ْد اكْ َت َ�س� َب ْت ُه
ال ُْم ْع َج ِم� ِّ
ِ�إ ْث� َ�ر ا ْنتِظَ امِ َه��ا ِف��ي ِب َن��ا ٍء َّن ْح� ِو ٍّي ِب َع ْي ِن�هِ.
ال�ص ْرف َِّي� ُة ا َّل ِت��ي َ�أل َْح َق َه��ا
َو ِّ
ال�ص ْرف َِّي� ُة َل َت ْن َف��كُّ َت َت َغ َّي� ُ�ر َم َعانِيه��ا َّ
ال�ص َي� ُ�غ َّ

ال�ص ْر ِف� ُّ�ي ا َّل�ذِي ُ�ص َّب� ْ�ت فِي� ِه ِ�إ َل��ى �أُ ْخ� َ�رى ُف ِر َ�ض� ْ�ت َعل َْي َه��ا
ِب َه��ا َقا َل ُب َه��ا َّ

ِاخت َِل ِف
َج� َّ�ر َاء ُو ُجود َِه��ا ِف��ي َنظْ � ٍ�م َّن ْح� ِو ٍّي َو َت ْخ َتل ُِف ِت ْل ُك� ُ�م ال َْم َعا ِن��ي ب ْ

�ان َم��ا ذ ََه ْب َن��ا ِ�إل َْي � ِه مِ � َ�ن
َذ ِل ُك� ُ�م ال َّنظْ � ِمَ ،و َل َم َنا��َ�ص ِف��ي َ�س �بِيلِ ُب ْر َه� ِ
ا�ض َب ْع��ِ�ض ال ّن
ين َم ْدلُولَ
ِ
ا�س� ِت ْع َر ِ
�صو�ص مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن َو ّ
ال�ش��عر ُم ْ�س� َت ْنبِطِ َ
ْ
ين َذ ِلك ُُم اال ِْخت َِل َف ا َّلذِي طَ َر�أَ َعل َْي َهاَ ،و َل
ال ُْمف َْر َد ِ
ال�ص َي ِغ ِب َها ذَاكِ ِر َ
ات َو ِّ

ات
َ�ض ْي� َ�ر �أَ ْن َن ْب� َد�أَ ِبذِكْ � ِر �أَ َث� ِر ا ْل ِب َن��ا ِء ال َّن ْح� ِو ِّي ِف��ي َت ْغيِي� ِر َد َل َل� ِة ال ُْمف َْر َد ِ
وفَ ،فم ِْن
او ِل َن��ا َل َه��ا �إِلَى �أَ ْ�س� َ�ما ٍء َو�أَ ْف َعالٍ َو ُح� ُ�ر ٍ
َو ْه� َ�ي ُم َق َّ�س� َ�م ٌة حِ ْي� َ�ن َت َن ُ

الَ ْ�س� َ�ما ِء َق ْو ُل� ُه َت َعا َل��ى } :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
َ�ش� َ�واهِ ِد ْ أ
ان]123:
��ر َ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{ [�آلَ عِ ْم َ

�ي ال ُْم َقا ِب��لِ ِ أَلعِ � َّزةٍ
َح ْي� ُ�ث َلفْظَ � ُة «�أَ ِذ َّل�ةٌ» َت َخ َّل� ْ�ت َع� ْ�ن َم ْع َن َ
اه��ا ال ُْم ْع َج ِم� ِّ
«و َ�أ ْن ُت� ْ�م َ�أ ِذ ّلةٌ» َي ُعو ُد
َو َ�أ ْ�ص َب َح� ْ�ت ب َِم ْع َن��ى ِق َّل��ةٍ ؛ ِل َك� ْ�و ِن َّ
ال�ضمِي ِر فِي َق ْو ِلهَِ :

آدم َح ِامد
أ.م َح َّمد َع ِل ّي َ
ُ

ُأ ْست ٌَاذ ِب َج ِام َع ِة النِّي َل ْي ِن ،كُ ِّل َّي ِة ْال َد ِاب
ِق ْس ِم اللّغة العرب ّي ِة

ِين َو ُه� ْ�م َ
ل َر ْي َب� -أَعِ َّز ٌةَ ،ق��الَ َت َعالَىِ:اع� ِة ال ُْم ْ�س� ِلم َ
�إِ َل��ى َج َم َ

}ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ
َ
��ون]8:
ﮛ{ [ال ُْم َنا ِف ُق َ

الل
ان غَ ْي� َ�ر َم ْر ِ�ض� ٍّ�ي َع ْن � ُه مِ � ْ�ن ِق َب��لِ َّ ِ
َو ِل َك� ْ�و ِن ال �ذُّلِّ َي َق� ُ�ع َع َل��ى َم� ْ�ن كَ َ

َت َعا َل��ى َج� ُّد ُهَ ،ق��الَ َت َعا َل��ى} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
��ر ُة]61 :
ﯻ{ [ا ْل َب َق َ

ين ال ِّد ْر ِوي�� ُ�ش
�ار ِ�إ َل��ى َم ْع َن��ى ا ْل ِق َّل� ِة ِف��ي َلفْظَ � ِة َ�أ ِذ َّل��ةٍ ُم ْح ِي��ي ال ِّد ِ
َو َق� ْد َ�أ َ�ش� َ
�ف َحا ِل ِه��م
ٌ»ع� ْ�ن َ�ض ْع� ِ
حِ ي� َ�ن َق��الَ « :ا ْل ِك َنا َي � ُة ِف��ي َق ْو ِل �هِ�َ « :أ ْن ُت� ْ�م َ�أ ِذ َّلة َ
اب ا ْل ُق� ْ�ر� ِآن َو َب َيا ُن� ُه.]48/2 ،
َو َ�ض�آ َل� ِة َع َددِهِ � ْ�م�ِ [ »...إ ْع� َ�ر ُ

َوقَ��الَ َت َعالَ��ى} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ{
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��ف]79 :
[ا ْل َك ْه ُ
«و َر َاء ُه� ْ�م» َدا َّل� ًة َع َل��ى َم ْع َن��ى ُق َّدامَ ،و ُه� َ�و ِ�ض ُّد َما
َح ْي� ُ�ث َج� َ
�اء ْت َلفْظَ � ُة َ
�ور ِ�إ َل��ى َذ ِل ُك� ُ�م
�ار ْاب� ُ�ن َع ُ
ا�ش� ٍ
كَ ا َن� ْ�ت ُتفِي� ُد َح��الَ كَ ْو ِن َه��ا ُم ْف� َ�ر َد ًةَ ،و َق� ْد َ�أ َ�ش� َ

«و َر َاء ُه� ْ�م َم ِل��كٌ » ب َِم ْع َن��ى
«و َب ْع��ُ�ض ال ُْمف َِّ�س� ِر َ
ين ف ََّ�س� ُ�رواْ َ
ا ْل َّت ْغيِي� ِر ِب َق ْو ِل�هَِ :
يرَ ،]12/16 ،و َلفْظُ َ�س�فِينَةٍ ل َْي�� َ�س
« َ�أ َم َ
ام ُه� ْ�م َم ِل��كٌ [ »...ال َّت ْح ِري� ُ�ر َوال َّت ْن ِو ُ

َع َل��ى ِ�إطْ َل ِق� ِه َب� ْل ُه َو َلفْظٌ ُم َق َّي ٌد ب ِ
«�س�فِينَةٍ َخا ِل َيةٍ
ِ�صفَةٍ َ ،و�أَ ْ�صلُ ا ْلك ََل ِم َ
ال�س� َياقِ َعل َْي َها
مِ � َ�ن ا ْل ُع ُي� ِ
�وب» غَ ْي� َ�ر�أَ َّن ِت ْل ُك� ُ�م ال ِّْ�ص َف� َة َق� ْد ُح ِذ َف� ْ�ت ِل َد َل َل� ِة ِّ
دت �أَ ْن �أَعِ ي َب َه��ا»؛ ِ�إ ْذ ل ََّم��ا ُع ِل� َ�م َ�أ َّن� ُه َق� ْد �أَ ْح� َد َث ِب َها
َو َذ ِل ُك� ْ�م ِب َق ْو ِل�هَِ « :ف��أَ َر ُّ
ِين غَ ْي ُر
ا ْل َع ْي� َ�ب؛ ُب ْغ َي� َة َ�أ َّل َي ْ�أ ُخذ ََه��ا ال َْم ِل��كُ ُعل َِم َ�أ َّن ُب ْغ َي َة ال َْملِكِ مِ َن ال َّْ�س�ف ِ

ين
ال�ص َف َة َو َذ ِلك ُْم حِ َ
ال َْمع ِ
�ار ال َّز َم ْخ َ�ش� ِر ُّي ِ�إلَى :ق َِر َاءةٍ ُت ْثب ُِت ِّ
ِيبَ ،و َق ْد �أَ َ�ش� َ
»وقِي� َل فِي ِق� َ�ر َاء ِة �أُ َب ٍّي َو َع ْب� ِد َّ
اللِ«:كُ َّل َ�س�فِينَةٍ َ�صال َِحةٍ »
َق��الَ َ :
اف.]886 ،
ير ا ْلك ََّ�ش ِ
[ َتفْ�سِ ُ

ال ْف َع��الِ َق ْولُ�� ُه َت َعالَ��ى} :ﯖ ﯗ
��واهِ ِد ْ َ أ
َومِ ْ
��ن َ�ش َ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ{ [فَاطِ ��ر]28 :
ِف��ي ِق� َ�ر َاء ِة َم� ْ�ن َر َف� َ�ع َل ْف��ظَ ال َْج َل َل� ِة َّ ُ
»؛ح ْي� ُ�ث �أُ ْ�س� ِن َد َل ْف��ظُ « َي ْخ َ�ش��ى»
»الل َ
�إِلَى َلفْظِ ال َْج َل َلة َّ ُ
ِ«الل»َ ،ف َت َخلَّى الفعلُ « َي ْخ�شى» َع ْن َد َل َل ِت ِه ال ُْم ْع َجم َِّي ِة

ال�س� َياقِ ا َّلذِي
ان َق� ْد ُ�ض ِّم َن� ُه ِبف ْ
الر ْه َب� ُة َواكْ َت َ�س� َ�ب َم ْع ًن��ى كَ َ
َ�ض��لِ ِّ
َو ْه� َ�ي َّ
الر ْه َب ِة َل َتلِيقُ ب َِج َل ِل ِه �ُ -س� ْ�ب َحا َن ُه-
َو َر َد ف ِْي� ِه َو ْه� َ�و ْ إِ
ال ْج َ�لالُ ؛ ِل َك� ْ�و ِن َّ
َوفِي� ِه َي ُق��ولُ ال َّز َم ْخ َ�ش� ِر ُّيَ « :ف��إِ ْن ُق ْل� َ�ت َم��ا َو ْج� ُه ق َِر َاء ِة َم� ْ�ن َق� َ�ر�أَ�« :إِ َّن َما

َي ْخ َ�شى َّ ُ
اء َ« َو ُه َو ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز َو ُي ْحكَى َع ْن
الل مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََم َ
ار ٌة َوال َْم ْع َنى� :إِ َّن َما
ا�س� ِت َع َ
�أَ ِب��ي َحنِي َف�ةَ؟ ُقل ُْت :ال َْخ ْ�ش� َي ُة فِي َه ِذ ِه ا ْلق َِر َاء ِة ْ
�اف.]886 ،
�ير ا ْلك ََّ�ش� ِ
ُي ِج ُّل ُه ْم َو ُي َعظِّ ُم ُه ْمَ [ »...تفْ�سِ � ُ

الر َق ْع َمقِ :
َو َق ْولُ ْاب ِن َّ
َق ُالو ْا اقْ َت ِر ْح َش ْي ًئا ُن ِج ْد َل َك َط ْب َخ ُه
يصا
ُقل ُْت ْ
اط ُب ُخو ْا ِلي ُج َّب ًة َو َق ِم ً
�اء ا ْل ِف ْع��لُ «اطْ ُب ُخ��واْ» ب َِم ْع َن��ى�َ « :أخِ يطُ ��واْ» ِل َك� ْ�و ِن َم ْف ُعو ِل� ِه مِ َّما
َح ْي� ُ�ث َج� َ
ُي َخ��اطُ َو ُي َح��اكُ َ ،و ِلك َْو ِن ِه َق ْد ُ�س�بِقَ فِي �سِ � َيا ِق ِه ب َِم ْ�ص َد ِر طَ َب� َ�خ َف ُ�أ ِري َد ِب ِه
«ومِ ْن ُه ال ُْم َ�ش��اكَ َلةُ» َو ْه َي َ�أ ْن َتذْكُ َر ال َّْ�ش� ْ�ي َء
ال�س�كَّاكِ ُّيَ :
ُم َ�ش��اكَ َل ُت ُهَ .يقُولُ َّ
ُوم]533 ،
ِب َل ْف��ظِ غَ ْي� ِر ِه ل ُِوقُوعِ � ِه فِي ُ�ص ْح َب ِتهِ[ »...مِ ْف َت� ُ
�اح ا ْل ُعل ِ

وف َق ْو ُل � ُه َت َع�أ َل��ى } :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
َومِ � ْ�ن َ�ش� َ�واهِ ِد ال ُْح� ُ�ر ِ
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نــحـــو

ﭯ ﭰ{ [ا ْلف َْج�� ِر]30-29 :
اح َب� ِة
َح ْي� ُ�ث اكْ َت َ�س� َب ْت « ِف��ي» ِف��ي َق ْو ِل�هِِ « :ف��ي عِ َب��ادِي» َم ْع َن��ى ال ُْم َ�ص َ

َ�ض��لِ ا ْل ِب َن��ا ِء ال َّن ْح� ِو ِّي ا َّل�ذِي ا ْن َتظَ َم� ْ�ت فِي� ِه َوكَ ا َن� ْ�ت َق ْب��لُ َ�صال َِح ًة َل ُه
ِبف ْ
«م� َ�ع»
َو ِل َغ ْي� ِر ِه مِ � َ�ن ال َْم َعا ِن��يَ ،ي ُق��ولُ ال ُّْر َّما ِن� ُّ�ي�« :أَ َّن َه��ا ِلل ُْم َ�ص َ
اح َب� ِة ك��ـ َ
«م� َ�ع» عِ ْن َد َم��ا َق َّد َر َه��ا ِف��ي َق ْو ِل � ِه
�ار ال َّز ْركَ �شِ � ُّ�ي �إِ َل��ى �أَ َّن َه��ا ب َِم ْع َن��ى َ
�أَ َ�ش� َ

وف
[م َعانِي ال ُْح ُر ِ
«م َع عِ َب��ادِي» َ
َت َعا َل��ى« :فَا ْد ُخ ِل��ي ِف��ي عِ َبادِي» �أَ ْيَ :

ِ��ي.]78 ،
ل ُِّلر َّمان ِّ
ام ْي� ِ�ن{؛ َح ْي� ُ�ث ُف ِه� َ�م مِ � ْ�ن �سِ � َيا ِق َها
}وف َ
ِ�صا ُل� ُه ِف��ي َع َ
َو َق ْو ُل� ُه َت َعا َل��ىَ :
الر َّمان ُِّي ِب َق ْو ِلهَِ :و َق َّد َر َها
ال َّن ْح ِو ِّي �أَ َّن َها ب َِم ْع َنى « َب ْع َد»َ ،و َق ْد �أَ َ�ش� َ
�ار ِ�إل َْي ِه ُّ
ام ْي� ِ�ن» �أَ ْيَ :ب ْع َد
«وف َ
ِ�صا ُل� ُه فِي َع َ
ال َّز ْركَ �شِ � ُّ�ي « َب ْع� َد» ِف��ي َق ْو ِل� ِه َت َعالَىَ :
�ي.]80 ،
[م َعا ِن��ي ال ُْح� ُ�ر ِ
ام ْي� ِ�نَ .
َع َ
وف ل ُِّلر َّما ِن� ِّ

َو َق ْولُ�� ُه َت َعالَ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

��ورى]45 :
ﭫ ﭬ ﭭ{ ُّ
[ال�ش َ
»ع َل��ى َم ْع َن��ى ا ْل َب��اءِ؛ ِلك َْو ِن َه��ا َداخِ َل� ًة َع َل��ى «طَ � ْ�ر ٍف»
َح ْي� ُ�ث َد َّل� ْ�ت «مِ ْن َ

ون مِ ��ن طَ � ْ�ر ٍف
َو ْه� َ�و �آ َل� ٌة َي ُك� ُ
الر َّما ِن� ُّ�يَ « :ينظُ � ُ�ر َ
�ون ِب َه��ا ا ْل َّنظَ � ُ�رَ ،ي ُق��ولُ ُّ
�يَ .]82 ،و َق ْو ُل� ُه
[م َعا ِن��ي ال ُْح� ُ�ر ِ
َخ ِف� ٍّ�ي� ،أَ ْي بِطَ � ْ�ر ٍف َخ ِف� ٍّ�ي» َ
وف ل ُِّلر َّما ِن� ِّ

َت َعالَ��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 ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ { [الرع��د]11 :

َح ْي� ُ�ث َد َّل� ْ�ت «مِ � ْ�ن» ِف��ي َق ْو ِلهِ«:مِ � ْ�ن �أَ ْم� ِر َّ
اللِ» َع َل��ى َم ْع َن��ى ا ْل َب��اءِ؛ ِلك َْو ِن
«�أَ ْم � ِر» ُه َن��ا ُم َ�ضا َف � ًة �إِ َل��ى َل ْف��ظِ ال َْج َل َل � ِة َو َه �ذَا َي ْم َن� ُ�ع َع َّد َه��ا ب َِم ْع َن��ى
َم ْق � ُدو ِر ِه �ُ -س� ْ�ب َحا َن ُه -؛ ِ�إ ْذ َل َي ُح��ولُ َب ْي� َ�ن �أَ ْق � َدا ِر ِه َو َم� ْ�ن ُق � ِّد َر ْت َل ُه� ْ�م

الل َو ُق َّو ِت� ِه َو ْه� َ�ي
َحا ِئ�لٌَ ،و َي ْج َع ُل َه��ا ب َِم ْع َن��ى ُق� ْد َرةٍ َو ُق� َّ�وةٍ �َ ،أ ْي ب َِح� ْ�ولِ َّ ِ
حِ ي َن ِئ� ٍذ ب َِم ْع َن��ى ْال ْ�س� ِت َعا َنةِ.
َمل ُْح َ
وظ ٌة:

ال�س � َياقِ ال َّن ْح � ِو ِّي ِف��ي
مِ � ْ�ن خِ َ�لالِ ُو ُقو ِف َن��ا َع َل��ى َ�ش� َ�واهِ ِد َت ْ�أثِي � ِر ِّ
ات مِ ْن َ�أ ْ�س� َ�ما ٍء َو َ�أ ْف َعالٍ َد َل َل ًة
ات َت َب َّي َن َ�أ َّن ِلل ُْمف َْر َد ِ
َت ْحدِي� ِد َد َل َل� ِة ال ُْم ْف� َ�ر َد ِ

وج ُد فِي َما َّد ِت َها ال ُّث َلث َِّي ِة َو�أُ ْخ َرى لَحِ َق ْت َها �إِ ْث َر ُو ُجود َِها فِي
ُم ْع َجم َِّي ًة ُت َ
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َت َعالَ��ى}:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{ [ال َْمائِ�� َد ُة]38 :
ِ�صي َغ��ةٍ َ�ص ْرف َِّي��ةٍ كَ ا َن� ْ�ت َق� ْد ُ�ص َّب ْت فِي َها غَ ْي َر �أَ َّن ِلل َّْ�س� َياقِ ال َّن ْح ِو ِّي ا َّلذِي
ُ�س� ِبك َْت فِي ِه ال َْح َّق فِي َ�س� ْل ِب َها َما َت ُدلُّ َعل َْي ِه َو ِ�إكْ َ�س��ا ِب َها َم ْع ًنى ُي ْ�س� َت ْن َبطُ
اع ِة ال َّن ْح ِو َّي ِة َب ْع َد اال ِْ�س� ِت ْق َرا ِء َوال َّت ْحلِيلِ .
مِ � َ�ن ال ِّْ�ص َن َ
ات َو َل َت � ُدلُّ
وف ف ََ�لا َم ْع َن��ى َل َه��ا َح��الَ كَ ْو ِن َه��ا ُم ْف� َ�ر َد ٍ
َ�أ َّم��ا ال ُْح� ُ�ر ُ

اه��ا َدائ ًِم��ا ِف��ي َما
َع َل��ى َم��ا َت� ُدلُّ �إِ َّل ُم ْد َر َج� ًة ِف��ي �سِ � َياقٍ َّن ْح� ِو ٍّي ف ََم ْع َن َ
وم.
َي ْك َت ِن ُف َه��ا مِ � َ�ن ال ُّنظُ ِ
ا�س � ُة َ�أ َث � ِر ا ْل ِب َن��ا ِء ال َّن ْح � ِو ِّي ِف��ي َت ْغيِي � ِر َد َل َل � ِة
َو َب ْع � َد َ�أ ْن َت َّم� ْ�ت د َِر َ

ا�س � ِة �أَ َث � ِر
ال ُْم ْف� َ�ر َد ِ
�ون ُّ
ات َوا ْن َق َ�ض��ى ا ْل �ك ََل ُم َعل َْي �هَِ ،ي ُك� ُ
ال�ش� ُ�ر ُ
وع ِف��ي د َِر َ
ال�ص َي� ِ�غ َت ْح� َ�ت َع َنا ِوي� َ�ن
ال�س� َياقِ ال َّن ْح� ِو ِّي ِف��ي َت ْغيِي� ِر َو َت ْحدِي� ِد َد َل َل� ِة ِّ
ِّ
ال�ص َي ِغ
ال ْ�س� َ�ماءَِ ،و ِ�ص َي� ُ�غ ْ َأ
ث ََل َث��ةٍ هِ � َ�ي�ِ :ص َي� ُ�غ ْ َأ
ال ْف َع��الِ َوال َّت ْف ِري��قُ َب ْي� َ�ن ِّ

ال ُْم ْ�ش � َت َركَ ةَِ ،ف ِف��ي ِ�ص َي� ِ�غ ْ أَ
ا�ش � َت َّق ْت مِ � َ�ن
ال ْ�س� َ�ما ِء َن ِج � ُد �أَ َّن ال َع� َ�ر َب َق � ِد ْ
اء ذ ََو ِ
�ان ف َْرعِ َّي��ةٍ
ات َ�أ ْو َز ٍان ِب�أَ ْع َيا ِن َه��ا؛ ِل َت� ُدلَّ َع َل��ى َم َع� ٍ
ال َْم َ�ص��ا ِد ِر �أَ ْ�س� َ�م ً

ِا�س� ِم ا ْلفَاعِ لِ
ا�س� ِم ا ْلفَاعِ لِ َو�صي��غ ال ُْم َبا َل َغ ِة َو ِّ
ال�ص َف ِة ال ُْم َ�ش� َّ�ب َه ِة ب ْ
َن ْح� َ�وْ :
ال�ص َي� ِ�غ ِت ْل ُك� ْ�م َق� ْد َت َت َل َ�ش��ى ِ�إذَا َما ُز َّج
ا�س� ِم ال َْم ْف ُع��ولِ غَ ْي� َ�ر َ�أ َّن َم َعا ِن� َ�ي ِّ
َو ْ
ون �سِ � َياقٍ ُيكْ�سِ � ُب َها مِ َن ال َْم َعانِي َما َت ُدلُّ َعل َْي ِه ُنظُ ُم ُهَ ،يقُولُ
ِب َها فِي �أَ ُّت ِ

َّات
َح ْي� ُ�ث ال َْم ْع ُه��و ُد ِف��ي ِ�صي َغ� ِة «فَاعِ ��ل» ال َّد َل َل� ُة َع َل��ى ال َْح� َد ِث َوال�ذ ِ
ِا�س � ِت ْث َناء
ا َّل ِت��ي َ�أ ْو َق َع��تِ ال َْح � َد َثَ ،و َل ِك� ْ�ن ل ََّم��ا َل� ْ�م ُي َق َّي � ْد َح � ُّد ا ْلقَطْ � ِ�ع ب ْ

ان ِل َز ًاما َج ْعلُ
ال ُْم ْ�ضطَ ِّر َول َْم ُي َح َّد ْد مِ ْق َد ُار ال َْم ْ�س ُروقِ َو َل كَ ْي َف ُ�سرِقَ ؛ كَ َ
«�س��ا ِرق» ب َِم ْع َن��ى « َف َّع��الٍ » ا َّل ِت��ي َت � ُدلُّ َع َل��ى ال ُْم َبا َل َغ � ِة
«فَاعِ ��ل» ِف��ي َ
اع � َة
َو ْالح ِت� َ�ر ِ
اف َو ْه� َ�ي ُت َ�ضاهِ ��ي حِ ي َن ِئ � ٍذ « َن َّب��الٍ » َ�أ ْيُ :م ْح َت � ِر ٌف ِ�ص َن َ

اح؛ ِل َك� ْ�و ِن ا ْل ُف َق َها ِء
الر َم ِ
«ر َّم� ٍ
�اح» �أَ ْي :ال��ذي َي ْم َت ِه� ُ�ن ِ�ص َن َ
ال َّن ْب��لِ َ ،و َ
اع� َة ِّ
�ون
َق � ِد ْ
�ون ال َْم ْ�س� ُ�روقُ َم ْح� ُ�رو ًزاَ ،و َ�أن َي ُك� َ
ا�ش � َت َرطُ واْ ِف��ي ا ْلقَطْ � ِ�ع َ�أن َي ُك� َ

َع ْ�ش� َ�ر َة َد َراهِ � َ�م عِ ْن� َد �أَ ِب��ي َحنِي َف�ةََ ،و ُر ْب� َ�ع دِي َن ٍارعِ ْن� َد َما ِل��كٍ َوال َْ�ش��ا ِفع ِِّي
�افَ .]290 ،و ْاعت َِما ُد َد َل َل ِة
�ير ا ْلك ََّ�ش� ِ
َو َع ِن ال َْح َ�س� ِ�ن د ِْر َه ًما[ .ا ْنظُ ْرَ ،تفْ�سِ � َ
«�س��ا ِرق» َو َ�ص ْر ِف َها َع ْن كَ ْو ِن َها
ا ْل ِم ْه َن�ةِ� ،أَ ْي :مِ ْه َن� ُة ال َّْ�س� ِر َق ِة فِي ِ�صي َغ ِة َ
ال�س� ِر َق َة
ْ
ا�س� َ�م فَاعِ لٍ ُي ْغنِي َع ْن ُ�ش� ُ�روطِ ا ْل ُف َق َها ِء ِت ْلك ُْم؛ ِلك َْو ِن َم ْن َي ْم َت ِه ُن َّ

ِيح ا ْل ُك ُن��و َز َو َل َيذ َُر َ�ش� ْ�ي ًئا مِ � َ�ن ال َْم��الِ َت َنا ُل ُه َي ُد ُه؛
ور َو َي ْ�س� َتب ُ
َي ْق َتحِ � ُ�م ال� ُّد َ

ُون َح َيا ِت� ِه َو َح َي��ا ِة َم ْن َت َق� ُ�ع َعل َْي� ِه كَ فَا َل ُت ُه،
ِلك َْو ِن� ِه َم ْعن ًِّي��ا ِب َت ْدبِي� ِر ُ�ش��ؤ ِ
اج
�ص ا ْل ُق ْر�آن َِّي ُم ْك َتمِلَ ال َّد َل َل ِة َل َي ْح َت ُ
َو ْه� َ�و َ�أ ْولَى بِاال ِّت َخ��ا ِذ ل َِج ْع ِل ِه ال ّن َّ
اج ِت َه��ا ِد ُم ْج َت ِه� ٍد َو َل َي َنا ُل� ُه ا ْن ِت َق��ا ُد ُم َت َر ِّب� ٍ��ص مِ ��ن مِّ َّل��ةٍ ُ�أ ْخ� َ�رى٠
ِ�إ َل��ى ْ
ِيوا ُن ُه]141-139 ،
َو َيقُولُ ْ َأ
ال ْع َ�شى[:د َ

َل ْو َأ ْسنَ َد ْت َم ْي ًتا ِإ َلى َن ْح ِر َها
َع َ
ـــــر
اش َو َل ْم ُي ْنقَ لْ ِإ َلى َق ِاب ِ
َحتَّ ى َيقُ َ
اس ِم َّما َر َأ ْوا
ول النَّ ُ

ـــــــــر
اش
َيا َع َج ًبا ِلل َْم ِّي ِت النَّ ِ
ِ
ا�س� َ�م فَاعِ لٍ َت ُدلُّ
َح ْي� ُ�ث َت َخ َّل� ْ�ت ِ�صي َغ� ُة «فَاعِ ل» فِي «نَا�شِ � ِر» َع ْن كَ ْو ِن َها ْ
َّات ا َّل ِت��ي �أَ ْو َق َع��تِ ال َْح� َد َث َواكْ َت َ�س� َبتِ ال َّد َل َل� َة َع َل��ى
َع َل��ى ال َْح� َد ِث َوال�ذ ِ
ال�س� َياقِ ال َّن ْح� ِو ِّي؛ ِل َك� ْ�و ِن ال َّت َع ُّج� ِ�ب مِ َّما ُفعِلَ
«م ْف ُع��ول» ِبف ْ
َم ْع َن��ى َ
َ�ض��لِ ِّ
ِب� ِه َل مِ َّم��ا َف َعلَ ُه َو.

َوقَ��الَ َت َعالَ��ى} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭹ{ [ا ْل َقا ِر َع��ةُ]7-6:
ﭸ
ٍ
«م ْف ُع��ول»،
«ر ِ
َح ْي� ُ�ث َج� َ
ا�ض َي��ة» ب َِم ْع َن��ى َ
�اء ْت ِ�صي َغ � ُة «فَاعِ ��ل» ِف��ي َ

ِي�ش� ِة ل َْي َ�س� ْ�ت َل َها
«ر ِ
«م ْر ِ�ض َّية»ٍ ؛ ِلك َْو ِن ا ْلع َ
َو َعل َْي� ِه َت ُك� ُ
ا�ض َيةٌ» ب َِم ْع َنى َ
�ون َ

الر َ�ض��ى َو ْه� َ�و ِف ْع� ٌل َق ْلب ٌِّي كَ َم��ا َن ْعل َُم َب ْل َي َق� ُ�ع َعل َْي َها
�إِ َرا َد ٌة َح َّت��ى َت ْف َع� َل ِّ
«و َو ْ�ص ُف
ار ِ�إلَى َهذَا ْاب ُن َع ُ
ا�ش ٍ
ور حِ َ
ين قَالَ َ :
الر َ�ضى َو ُي ْف َعلُ ِب َهاَ ،و َ�أ َ�ش َ
ِّ

ا�ض ِب َها
الر ِ
»ر ِ
ا�ض��ي َ�صاحِ ُب َها َر ٍ
ال َْح َي��ا ِة ب�ـِ َ
ا�ض َية» َم َج��ا ٌز َع ْقل ٌِّي؛ ِ أَل َّن َّ
ير
ف َُو ِ�صف َْت ِب ِه الع َ
الر َ�ضى َ�أ ْو َز َم ُ
الر َ�ضى» [ال َّت ْح ِر ُ
ان ِّ
ِي�شةُ؛ ِ َأل َّن َها َ�س َب ُب ِّ
َوال َّت ْن ِوي� ُ�ر.]514/30 ،
ال ْف َع��الِ َن ِج� ُد �أَ َّن ا ْل َع� َ�ر َب َق� ْد َو َ�ض َع� ْ�ت ِ�ص َي� َ�غ ْ َ أ
َو ِف��ي ِ�ص َي� ِ�غ ْ َ أ
ال ْف َع��الِ
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نــحـــو

ا�ض��ي،
َدا َّل � ًة َع َل��ى ال َّز َم� ِ�ن َن ْح� َ�وَ « :ف َع � َل» ا َّل ِت��ي َت � ُدلُّ َع َل��ى ال َّز َم� ِ�ن ال َْم ِ

اال�س� ِت ْق َبالِ َو ْه� َ�ي َدقِي َق� ٌة فِي َما
َو« َي ْف َع��لُ » ا َّل ِت��ي َت� ُدلُّ َع َل��ى ال َْح��الِ �أَ ِو ْ

اق َّن ْح� ِو ٌّي َي ْ�س� ُل ُب َها ِت ْل ُك� ُ�م
كَ ا َن� ْ�ت َق� ْد ُو ِ�ض َع� ْ�ت َل� ُه َم��ا َل� ْ�م َي ْك َت ِن ْف َه��ا �سِ � َي ٌ
ال َّد َل َل� َة َو ُي َح ِّم ُل َه��ا �أُ ْخ� َ�رى َن ْح� َ�و َق ْو ِل� ِه َت َعا َل��ى} :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{
[ا ْل َب َق َر ُة]87 :

�ي مِ ��ن �سِ � َياقِ ا ْل�ك ََل ِم
َح ْي� ُ�ث اكْ َت َ�س� َ�ب ا ْل ِف ْع��لُ « َت ْق ُت ُل��ون» َم ْع َن��ى ال ُْم ِ�ض� ِّ
�ار
ار َع ِة ا َّلتِي ُت َ
وج ُد فِي ِ�صي َغ ِت ِه َّ
ال�ص ْرف َِّيةَِ ،و َق ْد �أَ َ�ش� َ
ُم َت َخل ًِّي��ا َع� ِ�ن ال ُْم َ�ض َ

�ار مِ � ْ�ن َت َ�س��ا�ؤُلٍ ِب َق ْو ِل�هَِ » :ف� ِ�إ ْن ُقل َْت َه َّل
ال َّز َم ْخ َ�ش� ِر ُّي ِ�إ َل��ى َذ ِل ُك� ْ�م ب َِم��ا �أَ َث� َ
ا�ض َيةُ؛
قِيلَ َ :و َف ِري ًقا َق َت ْل ُت ْم؟ ُقل ُْتُ :ه َو َعلَى َو ْج َه ْي ِن� :أَ ْن ُت َرا َد ال َْحالُ ال َْم ِ

ِ أَل َّن ْ أَ
ار ُه ِف��ي ال ُّنفُو�� ِ�س َو َت ْ�ص ِوي� ُ�ر ُه ِف��ي
ا�س �ت ِْح َ�ض ُ
ال ْم� َ�ر فَظِ ي� ٌ�ع َف�أُ ِري � َد ْ

ون َح ْولَ َق ْتلِ
وم ُ
ا ْل ُق ُل� ِ
�وبَ ،و�أَ ْن ُي� َ�را َد َو َف ِري ًق��ا َت ْق ُتلُو َن ُه ْم َب ْع ُد؛ َ َ أل َّن ُك� ْ�م َت ُح ُ
ُم َح َّم ٍد �َ -صلَّى ا ُ
�ير
هلل َعل َْي ِه َو َ�س�ل ََّم -ل َْو َل َ�أ ِّني َع َ�ص ْم ُت ُه مِ ْنك ُْمَ [ »...تفْ�سِ � ُ

ا�ض ِر.
ا�ضي ِ �إلَى ال َْح ِ
ا�س َت ْح َ�ض َر ال َْح َد َث ِب َن ْق ِل ِه مِ َن ال َْم ِ
فِي كَ ْو ِن ِه ْ

ان ث ََّم� َة ِ�ص َي ٌغ َت ْ�ش� َت ِركُ فِي َها
ال�ص َي� ِ�غ َف�إِ َّن� ُه ل ََّم��ا كَ َ
�أَ َّم��ا ال َّت ْف ِري��قُ َب ْي� َ�ن ِّ

ال ْ�س� َ�ما ُء َو ْ أَ
ْ أَ
ال�س � َياقُ ال َّن ْح � ِو ُّي ف َْي َ�ص ً�لا َت ْم َت��ا ُز ِب َت ْ�أثِي � ِر ِه
ال ْف َع��الُ  ،كَ َ
ان ِّ
[م ْق َت َب�� ٌ�س مِ ْن
الَ ْ�س� َ�م ُاء َو ْ أ
ْأ
الَ ْف َعالُ َع ْن َب ْع ِ�ض َها َن ْح َو َق ْولِ َّ
ال�ش� ِ
�يخ َتا َتاي ُ
ان
َب ْرنَامِ جُ :دكَّ ان َو َّد ا ْل َب ِ�صير ،فِي ْ ِإ
ارا كَ َ
الذ َ
ال�سو َدان َِّيةِ] َي ْم َد ُح َج ً
َاع ِة ُّ
اجةٍ َجا ًزا:
َق ْد َم َن َح� ُه مِ ل َْء ُز َج َ

َم َلكْ ُت َأ ِز َّم َة ّ
اح ِت َك ًارا
الشعر ْ

ــــــد َارا
يض َغ َدا َم َ
َو ِلي َف َل ُك الْقَ ِر ِ

ـــارا
ايا َو َل َأ ْو َق ْ
َأ َرى َش ً
ــــــد ُت َن َ

ــــح
َو َل َي ْنفَ ُّك ِل ِ
يمي ُك َّل ُص ْب ٍ
ــارا
ول ُي ِ
ِب َص ْح ِن الْفُ ِ
اع ِت َب َ
ولينَ ا ْ

وف َن َرى ِد َق ً
اقا
َو ِفي َنقْ ِط ال ُْح ُر ِ
ِم َن ْ َ
مــــــ َر َارا
ال ْس َر ِار َن ْش َه ُد َها ِ
اي َنقْ ًطا
َف ِفي َج ٍاز َن َرى ِفي الزَّ ِ

ــو َارى
اي ِفي َج ٍار َت َ
َو َنقْ ُط الزَّ ِ

َف ِع ْن َد النَّ قْ ِط َص َار ال َْج ُار َجازً ا

ــــــــي
َو ِإنَّ َك َيا ُم َح َّم ُد َيا َع ِل
ُّ
ـــــــــــارا
َ َت َسنَّ ْم َت ال َْم َع ِال َيا َوالْفَ َخ
َ
َم َ َ
جـــــازً ا َو ِإ ِّني
اج ًة
ل َت زُ َج َ
َ

ــه َد َارا
ــص ِم ْن ُ
خـــ ٍ
لَقَ َّر َب ُك ُّل َش ْ

َو َل ْو َل َجازُ ُك ْم َما َجازَ ِلـــي َأ ْن

ـــــارى
ِل َيــــلْقَ ْوا ِمثْ َل ُه َب ُاتو ْا َح َي َ

ِم َن ْ َ
ــــــــع ِار َأمـــ َ ُ
ل َها َن َ
ال ْش
ـــض َارا
َ
ْ

جــ َارا
َو ِعنَ َد ال َْح ْذ ِف َص َار َ
الجازُ َ

َو َل ْو َع َر َف ال َْخ َل ِئ ُق ُص ْن َع َج ِاري

َو َيا َه ْي َه َ
ـــــــــورا
ات َل ْو َب َح ُثوا ُد ُه
ً

َو َل ْو َص َّح ال ِْج َو ُار ِب َل ِج َد ٍار
ــــــد َارا
ْجـ َ
َأزَ لْنَ ا َب ْي َن َب ْي َت ْينَ ا ال ِ

ا�س� ً�ما ل َِ�ض ْر ٍب
�ون ِف ْع ً�لا َم ِ
«ج��از» �أَ ْن َت ُك� َ
َح ْي� ُ�ث َت ْ�ص ُل� ُ�ح ُم ْف� َ�ر َد ُة َ
ا�ض ًي��ا َو ْ
مِ � َ�ن ال ُْم ْ�ش� َت َّق ِ
ات ا ْل ِّنفْطِ َّي� ِة غَ ْي� َ�ر َ�أ َّن� ُه عِ ْن َد َم��ا َو َر َد ْت ُم ْن َتظِ َم� ًة فِي �سِ � َياقٍ
َّن ْح� ِو ٍّي اكْ َت َ�س� َب ْت مِ ْن� ُه َم��ا ُي َح� ِّد ُد َد َل َل َت َه��ا َو ْه� َ�و َق ْو ُل� ُهَ « :ل� ْ�و َل َجا ُزكُ � ْ�م
ا�س� ً�ما ل ُِوقُوعِ َه��ا ُم َ�ضا ًف��ا
َم��ا َج��ا َز ِل��ي �أَ ْن �أَ َرى»...؛ ِل َك� ْ�و ِن َ
«جا ُزكُ � ْ�م» ْ

َوا ِلإ َ�ضا َف� ُة مِ � ْ�ن َخ َ�صائِ��ِ�ص ْ أَ
«ج��ا َز ِل��ي �أَ ْن َ�أ َرى» َف ِف ْع� ٌل
ال ْ�س� َ�ماءِ� ،أَ َّم��ا َ
ور.
�ار َو َم ْج ُر ٌ
ِلك َْو ِن� ِه ُ�أ ْ�س� ِن َد ِلل َْم ْ�ص� َد ِر ال ُْم��ؤ ََّولِ َو َت َع َّل��قَ ِب� ِه َج� ٌّ
ا�ض ُه مِ ��ن ُن ُ�صو� ٍ��ص كَ ا َن��تِ
َو َب ْع � َد ال ُْو ُق� ِ
ا�س � ِت ْع َر ُ
�وف َع َل��ى َم��ا َت� َّ�م ْ
ال�ص َي� ُ�غ فِي ِه� َّ�ن َق� ْد ُ�س�ل ِْب َن َم��ا كُ � َّ�ن ُي َن��اطُ ِب ِه� َّ�ن َح ْم ُل� ُه مِ � َ�ن
ال ُْم ْف� َ�ر َد ُ
ات َو ِّ
ات ب َِما ا ْن َتظَ َم ُه َّن مِ ْن �سِ َياقٍ َت َب َّي َن َل َنا َ�أ َّن
ا ْل َّد َل َل ِة َو ُح ِّمل َْن �أُ ْخ َرى ُم َت�أَ ِّث َر ٍ
ات
يم ْ أ
ْأ
الَ َث ِر فِي َت ْغيِي ِر َو َت ْحدِي ِد َد َل َل ِة ال ُْمف َْر َد ِ
الَ�سِ َي َق َة ال َّن ْح ِو َّي َة َل َها َعظِ ُ
ال�ص َي� ِ�غ َو َلغَ � ْ�ر َو فِي َذ ِل ُك� ْ�م ،فَال َّن ْح ُو َف� ْ�ر ُع ال َْم ْع َنى.
َو ِّ

�اف]85 ،
ا ْلك ََّ�ش� ِ
ِيوا ُن ُه:]225 ،
َوقَالَ َت�أَ َّبطَ َ�ش ًّرا [د َ

ـــم
َأ َل َم ْن ُم ْب ِل ٌغ ِفتْ َي َ
ان َف ْه ٍ
ِب َما َل َق ْي ُت ِع ْن َد َر َحى ِب َط ِان
يت ال ُْغ َ
هــــــ ِوي
ِب َأ ِّني َق ْد َل ِق ُ
ول َت ْ
حــ ِان
ِب َس ْب َس َب َكال َّ
ْص ِحيفَ ِة َص ْح َص َ
ــــــن
َفقُ ل ُْت َل َها ِك َل َنا ِن ْض ُو َأ ْي ٍ

َأ ُخو َسفَ ٍر َف َخ ِّلي ِلي َم َ
ـــك ِاني
ــــــــوى
َف َش َّد ْت َش َّد ًة َن ْح ِوي َف َأ ْه
َ

ول َي َم ِانـــــــــي
َل َها َكفِّ ي ِب َم ْصقُ ٍ

ـــها ِب َل َد َه ٍش َف َخ َّر ْت
َف َأ ْض ِر ُب َ

ــــــــــــــــــر ِان
يعا ِلل َْي َد ْي ِن َو ِلل ِْج
َص ِر ً
َ
ال�صي َغ� ِة « َ�أ ْ�ض ِر ُب َها» َد ًّال َعلَى َما َم َ�ضى؛
َح ْي� ُ�ث َج� َ
�اء ا ْل ِف ْعلُ ال ُْم َ�ضا ِر ُع ِّ
ِل َك� ْ�و ِن ا ْل�ك ََل ِم َم ُ�س��و ًقا َعلَى َ�س�بِيلِ الْحِ كَا َي�ةَِ ،وفِي ِه ُن ْك َت� ٌة َب َلغِ َّي ٌة َت ْب ُدو
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توا�صلي��ا وح�س��ب ،ب��ل ه��ي
نظام��ا
العربي��ة لي�س��ت
وعل��ى ه��ذا ف�� ّإن
ًّ
ً
ّ

بعض خصائص

و�س��داه ،و�أداة للتفكير والإب��داع .وح ّتى نكون من�صفين
لُحم��ة الفك��ر ُ
ال�سو�سيو -ل�ساني ،ون�ستخرج مختلف
لها «علينا � ْأن َن َ
در�س واقِعنا ّ

ومميزاتها
العربية
ّ
ّ
الرغــم مــن ذلــك ،فقــد وقفــت
المســتويات واألصعــدة ،ولكنّ هــا علــى ّ

الصمــود وتجــاوز ِّ
كل العقبــات.
بأســرار عجيبــة ،مكَّ نــت
ّ
العربيــة مــن ّ

ً
أول -التّ كرار:

«ومما
ولع ّل تكرار المعنى دون اللّفظ هو ما �شرحه ابن الأثير:
ّ

العربيــة والجاهليــن لقيمتهــا أو الحاقديــن علــى
مــن طــرف أعــداء
ّ

التــي جعلتهــا فــي تطـ ّـور دائــم ،بتناولنــا لبعــض ّ
الظواهــر التــي تتّ ســم

ومميزاتها فيما ي�أتي:
العربية
وت ّت�ضح خ�صائ�ص
ّ
ّ

ثماني��ة عر�ضها م�ؤ ِّل��ف مق ِّدمة الكتاب.

بهــا .وهــي  -قبــل هــذا وذاك -تتعـ ّـرض لكثيــر مــن العواصــف واألزمــات

ومميزاتهــا
المتكلّميــن بهــا؛ لــذا ســوف نبــرز بعــض خصائــص هــذه اللّغــة
ّ

قني��ات ال ّناجعة» (((.
آلي��ات وال ّت ّ
عليمي��ة المنا�س��بة وال ّ
الطّ رائ��ق ال ّت ّ

العربية ،و ُي َمكِّن��ه من ال ّتعرف على
الف�صاح��ة الت��ي تتم ّت��ع بها اللّغة
ّ

العربية ،ب��ل في العالم ،وذلك م��ن �أجل و�ضع
فق��ط ف��ي المجتمع��ات
ّ

�ي � ْأن يلتزم بها ،وهي
المعرف� ّ�ي الت��ي ينبغ��ي عل��ى الم�ؤلِّف �أو البالغ� ِّ

ـب دالالتهــا ،أو تفتيــت مفاهيمهــا وســلب ثقــة أهلهــا
ألفاظهــا ،أو انتــزاع لـ ّ

ال�سلك �أ ّنه �إذا كان ال ّتكرير في المعنى يدلُّ على معنيين:
ينتظم بهذا ّ

د.عبد اإلله اإلسماعيلي
المملكة المغرب ّية

�أحدهم��ا خا� ّ��ص والآخ��ر ع��ام كقول��ه تعال��ى} :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ{ [�آل عم��ران]104 :

العربي��ة وم�س��الكها .ويك��ون ف��ي ال ّنح��و كذل��ك ول��ه
بع���ض م� ّؤه�لات
ّ
�أ�سبابه ودواعيه :ك� ْأن يتق ّدم الفاعل �أو الخبر على الفعل �أو المبتد�أ.

�نادية القائمة :وم��ن الحاالت التي
وه��ذا يدخ��ل �ضم��ن العالقة الإ�س� ّ

يتق� ّدم فيه��ا الخبر على المبت��د�إ وجو ًبا:

�ضمير يعود على بع�ض الخبر:
� -1إذا ا ّت�صل بالمبتد�أ
ٌ

م��ن المعل��وم � ّأن الخب��ر ق��د يك��ون كلم��ة واح��دة مث��ل المبت��د�أ ،وق��د
كالمية متع� ّددة ،ولأجل هذا ف� ْإن �صادف عو ُد
ي�أت��ي مرف ًق��ا ب�أجزاء
ّ
المت�صل بالمبتد�أ على �أحد �أجزاء الخبر ،حينئذ يتع ّذر حلول
ال�ضمير
ّ
ّ
المبت��د�أ ف��ي مكان��ه �صدر الجملة .مثال ذل��ك قوله تعالى:
}ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ{ [محمد]24 :

قلوب» الذي تق ّدم على
ّ
فال�ش��اهد هنا هو الخبر �ش��به الجملة« :على ٍ

ال�ضمي��ر «اله��اء» عل��ى بع���ض الخب��ر
المبت��د�أ «�أقفاله��ا» ب�س��بب ع��ود ّ
«قلوب».

ف��إن الأم��ر بالمعروف خير ،ولي���س كلُّ خير �أم� ً�را بالمعروف ،وذلك

ه��ا هن��ا �أ ّن��ه ذك��ر الخا���ص بع��د الع��ام لل ّتنبي��ه عل��ى ف�ضل��ه ،كقول��ه

م�ضافة ،ف�إذا ح�صل ذلك وكان الخبر �شبه جملة ،ف� ّإن الخبر يتق ّدم

المخ�ص�ص��ة ب�� ْأن تك��ون غي��ر مو�صوف��ة �أو
المق�ص��ود بال ّنك��رة غي��ر
ّ

تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ{ [البق��رة]238 :

[البقرة]10 :

وكقوله تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ٌ
[الرحمن]68 :
ﭔ{ ّ

مخ�ص�صة «مر�ض».
الخبر �شبه جملة مق ّدم ،والمبتد�أ نكرة غير
ّ

وكقول��ه تعال��ى} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ{ [الأح��زاب]72 :

ف�� ّإن الجب��ال داخل��ة ف��ي جمل��ة الأر���ض ،لك� َّ�ن لف��ظ الأر���ض ع��ام،

والجبال خا�ص .وفائدته ها هنا تعظيم �ش�أن الأمانة الم�شار �إليها
( )١لطيفة هبا�شي :تعليم ّية ال ّلغات وال ّلغة العرب ّية� :إ�شكال ّيات وتحد ّيات؛ مجلة التّوا�صل في
ال ّلغات والآداب؛ جامعة باجي مختار عنابة؛ عدد 37؛ � ،2014ص.180.
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العربية ،وهو
الرفيع��ة الت��ي تزخر بها لغتن��ا
ّ
ه��و �أح��د الأ�س��اليب ّ

م�س��ت ا�س��تعمالها وانت�ش��ارها �أو انح�س��ارها لي���س
ال ّت ّ
غي��رات الت��ي ّ

الأثير (ت637 :هـ) الذي ح ّدد في م�ؤلَّفه ال ّأول بع�ض بنود االطّ الع

منيعــا فــي وجــه ّ
ـس أو اإلطاحــة بهــا ،أو تخريــب
ـدا
سـ ًّ
ً
كل مــن يريــد المـ ّ

ثانيا -التّ قديم والتّ أخير:
ً

البالغي عل��ى الخ�صو�ص؛
يم�� ُّ�س عل��ى م�س��توى اال�س��تعمال الجان� َ�ب
َ
َّ

يهم
ويمك��ن تق�س��يمه �إل��ى ق�س��مين :تكرار يه� ّ�م اللفظ والمعن��ى .و�آخر ّ
ال�س��ائر) البن
المعن��ى دون اللّف��ظ كم��ا ه��و ثاب��ت ف��ي كت��اب (المث��ل ّ

تحديــات جليلــة علــى كل
العربيــة تواجــه اليــوم
أن
مــن الثّ ابــت َّ
ّ
ّ

وتفخي��م �أمره��ا»((( .

عل��ى المبت��د�أ .مثال ذلك قول��ه تعالى} :ﮃ ﮄ ﮅ{

� ّإل � ّأن الأم��ر ق��د يتج��اوز ذل��ك �إل��ى �إق��رار تقدي��م وت�أخي��ر ف��ي �إط��ار
البالغي��ة الت��ي ي�ؤطّ ره��ا عل��م البي��ان.
عالق��ة �أخ��رى ه��ي العالق��ة
ّ

ني��ة ال ّت�أخير،
وال ّتقدي��م وال ّت�أخي��ر عل��ى �ضربي��ن� :ض� ْ�رب يراع��ى فيه ّ

ال�ش��يء ع��ن حك��م �إل��ى حك��م .وه��ذا لعم��ري م��ن
و�آخ��ر يت� ّ�م في��ه نق��ل ّ

�يوطي (ت911 :هـ) .وقد
�أ�س��رار بالغة الكالم كما �أكّ د على ذلك ّ
ال�س� ّ
البالغي��ون الغاي��ة م��ن ه��ذا ال ّتقدي��م وال ّت�أخير م��ن خالل هذا
و�ض��ح
ّ
ّ
ال�سائر ،البن الأثير ،الق�سم ال ّثالث� ،ص.28:
( )٢المثل ّ
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العربي��ة الف�صيح��ة ق��د تتي��ح
العام ّي��ة دونم��ا كبي��ر معان��اة ،ولك��ن
ّ
ّ

اال�صطالحية المنبثقة
خرج تلك الإبداعات
ّ
قلب اللّغة توازي جدي ًدا َّ

العربي��ة �أو غيره��ا م��ن اللّغ��ات غي��ر المواكب��ة
يقط��ع الطّ ري��ق عل��ى
ّ

الم�س��توى البالغ��ي ّك� ْأن يتع ّل��ق الأم��ر بتعظيم �أو منا�س��بة �أو َ�س� ْ�بق...

�أو 474ه��ـ) ،واب��ن الأثي��ر (ت637 :ه��ـ) ،وال َّز َملْكان��ي (ت727 :ه��ـ)

العربي��ة ،وه��ي ف��ي
تجعلن��ا نن�س��ج �ألفاظً ��ا وتراكي��ب جدي��دة تخ��دم
ّ

فر�ضن��ا � َّأن المتابع��ة كان��ت ج ّدي��ة كما يح�صل في لغ��ات �أخرى من

عما يجري في الواقع من ن�شاط
المعجم ،الذي يبقى بعي ًدا ك ّل البعد ّ

نب��ه ل��ه« :ك�أ ّنهم
�وي (ت180 :ه��ـ)
وح ّت��ى �س��يبويه ال ّنح� ّ
المتمي��ز ق��د ّ
ّ

روح جدي��دة وعنا�ص��ر مليح��ة تق��وي اللّغ��ة وتدف��ع به��ا �إل��ى
ب�ض� ّ�خ ٍ

الجرجاني (ت471 :هـ
ال�ش��أن عبد القاهر
يمك��ن � ْأن يراج��ع في هذا ّ
ّ

أ�سلوبي.
المتغير ال
الرامي �إلى هذا
ّ
وغيرهم ّ
ممن �ألّفوا في هذا اللّون ّ
ّ

وه� ْ�م ببيان��ه �أعن��ى و� ْإن كانا
كان��وا يق ّدم��ون ال��ذي بيا ُن� ُه �أه� ُّ�م له��مُ ،

جمي ًع��ا َي ُه ّمانه��م ويعنيانه��م»((( .

ثال ًث��ا -القيا���س :وه��و َح ْم��لُ غي��ر المنق��ول عل��ى المنق��ول �إذا كان

حمل
ف��ي معن��اه كم��ا ذكر ابن ال
ّ
أنباري� ،أو كما قال �إبراهيم �أني���سْ :

المجه��ول عل��ى المعل��وم .وه��ذا الب��اب في��ه م��ن اللّطائ��ف والق� ّ�وة ما
للعربية
المميزة
ّ
ُيغني اللّغة عن باقي الأبواب .وهو من الخ�صائ�ص ّ

عل��ى الخ�صو�ص.

فر�ص��ا جدي��دة ومتج� ّددة بعد تفكي��ر وتركيز ومواجه��ة وعزيمة
لن��ا ً
عم��ا تزخ��ر ب��ه اللّغة م��ن م� ّؤه�لات راقية ت�س��مح
الوق��ت نف�س��ه ِّ
تعب��ر َّ

ع��ن عم��ل �ش��اق ،ومتابع��ة ج ّدي��ة لمجري��ات ال ّتج��ارب القائم��ة .فل��و

�بانية...الكتفينا بال َّترجم��ة دون
ألماني��ة والفرن�س� ّ�ية والإ�س� ّ
قبي��ل ال ّ
عبر عن ذلك الفا�س��ي الفهري هو« :م�ش��كل
ال ّتعري��ب؛ فالم�ش��كل كم��ا َّ

ثقافي ا�س��تطاع �أن يترجم
كان الكات��ب �أو الم�ؤ ّل��ف حام�لا لمخزون
ٍّ

وه��ذا ي�س��تدعي الوق��وف عل��ى العالق��ة بي��ن الجه��از اال�صطالح��ي

ؤه�لات وخ�صائ�ص ت�س��مح لها
با�س��تخدام م��ا تزخ��ر به اللّغ��ة من م� ّ

�بية
ال��ذي ت�س��اعد عل��ى التقاط��ه ،وكذلك الوق��وف على افترا�ض الن�س� ّ

تعبر ع��ن المطلوب.
بطبيعته��ا مِ طواع��ة ال تحت��اج لكثير عن��اء كي ّ

المعب� ُ�ر عن��ه بالثقافة اللفظية التي تظهر �أثن��اء الكتابة .فكلما
وه��و
َّ

قوي��ة ُتظ ِهر براعة اطِّ العه ،ومن ث ََّم متانة
ذل��ك المخ��زون �إلى �ألفاظ َّ

�ري
�مو التعبي� ّ
ّ
العربي��ة الت��ي ت�س��مح �ألفاظُ ه��ا وتراكي ُبه��ا به��ذا ال�س� ّ
المتمي��ز ال��ذي يربط المطلوب بالمرغوبّ � .أما ال َّتوليد فهو ا�س��تحداث
ّ

لية للغة ،والعمل
ّغوية ال ّأو ّ
لغوي��ة جديدة من قلب الم��ا ّدة الل ّ
وح��دات ّ

الطّ اق��ة ال َّتعبيري��ة للغ��ة معين��ة بالطّ اق��ة التعبيري��ة للغ��ة �أخ��رى.

التيار المعلوماتي
أعم) الذي ُت َوف ُِّر ُه اللّغة وبين ّ
(والمفرداتي ب�صفة � ّ
التدخ��ل .وه��ذا الجان��ب قد يق��ود �إلى مغالط��ة ثالثة
ّغوي��ة لتبري��ر
ّ
الل ّ

تكم��ن ف��ي ت�ص� ّ�و ٍر خاط��ئ للعالق��ة بي��ن اللّغ��ات ب�صفته��ا �أجه��زة
�ري»((( .
تنظي��م جهازها ال ّتعبي� ّ

العملي��ات التي نقوم بها من �أجل
والجماع��ات؛ تتج ّل��ى في ُمختلف
ّ

ع��رف ال َّدخي��ل م��ن
لمنه��ج
ّ
العربي��ة المواف��ق لطبيع��ة بنيته��ا ،ل ُي َ

تـمت مقارنة اللّغات من هذا الباب :فهل عدم القدرة
جانب ّ
مهم �إذا ّ

تقدي��ر �أو وزن معطي��ات حياتن��ا وما يحيط بنا� ،س��واء �أكانت �أ�ش��ياء
معنوي��ة كعالقتن��ا بالآخرين؛ وذلك
مادي��ة كالأحج��ام والأوزان �أم
ّ
ّ

يكون القيا���س
كلُّه بهدف �ضبط ال ّتعامل فيما بيننا»(((  .وعلى هذا ُ
المهم��ة الت��ي ال يمك��ن اال�س��تغناء عنه��ا
م��ن الظّ واه��ر �أو الوح��دات
ّ

لأ ّنه��ا ال تقت�ص��ر عل��ى م��ا ه��و رائ� ٌ�ج في اللّغ��ة ،بل يمكن � ْأن تن�س��حب

المزاجي��ة وال ّنف�س� ّ�ية للإن�س��ان لفه��م
ال�س��مات
ّ
عل��ى قيا���س ح ّت��ى ّ
�شخ�صيته ومدى توازنها في الحفاظ على المالمح الإبداعية لديه،
والت��ي به��ا ي�س��تطيع �أن يتعاي���ش ويتوا�ص��ل وق��د ب�ص��م ب�صم��ة ف��ي

إفرنجية وذل��ك ب�إخ�ضاعها
خام�س��ا -ال ّتعري��ب :وه��و تعري��ب �ألفاظ �
ّ
ً
المهم��ة الت��ي يمك��ن ا�س��تغاللها
ال�صري��ح .وال َّتعري��ب م��ن الظّ واه��ر
ّ
ّ

أعجمية� ،إذا تع ّذر وج��و ُد �ألفاظ
لتغطي��ة طبق��ة كبيرة م��ن الألف��اظ ال
ّ

العربي��ة .وهذا واقع ف��ي كل لغات العال��م المتداولة
مقابل��ة له��ا ف��ي
ّ

يخول لل ّترجمة في �إعداد اللّغة و�إعادة
ّ
تعبيرية .ومن َّ
ثم ال ّدور الذي ّ

�ري للّغ��ات ،وه��و
فالفا�س��ي نظ��ر �إل��ى الم�س��ألة م��ن الجان��ب ال ّتعبي� ّ

عل��ى ال ّتعبي��ر ع��ن بع���ض المفاهي��م �أو اال�صطالح��ات �أو تف�س��ي ِرها،
( )٥الل�سانيات واللغة العربية؛ الكتاب الثاني؛ �ص.186-185 :

ولوج العديد من العوالم كيفما كان نوعها ودرجة تعقيدها .فاللّغة
�ساد�س��ا -الح��ذف :ال��ذي يمك��ن تق�س��يم مبادئ��ه �إل��ى :الأغرا���ض،
ً

وال�ش��روط .يق��ول اب��ن ج ّن��ي« :ق��د حذف��ت الع��رب الجملة
والأ�س��بابّ ،
والمفرد والحرف والحركة ،ولي���س �ش��يء من ذلك �إال عن دليل عليه
و�إال كان في��ه �ض��رب م��ن تكلي��ف عل��م الغي��ب ف��ي معرفت��ه(((» .
العربي��ة يقب��ل ح��ذف ك ِل��م
نلح��ظ م��ن ه��ذا ال ّتعري��ف � ّأن ن�س��قَ
ّ
مهي ً�أ لل ّنظر في تحليل هذه الم�ستويات،
هذه اللّغة وهو بهذا ي�صبح َّ

اللزم
مث�لا � ّأن الفعل ّ
وانت��زاع �أ�س��بابه و�أغرا�ضه و�ش��روطه .لنالحظ ً
( )٦الخ�صائ�ص ،ج2؛ �ص.360:

جوهريا هو :لماذا لم
على نطاق وا�سع .وهنا يمكن �أن نطرح �س�ؤاال
ًّ

يتم تعريب برامج التعليم العالي (في المغرب) وموا ّده في مختلف
َّ

العربية على ا�س��تيعاب تلك
خ�ص�ص��ات؟ ه��ل لعدم ق��درة
ُّ
ّ
ال�ش� َعب وال ّت ّ

الم��واد اللفظي��ة الواف��دة عليه��ا� ،أم � ّأن الم�س��ألة ُمرتبط��ة بع��دم ق��درة

العلمية على
ال�س��يل من الم�صطلحات
�أهل
ّ
ّ
العربية على مواكبة هذا ّ

الخ�صو�ص؟

واقع��ه االجتماعي.
راب ًع��ا -االرتجال/الإبداع/ال ّتولي��د :وه��و الإتي��ان بكلم��ات جدي��دة

العربي��ة ،وال �أق��ول �إ ّنن��ا ق��د ننج��ح ف��ي تقدي��م
تتواف��ق م��ع �أ�ص��ول
ّ
لغوي��ة جدي��دة عب��ر ه��ذه الإمكاني��ة «االرتج��ال» ،بقدر ما
معطي��ات ّ

تلم���س الجان��ب الإبداع��ي ف��ي اللّغ��ة الإن�س��انية ،و�إدراك
ن�س��عى �إل��ى ُّ
يوميا باللّغة
مدى ج ّدية ما ندعوه بالإبداع المبا�شر الذي ُنمار�سه ًّ

( )٣الكتاب؛ ج1.؛ �ص15-14.
الخا�صة؛ بطر�س حافظ بطر�س؛ .2010
ّربية
ت
ال
في
ّ�شخي�ص
ت
وال
( )٤محا�ضرات في التّقويم
ّ
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وال�سيا�س� ّ�ي
عبيري��ة ب��ك ّل �أبعاده��ا المتم ّثلة ف��ي خطابها ال ّت ّ
ال ّت ّ
ربوي ّ
يني...
والإ�ش� ّ
�هاري وال ّد ّ
ولع � ّل ت�أهي��ل اللّغ��ة يحت��اج �إل��ى خدم��ة دائم��ة ومتوا�صل��ة ،وذل��ك

الأم��ام .ينبغ��ي �أن ن�ش��ير ف��ي ه��ذا الب��اب �إل��ى م��ا يقاب��ل االرتج��ال،

قيا�س��ا بمعن��ى ق�� َّدر.
و«القيا���س» ُم ّ
�ش��تق م��ن قا���س يقي���س ً

يومي��ة بي��ن الأف��راد
�انية ّ
و«القيا���س» به��ذا المعن��ى« ،ممار�س��ة �إن�س� ّ

ّغوي��ة
لغ� ّ
ّغوي��ة وتقوي��ة المقارب��ة الل ّ
�وي ي�س��مح بتطوي��ر ال ّتجرب��ة الل ّ

�بي �إذا قورنت
الجان��ب ال ّتعبي��ري للغ��ة (و)هو ،دون �ش��ك ،م�ش��كل ن�س� ٌّ

عل��ى �إخ�ض��اع هذه الوحدات لتو�س��عة داللية ،وهو به��ذا المعنى ُي َع ّد
آلي��ة م��ن �آليات تط� ّ�ور اللّغ��ة وتنميتها.
� ّ

فقيا���س � ِّأي �ش��يء بغيره �أو على غيره هو بالأ�سا�س قدره على مثله.

حتما بعدم ن�ضج
لل ّتط� ّ�ور ،ف��ي تمثل الم�ش��كل
اال�صطالحي المرتب��ط ً
ّ
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العلمي��ة يطرح م�ش��كال يكمن في عدم
الحقيق��ة �أن تعري��ب الألف��اظ
ّ

العربية
راجع لإبعاد
العربية على مقابالت مبا�شرة لها ،وهذا
تو ّفر
ٌ
ّ
ّ
إنجليزي��ة مث�لا،
ع��ن وقائ��ع الإب��داع الحا�ص��ل ف��ي لغ��ة م��ن قبي��ل ال
ّ

الزمني عن تلك
الغربية في حينه��ا؛ ل َّأن ال ُبعد
وفه��م �أبع��اد ال ّتجربة
ّ
َّ
بيولوجية ،تولِّد خموال ُيف�ضي
للعربية و�أهلها راحة
ال َّتجارب يمنح
ّ
ّ

ّغوي
�إلى غياب مهول عن مكامن و�إمكانات و�س��بل تي�س��ير العمل الل ّ
ألفاظ من
واقع م��ا لن�س� ِ�ج � ٍ
ال��ذي يحت��اج �إل��ى م�س��ايرة ما يج��ري في ٍ
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لـغـويـــات

يتع � ّدى بالح��رف و� ّأن الح��رف ُيح��ذف �أحيا ًن��ا فينت�ص��ب المج��رور

وفرع��اَّ � :أم��ا الف��رع
أ�ص�لا
ً
الراب��ع الهج� ّ
395ه��ـ) من��ذ الق��رن ّ
�ريً �« :

مرحلة  -كما ي�شير د .نهاد المو�سى -بين اللّزوم وال ّتعدي ف�إ ّنه لم

وه��ذا ه��و ال��ذي يب��د�أ به عن��د ال ّتعل��م(((» .

ناق��ة �ضم��رز و�ضم��زر.

يتحول �إلى الزم :وهي
عل��ى ن��زع الخاف�ض ،كما � ّأن الفعل المتع� ّدي
ّ

وال�صف��ات ،كقولن��ا :رجل وفر���س وق�صير وطويل.
فمعرف��ة الأ�س��ماء ّ

يكن اال�س��م المنت�صب
يك� ْ�ن الفع��ل يلب��ث � ْأن ينتق��ل �إل��ى ال ّتع ّدي ،ول��م ْ

�ساب ًعا -اال�شتقاق :وينق�سم �إلى:

المغي��رة �أو ف��ي �صفاته��ا �أو فيهم��ا
ال ّثابت��ة ،وف��ي مخ��ارج الأح��رف
ّ

�صريحا .و�أنت �إذا �أردت
مفعول ب��ه
�زع الخافِ���ض يلبث � ْأن ي�صبح
ً
بِن� ِ
ً

� -1صغي��ر :وه��و �أخ��ذ �صيغة من �أخرى م��ع ا ّتفاقهما معنى وما ّدة

� ْأن تقت�ص��ر م��ن الفع��ل عل��ى ال ّدالل��ة عل��ى الحدث لم تعب��أ �أن تذكر له

انية على معنى الأ�صل بزيادة
أ�صلية ،وهي�أة تركيب لها؛ ليدلّ بال ّث ّ
� ّ

وال�س��قر.
م ًع��ا ،مث��ل� :أ ّز وه� ّز؛ �أوّ :
ال�صقر ّ

�وي( :انت��زاع كلم��ة م��ن كلمتي��ن) ،كم��ا
كب��ار :وه��و ال ّنح��ت اللّغ� ّ
ّ -4

مث�لا� :أخ��ي يدر���س الفل�س��فة� ،أو� :أخ��ي يتع ّل��م
مفع� ً
�ول .ف�أن��ت تق��ول ً

مفي��دة؛ لأجله��ا اختلف��ا حرو ًف��ا �أو هيئ��ة ،ك�ضارب م��ن �ضرب وحذر

ف��ي :حوقل��ة =ال ح��ول وال ق� ّ�وة �إال ب��اهلل ،وهيللة =ال �إل��ه �إال اهلل...

الطّ ب ،وتقول في �س��ياق �آخر� :أخي يدر���س ويتعلّم (من غير � ْأن تذكُ ر

�ارب،
م��ن حذر...ف��ـ (�ض� َ�ر َب) دالّ عل��ى مطل��ق ّ
ال�ض��رب فق��طّ � ،أم��ا �ض� ٌ

المفعول)؛ ل ّأن ق�صدك �إلى ت�س��جيل الأحداث الم�س��تفادة من الأفعال

وم�ض��روب ،وي�ض��رب وا�ض��رب ،فكلّه��ا �أكث��ر دالل��ة ،و�أكث��ر حرو ًف��ا،

فح�سب.

�او حرو ًف��ا و�أكث��ر دالل��ة ،وكلّه��ا َم�ش��تركة ف��ي
و�ض��رب الما�ض��ي ُم�س� ٍ

العربية قد ال تحفل بتثبيت بع�ض الم�س��ائل
وينبغي ال ّتنبيه �إلى � ّأن
ّ

(���ض ر ب) (.((1

معتبرة � ّإياها زائدة �أو � ّأن �إ�ضافتها هي لل ّت�أكيد �أو المبالغة كما هو

 -2كبي��ر :وه��و ال َقل��ب (و�ض��ع ح��رف م��كان �آخ��ر بال ّتقدي��م

العربية تميل
ال�ش��أن بال ّن�س��بة لل ّتذكير وال ّت�أنيث .فمن المع��روف � ّأن
ّ
ّ

وال ّت�أخي��ر)� ،أو (انت��زاع كلم��ة م��ن �أخ��رى بتغيي��ر ف��ي ترتي��ب بع���ض

�إل��ى ال ّتذكي��ر �أكثر من ال ّت�أني��ث :فنقول امر�أة ُمر�ضع ،وحامل ،وبقرة

�أحرفهم��ا بتقدي��م بع�ضها على بع�ض مع ت�ش��ابهٍ بينهما في المعنى

حل��وب ،...وه��ذا يدخ��ل في و�ضع اللّغة ،وطبيعة �صنع اللّفظ الذي قد

العربية ،ول��م ي�أخذ به
وا ّتف��اق ف��ي الأح��رف)( . ((1وه��و مح��دود ف��ي
ّ

تفرق بين
ال�س� ّ
ال يحتمل �أداة ال ّت�أنيث« :كما � ّأن اللّغات ّ
�امية لم تكن ّ

الباحث��ون لقلّت��ه .وم��ن �أمثلت��ه ما ورد عن��د :جذب وجب��ذ ،ويقولون:

يتم
المذكّ ��ر والم�ؤ ّن��ث م��ن خ�لال عالمات ال ّت�أني��ث َب��ل كان ال ّتفريق ّ
ع��ن طرائ��ق اخت�لاف اللّفظ ،نح��و� :أب و� ّأم ،وذكر و�أنث��ى ... ،ث ُّم مالت

منطقيا تحفيظ
مما قد يبدو
ًّ
ال�س��ابقة و ُن�ضفي عليها �س��مة الأف�صحّ .
ّ

بال ّت��اء ،وتج��اوزت بذلك مرحلة تعميم ال ّتذكير(((» .

ويتذوقوا
لعربيته��م،
الجوهري��ة
حت��ى يكت�س��بوا بع���ض الخ�صائ���ص
ّ
ّ
ّ

ال�صفات المذكّ رة والم�ؤ ّنثة
هذه اللّغات �إلى ال ّتخ�صي�ص ّ
فميزت بين ّ

نرج��ح �ألفاظ المرحلة
ف��ي مرحل��ة �س��ابقة قد ظهرت بدونها يجعلنا ّ
مجم��وع ه��ذه الألفاظ لأطفالنا والمتمدر�س��ين ف��ي مراحلهم الأولى

مي��ز بين المذكّ ر
�ص � ّأن اللّغ��ات ما كانت ل ُت ّ
نلح��ظ م��ن خ�لال ه��ذا ال ّن ّ

م��ن خالله��ا الف�صي��ح والأف�ص��ح وهك��ذا .لن�س��تمع �إلى اب��ن ج ّني (ت:

«ال�صف��ات»،
ف��ي �إ�ضاف��ة ال ّت��اء عل��ى بع���ض الألف��اظ �أو طبق��ة منه��ا ّ

392ه��ـ) وه��و ُي َ�س� ّ�وي بي��ن ال ّتذكير وال ّت�أني��ث مع ال ّتعلي��ل ،لنعلم � ّأن
الأم��ر يحت��اج �إل��ى تحفيظ « :ال ّتذكير وال ّت�أنيث ي�س��تويان في قولهم:

تطورها؛
والم�ؤ ّن��ثِ ل��وال َتخ�صي�صه��ا؛ في َمرحل��ة ّ
معينة من تاري��خ ّ

ري للّغ��ات ،وفر���ض اطّ ��راد قاع��دة ال ّت�أنيث
وه��ذا ي�ؤكّ ��د البع� َد ال ّتط� ّ�و ّ
تواج ِد
على
جراء ُ
ّ
العربية .و� ْإن كان هناك ت�شوي�ش على هذه القاعدة ّ

( )٩ال�صاحبي� ،ص.11:
( )١٠المزهر ،ال�سيوطي ،ج� ،1ص.346:
( )١١عبد اهلل �أمين ،اال�شتقاق� :ص.2

الم�صدرية،
�ف ،و� ّأن ال ّتذكي��ر �أت��ى ه��ذه الألف��اظ من قِب��ل
وام��ر�أة �ضي� ٌ
ّ

�ألف��اظ تحتم��ل ال ّت��اء وتظه��ر دونه��ا ،فه��ذا راج��ع �إلى �إقب��ال البع�ض
ه��ذه ال ّت��اء ورواج��ه دونها على م�س��توى اال�س��تعمال وال ّت��داول .كما

و�ضيف��ة»((( .

تحم��ل اللّفظ
فر���ض ه��ذه القاع��دة م��ن جه��ة ،ومن جهة �أخ��رى مدى ّ

طوع��ة القي��اد ،وعل��ى ذل��ك �أ ّن��ث بع�ضه��م خ�صم��ة
عدل��ة ،وفر���س ْ

محملة بال ّتاء ،و�إن كانت
� ّأن هذا االختالل في ظهور بع�ض الألفاظ ّ

وه��ذا يدخ��ل ف��ي مج��ال عل��م الع��رب ال��ذي اعتب��ره اب��ن فار���س (ت:

( )٧ظاهرة الت�أنيث بين اللغة العربية واللغات ال�سامية� :ص.25-17.

( )٨الخ�صائ�ص ،ج � ،4ص.205-203 :
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بع���ض �أحرفهما مع ت�ش��ابه بينهما ف��ي المعنى وا ّتفاق في الأحرف

�ضيف
رج��ل خ�ص� ٌ�م وام��ر�أة خ�ص� ٌ�م ،ورجل ع��دلٌ وامر�أة ع��دلٌ  ،ورجل
ٌ
تحول��ت ه��ذه الم�ص��ادر �إل��ى �صف��ات ج��از ت�أنيثه��ا ،نح��و :امر�أة
و�إذا ّ
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� -3أكب��ر :وه��و الإب��دال� ،أو انت��زاع كلم��ة م��ن �أخ��رى بتغيي��ر ف��ي
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إبـداعـات شعريـة

َط ْيبة ّ
الط ِّيبة

المنــورة
المدينــة
ّ

د .مباركه البراء

ل َّأن َط ْي َ
بة دا ُر ا ملُ ْ�صط َفى َو َكـــ َفى
لأ َّن َط ْي َب َة للإ ْ�ســــــــال ِم َمن ِْز َل ٌ
ـــة
ـــــر َها
� ْأح َب ْب ُت َط ْي َب َة دا ًر ا قد تخ َّي َ

الم ْ�ص َط َفى َ�شر َفا
ِبا ل ُْم ْ�ص َط َفى َن َ�س ًبا ِب ُ
ــــد َو َفـــــــا
ل َّأن َط ْي َب َة �إيمانٌ َو َعــ ْه ُ
الحقِّ والكن َفـــــا
ير
َ
النبيئين َم ْهـدَ َ
َخ ُ

*********
قيك َ
��ك �أَ ْح���م ُ
مت
وق ْل ًبا ُمغ َْر ًمــا َد ِن َفــــــــــا
روح���ا ط��املَ��ا َح ُل ْ
�إل�� ْي ِ
� ْأن َت ْل َت ِ
ِ���ل ً
���ب �آ م����ا ًد ا و �أَ ْز ِمن ً
َت��� َ��ش�� َّر َب ُ
َـــــــة
وح ًّبا َعال ًقـا َ�سلــفـَــــــا
احل َّ
ُح ًّبا جديدً اُ ،
أب��وح ؟ ُت َ��رى
ــن َع ْن ُح ِّب ِه َك َ�ش َفــا؟
�أ ُي ْمن َُح ا ْل َو ْ�ص َل َم ْ
َف َك ْي َف �أُ ْع�� ِل ُ��ن ُح ِّبي �أو � ُ
*********
����ام �أُغْ ِن ٌ
َم��دَ ى ال�� َّز َم��انِ  ،ولحــنٌ رائ ٌ��ع ُع ِز َفــا؟
يـــــة
��ن �أ ْي َ
ِم ْ
���ن �أب����د�أُ وا لأ َّي ُ
ٌ
ٌ
ـــــــــن َع َـر َفا
ُك��لُّ ا لأ م��ا ِك ِ��ن
ماثلــــــة؟
م��ن �أي���ن �أب����د�أُ والآث����ا ُر
تاريخ ل َم ْ
وهذ ِه ال ُق َّب ُة َ
راء َف ْي ُ
ـــ�ض َ�ص َفـا
ف��ذا
ق��ب��اء  ،وذا ث���و ٌر  ،وذا �أُ ُحــــدٌ
الخ ْ�ض ٌ
ٌ
اع َت َكــ َفا
ُ
ه��ن��ا �أق�����ا َم َر
����س���ول اهلل � ِ��ش ْ��ر َع�� َت��هُ
و�س َعى�َ ،صلَّـــى ُهنَا ْ
ُهنا َدعا َ
وا َ
هلل َق ْد �أَ ِزفـَـــــــا
��ل ت�� ْع�� ِل ُ
خل�� ْي ُ
الجها ِدَ ،و َن ْ�ص ُر ا ِ
��ك م��ن َ���ش ْ��و ٍق � ِأع َّن َتها
�إلى ِ
اجل ُ
يخ ُم ْن َع َطـــــ َفـا!!!
َتغْدو ُ
هلل َي ْك َل�ؤُ َها
يو�ش َو ُجن ُْد ا ِ
َق ْد َكانَ َذ ِل َك ِفي التَّا ِر ِ
*********
َ
َ
���ات ً
����اء َخ ِ َ
ــد َن َز َفا
ق
ح
ــر
ْج
ل
ا
ك
و
ى،
آ�س
�
ل
�س
لر
انَ
���ة
ُ ْ ُ ْ
ِل ُّ ْ ِ َ َ
َي���ا َدا َر َخ ْ ِ
���ي َج َ
��ي�ر َن��� ِب ِّ
������ام ُم ْع ِت ٌ
���ث ا ل��ه��دا ي َ
ا�سى ِّ
ال�ضع َا َف ،وكانَ ال ُْمن ِْ�ص َف ا ْل َع ِط َفا
َب َّ
مــــة
َو َ
��ة وا لأ َّي ُ
ال�ش َما ِئ َ
ِمنْـــهُ َّ
ـــرفـَا
�����س ٍ��د
ــــــل �إِ َّل َدانَ َو ْ
اعـ َت َ
َم���ا َت�� َع��ـ��قَّ��ـ َ��ل ُذ و ِك ْ ٍ
��ب�ر َو ُذ و َح َ

*********
َ
َ
َ
َ
ْ
َي��ا َط�� ْي�� َب َ��ة ال��نُّ��و ِر َي��ا َدا ًرا َت َ
النبيئين َم ْهدَ ال َْحــــقِّ َوالكنفـــــــا
خ ْي ُـر
َ
�ير َه��ا
��خ َّ َ
وال�س َع َفــــا
��ر ِو ي الن َِّخ ُ
يك ُم َّت َف ًقا
يل حدي ًثا ِف ِ
عليهَ ،ح َّم َلــــهُ الأَنْ�ســــــــا َم َّ
َي ْ
ال�ص ُح َفا
ُب ِّثـــــي َف َ�ضا ِئ َلهُ َو ْل َي ْم َ أ
ول َع ْن َ�ش َما ِئ ِل ِه
ـــــلُ وا ُّ
ُعو ِدي �إىل ا ْل َب ْدءِ ُ ،ق ِ
ِل َو ْ�ص ِف ِهَ ،ع َّز هذا ا ْل َو ْ�ص ُف َم ْن َو َ�ص َفا!
���ر ْو ا َع َج ًبا،
ُع��و ِد ي ِل ِ�س َ
ري ِت ِه َحتَّى َي َ
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جــنَّ ُ
ــة ّ
الـضــاد

أحمد جمعة العلوي
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��ح�� ًب��ا ط ّ��وق��ت ن ُُجما
م��ا ك��ن ُ
أع��ل��م ُ���س ُ
��ت � ُ
َّ�سيم ها َم َ�سها
ُتغ�ضي
حياء �إذا ما الن ُ
ً
بال�سهدول ُ�سدً ا
ف���إن ت�صا َبت و �أ ل��ق��ت
ِ
����ر �أن ظمئت
ت��ه��ت��زُّ ق��رع�� ًا ك����ؤو� ٌ���س �إث َ
مجتهُ ف��ي فمِها
��اء �إذ َّ
ك��م يع�سلِ ا ل��م ُ
���اء ِل ُ
���مُ ،ك ُ
���ة
����ل ج���ا ِر َح ٍ
���ط���ع ٍ
�إذ ال ب���ق َ
م��دت��هُ ن�ضب ًا �أل ُ
��اع�� َب ٍ��ة
����ف ���ش ِ
ك��ال��نّ��ه ِ��ر ّ
وط��ئ��ت
ك��م ح��اول��ت��ه��ا ي���دٌ
ل��ل��رم��لِ �إذ ِ
ّ
ب��اري��ه م��ا َفعلت
���م ي�شكو �إل���ى
ِ
وال���رئ ُ
ر ّب������ا ُه �أن ال ِب���ع���ا ث��� ًا �إن ر �آه�����ا فقد
ي��ا �سيدي ذي ح��رو ف��ي َغ ّ
�����ض ٌ��ة و َل َكم
ا�صطفاء ورع ِ��رع��ه��ا �أي���ا �أبتي
ُخ��ذه��ا
ً
�سلطانُ ال دا َم ح ٌ
���رف ل��م ي��ر ق َ
��ك وال
وم���ذ ع��رف��ن َ
ُ��م
��زاج��ك ُ
��اك وال��فُ �����ض��ل��ى ِم ُ
�����ض��ب��تَ ُك َّ
خ َّ
���ل َب��ن��انِ ال�����ض��ا ِد وا َّد َرع����ت
ً
َ
قاطبة
أر������ض
ح��ت��ى �
أح����رت ل��غ��ات ال ِ
���ف عالمنا
ظ�ل�ام ل َّ
وال��ن��ا���س ح��ي��رى،
ٌ
ُ
أف���ق �شا ِر قتي
حتى �إذا َب َ��ز غ��ت ف��ي ا ل ِ
���ت ال��� ِع���زّ ����ش���ري���انٌ ِل��� ُك���لِ فتى
م���ن���ا ِب ُ
َ
ال زال ي��خ�� ِف��قُ ُم����ذْ ط��ب��ب��تَ
ف��اق�� َت��هُ
ل��ن ي��� ُأك َ
َ
الجيف ع��ق ٌ��ل �أ ن���ت
��ل
�سائ�سهُ
ُ

��اء ُمب َت�سما
حتى َب���دا ث��غ ُ��ر ه��ا
ّ
ال��و���ض ُ
ت�سق ُ
ُ
مح�ض َ�سما
ُط الأجرام،
ال ترفعيْ ،
ث���ارت ِ���س��م��ان��ا � ِ��ش��ه��اب�� ًاُ � ،
أر���ض��ن��ا ِحمما
��اء  ،خ�� َّر وان َق َ�سما
و م��ن َحبتهُ ا ���ص��ط��ف ً
����ش���د ًة و َظ��م��ا
وق��اع��ه��ا ك���م ُي��ق��ا���س��ي
َّ
ُ
ُ
��ب م���ا ج���رى ِق��دَ م��ا
وك�����لُّ ِ
��ل��ع ���س��ل��ي ٍ
���ض ٍ
ف��ل��م َي��� ُب َّ
ب��ح��ره��ا ر ًّي����ا ِ����س���وى َلمما
���ل
َ
�����ص��ح��ارى ف��م��ا ت��ب َّ��دل��ت ُر ُ���س��م��ا
ْ
وج����هَ ال ّ
��ح َ��رم��ا
ري���ح ب��ج��ي ٍ��د �أب����انَ ال�� ُغ��� َ
ٌ
��ص��ن وال َ
���ل م���ا َن َ
���ظ���ل���ي ُ
ي��غ��ي��ر ال���م���ل ُ
���ك ال ِّ
��ظ��م��ا
ُ
��رف ب��ع ُ��د م��ا ُف ِطما
ق��ارع ُ
��ت نجم ًا ب��ح ٍ
ف��ف��ك ُ��ر ُك��م ج���ن ٌ
��رف �إذ ُر ِ���س��م��ا
َّ���ة ل��ل��ح ِ
�����ض ُ��ع م��ن �أق�لا ِم��ن��ا الهِمما
َي����دٌ ���س��تُ��خ ِ
و ف��ي ل�سانِ المعالي ِ���ص��ر ُف َ
��ك ا لأ�سمى
ال��ل��غ��ات ِل��ب��ا���س�� ًا زا َده������ا ِن�� َع��م��ا
خ��ي��ر
ِ
ُ
على ال��ت��راج ِ��م عكف ًا ت��ر َت��ج��ي َر ِح��م��ا
خ��ل َ
��ذ ���ص��فّ�� ًا ك��ي ُت����زا َد َغما
��ف ال��ل��ذائ ِ
لم وا لأ ف���قُ
الو�ضيء َنما
ا�ست ِ
ُمط َر ال ِع ُ
ُ
المر�سلين الدَ ما
قلب و و ح��ي
َ
والعلم ٌ
ُ
م���وائ���دً ا ك��م َخ�����ش��ي��ن��ا ب��ع��دَ ه��ا ِت َ
��خ��م��ا
ّ
����ر ّج����ة ال ِنقما
ك�ل�ا ول���ن ُت��ن�� ِب��تَ الأت ُ
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الـقـاسمـي
فـي حـمـى
ّ
مو ّ
القاسمي
محمد
الدكتور سلطان بن
الشيخ ّ
الس ّ
ّ
ُمهداة إلى صاحب ّ
ّ
حفظه ُ
المجلس األعلى حاكم إمارة ّ
ورعاه
اهلل
الشارقة
ُ
ُ
ُعضو َ

للشاعر الدكتور

أحمد عبد الرحمن سماعين

أمين العالقات الخارجية في مجمع اللغة العربية بتشاد
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�ضاع ْف ُخ��ط َ
��اك �إِ ل���ى الكريم العا ِل ِم
ِ
��ف ُخ��ط َ
��ه َ���س��لْ َب َ��رك��ا ِت ِ��ه
��ض��اع ْ
��اك �إل��ي ِ
� ِ
����د �أَ ْب���ط����أتْ
���ض��اع ْ
ِ
��ف و� ْإن َر�أَ ْي��� َت���ه���ا َق ْ
َحلّقْ �إل��ى َ
(�ش ْم ِ�س ال�� ُع��رو َب ِ��ة) وا ْن ِ��ز َل��ن
���ة) ُه���ن���اك ُم��ب��ار ًك��ا
ْ������زلْ ( ِب�������ش���ارق ٍ
ان ِ
ً
��ب��ل��ة
وق
���ر ال���ع���ل���وم ِ
���س��ل��ط��انُ ی���ا ب���ح َ
وال��������ر�ؤى َخ���فّ���اق ٌ
���ة
ف��ي��ه ال���م���ب���ا ِدئ
ُّ
ٌ
أ����ص ٌ
���ل
����د
����ج ُ
ال���� َم ْ
م�����ی�����راث ل�����هُ ُم���ت���� ِّ
����ة
َف
���ع لأ ّم ٍ
ُ
���م���� ِ���ش ُّ
ْ���ر ال ُ
�����س�لاح��هُ ال��� ِف���ك ُ
ٌ
���راق���ة
م����وع����ه����ا ُم��� ْه
ه�����ذي ت�������ش ُ
���اد ُد ُ
َ
���ح���م ُ
راي���ة
ِ���ل
َب���ل���دٌ �أَ َت���تْ���ه���ا ال��� ُع ُ
���رب َت ْ
����ج����ت وت�����ش ّ��رف��ت
َف��� َت����ألّ��� َق ْ
����و َّه َ
���ت و َت َ
�����زوم ف��ي��ه��ا ع���ل ً
ّ���ة
�إ ّم�������ا ���ش��ك��ت م�����خ
ُ
َف�� َم��ت��ى َر وى ا ل���تّ���ار ي���خُ � ّأن ق��وا���س�� ًم��ا
���خ ٌ
��اد َن َ
َّ
����س���خَ جذعها
ف��ال�����ض ُ
�ل�ات َت َ
���ر َّ
َ���ت ك����لُّ ُّ
��ع��وب ِب�� ِع��قْ��ده��ا
ال�����ش
َف��� َت���ز َّي���ن ْ
ِ
���ح���ت ب��ه��ا ِق��م�� ًم��ا َو�����ص����ا َرتْ ُ�أ َّم ً
�����ة
�أَ ْ
����ض َ
���ة
ل��� ِك���نّ���ه���ا َق�����د ������ض�����و ِر َرت ِب���رط���ا َن ٍ
ن��اق��و���س ال�� ِف��دا
ن����ادى ال��نّ��ذي��ر َودقّ
ُ
َو���ض��ع��وا ال��م��ج��م��ع ُب��رع�� ًم��ا ِب�� ِق��ف��ا ِره��ا
�آم���ا ُل���ن���ا ِم ُ
ال��م��ح��ي��ط ع��ظ��ي��م ٌ��ة
���ث���ل ُ
ف���اق��� َب���لْ �أخ����ا الإ�����س��ل�ا ِم ِم���نّ���ا ب��اق ً
��ة
َ
���م
���م َّ
���د ِب��� ُع��� ْم ِ
واهلل �أ�����س�����أل �أَ ْن َي ُ
���ر ُك ْ
�����س�� ْع َ��ي ال��ك��ري َ��م َو َي��خْ �� ِت��م��ن
�������س ّ
َو ُي َ
���د َد ال َّ

َ�سليل ُر ْ���س��لِ الخير � ْأعني (القا�سمي)
��م؟
���ن ذا ال���ذي َق ْ
َم ْ
���د � َآب دونَ َم��غ��ا ِن ِ
��وق َ
الط ِم!
الم َت ِ
��اح ْ��ي � َ��ش ِ
ف���أَف ِ
ْ��ر ْد َج��ن َ
��ك ُ
َ���ض�� ْي�� ًف��ا َع ً
مي
��زي��زا ِع��نْ��دَ � ْأه����لِ الحا ِت ّ
ِبحمى الكريم ّ
(الحاكم )
ال�شهم ذاك
ِ
���م
ل���ل���ح���ائ���ري���ن ال���ح���ال���م���ي���ن ب���ع���ا َل ِ
أم�������س و� ْ
����ت ل��ل��ق��ا ِدم
����ر َق ْ
َ���ش�� ّع��ت ل ِ
أ�����ش َ
����ه ِب ُ
���م
وف�����ي َج����وا ِن���� ِب ِ
����خ����ل ِ
ْ����ق ال���ع���ا ِل ِ
َ
أم����ي����ن و �آد ِم
���ب���ري���ل ا ل
ِب���لِ�������س���انِ ِج
ِ
ل���ل ّ
���ت د ًم�����ا ِب���وال ِئ���م
�������ض��� ِاد ق���د
����س���ح ْ
ّ
ُ
���م
ل����ي����ل
هلل م�����ا
ُّ
ال�������دع�������ا ِة ب���ن���ا ِئ ِ
���ة َو َه�������������وازِنٍ و ِب��������دار ِم
ِب���ق
ُ�������ض���اع ٍ
َ
َن َ
���م
�����ت َم���واج��� ُع���ه���ا ه��ن��ا ِب
�����ز َل ْ
ِ
���ق���وا����س ِ
ا�����س���� َت���� ْع َ
���م���ا ُدع�����وا ل���م���ك���ا ِر ِم؟
����ذ َرتْ ل ّ
ْ
َق���� ْب����ل ال����تّ����واري����خ ال��� ِع���ت���اق ب��ك��ان��م
ال���واق) �أو ( ِب�� َك��دا ِر ِم)
(واق
ن�سلِ
ِ
ِ
من ْ
��م
ُع��ظْ ��م��ی َ���س��م��ا ت��ا ِري��خ��ه��ا ِب
ِ
��م�لاح ِ
����ن َخ��ل�� ِف��ه��ا َي���رن���و ال��� َع���د ّو ِب�����ص��ا ِر ٍم
ِم ْ
َف��ت�����س��ا َب َ
���و ال��نّ��ف��ي��ر َ
��راغ��م��ي
���ض ِ
���ح َ
��ق َن ْ
�����س َ
���م
�����ن ذا ِ
����م ّ
َم ْ
����د ُه ِب���دَ ع���ا ِئ ِ
����واك َي ُ
��ح ِ��و َف ْي َ
البحر َغ�� ْي ُ��ر القا�سمي
�ض
ْ
لم َي ْ
ب�����دع�����وات َل����كُ����م ون�����س��ائ��م
َت�����س��م��و
ٍ
���م
َو ُي���ع���ي���ن���كُ���م ِل ِ
������ري������ا َد ٍة ف���ي ال���ع���ا َل ِ
��م
ِب�� ِل��ق��اء َج ّ
��ح��ب��ي ِ
����م ال َ
����د ُك ُ
��ب ال��خ��ا َت ِ
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ً
َ
حمة
ور
وجعل بينهما ّ
مود ًة َ
معنى الـحـب

الح ِّب َل ْ��و َ
لم َن ْ��د ِر
نُح ُّب َك َ ..م ْعنى ُ
الك ْ

��ب ف��ي �أ َّول ال َّ��ده ِ��ر
ف���أن��تَ خلقتَ ال ُ
��ح َّ

آدم
���ب ف���ي
ِ
ق��ل��ب � ٍ
و�أن�����تَ زرع�����تَ ال���ح َّ

ذري
واء في ال ِف ْر َد ْو ِ�س في ِ
لونه ال ُع ّ
َل َح َ

اء � ْأح���ل���ى رف��ي��ق ٍ��ة
ْ
ف��ك��ان��ت ل����هُ ح ّ
������و ُ

ُت����ب����ا ِد ُل����هُ ُح���� ًّب����ا ت����د َّف َ
����ق ك��ال��نَّ�� ْه��ر

��بَ ..ف�� ْه َ��و ال
وق ْ
إبلي�س م��نَ ال ُ
��د غ��ا َر � ٌ
��ح ِّ
��ال��م
���و� َ���س ل�ل�إث��ن��ي��ن ُ
����س َ
َف َ
وه���م���ا ِب�� َع ٍ
���و ْ

َ
وال�ض ِّر
ُ��ر ِه
ُي ِ
��ح ُّ
��ب ِ�سوى الأح��ق��ا ِد وال��ك ْ
الم َ�ض َّمخ بال ِعطْ ر
ال�س ْع ِد وا ل ُ
��ح ِّ
��ب ُ
مِ��نَ َّ

��اه��م��ا
َف��ذاق��ا ِث���م���ا ًراَ ..ب�� ْع��دَ ه��ا َ���س ْ��و َءت ُ

ال�س ُ
َت َب َّد َيتاَ ..
ال�ستر؟!
كيف َّ
بيل �إ ل��ى ِّ
َّ�����ة دو َن���م���ا ُع���ذْ ر
����ن َزل ٍ
ب��م��ا اق��ت��رف��ا ِم ْ

والقلب ُم ْث َق ٌل
لقد َخ َ�صفا ا لأوراقَ ..
ْ
ُ
ُ
واهلل غ��اف ٌ��ر
وك����م َط�� َل��ب��ا ال��� ُغ���ف���رانَ
ْ
شــعـر :د .شـهــاب غــانـــم
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َ
َ
وقال ا ْت َبعا ال ُهدى
اه ِبطا منها..
وقال ْ

���وزْر
ت��اب ِم��ن ِف�� ْع��لِ
ِ
الخطيئة وال ِ
ِل�� َم ْ��ن َ
للح�شْ ر..
ْ ..
�شاء ِمن �أبناءِ �آد َمَ ..
ومن َ

أر�������ض ع����ا َودا
���و َك���ب ال ِ
ه��ن��ال��ك ف��ي َك ْ

يطفح بال ِب�شْ ر
��ب
ُ
ا ل��ل��ق َ
��اء  ،وع���ا َد ا ل��ح ُّ

ح����ب ت�����زا ُوج
ح����ب الأر��������ض
ول���ك���ن
ّ
ُّ

وال�صبر
و���س��كْ��ن��ى ،وي�سمو ب��ا ل��م��و َّد ة
ُ
َّ

ً
محبة
ويبقى ه��وى ال�� َّرح��م��ن � ْأ���س��م��ى

ت��ف��ي ُ
�����ض ب����أن���وار ال��ق��دا���س��ة وال��طُّ ��ه��ر

ف َم ْر حى ل َم ْن َي ْهوىَ ..و َم ْر حى لمن له

ٌ
والج ْهر
ال�س ِّر
َ
الر حمان في ِّ
حبال مع ّ
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قروئية؟
الم
ماذا عن َ
ّ

الر ْق َم ُ
دمة ُل َغ ِة ّ
الض ِاد
نة في ِخ ِ
َّ

المطال َع� ِة
ال�س��ياق ،يت�س� َ
�اءلُ كثي� ٌ�ر م��ن ال ّنا���س ع��ن نِ�س� َب ِة ُ
وف��ي ه��ذا ّ
�ي .ولع� َّل في
والق��راء ِة ف��ي العا َل� ِم ف��ي َ
وعاء ْيه��ا َ
�ي والإلكترون� ِّ
الو َرق� ِّ
المخت�ص�� ُة ف��ي
ؤخ��را الم� َّؤ�س َ�س�� ُة
ال
إح�صائي ِ
َّ
ّ
��ات الّت��ي َن َ�ش َ
��ر ْتها م� ًّ
المقروئي� ِة وال َّن�ش� ِر ( )Global English Editingالّت��ي يوج��د
َّ

عام ،)2018
�بوعيا ِل ُك ِّل �س� ٍ
�اكن َ
المطا َل َع� ِة ( ُقرا َب َة � 11س��اع ًة �أ�س� ًّ
ف��ي ُ

�بوعيا ِل ُك ِّل ف َْردٍ ) َتليها
�اعات
العربي في
المقروئي ِة (� 7س� ٍ
ٍ
َّ
ون�صف �أ�س� ًّ
َّ
الغربي ُة
�بوعيا)� .أما ال� ُّدولُ
�عودي ُة ( ُقراب َة � 7س� ٍ
َّ
ال�س� َّ
�اعات �أ�س� ًّ
المملك� ُة ُّ
�ات الم َّتح��د ِة �أو بريطاني��اَ ،ف َي ْق�ض��ي ُ�س�كّا ُنها حوال��ي 6
مِ ْث� َل الوالي� ِ

ال�س��ؤالَ ا ّل��ذي َي ْن َبغ��ي طَ ْر ُح� ُه ه��و َتدقي��قُ َمعن��اه:
الإلكترون� ّ�ي ،ف��إِ َّن ُّ
�اب ا ّل��ذي
�وع ُم��و َّز ٌع �
�اب مطب� ٌ
ًّ
إلكتروني��ا؟ �أَ ْو َه� ْل ه� َ�و الكت� ُ
َه� ْل ُه� َ�و كت� ٌ
�ون ف��ي َ�ش�كْلٍ رقم� ٍّ�ي غي� ِر َو َرق� ّ�ي؟ وه� ْل
ُ�ص ِّم� َ�م ُم ْن� ُذ البداي� ِة ِل َك� ْ�ي يك� َ

للكتب لي�س��ت الهند،
�ون �أكب� ِر دولةٍ ُمنت َِج��ةٍ
عار� ُ��ض م��ع كَ � ِ
ِ
وه��ذا ال َي َت َ
�ات
ُت َه ْيمِن� ِ
ال�صي� ُ�ن وال ِوالي� ُ
�ان عل��ى الإنت� ِ
�ي لِلكُت� ِ�ب ُهم��ا ِّ
�اج العالَم� ِّ

�ف.
الخا�ص� ُة بال َّت�ألي� ِ
َّ

ين ما
ال�ص ُ
الم َّتح��د ُة .وعل��ى �س��بيلِ المِث��الِ  ،ف��ي ع� ِ
�ام َ ،2015ن َ�ش� َ�رت ّ

القوانين
رقميا ِل َت ْنطَ بِقَ علي ِه
ُ
عما َيحِ ُّق لنا �أَ ْن ُن َ�س ِّم َي ُه كتا ًبا ًّ
ُ
الم َ�ش ِّر ُع ّ
الكتاب على
�ريعات الّتي ُتع� ِّ�ر ُف
عل��ى �س��بيلِ المِث��الِ  ،هناكَ مِ َن ال َّت�ش�
ِ
َ

الواليات الم َّتح َد ُة
موع ُه  470.000عنوا ًنا جدي ًداَ ،ب ْينما احتلَّت
ُ
َم ْج ُ

�ض َع َم��لٍ �أنج َز ُه
�أَ َّن� ُه مطبوع� ٌة ُت ْن َ�ش� ُ�ر تح� َ�ت عن� ٍ
كون غَ َر ُ�ضه��ا َع ْر َ
�وان َي ُ

ال�س��ابق ِة
�ير �
إح�صائي ُ
ّ
كما ُت�ش� ُ
ات م� َّؤ�س َ�س� ِة «غلوبل �إنكلي���ش �إديتينغ» ّ

الوا�ضح
طَ � َ�ر ٌف �أو �أكث� ُ�ر ِب َه� َد ِف ال َّتدري�� ِ�س و َن ْ�ش� ِر ال ِف ْك� ِر وال َّثقا َفةِ .مِ � َ�ن
ِ
يمكن �أَ ْن ُي َ�س َّمى كتا ًبا ِب َهذا المفهوم .وعلى
الكتاب ال
�أَ َّن
إلكتروني ال ُ
َ
َّ

المطال َع� ِة َع ْب� َ�ر هواتفِه��م
ع� َ
�ام  2018حوال��ي  4ماليي��ن �س��اعةٍ ف��ي ُ

إلكترونيا.
�أو �
ًّ

كتاب.
المرتب� َة ال ّثاني� َة ِب َع َددٍ ُيق��ا ِر ُب ٍ 339.000
القار ِة ال
إفريقي ِة َق َ�ضوا خاللَ
َّ
الذِّكْ ِر �إلى �أَ َّن ُم�س َت ْخدِمي الإنترنت في َّ
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قم��ي» �أو
بي��ن
ال�س��ياقِ
َ
ِ
الكت��اب َّ
ينبغ��ي �أَ ْن ُنم ِّي�� َز ف��ي ه��ذا ّ
«الر ّ
�اب
«الم َر ْق َم��ن» :عندم��ا يتع َّل��قُ الأم� ُ�ر بالكت� ِ
«الإلكترون� ّ�ي» والكت� ِ
�اب ُ

لي�س� ْ�ت
الكتاب ال
يج��و ُز َت�س��م َي ُة
ِ
إلكتروني با�س��م «كتاب»؟ والم�س��أل ُة َ
ِّ
القانوني� ِة ِ�إ ْذ ينبغي َ�أ ْن َي ُدلَّنا
بيزنطيا من ال ّناحي ِة
ف��ي الواق� ِ�ع َج� َد ًل
َّ
ًّ

ين
ولي ُة لل ّن
ا�شرين �أَ َّن هناكَ َدول َت ِ
َ
الرابِطَ ُة ال ّد َّ
َب ْل َّ
بي َنت درا�س ٌة � َ
أجر ْتها ّ
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والم َر ْق َمن:
قي
بين َ
واإللكتروني ُ
ّ
الو َر ّ

ات.
ح�س� َ�ب ه��ذه ال
إح�صائي ِ
�س� ٍ
�اعات �أ�س� ًّ
�بوعيا ف��ي ُ
ّ
المطالع ِة ْ

��ب حي��ث
المتت ِّبع��ونَ ِل َم�س��ا ِر النَّ�ش ِ��ر الورق ِّ��ي والإلكترون ِّ��ي �أَنَّ ع��ا َم  2018كانَ
منعرج��ا ِ
ً
حا�س�� ًما ف��ي ق�ض َّي ِ��ة َب ْي�� ِع الكت ِ
��ير ُ
ُي�ش ُ
تج��اوزت مبيع ُ
��ب الإلكترون َّي ِ��ة مثي َل َته��ا الورق َّي َ��ة َع ْب َ��ر العا َل ِ��م .ويتو َّق ُع ه���ؤالءِ ُ
��راء �أَنَّ هذا اال ِّتجا َه َ�س َي�س��و ُد
��ات الكت ِ
الخ َب ُ
��اب ال َو َرق ِّ��ي َي� ُ
ّ
المجل ُت الأكاديم َّي ُ��ة العالم َّي ُة
َّوال! �أَ ّم��ا
ؤول �إلى ال��ز ِ
��بُ ،م�س�� َتخْ ِ
تدريج ًّي��ا ف��ي ُ�س ِ
��وق الكت ِ
ل�صينَ �أَنَّ ع ْه��دَ الكت ِ
ف�إِنَّ هذا التَّح ُّو َل حدَ َث فيها عمل ًّيا ُم ُ
غيرها في هذا
المجالَ ،ف َهلْ ب ِق َيتْ
ِ
وات .كما �أَنَّ اليوم ّي ِ
نذ �س�� َن ٍ
ات الإعالم َّي َة َ�س�� َبقتْ َ
ُ�ص ُح ٌ
��ف العرب َّي ُ��ة -ب��دون مواق�� َع �إلكترون َّي ٍ��ة ُتتي ُ��ح ّ
ال�ص ُح ُ
االط�لا َع عل��ى ُمح َتويا ِته��ا ُجزْ ئ ًّي��ا �أو
��ف ف��ي عا َل ِ��م ال َي��و ِم -ومنه��ا ُّ
ُكل ًّيا؟

إنكليزي ُة ِبن ِْ�س��ب ِة
بن�س��بةَ ،%68تليها الف ََرن�س� َّ�ي ُة ِبن ِْ�س��ب ِة  ،٪41.6ث َُّم ال
َّ

�ار ْت
مقره��ا ف��ي كاليفورني��ا ،م��ا يو ِّف� ُ�ر بع��َ�ض المعلوم� ِ
�ات .لق� ْد �أ�ش� َ
ُّ
ه��ذه ال
�ون �أَطْ � َ�ولَ ُم� َّدةٍ
�ات �إل��ى �أَ َّن ال ُهن��و َد ُه� ُ�م الّذي� َ�ن َي ْق�ض� َ
إح�صائي� ُ
ّ

�بوعيا) ،في حي��ن َت َت�ص َّد ُر مِ ْ�ص� ُ�ر العال ََم
�اعات
(نح� َ�و � 9س� ٍ
ٍ
ون�صف �أ�س� ًّ

القبة /الجزائر
المدرسة العليا لألساتذة ّ -

العربي ُة
�ات الق��راء ِة عندهم َف ِه� َ�ي
ون الق��راء َة ،وفيم��ا َي ُخ��ُّ�ص لُغ� ِ
َي ْه� ُ�و َ
َّ

(انظر)/https://geediting.com/world-reading-habits-2018:

أ�سبوعيا) بع َد تايلند
�ساعات �
المق ِّدم ِة (8
وظَ َه ِ
ٍ
ين � ً
ال�ص ُ
ًّ
أي�ضا في ُ
رت ِّ

أ.د .أبـو بـكـر خالـد سـعـد اهلل

الو�ض� ِ�ع ف��ي الجزائ� ِر
ّ
واللف� ُ�ت �أَ َّن الم� َّؤ�س�س� َة ذاته��ا �أب��ر َز ْت تفا�صي��لَ ْ
إفريقيةِ ،ف�أك َّد ْت َ�أ َّن  ٪90مِ ْن ُ�س�كّانِها
بين ال ُّدولِ ال
دون غي ِرها مِ ْن ِ
َ
َّ

�ام .2017
ال َّن ّقال�ةِ ،وه��ذا ِبن ِْ�س� َب ِة زي��ادةٍ ُتق� َّد ُر ب��ـ  %32مقار َن� ًة بِع� ِ

الكتب
الورقي َة عن
ُتب
وم��ع ذل��كَ م��ا زالَ �أَغل َُب الأَفا ِر َق ِة ُي ِّ
ف�ض َ
ِ
َّ
لون الك َ

رقميا
�مي ِه كتا ًبا ًّ
كُ ِّل ح��ال ،ال زالَ ال ِّنقا�� ُ�ش القانون� ُّ�ي ً
قائما فيما ُن َ�س� ّ
الم َر ْق َم ُن»ْ � ،أي :ذلكَ الّذي َ�س� َبقَ �أَ ْن طُ ب َِع
وما ُي ِه ُّمنا ُهنا هو
«الكتاب ُ
ُ
ملكي ِتهِ ،ث َُّم
و�س��قطَ ْت حقوقُ
و�س� ِّوقَ خالل َع ْه ٍد ٍ
َّ
َو َر ًّ
قيا ُ
قريب �أو َبعيدٍَ ،
تاح��ا عل��ى �ش��بك ِة الإنترن��ت ل َِم� ْ�ن ُيري ُد
ا�س ُت ْن�سِ � َ�خ �
إلكتروني��ا ِل َيك� َ
ًّ
�ون ُم ً

�ون ف��ي الق��راء ِة َع ْب َر
ال
إلكتروني� ِة َنظَ � ً�را لِظُ � ِ
الم َ
والمتف ِّوق� َ
َّ
عي�ش�ةُِ .
�روف َ
نوب
ه��ذ ِه الو�س��ائلِ ال ّت
الحدي َث ِة في �إفريقياُ ،ه ْم ُ�س�ك ُ
ّان َج ِ
َّ
كنولوجي� ِة َ

َت َ�صف َُّح� ُه �أو تحمي َل� ُه �س��واء طُ ِل� َ�ب مقاب� ٌل ِل َه��ذ ِه الخدم ِة �أو َل� ْ�م ُيطل َْب.

العاج.
�إفريقي��ا و َن ْيجيريا و�س��احِ لِ
ِ

«الرقمن�ةُ» الّت��ي انط َل َق ْت
م��ا نري� ُد ال َّتنبي� َه علي� ِه ف��ي هذا المق� ِ
�ام هو َّ
مــار�س  ٢٠٢١م
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رعان
�عيني ِ
ات من ال َق ِ
رن الما�ضي ،ث َُّم ُ�س َ
باحت�ش� ٍ
�ام في ُمن َت َ�ص ِف ال ّت�س� ّ
الجهو ِد الّتي
ال�سياقِ َ ،ن َو ُّد الإ�شار َة �إلى ُ
ما َع َّمت َ
المعمور َة .وفي هذا ِّ

�ات
�زي الجدي � ِد " ،"digitizationول��ه ُمرادف� ٌ
للم�صطل� ِ�ح الإنكلي� ِّ
ُ
�ام .و ِل��ذا َن ِج� ُد ف��ي اللُّغ� ِة
المق� ِ
ُ�أخ��رى َيط��ولُ الحدي� ُ�ث عنه��ا ف��ي ه��ذا َ

العربي� ِة الّت��ي
�اب توفي� ِر الكُت� ِ�ب والوثائ��قِ
ُتب�ذَلُ َع ْب� َ�ر العا َل� ِم ف��ي ب� ِ
َّ

إلكترونيةِ»
العملي� ِة مِ ثْلَ «الأر�ش��ف ِة ال
ِيات �أُخ��رى ِل َهذ ِه
العربي� ِة ت�س�م ٍ
َّ
َّ
َّ

ح�س� َ�ب
«م ْلكًا
َم� َّ�ر ْت عليه��ا فت��ر ٌة مِ � َ�ن ال َّز ِ
ًّ
�ار ْت بع َدها ُ
من �ص� َ
عموميا» ْ
الفكريةِ .فه ِذ ِه
الملكي� ِة
ال�س��اري ِة
عالمي��ا والحامِ َي َة ل ُِحقوقِ
َّ
َّ
ًّ
القواني� ِ�ن ّ

الم�صط َل� ِ�ح ه��و تحويلُ
الر َّ
قمي�ةِ»� ،إل��خ .وم��ا ُي َ
ق�ص� ُد به��ذا ُ
و«الأر�ش��ف ِة َّ
�معي ِة
الب�صري�ةِ) �إل��ى ِ�ص َي� ٍ�غ �صالح��ةٍ
َّ
ال�س� َّ
الم��وا ِّد المق� َ
�روء ِة (وح ّت��ى َّ

ال�ش��بك ِة َف َي ْ�س� َتفي ُد
وو ْ�ض َعه��ا على َّ
الكت� ُ�ب ي�س� َت ُ
طيع الجمي� ُ�ع َر ْق َم َن َته��ا َ

َّكي،
لل َّت��داولِ عل��ى الأجهز ِة ال
إلكتروني ِة مِ ثْلَ الحا�س� ِ
َّ
�وب والهات ِِف الذ ِّ

الع
�ون مِ � ْ�ن ُم َت َ�ص ّفح��ي
مواقع الإنترنت �س��واء َ
الراغِ ب� َ
كان االطّ ُ
ِ
منه��ا ّ

وغال ًب��ا م��ا َت َتنا َق ُل� ُه �ش��بك ُة الإنترن��ت.

المق َّدمةِ.
عليه��ا
بالمج� ِ
�ان �أو ِب َد ْف� ِ�ع مقابلٍ ما ّد ٍي زهي ٍد لق� َ
�اء الخدم ِة ُ
ّ

ت�س��عى ُم ْن� ُذ نحو
�وم �أَ َّن العدي� َد م��ن الجه� ِ
والح��الُ الي� َ
�ات عب� َ�ر العا َل� ِم ْ

�ام  2010ع � َد َد الك ُت� ِ�ب المطبوع � ِة ُم ْن � ُذ
ق � َّد َر ْت �ش��رك ُة «غوغ��ل» ع� َ
مليون
�رن الخام���س ع�ش��ر ِب َن ْح� ِو 130
المطْ َبع� ُة خ�لالَ الق� ِ
َ
�أَ ْن ُع ِر َف��ت َ

َعق َدي� ِ�ن �إل��ى ر ْق َم َن� ِة ما ه� َ�و موجو ٌد مِ َن الكت� ِ�ب ،قديمِها وحديثِها.

عب َر ْت
�اب باللُّغ ِة
�اب ،منه��ا حوال��ي 1.3
َ
مليون كت� ٍ
كت� ٍ
العربيةِ .وق� ْد َّ
َّ

«الرقم َن��ة» اللُّغ� َة العرب َّي� َة
لق��د َد َخ��لَ ُم�صط َل� ُ�ح َّ

ه��ذه الهيئ� ُة َع� ْ�ن ِن َّيتِه��ا �آن��ذاكَ ف��ي رقم َن� ِة كُ ِّل ِت ْل��كَ الكت� ِ�بّ � .أم��ا ال َآن

مقاب�لا
ك��ون
حديثً��ا ِل َي َ
ً

َف ُي َق � ِّد ُر البع��ُ�ض ه��ذا ال َك� َّ�م م��ن الكت� ِ�ب ب�أ َّن � ُه لي���س بعي � ًدا ع��ن 150
كت��اب ،م��ع المالحظ�� ِة �أَ َّن ه��ذ ِه
ملي��ون
َ
ٍ
تقريبي� ٌة ِج� ًّدا.
�ام
َّ
الأرق� َ

أي�ضا �إل��ى �أَ َّن عد َد
�ير ال
�ات � ً
إح�صائي� ُ
ّ
ُت�ش� ُ
عب َر العا َل ِم قد ُق ِّد َر عام
ِ
الم َر ْق َم َن ِة ْ
الكتب ُ
�اب ،وفي عام
 2015ب��ـ  25ملي� َ
�ون كت� ٍ
الم َر ْق َم َن � ِة
 2019تج��او َز ع � َد ُد الكت� ِ�ب ُ
��ن ِق َب��ل م� َّؤ�س�س�� ِة «غوغ��ل» وح َده��ا
مِ ْ
�اب ،وذلك ِ�ض ْم َن
الرق� َ�م 25
َ
مليون كت� ٍ
َّ
�روع «كتب غوغ��ل» (Google
م�ش� ِ

ع��ام
 )Booksالّ��ذي انطلَ��قَ
َ
.2004

رق َم ُ
ْ
العربي
راث
نة التُّ ِ
ِّ

أمر ب َِر ْق َم َن ِة
راث
الرقم َن� ِة و َت ْمويلَه��ا لإِحيا ِء ال ُّت ِ
العربي �س� ٌ
�واء تع َّل��قَ ال ُ
َّ
ِّ

�ات
الوطني� ِة ومراك� ِز المخطوط� ِ
والواق� ُ�ع � َّأن كُ َّل المكتب� ِ
�ات والوثائقِ
َّ

الكتب المح َّق َق ِة وغَ ْي ِر المح َّق َقةِ،
راثي ِة كما �أ�س َلفْنا� ،أ ِو
ِ
ِ
المخطوطات ال ُّت َّ

قديم��ا -تعم��لُ عل��ى
ف��ي العا َل � ِم �-س� َّ�يما تل��كَ الّت��ي َت ُ�ض� ُّ�م �أر�ش��يفًا ً

العربي�� ِة القديم��ةِ.
المج�لا ِت
إداري� ،أ ِو
�أ ِو الوثائ��قِ ِ
ذات الطّ اب ِ
ِ��ع ال ِّ
َّ
ّ

عربيا كما
ر ْق َم َن� ِة َم ْخزونِه��ا .وف��ي ُمعظَ � ِم تل��كَ
ِ
المكتبات َن ِج ُد ُترا ًث��ا ًّ
مث�لا ف��ي مدريد �أو باري���س �أو لن��دن �أو لي��دن (هولندا) �أو
ه��و الح��الُ ً
إ�سكندرية
�إ�س��طنبول �أو �س��نت بيتر�س��بورغ (رو�سيا) �أو وا�ش��نطن �أو ال
َّ
خ�ص َ�ص ِة في َج ْم ِع
المراك ِز ُ
وغيره��ا مِ � ْ�ن ُم ُد ِن العا َل ِم .ناهيكَ َع� ِ�ن َ
الم َت ِّ

�ي ُه� َ�و مو ِق� ُ�ع
خ�ص َ�ص � ِة ف��ي ال ُّت� ِ
مِ � ْ�ن � َ
أف�ض��لِ المواق� ِ�ع ُ
الم َت ِّ
�راث العرب� ِّ

إمارات��ي (انظ��رhttp://www.alwaraq.net/ :
ال��و ّراقِ ال
َ
ِّ

�ان َب ْي� َ�ن
ِالم ّج� ِ
 )Core/index.jsp?option=1ا ّل��ذي َي َ�ض� ُ�ع ب َ
العلومَ ،م َع
عربي ُم َر ْق َم ٍن في َ�ش� ّتى
كتاب
َ�أ ْيدي ال ُق ّرا ِء �أكث ََر مِ ْن � ِ
ألف ٍ
ِ
ٍّ

راثي � ِة مِ ْث��لَ مرك � ِز جمع��ة الماج��د ِب ُدب��ي
�ات
المخطوط� ِ
العربي � ِة ال ُّت َّ
َّ

تفاعليةٍ ُت َ�س ِّهلُ ال َب ْح َث في
أدوات
زو َد ٌة ب� ٍ
َّ
ُ
الر َ
قم َن َة ُم َّ
المالحظ ِة �أَ َّن هذ ِه َّ

�اتُ ،ر ْق ِم� َ�ن منها لحد
ا ّل��ذي تم َّي� َز ِب َتجمي� ِ�ع ع��ددٍ هائ��لٍ مِ َن المخطوط� ِ

العربي ول َْم
راث
وقع َي ْز ُخ ُر
بالمعلومات َح ْولَ ال ُّت ِ
ِ
الم�ؤَل ِ
والم ُ
ِتلْكَ ُ
َّفاتَ .
ِّ

بالعربيةِ.
�ف مخطوط��ةٍ ُجلُّه��ا
الآن �أزي��د م��ن � 300أل� ِ
َّ
�ف َو َو ْ�ض ُع � ُه ف��ي
ومِ � ْ�ن �ش �� ِأن َر ْق َم َن � ِة ه��ذا ال ُّت� ِ
�راث حما َي ُت � ُه مِ � َ�ن ال َّت َل� ِ
مجاني��ةٍ ف��ي �أغل� ِ�ب
�اولِ �أكب � ِر َع � َددٍ ُم ْم ِك� ٍ�ن مِ � َ�ن ال ُق� ّ�را ِء ب ِ
ِ�ص َف��ةٍ
َّ
ُم َتن� َ
عب َر الأجهز ِة
ال ِ
ِ�شار و�س��ائلِ القراء ِة ْ
أحيان .و ُي�س��اي ُِر هذا َ
الم ْ�س��عى ا ْنت َ
إلكتروني��ة وهوات��ف ذكي��ة.)...
المحمول � ِة (حوا�س��يب ولوح��ات �
َّ
�ون
�روع الملي� ِ
الرائ��د ِة ف��ي ه��ذا المج��الِ «م�ش� ُ
وم� ْ�ن بي� ِ�ن الم�ش� ِ
�اريع ّ
كانت �أطل َق ْت ُه جامع ُة
�روع المكتب ِة
كت��اب» (�أو «م�ش� ُ
الكونيةِ») ا ّل��ذي ْ
َّ

راثي ِة َو ْح َدها.
َي ْك َت� ِ
�ف بال ُك ُت� ِ�ب ال ُّت َّ
قام� ْ�ت
الم َج َّ�لا ِتَ ،ن ِج � ُد َمث ًَ�لا م� َّؤ�س�س � َة
ْ
وف��ي مو�ض� ِ
«�صخ��ر» َق � ْد َ
�وع َ
بع�ضها
ب َِر ْق َم َن ِة  13880عد ًدا من حوالي ّ 205
عربيةٍ َ�ص َد َر ُ
مجل ٍت َّ
القرن ال ّتا�سِ � ِ�ع َع َ�ش� َ�ر ،و َت ُ�ض ُّم هذ ِه الأعدا ُد �أكثر مِ ْن مِ ليو َن ْي
في نهاي ِة
ِ
و�ض َع ْته��ا الم� َّؤ�س�س� ُة مجا ًنا لل ُق� ّ�را ِء َع ْب َر الإنترن��ت ،كما َن ِج ُد
�صفح��ةٍ َ ،
العربي� ِة �س� َّ�يما
ال�ش� ْع ِر وال َّن ْث� ِر ف��ي كثي� ٍر مِ � َ�ن البِ�لا ِد
مو�س� ٍ
�وعات ف��ي ِّ
َّ
الخليجي� ِة منها.
َّ

أمريكي��ة
كارنيج��ي  Carnegieال
َّ
(انظ��ر:

)/http://ulib.isri.cmu.edu

ع��اون م��ع
إ�ش��راف �أربع�� ِة �أ�س��اتذةٍ بال َّت
ب�
ِ
ِ
�س��ات ف��ي الهن�� ِد
��ن الم� َّؤ�س ِ
مجموع��ةٍ مِ َ
ان�ضم� ْ�ت �إلي ِهم��ا مِ ْ�ص� ُ�ر .وق��د
وال�صي� ِ�نُ ،ث� َّ�م
َّ
ّ
�روع
الم َر ْق َم َن ِة في هذا الم�ش� ِ
بل ََغ ع َد ُد الك ُت ِب ُ
�ون
قب � َل � 10س� ٍ
ِ�ص� َ
�ف ملي� ِ
�نوات مليو ًن��ا ون ْ
الم�س��طَّ َر ف��ي
�اب ُم َتج��او ًزا بذل��كَ اله� َ
كت� ٍ
�دف ُ
البداي �ةِ.
�ور فئ��ةٍ جدي��دةٍ مِ � َ�ن الأثري��ا ِء
و ِبف ْ
َ�ض��لِ ظه� ُ
��ت
ح�س��نين ف��ي العالَ�� ِم
والم
َ
العرب��يَ ،ت َب َّن ْ
ُ
ِّ
يئ��ات فك��ر َة
ال�ش
ات وال َه ِ
��خ�صي ِ
بع���ض َّ
ُ
ّ
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اللـغـة والحاسـوب

جهود اليونسكو وغيرها

الم�شروع ِل َي ْ�ض َم َن
جاء
متوف َِّر ًة على نطاقٍ
ُ
ٍ
وا�سع على الإنترنت»؛ لذا َ

��ن
��ت ُم َنظَّ َم�� ُة اليون ِْ�س��كو مِ ْ
ع��ام � ،2009أطل َق ْ
ف��ي ي��وم � 21أبري��ل َ

»الول��وج
العربي��ةِ».
جموعتِه��ا
رقمي��ةٍ غن َّي��ةٍ ب َِم
العالم��ي لمكتب��ةٍ
َ
َ
َّ
َّ
َّ

أمريكي � ِة
�اون م��ع مكتب � ِة الكونغر�� ِ�س ال
َم َق ِّره��ا ف��ي باري���س ،بال َّتع� ِ
َّ
العالمي��ة» (انظ��رwww.wdl.org/ar/ :
قمي��ة
َّ
الر َّ
«المكتب��ة َّ

دون �سِ ��واها ،وه��ي
 .)/topicلك� َّ�ن المكتب� َة ال َت ْخ َت��ُّ�ص ف��ي الكت� ِ�ب َ
ذات
مكتبات ومراك َز �
عاون مع
أر�شيف في العا َل ِم تم َتلِكُ م�ؤل ٍ
ٍ
ٍ
َت َت ُ
َّفات َ
وم ْن�ش�� ٌآت
محتوي� ٍ
فكري��ةٍ وثقافي��ةٍ  .كما َت َت ُ
عاون م َعها ُم� َّؤ�س�س� ٌ
�ات َّ
�ات ُ
�روع المكتبة بِطُ رِقٍ ُمخ َتلفةٍ  ،مِ ْث َل
َ
خا�ص ٌة ت�ش��ارك في م�ش� ِ
و�ش� ٌ
�ركات َّ
مجموعات
ولقاءات
اجتماعات
كنولوجي ورعاي ِة
المالي وال ّت
ال َّدع ِم
ِ
ِ
ٍ
ِّ
ِّ

��ن
و ُي
��ن
ُ
�ضي��ف �أَ َّن «العدي�� َد مِ َ
الكت��ب العرب َّي�� ِة القديم�� ِة الناف��دة مِ َ
ِ
ومه�� َّدد ًة ب َِخطَ �� ِر
أ�صبح ْ
عر�ض�� ِة لل َّت َف ُّت��تِ َ � ،
��ت ن��ادر ًة ُ
الطِّ باع��ةُِ ،
والم َّ
رقمي��ا
َّ
�اع» .وعلي� ِه َف ِم� ْ�ن �ش�� ِأن الم�ش� ِ
ال�ضي� ِ
�روع «حِ ْف��ظُ ه��ذ ِه ال ُك ِت� ِ�ب ًّ
الم َر ْق َم َن ِة �س َقطَ ْت
جميع
المعلوم � َّأن
ِ ألَجيالِ الم�ستقبلِ » .ومِ َن
ِ
َ
ِ
الكتب ُ
الملكي�ةِ.
عنه��ا حق��وقُ
َّ
دار الكُت� ِ�ب
ومِ � َ�ن المراك� ِز ا ُلأخ��رى الجدي��ر ِة بالذِّكْ � ِر ف��ي ه��ذا َّ
ال�ص� َد ِد ُ

العملِ .

�ام  2006ف��ي َر ْق َم َن� ِة ال ّن��ا ِد ِر مِ � َ�ن الكت� ِ�ب
ال ّتون�س� ّ�ي ِة الّت��ي َ�ش� َ�ر َع ْت ع� َ

موقع جدي ٌد با�س� ِم «المجموع ِة
الموقع ظَ َه َر م� َّؤخ ًرا
جانب هذا
و�إلى
ِ
ِ
ٌ

�ات �أُخ��رىُ .تتي� ُ�ح
الموج��ود ِة لديه��ا� ،إ�ضاف� ًة �إل��ى وثائ��قَ ومخطوط� ٍ

العربي� ِة على الإنترنت» (انظر)/http://dlib.nyu.edu/aco :
َّ
أمريكي��ةٍ وعل��ى ر�أ�سِ ��ها جامع�� ُة نيوي��ورك
جامع��ات �
َت َب َّن ْت�� ُه ع�� َّد ُة
ٍ
َّ
�اون م��ع
وجامع��ة برين�س��تون  Princetonال�ش��هير ُة ،وه��ذا بال َّتع� ِ
وجامعات
إمارات-
الوطني لل
أر�شيف
إماراتيةٍ -منها ال
�سات �
ِ
م� َّؤ�س ٍ
ُ
ٌ
َّ
ُّ
وم�صري� ٌة وجامع��ة كورنيل  Cornelوجامع��ة كولومبيا
ناني� ٌة
ل ُْب َّ
ّ

الأَ
�روع عل��ى َر ْق َم َن � ِة الكت� ِ�ب الم�ؤ َّل َف � ِة
ويعم��لُ ه��ذا الم�ش� ُ
َّ
مريكي َتي��نَ .

�صات.
باللُّغ� ِة
خ�ص ِ
َّ
العربي ِة المخ َتل َف� ِة ال َّت ُّ
الم َر ْق َم َن� ِة ف��ي ه��ذا
كان ع� َد ُد الم�ؤلَّف� ِ
ال�س��ن ِة الما�ضي� ِة َ
�ات ُ
ف��ي مطل� ِ�ع َّ
�روع
�اب م��ن الكت� ِ�ب
الموق� ِ�ع نح� َ�و  8000كت� ٍ
القيم�ةِ .والم�ش� ُ
العربي� ِة ِّ
َّ
كتاب� .أما ف��ي �أكتوبر
ما� ٍ��ض ف��ي �إنجازا ِت� ِه ِل َتنفي� ِذ رقم َن� ِة � 23أل� َ
�ف ٍ
الكتب  11570كتا ًبا غَ طَّ ْت نحو 6800
الم َر ْق َم� ُ�ن مِ َن
ِ
 2019فَف��اقَ ُ
مو�ضوعا.
ً
�روع �أ َّن� ُه يه�د ُِف «�إلى رقمن� ِة وحف��ظِ وتوفي ِر
�اء ف��ي تقدي� ِم الم�ش� ِ
وج� َ
�وح لِمجموعةٍ وا�س��عةٍ مِ َن
موا�ضيع
الكتب العرب َّي� ِة في
ِ
�وج المفت� ِ
الول� ِ
ِ
ُ

حاليا  13000وثيقةٍ  .وهي ُتوا�صلُ ر ْق َم َن َة ر�صي ٍد
الر َّ
قمي� ُة ًّ
المكتب� ُة َّ
رج� ُ�ع تاري� ُ�خ َن�ش� ِرها �إل��ى
�ب َي ِ
َث� ٍّ
�ري ِب ُك ِت� ٍ�ب ن��ادرةٍ وقديم��ةٍ ؛ منه��ا كت� ٌ
الر�صي ِد
الميالدي .و ُيناهِ � ُز
ال�ساد���س ع�ش��ر
بداي� ِة
ِ
ُ
ّ
مجموع هذا َّ
القرن ّ
َ�ض َل��تِ ال َّتركي َز على
قميةَِ ،فف َّ
�وم ملي� َ
الي� َ
الر ّ
�ون مج َّل�دٍّ � .أما مكتب ُة قط� َ�ر َّ
�ي،
�ات ِ
�ات والمخطوط� ِ
َر ْق َم َن � ِة الم�ؤلَّف� ِ
ذات ال َعالق � ِة بالخلي� ِ�ج العرب� ِّ
العملي� َة ال ت��زال
�ون وثيق��ةٍ عِ ل ًْم��ا �أَ َّن
�ارب ملي� َ
َّ
َر ْق َم َن� ْ�ت منه��ا م��ا ُيق� ُ
�ي بباري���س
متوا�صل�ةً .وف��ي فرن�س��ا� ،أَ َ
ن�ش��أَ الآن معه� ُد العا َل� ِم العرب� ِّ
كتاب
الم َر ْق َم ِن مِ َن
ِ
الكتب فيه��ا ٍ 1100
�او ُز َع� َد ُد ُ
رقمي� ًة يتج� َ
مكتب� ًة ّ
القرن ال ّثامن
تاريخ ُه �إلى
وما ُم ْج َم ُل ُه  1600وثيقةٍ  ،منها ما َي ْر ِج ُع
ِ
ُ
الميالدي.
ع�ش��ر
ّ
الطيب� َة جدي��ر ٌة
قافي� َة
لذل��ك ك ّل� ِه ف�� َّإن ه��ذه المب� ِ
والعلمي� َة ِّ
ّ
�ادرات ال ّث ّ
إعالم��ي لِم��ا َ�س�� ُتوف ُِّر ُه
والم��ادي وال
المعن��وي
بال ّثن��ا ِء وال َّدع�� ِم
ِّ
ِّ
ّ

المق��دم:
أدب والفل�س��ف ِة
والقان��ون وال ّد ِ
ِ
ال ِ
ي��ن وغي ِره��ا» .والح��ظ ُ

مات
اليوم مِ ْن َخ َد ٍ
للأجي��الِ القادم� ِة مِ � ْ�ن ر�صي ٍد ِفك ٍّ
ْري ،ولِما ُتق ِّد ُم� ُه َ

لي�س� ْ�ت
هم � ِة باللُّغ � ِة
المح َتوي� ِ
َّ
ًّ
�ات ُ
«حالي��ا ،العدي � َد م��ن ُ
الم َّ
العربي � ِة َ

العربيةِ.
للُّغ � ِة
َّ
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معلقة

النفحة المحمدية
الشــاعـر

سيــدي ولــــد أمــجــــاد
موريتانيا

ُمع َّل ٌ
حمــد -ص َّلــى اهلل عليــه وســ َّلم
تزيــد علــى 100
شــنقيطي ٌة
قــة
ُ
ٍ
َّ
بيــت ،فــي مديــح المصطفــى ُم َّ
بــوي َّ
هجــري.
عــام 1442
ــريف
الش
ناســبة ِذكــرى
ِب ُم
المولــد النَّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
ســمى هــذه القصيــدة ً
بخاصي ٍــة
تميــزَ ْت
أيضــا:
(بائيــة األفعــال فــي َم ْ
َّ
الرجــال)؛ ألنَّ هــا َّ
َّ
ــدح َخ ْيــر ِّ
وت َّ

تاريــخ ِّ
ــد مــن ُّ
أن جميــع
ــعر
أبــدا فــي
الش
ِ
ســب ْق إليهــا َأ َح ٌ
ــعراء ً
العربــي حتّ ــى اليــوم ،وهــي َّ
الش ِ
ــم َي ِ
َل ْ
ِّ
ِ
أبياتهــا الّتــي تزيــد علــى المائــة يبــدأ ُّ
ـم ُي َؤ ِّثــر
ِ
كل واحـ ٍـد منهــا ِب ِف ْعـ ٍـل فقــط؛ بشــكل تـ ٍّ
ـام متسلسـ ٍـل َلـ ْ

ـيابية المعنــى بهــذا االســتهالل ُ
بدايتهــا حتّ ــى
الفعليــة فــي القصيــدة مــن
ـي بالجملــة
ِ
َّ
علــى انسـ َّ
الك ِّلـ ِّ
ـاعر ســيدي ولــد األمجــاد -مستشــار وزيــر َّ
ـارض بهــا ّ
نهايتهــا ،وقــد عـ َ
حاليــا -قصيــدة
الثقافــة
ِ
ًّ
الشـ ُ
شــوقي َّ
والســام ،الّتــي َتقَ ـ ُـع فــي ً 71
وم ْط َل ُعهــا:
الشــهيرة فــي َمـ ْ
بيتــا َ
الرســول عليــه َّ
الصــاة َّ
ـد ِح َّ
َسلوا َقلْبي َغ َ
داة َسال وتابا
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تابا
الج ِ
مال َل ُه ِع ً
َل َع َّل على َ

������ر ُح����� َّب�����هُ َط��������هَ َج���ن���اب���ا
�أُ�������س������ا ِم ُ
��م��ي�لا
���������د ًرا َج
����و ْج����ه ِ
ِ����ه َب ْ
�أَ ِح ُّ
���������ن ِل َ
ً
�����ض���� ُل����ع����ي ِم����نْ����هُ � َ���ش���را ب���ا
�أُ َر ّو ي �أَ ْ
���ر ْو َ
���ة ال���ه���ادي ال ِّ��رك��اب��ا
�أَ َن����خْ ُ
����ض ِ
����ت ِب َ
داح
�أُ ������س�����ا ِب�����قُ ُك�������لَّ َي���� ْع���� َم���� َل ٍ
����ة َر ٍ
�أَ رى �أُ ُح����������دً ا َو ب������ا ِر َق ً
����د تْ
������ة َت���� َب َّ
خ����اط����ري ف��ي��ه��ا َل��ه��ي�� ًب��ا
������د ُم
ِ
ُي������دَ ْم ِ
���ج���ت���ي ف���ي ُك�����لِّ َد ْر ٍب
���ر ُم��� ْه َ
ُت�������س���ا ِف ُ
�����ض��ه��ا َق��� ْل���ب���ي َوروح�����ي
َم َ أ
����ل���ْ ُت ِب��فَ�� ْي ِ
���ب
����اط����ري �أَ ْح
��������ر ُّف ِب����خ ِ
َت ِ
ُ
����ص ٍّ
�����ل����ام َ
�������س���هُ ال���ـ��� َم���دي���ن ُ
َ���ة ُك�����لَّ ح��ي ٍ��ن
ُت����ؤا ِن ُ
���ر ِح��� ْم ً
�ل�ا
�����ن ُذ
�أُ َب ِّ
ن������وب ال��� ُع��� ْم ِ
���������د ُد ِم ْ
ِ
���ت ِع���نْ���دَ َ�أ ْح���� َم����دَ �أُ ْم�� ِن��ي��ات��ي
َت���ن َ
َ���اه ْ
�أُ
����د ي����ا َح��ب��ي��ب��ي
����ح���� َّم ُ
ِ
ن�����اج�����ي�����ه ُم َ
�أُ
����ن َر ّب�����ي
ُ
���و ال���� َّر ْح���� َم ُ
���ج��� ُل َ
ري���������د ِل��� َي ْ
�أُ ِح���� ُّب َ
����ك َ����س��� ّي���دي ْ
ف��ا���ش��فَ��ع ِل�����س��ي��دي
���ت ِب َ
����أ ْد ُم���ع���ي َو َدم������ي َو ِح��� ْب���ري
َك��� َت��� ْب ُ
����ه َخ�� ْي ً�لا
َر ِك���� ْب ُ
����ن ال�� َق�����ص��ي ِ��د �إِ َل���� ْي ِ
����ت ِم ْ
اح َن��فْ�����س��ي
�أُ داوي ُغ���لَّ���ت���ي َو ُل
�����������و َ
َ
����را َو َه����ذي
���د ِح ِ
���ر ُت ِب��� َم ْ
َ
���ه َخ���� ْم ً
����س��� ِك ْ
��د �أَ ْب��غ��ي
��ح�����س��انِ ال�� ِغ��ي ِ
���ن ال ِ
��و ُت َع ِ
َ���س�� َل ْ
�ل�اح���تُ���ه���ا ُ���س�� َل�� ْي��م��ى
َ�������س���ي���ن���ي َم َ
ُت���ن ّ
��ع��اد
�����د َب����ا َن ْ
����ب َق ْ
����ت ُ���س ُ
َدع����ان����ي َك���� ْع ُ

����را َو����س���نً���ى َع��ج��اب��ا
� َ���ش���ري��� ًف���ا
ِ
ط����اه ً
ال���رح���اب���ا
����س���اط��� ًع���ا َم َ أ
َون���������و ًرا
ِ
����ل���َ ِّ
ً
�����ذي�����ذا ����س���ا ِئ��� ًغ���ا �أَ َب�����������دً ا � َ���ش���راب���ا
َل
ً
����وه����ا ب����ا ًب����ا َف���ب���اب���ا
َم
����ح َ
�������ش���وق���ا َن ْ
����ج����وب ال��� ِب���ي���دَ ط�����ا ِو َي ً
�����ة ِه�����ض��اب��ا
َت
ُ
���ط��� ْي��� َب َ
ِب َ
ّ
وال�������ش���ع���و َر ِب���ه���ا ُم���ذاب���ا
���ة
الـم ْ�صطفى و َي�����ش��ي ا ْن�� ِت��ح��ا ب��ا
ِب ُ
��ح ِّ
��ب ُ
�����ر َح ً
�����ة ِت����ل َ
ْ����ك ال��� ِّ��ش��ع��اب��ا
ُت���ع���ا ِن���قُ َف ْ
�������ن�������ت ال���� َه����وى ف��ي��ه��ا ِن�����ص��اب��ا
َو�أَ ْد َم
ُ
ُي��� َق��� ِّب ُ
ال����ج����دا َر وذا ا ل���تُّ���را ب���ا
���ل ذا
ِ
�����س�� َت��ج��اب��ا
���ده���ا ُد
���ج ِ
�������س ِ
ً
ع��������اء ُم ْ
ِب��� َم ْ
َث��� ِق ً
���ي�ل�ا ِع����نْ����دَ َر ْو َ
�����ه َي��ب��اب��ا
������ض����� ِت ِ
ً
ب��ي�����ض��ا ِع���ذاب���ا
������و ُه
ِ
�����س ً
������ح َ
����راع����ا َن ْ
���ج���اه َ
��������د ًرا ُم��ه��اب��ا
ِب
ِ
���ك �أَ ْر َت�����ج�����ي َق ْ
ال���دنْ���ي���ا َ���س��راب��ا
َت���ب���اري���ح���ي ِب�����ذي ّ
َف�ل�ا َي��لْ��ق��ى َل����دى الأُ ْخ�������رى ال�� َع��ذاب��ا
ق���اط��� َب ً
���ر َ
ِل َ
���ة ِك��ت��اب��ا
ْ���ق
ِ
ال���خ���ل ِ
���خ��� ْي ِ
ً
����ه ِع����راب����ا
ِع
����ح���� َّب���� ِت ِ
����ت����اق����ا ف�����ي َم َ
�����ص َ
��ط��ف��ى َد ْو ًم������ا ِح َ�لاب��ا
ِب ِ
����ذك ِ
ْ����ر ال��ـ ُ��م ْ
����ب ����ص���ا ِف���ي ً
���ة َح��ب��اب��ا
ؤو������س ُ
ال����ح ِّ
ُك������ ُ
����ه َت����زْ ه����و ِك��ع��اب��ا
����ح ِ
ِح�������س���انَ َم����دي ِ
َو َل���� ْي����ل����ى الأَ ْخ���� َي���� ِل���� ّي َ
����ة َوال���� َّرب����اب����ا
�����ص��ح��اب��ا
َف�������دَ ْع ِه����نْ����دً ا َو ُل��� ْب���ن���ى وال َّ
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����د ُخ���ط���ى ُب��� َث��� ْي���ن َ
�����ع َج��م��ي��ل
َت���� َع َّ
َ���ة َم ْ
�����ص��فّ��ى
َ َذ ّو قْ �����س����و َر َة
ُ
����ب ا ل��ـ ُ��م َ
ال����ح ِّ
���ه ال��ـ�� َم�لا ِئ ُ
ُ
ه����ي َت��� ْ��ش��دو
َت
��ط��وف ِب ِ
��ك َو َ
��د الأَ ْق�������ص���ى ُب ً
��راق��ا
��ج ِ
�����س ِ
َ���س��رى ِل��لْ�� َم ْ
����ب����اق
�����م�����اوات ِط
������س
ٍ
ٍ
َت���� َل����قّ����ى ف�����ي َ
���و ٍق
����ه ال���ن
ُّ���ج���وم ِ
َت��ت��ي��هُ ِب ِ
ُ
����ض���ي َ
���اء � َ���ش ْ
ُ���د� ِ���س َز ْي���ت���و ًن���ا َو َن���خْ ً
�ل�ا
َ���س��ق��ى ف��ي ال���ق ْ
���م���ي
������ي
ِ
ه���ا����ش ٌّ
ُي�������ج�������ا ِو ُره�������ا َن������ ِب ُّ
َت�������س���ا َم َ
ب������را َح��ن��ي�� ًف��ا
�����س���� ّي����دً ا
���ق َ
ًّ
َت�� ْب��ت َ
ْ�لا
��ج ِ
َّ��ل ف��ي ِخ�����ص��الِ ال��ـ�� َم ْ
��د ِط��ف ً
�������د ِه َوه�����ذي
�������و ِل ِ
َف ِ
��������و َم َم ْ
����ر ْح����ن����ا َي ْ
���ر َح���ه���ا َو َل���� ًه����ا َو َ
���و ًق���ا
َب���نَ��� ْي���ن���ا َ
����ش ْ
����ص ْ
���س��اج ُ
��رح��ى
����ر ُد
ِ
��ع��ات ال ُ
ُت���� َغ ِّ
��������و ْر ِق َم ْ
�أَت������ى َ
َ
���ل��ال ع��ي ٍ��د
���ر ال��� َّرب���ي��� ِع ِه
����ش��� ْه ُ
����م َو ْح�������������دَ ُه ط������هَ َف���ت���اه���ا
َ���������س َ
َت����ن َّ
�����ر ال���� َب����راي����ا
َت��������أَ َّم�������لْ �إنَّ����������هُ َخ����� ْي ُ
�����م َت���غْ���دو
َت
�������روح ِب ِ
ُ
�����ه ال���ـ��� َم���ك���ا ِر ُم ُث َّ
ِّ
وال����د نْ����ي����ا َظ�ل�ام
����ر َك
زاح
ُّ
�أَ َ
ال���������ش ْ
���اه َ
���ك ال��ـ�� َم ْ��ول��ى َت��ع��ال��ى
�������و ُت ِب���ج ِ
َر َج ْ
�أَ
����ح���� َّب ً
��������ت َح��� ًّي���ا
����ة م����ا ُد ْم ُ
ه�����ي�����م َم َ
ُ
زاح َع���ن َ
ْ����ر طه
ْ���ك ال��� ُه���م���و َم ِب ِ
����ذ ك ِ
�أَ َ
�����ن�����ة َو ُف�����زْ ن�����ا
�����ن �آ ِم
ٍ
����ون����ا ِب�����ا ْب ِ
َع���� َل ْ
���ب���ات
َر َع���� ْي����ن����اه����ا ُع������ه������و ًدا ����س���ا ِك
ٍ
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����ب ا ل��لُّ��ب��ا ب��ا
���ر ه���ا َخ���� َل َ
َو �أَ ْر وى ِ����س ْ
���ح ُ
���ل���َ
�����س�� َت��ط��اب��ا
�إذا َم َ أ
َ
ال����ج����وا ِن َ
����ح ُم ْ
����ن َو ِط َ
������ئ ال��تُّ��راب��ا
���م ُ
���ر َم ْ
ُم َ
���د َخ��� ْي ُ
���ح ّ
�����س��ح��اب��ا
َو َع�������� َّر َج ُم���خْ ��� ِب��� ًت���ا َو َع���ل��ا ال َّ
�����ج َ
���ر ًب���ا ِح�����س��اب��ا
َم ِ
����ب َ�أ ْع َ
����راح َ
�����زتْ ُق ْ
َذ ه����ا ًب����ا �إِ ْن �أَ ت������ى َو َم�������ض���ى �إِ ي���اب���ا
������ز ْم َ
ِب َ
����ت ِق��ب��اب��ا
��������ه َف���� َع���� َل ْ
روح ِ
������ز ِم ِ
م������اج������دٌ َف���������ذٌّ َج���ن���اب���ا
������ري������م
َك
ِ
ٌ
َج���������وا ًدا م����ا �أَ
�������س������اء َوم������ا �أَع����اب����ا
َ
ِب���� َم����ك َ
�������س��� ًب���ا ِث��ي��اب��ا
ّ����ة ال ِب ً
���������س����ا َح َ
�����ب دا ِف������ َق ً
������ة ُع��ب��اب��ا
ُح���� َم���� َّي����ا ال ُ
�����ح ِّ
��ط��راب��ا
���د ْ
ا���ض ِ
���و ْج ِ
َو ُط��فْ��ن��ا ِ
����س ْ
���د َر َة ال َ
ْ���م���رن���ا ال��� ِت���ه���اب���ا
������و ِل ِ
������د ِه َف��� َت���غ ُ
ِب������ َم ْ
�����ه ال����ذِّ كْ����رى ُر���ض��اب��ا
ف��م��ا �أَ ْح����ل����ى ِب ِ
وال����دنْ����ي����ا َم��ه��اب��ا
������ونَ
ُّ
َو َه�������� َّز ال������ َك ْ
َو�أَف َ
ْ���������ض ُ
�����ص��ع��اب��ا
����س ٍ
���ر َ
���ل َق��� َه َ
���ر ال ِّ
����ل ُم ْ
ُ
����و َج����ه����ا انْ�� ِت�����س��اب��ا
َر
������س�����ول اهلل َت َّ
ف���م���ا َو لّ��������ى َو ال � ْأع�����ي�����ى َو ح����ا ب����ى
َ
����و ف����ي���� ًق����ا َم�����آب����ا
َر
�������س������ول اهلل َت ْ
����������و ُت َل���ه���ا ِم�����ن ال��� َّرح���م���ن ق��اب��ا
َد َن ْ
�����م َت َ
�������زلْ َت ْ
�����ش��ف��ي ِط��ب��اب��ا
َ
�����ص��ل�ا ًة َل ْ
�������س������دً ا ِغ�����ض��اب��ا
َوم������ا ِزلْ����ن����ا ِب ِ
������ه �أُ ُ
��م��ات َو ا ل�� ُب��� ْ��ش��رى ا ن ِْ�سكابا
مِ���نَ ال�� َّر َح
ِ

ْ����ب
���ر َع���ل���ى َم
���ح���ج��� ِت ِ
���ه ِب����رك ٍ
َّ
َن�������س���ي ُ
������س������ ً
ؤال
َت���� َم���� َّه����لْ َه������لْ َت������رى � ّإل ُ
���د
�أَ ِ
َ���ج ٍ
�����ح�����داءِ ق���ا ِف��� َل ٍ
������ص�����خْ ِل ُ
���ة ِب���ن ْ
َ
���ج���ه���ا ِده���اق���ا
������ن َل ِ
����ش ِ
���ر ْب���ن���ا ِم ْ
���واع ِ
وح َح��تّ��ى
�������د ُّب َدب���ي��� ُب���ه���ا ف���ي
َي ُ
ال��������ر ِ
ّ
ْ���ع
����س��� ْع ٍ
���د َو َ
�������س���ائ���ل ف���ي ب��ن��ي َ
َت َ
����س���ل ٍ
َ
������ع
����ت ِب���ال��� َب���ق���ي��� ِع َف
�أَل����ـ���� َّم ْ
�������س���ال َد ْم ٌ
َت َ
����ي ُه���ن���ا َف�������دَ ّوى
�������ذك ْ
ّ�������ر ُت ال����نَّ���� ِب َّ
�����ن َب��ع��ي ٍ��د
�������وتْ ُك�����لَّ ال���ـ��� َم���ه���ا ِم ِ
���ه ِم ْ
َط َ
����ر ِت ا ل���ـ��� َم���د ي���ن ُ
َت���� َع َّ
َ���ة �أَ ْن �أَ ت���اه���ا
����ط َ
ِ���دن���ا َ
���د ًي���ا
اهلل ِب
��ال��ـ��م��خْ ��ت��ا ِر َه ْ
َح���م ْ
ُ

مِ�����نَ ال ْ
���م � ِ��ش��ه��اب��ا
أ������ش
�����راف ُم���نْ��� َت ِ
ِ
���ظ ٍ
ِب���م ْ
�����ض����ح����ى َج���واب���ا
���ك���اة َل������هُ �أَ ْ
ِ�������ش ٍ
����ص���لِ وال��لُّ��قْ��ي��ا َم��نَ��اب��ا
� َ����ش����دَ تْ ِب���ال َ
���و ْ
َو ِغ���� ْب����ن����ا ف����ي َح��ل��ا َو ِت�����ه�����ا ِغ���ي���اب���ا
����ر َّ
��ب ا ُلأل�����ى ����ص���اروا � َ��ش��ب��اب��ا
ال�����ش�� ْي َ
َت َ
وح�����زوى وال��� َي���م���ا َم َ
����ن ت�����ص��اب��ى؟
���ة َم ْ
ْ�����ص��ب��اب��ا
مِ�����نَ الأَ ْع
��ب ان ِ
ِ
�����م�����اق َي َ
��ن�����ص ُّ
ْ��ج��ذاب��ا
َح��ن��ي��نٌ َي��ك ِ
��ر ان ِ
ال�����ص��خْ َ
��ر َّ
ْ�����س ُ
َق����وا ِف ُ
����ده����ا ُي���ذْ ك���ي ال�� َه��ب��اب��ا
����ل َو ْخ ُ
ُ
�������������ت َح��ج��اب��ا
هلل َوازْدا َن
َر
ْ
������س�����ول ا ِ
�ل�ا َل َ
ال�������ض َ
ّ
���ة وال��� ِك���ذاب���ا
َج��ل�ا َع���نّ���ا
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إبـداعـات شعريـة

�����ص ً
�����س�� َت��ق��ي�� ًم��ا
�أَب���������انَ َل���ن���ا ِ
����راط����ا ُم ْ
�أَ
�������ض������اء ِب���� َم����ك َ
������و ٍر
َ
ّ����ة ف����ي غ������ا ِر َث ْ
ُ
�������س���نً���ا
َي
����ق����ول ُم�����س��ا ِم ً
��ح��ا ِل���ي���نً���ا َو ُح ْ
���دع���و
َي���ب���ي ُ
�����ر ِّب ِ
�����ه ف���ي ال���لّ��� ْي���لِ َي ْ
���ت ِل َ
����د ي����ا َح��ب��ي��ب��ي
����ح���� َّم ُ
����س��� ِع ْ
���دن���ا ي����ا ُم َ
َ
ن َ
���ح��� َّب��� ِت َ
���ك ال��� َق���واف���ي
�����ر ُز ِم ْ
�����ن َم َ
ُ�����ط ِّ
َت�����رى ا لآذانُ �أَ ْي ً
��ج��لّ��ى
�������ض���ا � ْإن َت َ
َي������ ُب������زُّ ِب آ
��������ب َط�����هَ
�������� ِي ِ
�������ه ِم ْ
��������ن ُح ِّ
ٌ
���ح��� ّي���ا
َت����������أَ َّو َب���������هُ َخ
�����ي�����ال ِم ْ
�������ن ُم َ
���ب���ي���را
����ه َع
ْ����ح���� ِت ِ
��������و َد ُه ِب����نَ����ف َ
ً
َت��������ع َّ
واء
َر
ُ
����ض���ي���ت ِب ِ
������ه َ����س���ق���ا ًم���ا َب������لْ َد ً
����ن ُب��ح��وري
�����ص�� ْي��ري َع ْ
ُي�����س��ا ِئ�� ُل��ن��ي ال�� ُب َ
َ��دى
َ���س�� َم ْ
��ت ب��ي ف��ي َه����وى َط����هَ ال��ـ ُ��م��ف ّ
ُي����ح����ا ِو ُل ف����ا ِر� ُ����س ُّ
��ح��اق��ي
ال�����ش�� َع��را َل َ
َم َ
������ام َن��� ْ��ش��وى
�����ض ْ
ِ��ر َب ِ
��د الأ ّي ُ
��ت ف��ي ال��ـ��م ْ
���دي���م
��������وى َق
َت��� َل���قَّ���تْ���ن���ي ع���م���ي���دَ َه ً
ٍ
���ر ُد ًّرا
ِّ����ده����ا ِح�������س���انَ
�أُ َق����ل ُ
ِّ
ال�������ش��� ْع ِ
����ه ال���ـ��� َم���ك���ا ِر ُم َوال��ـ�� َم��ع��ال��ي
َت
��ط��ي��ب ِب ِ
ُ
���ه
����ن
�������ر ٍب �إل��� ْي ِ
َي ِ
����ح ُّ
ِ
ال�����ج�����ذْ ُع ف���ي َط َ
�أَ ِد ْر َك ْ
���و ����ص���الِ َل�����هُ َف����إ نّ���ي
�����س ال ِ
�����أ َ
َب َ
��ر
����ذل ُ
ْ����ت َل����هُ ال�� َق�����ص��ائِ��دَ
ت����اج َف��خْ ٍ
َ
ال�������ش���ع���راءِ ُك ًّ
�����ه ع��ل��ى ُّ
�ل�ا
�����و ُت ِب ِ
َع����� َل ْ
َ���س��ق��ان��ي ُح���� ُّب����هُ َ
َ
��ت
����ش��� ْه���دً ا َف
��ف��ا���ض ْ
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�����م َي َ
هلل غ��اب��ا
����خ ْ
����ف ف���ي ا ِ
�أَم����ي����نٌ َل ْ
و �ألّ ُم���� َب ِّ
����ر ا َح�����تّ�����ى �أَ ن�����اب�����ا
���������ش ً
َو ح���ا ����ش���ى �أَ ْن ُي َ
�������ذ َّم َو �أَ ْن ُي��ع��ا ب��ى
َ����ر الإل��������هُ َل������هُ َث���واب���ا
َو َق ْ
��������د َغ����ف َ
��ج��ل��و اكْ�� ِت��ئ��اب��ا
ِب ِ
�����ذك ِ
ْ�����ر َك َدا ِئ���� ًم����ا َن ْ
َّ����اظ����ري����نَ َل���ه���ا ِع��ج��اب��ا
���ر ال����ن ِ
َت ُ
�������س ُّ
���ر َ
����د ِح َ
����ش���قّ ال ّ
�����ض��ب��اب��ا
����ك ����ش ِ
ِب���� َم ْ
���اع ٌ
ق���اط��� َب ً
َ
���ة ِخ��ط��اب��ا
���ر
ُف
ِ
���ح���ول ال���� ِّ���ش��� ْع ِ
�����اح�����ا َف����ذا ب����ا
هلل َو ّ
َر �������س������ولِ ا ِ
������ض ً
َف����� َب َ
������ه ُم��� َع���نًّ���ى َب������لْ ُم�����ص��اب��ا
�����ات ِب ِ
َوف���ي ِّ
�����ص��واب��ا
ال�����ض��دَ ْي ِ
��ن م��ا َي��� ْه���دي ال َّ
���ر ِع���ي ُي��ب��ا ِي�� ُع��ن��ي انْ�� ِت��خ��اب��ا
َوذا ال��� ُب َ
�����م َت َ
������زلْ َت���� ْ���ش���دو َرب���اب���ا
َق�������ص���ا ِئ ُ
���د َل ْ
��������د ِرك ال��� َع���نْ���ق���ا ِغ�لاب��ا
�������ن ذا ُي ْ
َو َم ْ
َ
����ت ِب���ق���ا ِف��� َي���ت���ي ِخ�ل�اب���ا
�������د َخ���� َل���� َب ْ
وق ْ
�����ص َ
��ط��ف��ى َي���زْ ه���و ِط�لاب��ا
ِب ُ
���ح ِّ
���ب ال��ـ ُ��م ْ
�����ص َ
��ح��دو ال ِّ��رك��اب��ا
ِب ُ
��ط��ف��ى َت ْ
��ح ِّ
��ب ال��ـ ُ��م ْ
��������ر تْ َو َ
ذاك ال���نَّ��� ْع ُ
���ل ط��ا ب��ا
�إذا ُذ ِك َ
َو َي ْ
�����ش��ك��و ال�� ُب�� ْع��دَ �إن َي�� ْم�����ض��ي ِع��ت��اب��ا
ً
����س����أَ ْ
�����س�� َت��ط��اب��ا
���ر ُب���ه���ا َن
َ
����ش َ
���ب���ي���ذا ُم ْ
اع�� ِت�����ص��اب��ا
�����وره�����ا ْ
ع��ل��ى َر�أْ�����س����ي �أُ َك ِّ
َف���ل��ا َك���� ْع���� ًب����ا َت������ ُب������ذُّ َو ال ِك�ل�اب���ا
ُع�����ي�����ونٌ ك����ال���� ِب����ح����ا ِر َل�������هُ َ���س��ح��اب��ا

َ
��ل�ا َو � ّإل
َت
�����������ذ َّو قْ َط���� ْع���� َم����هُ َع َ
���������س ً
ً
ل���ي�ل�ا
ِ���ي َل���ن���ا َد
������������ت
َر�أَ ْي
ُ
ِ
ال���ه���ا����ش���م َّ
�����ق�����ول ِ أُ
ُ
إ��������س���ل���ا ِم َه��� ّي���ا
ل ّم
َي
ِ
������������ة ال ْ
َدع�����وا ِت���ل َ
اء
ْ���ك ال َ
���ي َد ٌ
���ج���ه���ا َل���ة َف��� ْه َ
����ح َط���هَ
���ج��� َل َ
���ج ف���ي ال����فُ �����ؤاد َم����دي ُ
َت��� َل ْ
�����ه َق�����ص��ي��دي ف���ي َوري�����دي
َي
�������ذود ِب ِ
ُ
���ح���ن���اي���ا وال��ـ�� َم��ط��اي��ا
َف�����دَ ْي ُ
�����ت َل����ه ال َ
����ن����اء
����ره����ا َه
ً
ُت����ع����ا ِن����قُ����هُ َف���� َي����غ ُ
ْ����م ُ
���ه الأَم����ان����ي
���ح��� َّب��� ِت ِ
َج���نَ��� ْي���ن���ا ِم ْ
������ن َم َ
���ر ُب��� ْ��ش��رى
َت�����دو ُر ِب ِ
����ه ال��� َّ��ش��ف��اع ُ��ة َخ��� ْي َ
�������ض �أَ ْع��ط��ى
���ن َخ��ط��اي��ا ا َلأ ْر ِ
َت���نَ��� َّز َه َع ْ
�أَ
��ب
ب����ي����ت
ُ
����ر ف���ي ٍ
ّ
واد َخ�����ص��ي ٍ
ال����د ْه َ
ي���ت ال����نّ����وا ِب َ
����غ �أَ ْن َي���روم���وا
���د ُ
���ح ّ
َت َ
���م ال��ب��ع��ي��دَ ب��ه��ا ُي��ن��اج��ي
����س���لِ ال���نَّ���ج َ
َ
����ر ف���ي ال��ـ�� َم��ن��ا ِب��ر وال����نّ����وادي
�أُ ِ
ف����اخ ُ
���ف���اع���ا
���اع���ا َوا ْر ِت
َغ���نَّ��� ْي ُ
ً
���ت ِب��ه��ا انْ��� ِت���ج ً
����و َف
�����ب ط��هَ
ِ
َت َ
���������ص َّ
خ����اط����ري ف���ي ُح ِّ
����س�ل�ا َوت���اب���ا
َ����س���ل���وا َق��� ْل���ب���ي َغ�������دا َة َ
ال���ج���م���الِ َرح����ي َ
�����ر
����ق َز ْه ٍ
َي���� ُع����لُّ ِم����ن َ
���ي ِب���ه���ا َع���رو ًب���ا
َم�����دَ ْح ُ
�����ت ال���ه���ا� ِ���ش���م َّ
ْ������ره������ا ف����ي ُك�������لّ
ح��ي��ن
ٍ
�أُ َت������� َّي ُ
�������م �إث َ
�����ص����لّ����ي دا ِئ����� ًم�����ا َ
���ه
����ر ًف����ا َع���ل��� ْي ِ
�أُ َ
�����ش َ

���ح���ا َو���ص��اب��ا
َف��� َق ْ
���د ُذ ْق������تَ ال���ه���وى ِم��� ْل ً
�إل�����ى ال َ
�����س�� ًم��ا ُم��ه��اب��ا
����رات ُم�� ْب�� َت ِ
����خ���� ْي ِ
����وا�����س���� َي ً
�����ر ْره�����ا ِرق����اب����ا
�����س
ِ
����ة ن َ
َ
ُ�����ح ِّ
��د َ�أغْ ����رى ال َ
��خ��راب��ا
ا���س�� َت��� ْ��ش��رى َف�� َق ْ
�إِذا ْ
����ه �أَذاب���������ا
����ح���� َّب���� ِت ِ
َغ������را ًم������ا ِم������ن َم َ
ال��ـ��م��خْ ��ت��ا ِر ال َي��خْ �����ش��ى ِح��راب��ا
َع����ن
ُ
����ة ِ أَ
َّ����ح ً
���������ه ِح����داب����ا
ل ْر ُب��������� ِع ِ
����ج����ن َ
ُم َ
�����ت َق��� ْب��� َل���هُ َت ْ
�����ش��ك��و اغْ ���ت���راب���ا
َوك�����ا َن ْ
�����د َع ُ
���ر َ
ْ�����س��ي��اب��ا
���ذ َب ْ
���ه ان ِ
و����ض��� ِت ِ
َو َق ْ
���ت ِب َ
������ن �أَن���اب���ا
����س���لِ ال���� ِك����را ِم َو َم ْ
ال���ر ْ
مِ����نَ ُّ
����ر ًة ِق���راب���ا
َل������هُ ال���� َّر ْح
ُ
����م����ن َم����غْ���� ِف َ
�����ه َرغ���اب���ا
���ح ِب ِ
َو َق ْ
������د َو َج������دَ ال���ـ��� َم���دي ُ
ً
ْ����ح���� ِت����ه����ا َم���ط���اب���ا
ُم���� َع����ل
ّ����ق����ة َك����نَ����ف َ
��ب وال�� ِق�����ص��اب��ا
�����س��ب ِ
��ا���س َ
َو َ
����س���لْ َع��نْ��ه��ا ال َّ
�����ص��ي��د ِب���ه���ا ِع��ق��اب��ا
�������د ط�����ا َر ال�� َق
ُ
َو َق ْ
ال���دنْ���ي���ا اكْ�� ِت�����س��اب��ا
َو َت��كْ��ف��ي��ن��ي ِم����ن ُّ
اج�� ِت��ن��اب��ا
�إل����ى �أَ ْن ج������ا َو َز ال ِ
���ح���� َّ���س ْ
َو َ
���د ًم���ا َو���ش��اب��ا
���ب َع��ل��ى ال��� َه���وى ِق ْ
����ش َّ
اح�� ِت�����س��اب��ا
َل���� َع����لَّ َل�����دى ال ِ
إل�������ه َل�����هُ ْ
����ت َك��ع��اب��ا
�����د ب����ا َن ْ
مِ�����نَ الأَ ْم�����ج�����ا ِد َق ْ
���ر َ
و����ض��� ِت���ه���ا َم�لاب��ا
َ���ح ْ
َو َق ْ
�������د َن���ف َ
���ت ِب َ
ب���ال�������س�ل�ام ُه����ن����ا ِر ك����ا ب����ا
و �أَ ْد ري
َّ
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مــقــاالت

عوائق ومزالق

الـعـربيـة
فـي وجـــه
ّ
مــوفــق ريـــاض مـقــدادي
عمان األردن
اإلسالمية
جامعة العلوم
ّ
ّ
العالميةّ /

َ
أهم ُط ُ��ر ِق االتّ�صال بينَ ال َب�ش��ر ،والتَّوا�صل بين الأجي��ال ،ون ْقلِ ال َّثقافة
ُت َع ُّ��د ال ُّلغ ُ��ة العرب َّي ُ��ة
و�س��يلة الحرك��ة الإن�س��ان ّيةَ ،بلْ هي � ّ
قافة والح�ضار ِة
ووعاء
الجن�س الواحد والأجنا�س الإن�سان َّية ،واللُّغة العرب َّية الف�صحي هي ُل َغ ُة الأُ ّمة،
المعرفة وال َّث ِ
ِ
بين �أفرا ِد ِ
ُ
َ
وال ِع ْل ِ��م ،وه��ي وع��اء الدّ ي��ن ،به��ا َن َ��ز َل الق��ر�آنُ الكريم ،وبها بلَّ َغ ال َّر ُ
ر�س��الة ر ِّبه -ع َّ��ز َّ
ال�صالة
�س��ول الكريم
وجل ،-وقد ح َّ��ث -عليه َّ
ٌ
ٌ
متالزمة ال تنف�ص��ل ،وهي مر�آ ُة
مكانة ح�ضار َّي ٌ��ة دين َّي ٌة
غة العرب َّي ِ��ة الفُ ْ�صحى
وحف ِْظه��ا ،ف�أ�صب َ��ح ِل ُّل ِ
وال�س�لام -عل��ى تع ُّل��م العرب َّي ِ��ة ِ
َّ
ُ
حا�ضره��ا وما َت ْرنو �إليه في م�س��تقب ِلها ،وه��ي هو َّية الأ َّمة ُتم ِّث ُل �ش��خ�ص َّي َتها
الأُ َّم ِ��ة العرب ّي��ة والإ�س�لام ّية تعك���س تاريخه��ا ،و ُت َم ِّث ُ��ل
َ
ات والهو َّية والدّ ين.
وثقاف َته��ا ومكان َته��ا بي��ن الأُمم ،والتَّخ ِّلي عنها هو َت َخ ٍّل عن ال ّ��ذ ِ
�ف
ِ�ض ْع� ِ
بال�ض��رورة �أَ َّن ال ُلّغ��ات َت�ض ُع� ُ
�ف و َت َتراج� ُ�ع ب َ
�وم َّ
المعل� ِ
ومِ � َ�ن َ
العربية
العربية ،حيث عانت اللُّغة
ُ�أ َممِها ،و َين�سحِ ُب ذلكَ على ا ُلأ َّمة
َّ
َّ
العامي��ة ،وال َّدع��وة �إل��ى
�ات كثي��رة منه��ا :تغ� ّ�ول
الفُ�صح��ى مِ � ْ�ن تح ِّدي� ٍ
ّ
أجنبي��ة محلَّها ،وغي��ر ذلك مِ � َ�ن ال َّتح ِّديات.
�إح�لال اللُّغ��ة ال َّ
العامي��ة ح ّت��ى طغ��ى ُوجو ُده��ا عل��ى اللُّغ��ة
انت�ش� َ�ر ِت ال َّل َهج��ات
وق��د َ
َّ
والمث َّقفين،
الف�صح��ى ،ف�أ�صبح��ت الف�صحى
المتعل َ
ِّمين ُ
تقت�صر عل��ى ُ
ُ
تتعر���ض اللُّغ��ة الف�صح��ى ه��ذه
و�أ�صب��ح ال َّت��داول به��ا مح��دو ًدا ،كم��ا َّ
ال ّأي��ام �إل��ى َهجمةٍ �شر�س��ةٍ قا�س��يةٍ دعا �إليه��ا �أعدا�ؤه��ا ،و�أ َّيدهم بذلك
فع�لا،
المغ ِر�ضي��ن مِ � ْ�ن �أبنائه��ا الّذي��ن ينتم��ون �إليه��ا ق� ً
بع���ض ُ
�ول ال ً
َف َعمِل��وا ِب َق ْ�ص� ٍد �أو ِب َغ ْي� ِره عل��ى محاول� ِة تغييره��ا �أو ال َّني��لِ منه��ا� ،أو
اريخ
النَّيلِ مِ َّم ْن يتح َّدث بها ،ف ََرموها بال َع ْج ِز وال ُع ْق ِم َع ْن مواكب ِة ال ّت ِ
العربي � ِة عائ � ًدا
�ف ا ّل��ذي لَحِ ��قَ ب�أبن��ا ِء
والح�ض��ارةِ ،وجعل��وا ال َّتخ ُّل� َ
َّ
إ�س�لامي مِ � ْ�ن خِ الله��ا؛
�ون ال ّدي� َ�ن ال
وه� ْ�م بذل��ك ُي ِ
هاجم� َ
ال�س��تخدامهاُ ،
َّ

إ�س�لامي
فوقِ على العا َل ِم ال
أعداء الأُ َّم ِة يعل َ
ل َّأن � َ
َمون �أَ َّن ُه ال �س��بي َل لل َّت ُّ
ِّ
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العربيةِ،
� ّإل ب�إبع��ا ِد الع� َ�ر ِب والم�س��لمين ع��ن :الق��ر�آن الكري��م ،واللُّغ� ِة
ّ
ال�سبيل �إلى َف ْه ِم القر� ِآن الكريم؛ لِذلكَ حاولوا
َّ
والعربية الف ْ
ُ�صحى هي َّ

نتائ��ج
ُ�صح��ى و�إهمالَه��ا �أ َّدى �إل��ى
�إِ َّن االبتع��ا َد َع ِ
َ
��ن اللُّغ��ة الف ْ
يني��ة،
الحياتي� ِة للأُ َّم� ِة
�تويات
الم�س�
ِ
َّ
َّ
�س� َّ
�لبيةٍ عل��ى جمي� ِ�ع ُ
العربي�ةِ :ال ّد ّ

ذهني��ة ُمع ّق��دة،
ملي��ات
أي�ض��ا،
� ً
وعملي��ات ال َق��ولِ واال�س�ت ِ
ّ
ِماع َت ُم� ُّ�ر ِب َع ّ
ّ
�ان
عما ُيري ُد الإن�س� ُ
َي ِت� ُّ�م خِ اللَه��ا اختي� ُ
�ار الكلم��ات المنا�س��بة لل َّتعبي ِر ّ

أجنبي��ة عل��ى ح�س��اب اللُّغ��ة
�يوع
� ً
أول� :أ َّدى �ش� ُ
العامي��ة واللُّغ��ات ال َّ
َّ

الخا�ص
ِظام��ه
ِباع��ا ب�أ�س� ٍ
ال َّتعبي� َ�ر عن��ه ،و َنظَّ َمه��ا ت ً
�لوب ُم ْن َتق��ى ،ل��ه ن ُ
ُّ
ِل َت�أدي� ِة المطل��وب ِب ِد َّق��ةٍ  ،و� ّأي ت�شوي�� ٍ�ش ف��ي ه��ذا ال ّنظ��ام �س��ي�ؤ ّدي �إلى

كان
دبرهِ ،ف�إذا َ
ُ�صحى �إلى َع َد ِم ال ُقدر ِة على َف ْه ِم القر� ِآن الكري ِم و َت ُّ
الف ْ

�تماع
الفني��ة ،ويم� ُّ�ر اال�س� ُ
�شو�� ٍ�ش َيف َت ِق� ُ�ر �إل��ى ال ِّد َّق�ةِ ،و َت ْن ُق ُ�ص��ه ّ
كالم ُم َّ

�ف
العرب� ّ�ي – ف��ي كثي��ر مِ � َ�ن الأحي��ان -ال ُي ْح�سِ � ُ�ن ق��راء َة الق��ر� ِآن َفكَي� َ

ال�ش� ّدة ،تب��د�أ ِب َتحليلِ هذه الأ�ص��وات ل َِمعرف ِة
ذهني��ة مختلف ِة ّ
بعملي��ة َّ
َّ

��ن ه��ذ ِه ال َّنتائ��ج:
قافي��ة ،ومِ ْ
واالجتماعي��ة ،وال َّث َّ
ّ

�ف عن� َد
َ�س� َي َت َد َّبر ُه و َيف َه� ُ�م بيا َن� ُه و َت ْ�ش��ريعاتِه ،و�أوامِ � َ�ره و َنواهي��ه و َي ِق� ُ

َم�ضامِ ينِه��ا ،ومِ � ْ�ن َث� َّ�م ا�س��تيعابِها ،ومِ � ْ�ن َث� َّ�م ال� ّ�ر ّد عليه��ا �إذا كان

العربي ُة
انقطاع ال َع َر ّبي َع ْن ُترا ِثهِ ،فاللُّغ ُة
ذلكَ كُ لِّه؟ َب ْل �أ َّدى هذا �إلى
ِ
َّ

عمليات القولِ
هن��اك م��ا ِ
الر ّد ،وفي كثير مِ َن الأحي��ان ُ
تكون ّ
يوج� ُ�ب ّ

إ�س�لاميةِ،
العربي ِة ال
هوية الأُ َّم ِة
الهوي��ة كما ي�ؤ ِّك� ُد
ه��ي
ُ
َّ
َّ
علماء اللُّغةَِّ ،
َّ

�تماع ُم َتزامن�ةًَ ،ت ِت� ُّ�م م ًع��ا ف��ي وق��تٍ واحدٍ ،كما ه��ي الحالُ في
واال�س� ِ

�ضارتِها ودينِها وعلومِ ه��ا وفنونِها ،وهي
وه��ي وعا ُء تاريخِ ه��ا َ
وح َ

روف ،وعندما
الم�ش��ا ّد ِ
وردو ِد الأفعالِ المبا�ش��ر ِة في كثي ٍر مِ َن الظُّ ِ
ُ
ات ُ

والح�ض��ار ِة ف��ي
والمع� ِ
بالمقاب��لِ َ�أدا ُة الأُ َّم� ِة ِل َتح�صي��لِ ال ُعل� ِ
�ارف َ
ُ
�وم َ

المبكِّرة،
َيكت�سِ ُب ال ُ
أ�سلوب تفكي ٍر ماَ ،ع ْب َر ُلغَةٍ ماُ ،م ْن ُذ طفولتِه ُ
إن�سان � َ

�ات العا َل� ِم
الم�س��تقبلِ  ،و�إذا كان��تِ اللُّغ� ُة
�ف َع� ْ�ن لُغ� ِ
العربي� ُة ال َتخ َت ِل� ُ
َّ
ُ
ُغات
ْريا َع ْن جمي� ِ�ع ل ِ
الأُخ��رى ف��ي ه��ذه المعان��ي ،ف�إ َّنه��ا تخ َت ِل� ُ
�ف َجذ ًّ

ي�ستمر
ومية،
اتية،
جزءا مِ ْن
َّ
ف�إِ َّنه يغدو ً
والوطنية ،وال َق ّ
ّ
�شخ�صيتِه ال ّذ ّ
ُّ
َم َع� ُه ط��ولَ � ّأي��ام ُع ُم� ِره؛ �إِذ َْن ال ُب َّد مِ َن ال َّتركي ِز عل��ى البداية» ف ََمقدِر ُة

العا َل� ِم ف��ي �أَ َّنها ُل َغ ُة عقيدةٍ و�ش��ريعةٍ .

ُ�صحى ُت�س��اعِ ُده على ال َّتح ُّدث
الطِّ فلِ مِ ْن ِ�ص َغ ِره على َف ْه ِم
َّ
العربي ِة الف ْ

ال�صغر»
ثان ًي��ا :ال َّت�أثي� ُ�ر ف��ي طريق� ِة تفكي� ِر الأف��را ِد وتعبي ِرهم « من��ذ ِّ

بها.

��ن الإدراكِ َ�أ َّو ًل �أَ َّن
حاجتِه��م و�أحا�سي�سِ ��هم و�آرائه��م« ،ال ُب�� َّد مِ َ
َع ْ
��ن َ
وتفاه� ٍ�م ف ََح ْ�س��بَ ،ب ْل هِ َي و�س��يل ُة تفكي ٍر
َي�س� ْ�ت و�س��ي َل َة ا ِّت�ص��الٍ
ُ
اللُّغ� َة ل َ

المتعلِّ� ُ�م عل��ى َق � ْد ٍر مِ � َ�ن
ثال ًث��ا :تده��ور ال َّتعلي��م ،فالأ�ص��لُ �أَ ْن يك� َ
�ون ُ
عربي� ًة
ال َّثقاف� ِة بحي��ث ي�س� ُ
�تطيع �أَ ْن ُي َع ِّب� َ�ر َع� ْ�ن �آرائ��ه ُم�س� َتخد ًِما لُغ� ًة َّ

ُ�صحى ِل َي ْنف َِ�صلوا فيما َب ْع ُد
جاهدين مِ ْن حينِها َ�ص ْر َف
ِ
العرب َع ِن الف ْ
إ�س�لام.
َع ِن الق��ر� ِآن الكري ِم وال ِ

العربي��ة َب�� َد�أَ ِب َتنفي�� ِذ ُخطَّ تِ��ه
وعندم��ا َح�� َّل اال�س��تعمار بالب�لاد
َّ
العربي��ة والإ�س�لام ،فب��د�أوا ِبف َْر� ِ��ض اللُّغ� ِة
الم ْ�س��موم ِة للق�ض��ا ِء عل��ى
َّ
َ
���ض تدري���س لُغاتِه��م ف��ي
أجنبي�� ِة عل��ى بالدِن��ا
العربي��ة ،وف َْر ِ
ال َّ
ّ
�ماح ِب َت ْدري�سِ ها � ّإل في
العربية ،و�إهمال
مدار�سِ ��نا
ال�س� ِ
ّ
ّ
العربية ،وعدم َّ
العربي َي َتنا�سى ُل َغ َت ُه مع ُمرو ِر
�ضيقٍ  ،في ُخطَّ ةٍ خبيثَةٍ تجعلُ
نِطاقٍ ِّ
َّ

جاهدين على ذلك في
الوقتِ  ،و َي ْب َت ِع ُد عنها ُر َوي ًدا ُر َوي ًدا ،و َق ْد َعمِلوا
َ
�ي ،ولك� َّ�ن ذل��ك َل� ْ�م َي ِت� َّ�م َل ُه� ْ�م ب َِح��ولِ اهلل تعال��ى،
بِ�لاد المغ� ِ
�رب العرب� ِّ
العربي الّذي��ن حافظوا على
�رب
ُث� َّ�م ِبف ْ
َ�ض��لِ ال َغيوري��ن مِ � ْ�ن �أبنا ِء المغ� ِ
ِّ

لُغتِه��م ،وجاه��دوا -وما زالوا ح ّت��ى الآن -للحفاظِ على ُل َغتهم الّتي
هوي��ة الأُ ّمة.
ه��ي َّ
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عامي��ةٍ ال َتل َت�� ِز ُم بِقواع�� ِد اللُّغ��ةِ؛
ف�صيح��ة ال َ�أ ْن يتح�� َّد َث ِبلَهج��ةٍ
َّ
ين ُتخال ُِف
تقوم في البِال ِد
العربي ِة على قاعد َت ِ
َّ
فالمناهج « للأ�سف» ُ
ُ
مناهج ال ِع ْل ِم وال َّتعلي ِم في الح�ضار ِة ال
قواع َد
َ�صلُ
ِ
َّ
إ�سالميةّ � ،أول ُهما ف ْ
ال ّدي� ِ�ن َع� ِ�ن ال َّتعلي� ِم بحي� ُ�ث ُي ْب َع� ُد الق��ر� ُآن الكري� ُ�م َع� ْ�ن منه� ِ�ج ال َّتعلي� ِم،

عملي��ة نط��ق الألف��اظ ل��دى الأطف��ال ف��ي البي��ت،
ِ��م
ت�صوي��ب ّ
َف َيت ُّ
ُ

ُ�صح��ىُ ،ث� َّ�م
�زام الآب��ا ِء والأُ َّمه� ِ
والت� ُ
�اور َة �أبنائه��م بِاللُّغ� ِة الف ْ
�ات ُمح� َ
�ي في المرحل ِة
ف��ي المدر�س� ِة حي� ُ�ث َيت ُِّم تطبيقُ نظ� ِ
�ام ال َّتعلي ِم الإلزام� ِّ

جدي ًة
مي� ِة والج ْه��لِ مكافح� ًة َّ
ومكافح� ُة الأُ َّ
َّ
االبتدائي� ِة �أو الأ�سا�س� َّ�يةُِ ،

ُ�صح��ى مِ � ْ�ن حي� ُ�ث المق� ّ�ررات الّت��ي ُتع َتم� ُد
ال َّتدري�� ُ�س في� ِه باللُّغ� ِة الف ْ
الجامعيي� َ�ن الّذي��ن
�ين
در�س� َ
للطّ �لاب ،وكذل��ك ف�� َّإن الأم� َ�ر َمن��وطٌ ُ
ّ
بالم ّ
��ن
ُ�صح��ى ،ه��ذا مِ ْ
يتوج��ب عليه��م � ُ
إلق��اء محا�ضراتِه��م باللُّغ�� ِة الف ْ
َّ

�س��مي من��ه بحي��ث ُتع َت َم�� ُد
الر
إلكتروني��ة)
وال�صح��ف ال
ً
ّ
ّ
خ�صو�ص��ا َّ
َّ
كان ُيف َعلُ في
العربية ل َِ�ش ْغلِ هذ ِه
امتحانات في اللّغة
ِ
الوظائف كما َ
ٌ
ّ

حيث
القرن الما�ضي  -في ُمعظَ ِم البال ِد
مانينيات مِ َن
ال ّث
ِ
العربيةُِ -
َّ
ّ

ِّمين
نظري� ًة ا�س�
�تعرا�ضيةً ،و َيت ُِّم هذا مِ ْن خ�لالِ
المعل َ
ِ
َّ
عملي� ًة ال َّ
َّ
تدريب ُ

جانب �آخر ،وذل��كَ ِ أَل ْجلِ �إنه��ا ِء ظاهر ِة
أجنبي��ة مِ � ْ�ن
ٍ
در�� ُ�س باللُّغ� ِة ال َّ
ُت َّ

تام��ا ،وال َيت ُِّم
ال ُيق َب��لُ �إال َم� ْ�ن ُيت ِق� ُ�ن اللُّغ��ة
َّ
العربي��ة الف ْ
ُ�صح��ى �إتقا ًنا ًّ
�ون
�وبية �أو المظاه��ر
الخارجي��ةَ ،ف َيك� ُ
ّ
ال َّتعيي� ُ�ن بالوا�س��طة والمح�س� ّ

ِكري ِة �إل��ى ُمب َتغاها ِب ِ�إ ْبعا ِد
أهداف اال�س�
راب ًع��ا :و�ص��ولُ ال ِ
�تعماري ِة الف َّ
َّ

الم َب َّ�سطَ ِة
ِّمات في
والمعل ِ
ِ
ُ�صحى ُ
ُ
ريا�ض الأطفالِ على ال َّتخاطُ ِب بالف ْ

أجنبي��ة.
االزدواجي��ة م��ع اللُّغ��ات ال َّ
ّ

دامها
ا�س�ت ِْخ َ
المذي� ُ�ع �أو المذيع� ُة ال َيع� ِر ُف اللُّغ َة الف ْ
ُ�صحى وال ُي ْح�سِ � ُ�ن ْ

وبين ُتراثِهم ودينِهم،
ال�صلة بينهم َ
ِ
العرب َع ْن ُل َغتهم ،ومِ ْن ث ََّم قطْ ع ِّ

�وف الأولى
وتحري��كِ �أواخِ � ِر ال َكلِم� ِ
لل�صف� ِ
�ات ،وكذل��كَ ال ْأم� ُ�ر بال ِّن�س� َب ِة ُّ

الح� ِّد ف ََح ْ�س��بَ ،ب� ْل َي ِج� ُ�ب مراقب� ُة و�س��ائلِ
وال ينته��ي الأم� ُ�ر �إل��ى ه��ذا َ

آذان َم ْن َي ْ�س� َتم ُِع �إليه وقلو َبهم ب�س� َب ِب ما َي ُب ُّث ُه
على الإطالقِ َ ،ف ُي�ؤذي � َ

العربي عندما
�رب
حي� ُ�ث َي ِت� ُّ�م تغري ُبه��م ،وهذا ما َح َد َث في بال ِد المغ� ِ
ِّ

ُّغوي��ة،
مِ � َ�ن المرحل� ِة
راج� َ�ع مه� ُ
َّ
االبتدائي�ةِ؛ ك��ي ال َت َت َ
�ارات الطِّ ف��لِ الل ّ

والمجلت
وال�صحف
إع�لام
ّ
ال ِ
المرئي والم�س��موع (ال ّتلفاز والإذاع��ة ّ
ّ

وي...
مِ ْن تل� ُّ�و ٍث ُل َغ ٍّ

التيني.
�رب ب َِمنه� ٍ�ج
والأُخ��رى تعلي� ُ�م لُغ� ِة الع� ِ
ٍّ

المغرب والجزائ ِر وتون�س ،ولكن
قام ْت فرن�سا ب ُِمحاول ِة فر َن َ�س ِة بال ِد
ِ
َ

ؤوب لل َغيوري� َ�ن على الأُ َّم ِة و ُل َغتِها
َ�ض��لِ ا ِ
ِبف ْ
ِالعملِ ال َّد� ِ
هلل تعال��ىُ ،ث� َّ�م ب َ

العربية؛ ل َّأن
�رفين على ُم َد ِّر�س��ي اللُّغ� ِة
وال ُب� َّد كذل��كَ مِ ْن
الم ْ�ش� َ
ِ
َّ
تدريب ُ
واب �أَ ْن ُي َل َّق َن الطِّ فلُ
َّ
ال�ص َ

و ُتراثِه��ا ع��ا َد ْت تل��كَ الب�لا ُد « بع� َد اال�س��تقاللِ � -إل��ى حا�ضن��ة الأُ َّم� ِة

ُ�صح��ى ُم ْن�� ُذ
اللُّغ�� َة الف ْ
عروف
الم ِ
البِداي��ةَ ،ف ِم� َ�ن َ

ُ�صح��ى عل��ى ال َّنتائ��ج
وال يتو َّق ُ
��ر االبتع��ا ِد َع ِ
��ن اللُّغ�� ِة الف ْ
��ف َخطَ ُ

ات
ف��ي عِ لْ�� ِم الل
ِّ�س��اني ِ
ّ
�أَ َّن الطِّ ْف � َل َي َتع َّل� ُ�م اللُّغ � َة

ومدا ِف َع ًة عنها.
و� َ
ُ�صحى ُ
أ�صبح� ْ�ت حا�ضن ًة ِللُّغ� ِة الف ْ
االنعزالي� ِة وال َّتجزئ� ِة
الخطي��رة الّت��ي ذك��رت �س��اب ًقا ،ب� ْل ي��ؤ ّدي �إل��ى
ّ
غريبيون �إلى ال ّتخلّي َع� ِ�ن اللُّغ ِة
العربي ِة و�إحاللِ
َّ
َّ
القوي��ةَ ،ف َق� ْد َدعا ال َّت ّ
االنعزاليون َف َق ْد
أجنبية محلَّها » كما ذُكِ َر �ساب ًقا  ، -و� ّأما
الل ِ
ُّغات ال َّ
ّ

ق��ان ومه��ارةٍ
الأُ ّم ب�إ ْت ٍ
ويك َت�سِ �� ُبها ب ُِ�س��هولةٍ

�ات القديم� ِة الّتي كانت منت�ش��ر ًة
بع�ضه��م �إل��ى الع��ود ِة �إل��ى اللُّغ� ِ
َدع��ا ُ
آخر دعا
العربي� ِة قب��ل �أَ ْن ُي َو ّح َده��ا الإ�س�لام،
ف��ي الب�لاد
ُ
ّ
وبع�ضه��م ال ُ

��زو ٌد
و�س��رعةٍ ؛ لأ َّن��ه ُم َّ
ُ
نف�س��ية َتن�ش���أُ
��ات
آلي ٍ
َّ
ِب� ّ

ُ�صحى ،وف��ي كِ ال الحالَين
ا�س�تِعمالِ ال َّل َهج��ات
المحلي��ة ب��دل الف ْ
ّ
�إل��ى ْ

ف��ي طَ ْب ِع��ه ،يتم َّك� ُ�ن مِ � ْ�ن

يوح ُد
�سي�ؤ ّدي ذلكَ �إلى انفِ�صالِنا َع ْن ما�ضينا ،ول َْن َ
ثم َة ٌ
�شيء ِّ
يكون َّ

�اب
خِ اللِه��ا مِ � َ�ن االكتِ�س� ِ

الجغراف� ّ�ي �ش��أ ُنهم في
قربه��م �سِ ��وى الج��وار ُ
بي� َ�ن �أبن��ا ِء ال ُعرو َب� ِة �أو ُي ّ

ولك��ن ه��ذا ال
ب ُِ�س��رعةٍ ،
َّ

لغات جديد ٌة � ّإما
القارات الأُخرى ،وعندئ ٍذ َ�س َت ْن�ش� ُ�أ ٌ
ذلك �ش��أن �أقاليم ّ
�وي ح�س��ب درج��ة
باالحت�لالِ اللُّغ� ِّ
�وي للأجان��ب� ،أو بال َّتهجي��ن اللّغ� ّ
للعامي��اتَ ،ف َي َتع � َّز ُز ال َّتغري� ُ�ب
أجنبي � ِة الأُخ��رى
افترا���س اللُّغ��ات ال َّ
ّ
�ري واالجتماع� ُّ�ي عل��ى �أنقا� ِ��ض لُغ� ِة ال ُعروب� ِة ال ق� َّد َر اهلل.
الفك� ُّ

ح�ص��لُ �إِ ّل ِب َتوجي�� ِه
َي ُ
ه��ات
الآب��ا ِء
وا ُلأ َّم ِ
�س��ين والبيئ�� ِة
در َ
ُ
والم ّ
واالجتماعي � ِة
ربوي � ِة
َّ
ال َّت َّ

ال�ض��اد « اللُّغة المق ّد�س��ة -ف��ي الع�صر الحا�ضر ال
� َّإن رف� َ�ع �ش�� ِأن لُغ� ِة ّ

المحيط� ِة ِب��ه.
ُ

�ي والآمال ،بل بالعم��لِ والعمل ال َّد�ؤوب فقط ،مِ ْن خاللِ
َي ِت� ُّ�م بالأمان� ِّ
�وات تب��د�أُ مِ � َ�ن الأُ َ�س� ِر » حي� ُ�ث َ�س َي ْن َ�ش��أُ الأطف��الُ -
الخطُ � ِ
مجموع��ةٍ مِ � َ�ن ُ

� ّأم��ا ال ّتعلي� ُ�م الجامع� ّ�ي
ِ��م
فالأ�ص��لُ �أَ ْن َيت َّ
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العربي�ةِ� ،أو الّتي
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رات
المق� َّ�ر ِ
َّ
َّ
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إبـداعـات شعريـة

ـج ْل َع َل ْينا
أيا
ُ
كوفيد ال َت ْع َ

ال�صدق��ة عل��ى من��وال مع ّلق��ة عم��رو ب��ن كلثوم
ال�س��وري خال��د جمي��ل ّ
ه��ذه الق�صي��دة �أن�ش��دها ال�ش��اعر ّ
متحدث��ا فيها عن جائحة كورونا التي ع ّمت وط ّمت ،و�ش��اء
ب�صحن��ك فا�صبحيني��ا» ،
ّ
التّغلب��ي «�أال هُ ّب��ى َ
الق��د ُر �أن تك��ون وف��اة ه��ذا ال�ش��اعر المطب��وع عل��ى ي��دي ه��ذا ال ّ��داء الع�ض��ال ال��ذي �أت��ى عل��ى الأخ�ضر
والياب���س؛ فرحم��ه اهلل رحمة وا�س��عة:

�أ ال ُه��ـ��ـ��ـ�� ِّب��ـ��ـ��ي ب��ـ��ـ��ك��ـ ّ��م��ـ��ا ٍم َيـقـيـنـا
َ�������ص َك��ب��ي ٍ��ر
َ��ح ُ
����و َم ف���ي َق���ف ٍ
ف��ـَ��ن ْ
��ن ال���� َي ْ
الصدقة
خالد جميل ّ

����د َع َ
�����ص ٍ��د
�إذا م���ا َق ْ
�����س��ن��ا دونَ َق ْ
��ط ْ
َو� ْإن َ����س��� َع َ
���ل ال���زّ م���ي ُ
م��زاح��ا
������و
ً
���ل َو َل ْ
��ا���ص��ـ َ��ر ا ل��ـ ُّ��د نْ��ـ��ي��ا َجـمـي ًعا
َو ب��ـ��ـ��ـ ٌ
��اء ح��ـ َ
َت��� َغ���لْ��� َغ َ
���را
���ل ف���ي دِم������اءِ ال���ن ِ
ّ���ا����س ِ����س ًّ
����ح
��م ب��ـ��ـ�لا َ���س��ـ�� ْي��ـ ٍ
ُي��ـ��ق��ـ��ا ِت�� ُل�� ُه ْ
��ف َو ُر ْم����ـ ٍ
��ج��لْ َعـ َلـ ْينا
�أ ي��ـ��ـ��ا ك��ـ��و ف��ـ��ي ُ��د ال َت��ـ�� ْع��ـ َ
ب��ـ��ـِ���أ نّ��ـ��ا ا ل��ـ��خ��ـ��ا ِئ��ـ��ف��ونَ �إذا َم ِـر ْ�ضـنـا
َو�أَنّ��ـ��ـ��ـ��ا ال��ـ ُ��م��ـ�� ِب��ل�����س��ونَ �إذا افْ��ـ�� َت�� َق ْ��رن��ا

َو �أَ نّ��ـ��ـ��ـ��ا ا ل��ـ�� َب��ـ��ا خ��ـِ��ل��ـ��ونَ �إذا َمـ َلـكْـنا
َو �أَ نّ��ـ��ـ��ـ��ا ق��ـَ��ـ��ـ ْ��د َظـ َلـ ْمـنا وا فْ��ـ�� َت��ـ َ��ر ْي��ـ��ن��ا

��د ه��ـَ��ج��ـ ْ��رن��ا ُك��ـ��ـ��لَّ حــقٍّ
َو�أَنّ���ـ���ـ���ـ���ا ق��ـَ��ـ ْ
َ
اهلل َحـقـًّا
َو �أَ نّ��ـ��ـ��ـ��ا مـــا � َ��ش��ـ�� َك��ـ ْ��ر ن��ـ��ا
���ص��ـ��فْ�� َع ٌ
َ�����ص��ح��و
َو َه����ـ����ذي َ
��ة �أول�����ى ِل��ن ْ
ٌ
��ق��ـ��ـ��ات
��ب ُم��طْ �� ِب
و � ّإل َف��ال�� َم�����ص��ـ��ـ��ا ِئ ُ
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وع��ـ��قِّ��ـ��م��ـ��ي��ن��ا
َر ذا َذ ا ل��ـ��ع��ـ ِ
��اط��ـ�����س��ي��نَ َ
���ب فـينا
���ر ْع���ـ َ
وك���ـ���ورون���ـ���ا ي��ـ��ب��ـ��ثُّ ال���ـ ُّ
�لاح��ـ��قُ��ـ��ن��ا ال��ـ�� ُع��ـ��ي��ـ��ونُ َو َت��ـ��زْ َدري��ـ��ن��ـ��ا
ت��ـُ ِ
َت��ـ��فَ��ـ�� َّر ْق��ـ��ن��ـ��ا � ِ��ش��ـ��ـ��م��ـ��ـ ً
��ال �أَ ْو َيـمـيـنـا

َو َف��ـ��ـ��ـ�� ْي��ـ��ـ��ـ��ر و � ٌ��س �أَ َذ لَّ ا لـعـا َلـمـيـنا
��اج��ـ��زي��ن��ا
َف��ـ��ب��ـ��ات��ـ��وا ي��ـ��ا ِئ��ـ�����س��ـ��ي��نَ َوع��ـ ِ
��م َ�ضــحـا يـا َمـ ِّيـتـينا
َو َي��ـ��تْ��ـ ُ��ر ُك��ـ�� ُه��ـ ْ
و �أَ ْم��ـ��هِ��ـ�� ْل��ـ��ن��ـ��ا ن��ـُ��ـ َ
��خ��ـ�� ِّب��ـ ْ��ر َك الـ َيـقـيـنا
\ َو �أَ ّن��ـ��ـ��ـ��ا الـجـا ِز عـونَ �إذا ا ْبـتُـلينا
��اح��ـ��دونَ �إذا َغـ ِنـيـنا
َو �أَ نّ��ـ��ـ��ـ��ا ا ل��ـ��ج��ـ ِ
َو�أَ نّ��ـ��ـ��ـ��ا ال��ـ��ـ��غ��ـ��ا ِدرونَ ِب��ـ�� َم��ـ ْ��ن َيـلـينا
�����ص��ـ��ا ِل��ح��ي��ن��ا
و� َ��ش��ـ َّ��و ْه��ـ��ن��ا ُوج���ـ���ـ���و َه ال��ـ ّ
��ج ِ��رم��ي��ن��ا
��ح��ـ��ن��ا �أَ ُك���ـ���ـ َّ
َو���ص��ـ��اف��ـ ْ
���ف ال��ـ��م��ـُ ْ

ـ�ص ِبحينا
َع��ـ��ل��ـ��ى ِن��ـ�� َع��ـ ٍ��م َ�أ َت��ـ��تْ��ـ��ن��ا ُم ْ
���ر َج ِم��ـ��ـ��ن َح��ـ��ي��ا ِة الـغا ِفلينا
َو َن���ـ���خْ ���ـ ُ
َ
اهلل َد ْو ًم��������ا �أَ ْن َي��ق��ي��ن��ا
�����ر ج�����و
َو َن ْ
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من أعالم العربية

�وي عن� َد
يه� ُ
�دف المق��الُ �إل��ى َتل َُّم�� ِ�س بع��ِ�ض �أنم��اطِ ال َّتفكي� ِر ال َّنح� ِّ
المالق� ّ�ي ،وذل��ك بال َّنظَ ِر في م�ؤ َّلفِه المو�س��وم بــ(ر�ص��ف المباني في

المـالـقـي

ومنهجه
فــي التّ ــفـكيـر النّ حـــوي

مات من َه ِج ِه
حوي ،و�سِ ِ
حروف المعاني)؛ للك�شف عن َمعالِم ِف ْك ِره ال َّن ّ
حوية.
في��ه ،و�آرائه ال ّن ّ

المقدمة:
ّ

حي��ا عل��ى
ُي َع� ُّد ال َّنح��و العرب� ُّ�ي ِبقَواعِ �دِه وقواني ِن��ه و�أحكامِ ��ه مِ ث� ً
�ال ًّ

الر� ُأي
�ي ِل ُعلَم��ا ِء
العربي ِة ال ُق َدماءَ ،ف َب ْع� َد � ْأن َ
َّ
كان ّ
ُن ْ�ض� ِ�ج ال َّتفكي� ِر ال ِعلْم� ِّ

أستاذ مساعد في اللغة والنّ حو

جامعة العين ،فرع أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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العقلي��ة
نظر ِت��ه
فلذل��كِ ،
نج� ُد ه��ذا ال َّنح� َّ
ّ
�وي الأندل�س� َّ�يَ ،ب ْ�ص ِر ًّي��ا ف��ي َ

ثير فيها القيا�� َ�س
�إل��ى ال ّنح��و ،وف��ي
ِ
العام��ة الّت��ي ُي ُ
منهج��ه و�أ�صو ِل��ه ّ
مث�لا ،وف��ي ا�س��تخدامه
الرتب��ة ف��ي ّ
َّ
وال�س��ماع ،كم�س���أل ِة ّ
(ث��م) ً

حوي��ة؛ �إِ ْذ ي�س��تخدم �ضمي��ر الف�صل مقاب��ل العِماد،
ْ
لم�صطَ لحاته��م ال ّن ّ
ال�ش��أن مقاب��ل �ضمي��ر المجه��ول ،وكذل��ك اعتداده ب�س��ي َب َو ْيه
و�ضمي��ر َّ

قيا�س«ما
�شكلي ًة تر َت ِك ُز على الأ�شبا ِه وال َّنظائ ِر التي َيت ُِّم فيها
عملي ًة َّ
َّ
ُ

وذهاب��ه مذهب��ه ف��ي م�س��ائله المختلف��ةُ ،م�س َت ْ�ش� ِه ًدا ب�آرائ��ه؛ ِل َتعزي� ِز

�صَ ،ف ُي ْعطى المقي�� ُ�س ُحك َْم
ن�ص»( )1على ما َو َر َد فيه َن ّ
َل� ْ�م َي� ِر ْد في��ه ّ
�ساع ُ�ش َعبِه،
الر� ِأي وا ِّت ِ
قي�س عليهَِ � ،
ما َ
أ�صبح ُي َ�س َّمى ً
قيا�سا ب ْع َد ارتقا ِء َّ

حوي��ةُ ،من َت ِ�ص� ً�را له��ا ف��ي ُردودِه عل��ى ال ُّنح��اة ،كم�س��أل ِة
�أحكامِ ��ه ال ّن ّ
«وال�صحي��ح م��ن
ال ّنا�ص��ب لال�س��م الم�س��تثنى بع��د «�إال» ،حي��ث ق��ال:
ّ

حوية،
وقد �س� َّهل َْت ُ�أل َف ُة ال َّنا�� ِ�س وا�س��تعمالُهم
القيا�س في �أبحاثهم ال ّن ّ
َ

ه��ذه المذاه��ب ،مذه��ب �س��يبويه؛ ل ّأن الفع��ل ا ّل��ذي قب��ل «�إال» وم��ا

�كام الّتي ُيمك ُِن �إثبا ُتها لِوجو ِد العلَّة.
الو�ص��ولَ �إل��ى كثي ٍر مِ َن الأح� ِ

والمت�ضم��ن له»(،)3
ج��رى مج��راه ،ه��و الطّ ال��ب لال�س��م الذي بعده��ا
ّ

�وي
للح ْك � ِم ال َّنح� ِّ
الركي��ز َة الأ�سا�س� َّ�ي َة ُ
وعلي��ه ،فق��د �أ�صب� َ�ح القيا�� ُ�س ّ
تفر َع �إليها
َ
ئي�سي لال�ستداللِ في كا َّف ِة المجاالت الّتي َّ
و«المحور َّ
الر َّ

وم�س��ألة ال ّن��ون الّالحق��ة ف��ي �آخ��ر المث ّن��ى والمجم��وع (.)4

حوي بمراحلَ :من
حوي»( ،)2وبِذا َيث ُب ُت
مرور ال َّتفكي ِر ال َّن ِّ
ال َب ْح ُث ال َّن ّ
ُ

د .نـهلــة ّ
الشلـبــي

حوي
منهج في ال ّت�أليف،
مجردٍ َ
ٍ
فه��و �صاح� ُ�ب ٍ
بعي ِة ِل َن ٍّ
من ال َّت َّ
ومذهب َّ
ِب َعينِه .

حوي��ة ،فكان َيظ َه ُر
� ّأم��ا فيم��ا يتع ّل��ق بالأحكام
الجزئية للم�س��ائل ال ّن ّ
ّ
كوف� ّ�ي المذهب ،كم�س��ألة (اال�س��م بعد ل��وال) ،الّذي ير َت ِف� ُ�ع على تقدي ِر

ال َّن�ش��أة وال َّتطوي��رُ ،ث� َّ�م ال ُّنم� ّ�و واالزده��ار� ،إل��ى المراجع ِة وال َب ْ�س��طِ في

ِف ْع��لٍ نا َب� ْ�ت (ال) َمناب��ه ،ال عل��ى االبت��داء ( .)5هذا ،وقد ا�س��تق َّل ب َِر�أيه

ال ّت�ألي� ِ
�ف ،ب��ات ال ّنح� ُ�و ف��ي المرحل ِة الأخي��ر ِة منها ذا قواع� َد و�أ�صولٍ

ع��ن المذه َبي��ن في قليلٍ مِ َن الم�س��ائلِ َنذْكُ ُر منها :م�س��ألة (مذ) ،الّتي

أحكام.
و� ٍ

اختل��ف ال ّنح��اة ح��ول ا�س��تقاللها ِب َنفْ�سِ ��ها �أم اقتطاعه��ا ع��ن (من��ذ)،

�وي
ال�س��ابع ،بعدم��ا َ
كان الفك� ُ�ر ال َّنح� ّ
عا���ش �أب��و جعف��ر ف��ي الق��رن ّ
حوية،
ق��د َن َ�ض� َ�ج ُم َم َّث ً�لا بالقيا�� ِ�س وال َّتعلي��لِ في تحلي��لِ الم�س��ائل ال ّن ّ

عطف ا�س� ٍ�م على ا�س� ٍ�م
ناب العاملِ حالَ
ِ
وم�س��ألة (ال��واو) ونيابته��ا َم َ
�آخر (.)6

�خ�صيته
وبنزع َت� ِه
بح ِّب� ِه للعل��م،
َ
المنطقية ف��ي ال ّت�أليف ،وب�ش� َّ
َّ
َف ُع� ِر َف ُ

يحك ُُم��ه اله��وى
ف ََ�ش� ُ
�يخنا ذو �ش� َّ
�خ�صية م�س��تقلَّةُ ،ح ُ
�وي ال ْ
كم � ُه ال ّنح� ّ

خا�ص��ة به ،يناق ُِ�ش��ها
الم�س��تقلَّة و�آرائ��ه المتف� ّ�ردةَ ،ف َت��را ُه َي َت َب َّن��ى �آراء ّ
��ب ل��ه.
انحياز
دون
ٍ
أحكام��ا ِبثِقةٍ و َقناع��ةٍ َ ،
ٍ
و ُي ْ�ص�د ُِر � ً
لمذهب َت َع َّ�ص َ
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�ري� ،أو المي��لُ الكوف� ّ�ي ،ف ُه� َ�و َل� ْ�م َي ِم� ْل كُ َّل المي��لِ �إل��ى المدر�س� ِة
الب�ص� ّ

كان
�ام اال ْنحيا ِز �إلى المدر�س� ِة
الكوفيةِ ،ب ْل َ
الب�صري�ةِ ،و َل� ْ�م َي ْن َح ْز تم� َ
ّ
ّ
أحكامه
ي� ُأخ� ُذ م��ن � ِّأي ِهم��ا ،م��ا يتوافَقُ م��ع �أفكا ِره و�آرائ��ه؛ لذا كان� ْ�ت � ُ

ع�ص� ِر المالق� ّ�ي
وال�ش��مول،
وتفاوتِها ف��ي ال ُّن ْ�ض ِج ُّ
ُ
ثقاف� ِة ال ُّنح��ا ِة ف��ي ْ

منهج
الكوفي ،ف�آث ََر
عين ال َّنح� ِو
فا َّتج��ه فري� ٌ�ق منهم �إل��ى ال َّنهل مِ ْن َم ِ
َ
ِّ
آخر فا َّتج َه
ال�س� ِ
الرواي ِة والحف��ظِ َّ � ،أما الفريقُ ال ُ
�ماع ا ّل��ذي اع َت َم َد على ِّ
َّ

(بغدادي ،و�أندل�س� ّ�ي،
كوفي) ،وطور ال ّترجيح والب�س��ط في الت�صنيف
ّ
ّ

�امي)» (.)15
وم�ص� ّ
�ري ،و�ش� ّ

نعم ،ع��دا ،علّ،
ل��وال ،لي��ت ،لي���س ،م��ا ،م��ذ ،مِ � ْ�نُ ،م ْن ،من��ذ ،مع ،نح��نَ ،
ه�لا ،هيا ،هو ،ه��ي ،هما،
عل��ى ،ع��ن ،غ� ّ�ن ،ف��ي ،قد� ،س��وف ،ه��ا ،هلّ ،

ه��م ،ه� ّ�ن ،واَ ،وي ،يا.

بناء
وعل��ى م��ا َي ْب��دو َ�أ َّن المالِق� ّ�ي اع َت َم َد في َت ْ�س� ِم َي ِة الح� ْ�ر ِف المركَّ ب ً
دون �أَ ْن
�اع َحرف ِ
َين ُمفر َدي��ن �أو �أكث��ر َ
عل��ى ب ْن َي ِت��ه المك ََّو َن� ِة م��ن اجتم� ِ

مبني� ًة عل��ى ُح ْك� ِم العق��ل والمنط��قِ  ،و�إِ ْن َ�أ ّدى ب��ه ذل��ك �إل��ى ُمخال َف� ِة
َّ

المنهج.
�ري
نح� َ�و المنط��قِ والقيا�� ِ�س ،ف� َ
ِ
�كان ب�ص� َّ

�س��يبويه ،لذل��ك ن��رى � َّأن مِ � ْ�ن �أ�ش��ه ِر �ألقا ِب��ه الّت��ي ُل ِّق� َ�ب به��ا الأ�س��تاذ

�وي ف��ي ع�ص� ِر ِه غاي َته��ا مِ َن
وعلي��هَ ،ف َق� ْد بل َغ� ْ�ت �أنم��اطُ ال َّتفكي� ِر ال َّنح� ِّ

�وي (.)7
ال ّنح� ّ

�تقراء والقيا�� ُ�س وال َّتعلي��لُ وال َّتحلي��لُ
ال ُّن ْ�ض� ِ�ج واالزده��ا ِر ،ف� َ
�كان اال�س� ُ

�وي ف��ي
عا�� َ�ش �أحم � ُد ْب� ُ�ن عب � ِد ال ّن��و ِر ب� ُ�ن را�ش � ٍد المالق� ّ�ي ( )8ال ّنح� ّ

�صنيف.
�ف وال َّت
ِ
�ير ،الَّت��ي كا َن ْت �س��ب ًبا في َ�س� َع ِة ال َّت�ألي� ِ
وال َّتف�س� ُ

�عين
ق�س� َ�م الح� َ
�روف �إل��ى َخم�س��ةٍ وت ِْ�س� َ
المعان��ي عل��ى ُ
الجمل�ةِ ،حي� ُ�ث َّ
وثمانين مركّ بة� ،أَ ّما ال ّثاني
واثنان
َح ْرفًا ،منها ثالث َة َع َ�ش َر ُمفرد ًة،
ِ
َ

بين ال ِف ْعلَين(�أ�صبح ،و�أم�سى) ِب َقري َن ِة ذِكْ ِر عد ِد
َ�ص َل َ
على ذلِكَ �أ َّن ُه َق ْد ف َ

العربي ِة ب َِ�س َع ِة
و َي�شِ ي َت َن ُّو ُع كُ ُتبِه في
َّ

و�ش� ْ�ر ِح معانيها حرفًا
فَف��ي ذك� ِر الح� ِ
�روف المذكور ِة على ال َّتف�صيلِ َ ،

الحروف َع ِن ال ِف ْعلَين،
دون �إ�ش��ارةٍ �إلى ما َيف ِْ�صلُ
ِ
َ
الحروف المركَّ بةَِ ،

ن�ش��اطً ا
ثقافي��ا ف��ي الم�� ُد ِن الأندل�س�� َّيةِ،
ًّ

فاح�ص ٌة
وغزار ِة معر َفتِهَ ،ف َنظْ ر ٌة
عِ ْل ِم��ه،
َ
َ

ركيب؛ �إذ
نوع��ا،
ومو�ض ًع��ا ِ
ِ
مو�ض ًع��ا عل��ى الإف��را ِد وال ّت ِ
ونوع��ا ً
حر ًف��اً ،

حوية،
الأث� َ�ر الأكب� َ�ر ف��ي َ�ص ْق��لِ �ش� َّ
�خ�صيتِه ال ّن ّ

قيامه��ا عل��ى
ف��ي م�ؤلَّفا ِت��ه َتكْ�شِ � ُ
�ف لَن��ا َ

ال�س��بيلِ
(ال�س��بيلين) ،حي� ُ�ث يجتم� ُ�ع ف��ي مفه� ِ
�وم َّ
عن��ى بالمق�صو َد ْي��ن ّ

�ف تجلّي القرين��ة� ،س� َّ�يما و�أَ َّن ع َد َد
للمتل ّق��ي؛ ل َِ�ض ْع� ِ
وه��ذا َق� ْد ال َيظ َه� ُ�ر ُ
ين ِب َع ِّد
الح� ِ
�وم المتل ّق َ
يقوم ُعم� ُ
�روف كثي��ر ،ف�لا ُيتو َّق��ع ،وال ُيع َقل�َ ،أ ْن َ

وه� ْ�م :الأعل��م
َف َق� ْد َح َم� َل ل��ه ُنح��ا ُة الأندل���س ُ

تعليقات عل��ى كُ ت ِِب غي ِره مِ َن
�روح �أو
ٍ
�ش� ٍ

كيفي��ة الم�س��ير ث� َّ�م المنته��ى ،و َن ْق ِ�ص ُد بالمنته��ى (الغاية).
َّ

�نتمري (( )9ت467ه��ـ) ،واب��ن الطّ ��راوة
ال�ش�
ّ
ّ

الكتب
ال ُّنح��اةَِ ،مع وجو ِد مجموع��ةٍ مِ َن
ِ

(( )10ت528ه��ـ)َ ،علَم��ي الب�ص��رة والكوف��ة

الخا�ص� ِة ب�هِ ،والّت��ي َت ُن� ُّ�م َع� ْ�ن ِف ْك� ٍر ف��ي
َّ

�روف حر ًف��ا حر ًف��ا؛ كَ � ْ�ي َت َت َج ّل��ى له��م ه��ذه القرين��ة؛ مِ ْن َث� َّ�مَ ،ف�إِ َّن
الح� ِ
العقلي
أظهر؛ كَ ْي ال َينقَطِ َع العملُ
ا َلأ ْولى َ�أ ْن َت َ
كون ال َقرين ُة الفا�صل ُة � َ
ُّ

بع��د درا�س��تهم لكت��اب �س��ي َب َويه مِ � ْ�ن جه��ة،

ال َّنح��و ُم ْ�س� َت ِقلٍّ ،منه��ا( :ر�ص��ف المباني

أليف �أَن َبل ،وعلى َت َف ُّه ُمه �أَ ْ�س َهل» ()16
ُح ِ
كون في ال ّت� ِ
روف المعج ِم ِل َي َ

الكوفي ِة مِ ْن ِجه ِة
وانفتاحِ هم على المدر�س� ِة
َّ
ُ�أخ��رى.

في �ش��رح ح��روف المعاني) ،ا ّل��ذي َع َّد ُه
ل�س��ان ال ّدي��ن ب��ن الخطي��ب مِ � ْ�ن َ�أ َج� ِّل ما

روف ُهما :الح��روف المفْرد ُة والحروف
للح ِ
�إِ ْذ َر َ�أ ْين��ا ُه َيذك� ُ�ر ق ِْ�س� َ�م ِ
ين ُ

� ّأم��ا عن �ش��يوخه الّذي� َ�ن َت َتل َْم َذ على �أيديهم،

�ف المالق� ُّ�ي؛ ِ�إ ْذ ي ُدلُّ على َت َق ُّدمِ ه في
�ص َّن� َ

�أَ�س��ا ِت َذتِه ال ّثالثة في �س� ّ�ن ُم َبكِّرةٍ من َ�شبابِه؛

وال ّناظ��ر ف��ي تط� ّ�ور ال ّتفكي��ر ال ّنح��وي

ال�س��ابع ،ولع�� َّل لِبي َئتِ��ه الّت��ي َ�ش�� ِه َد ْت
الق��رن ّ

المالقي �أَ ْنهى مرحل َة ال ِّدرا�س ِة على
َف َي ْبدو � َّأن
َّ

العربية (.)14
عل��م
ّ

العلمية:
ترتيبه المادة
ّ
روف
�كالم في ُح ِ
َق َّ�س� َ�م المالق� ّ�ي كتا َب��ه �إل��ى مق�صو َدي��ن ،ال َّأولُ في ال� ِ

ِقي
وو ْق َف� ٌة عن� َد محتوي� ِ
�ات هذي� ِ�ن الم ْق�صو َدي��نِّ ،
َ
تو�ض ُح لن��ا �أَ َّن المال َّ
لم ُيحك ِْم َ�ض ْبطَ
ترتيب
المنهج الّذي َو َع َد به في قولِه«:و َنظَ ْم ُت ُه على
ِ
ِ
وات �إِ�ضاف ًة �إلى م��ا َتف ََّر َع َع ِن المق�صو ِد ال َّأول؛
العام ل َلأ َد ِ
ف��ي َ�س� ْ�ر ِد ِه ِّ
دون �أَ ْن
رتيب هِ
المركَّ ب�ةُُ ،ث� َّ�م يع ِر ُ
تامَ ،
�ض المفر َد َة عل��ى َت ٍ
جائي غي ِر ٍّ
ٍّ
رتيب الَّذي َ�أتى به؛ �إِ ْذ ل َْم يب َد ْ�أ بها ُم َر َّتب ًة
�ير �إلى ُم�س� ّ�و ٍغ ُي�س� ّ�وغُ ال َّت َ
ُي�ش� َ

دقيق ُمتم ِّع ٌن في ال َّنظَ ر .وال َّدليلُ
َو َر َد ْت قب َل��ه للح��روف ،فه��و في هذا ٌ

جائي��ا ،فَكا َن ْت عِ ْن َده على ال َّنح ِو ال ّتالي:
هِ ًّ

اعتناء ِبلِقائهم والحملِ عنهم.
�إِ ْذ َل� ْ�م َيك ُْن له
ٌ

المتم ّثل بتوازي خطَّ ي البحث ال ّنحوي،

وه ْم:
ف ُه� َ�و َل� ْ�م ُي�لا ِز ْم � َأح� ًدا منهم ُم َّد ًة طويل� ًة ُ

ون�ش ��أة ال ّنح��و المجتمعي��ن ف��ي بوتق��ة

والياء.
والواو،
والهاء،
�ين،
ون،
وال�س� ُ
والميم ،وال ّن ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
والفاءّ ،

المالقي (( )12ت672هـ)،
أن�صاري
الحجاج ،يو�سف بن �إبراهيم ال
ّ
ّ
ّ
العرو�ضي (.)13
و�أب��و الح�س��ن ابن الأخ�ضر(ت514هـ) المق��رىء
ّ

أقط��ارا
الهج��ري �
ناف ََ�س��تِ الب�ص��ر ُة والكوف�� ُة ب ْع�� َد
الق��رن الثّال��ثِ
ِ
ِّ
ً
��هرها بغ��دا ُد ومِ ْ�ص ُ��ر
ُ
وم ُد ًن��ا ُ�أخ��رى ف��ي درا�س�� ِة ال َّنح�� ِو ،وكان �أَ ْ�ش َ

�اء ال َّنظَ ِر فيها.
�أثن� َ

منهجيته في التَّ أليف:
ّ

والل ُم،
�كافّ ،
�ف ،والهمز ُة ،والب��ا ُء ،وال ّتا ُء ،وال� ُ
* � ّأم��ا المف��رد ُة :فالأ ِل� ُ

محم��د ب��ن يحي��ى المالق� ّ�ي (( )11ت657ه��ـ) ،و�أب��و
�أب��و عب��د اهللّ ،

ينظُ � َ�ر ف��ي
�وي ،وال َّدليلُ
ماهي� ِة الم�صطلح� ِ
�ات مِ � ْ�ن حيث ُ
َّ
نوعه��ا ال ّنح� ّ

�ميات الّت��ي
حا�ص� ً�را كُ َّل ال َّت�س� ِ
ر�ص� ُد ِ
ن��رى فيم��ا �أَ ْث َبت��ه المالق� ُّ�ي �أَ َّن� ُه َي ُ

لل�صوائ��تِ ال ّثالث� ِة (الأل��ف ،وال��واو ،والي��اء) ،عن َد
عل��ى ذل��ك ت�س��مي ُته ّ
بحروف
�روف المف��ردةِ ،ورغ��م �أ َّن��ه غَ ِف��لَ ع� ْ�ن َت ْ�س� ِم َيتِها
ِ
َت ْق�س��يمِه للح� ِ
علميا
اللّي� ِ�ن والح� ِ
يح�س� ُ�ب ل��ه َع َم ًل ًّ
�ركات الطَّ ويل�ةِّ � ،إل َ�أ َّن ُجه َده ذاك َ
بح� ِّد
الح� ِ
ال َت ِق��لُّ قيم ُت��ه ،ولي�� َ�س ال َّتنوي� ُ�ن َح ْر ًف��ا مِ � َ�ن ُ
�روف المف��ر َد ِة َ
ثم فهو حرف بال ِّن�س��ب ِة
ذا ِت��هّ � ،إل َ �أ َّن��ه َر ْ�س� ٌ�م ل َِ�ص� ٍ
�وت ُي َت ِّم� ُ�م اللَّفظةَ؛ مِ ْن َّ

نحوي��ة ،تمتلئ ب�أ�س��باب ن�ش��أة الأفكار المتع� ّددة عند
تخ��رج قواع��د
ّ

�ار
الح� َ
ل�س��لٍ ل��م ُيف َه� ْ�م عل��ى � ِّأي معي� ٍ
�اولُ ُ
ُث� َّ�م َي َتن� َ
�روف المركَّ ب � َة ِب َت ْ�س ُ
اعتم� َد ف��ي َترتي ِب��ه؛ ِ�إ ْذ َل� ْ�م َت� ِر ْد عن��ده ُم�ص َّن َف ًة تح� َ�ت عنوان� ٍ
ديةٍ
�ات َع َد َّ

�وي م��ن جه��ة ،وال ّتقعيد لل ّنحو من جه��ة �أخرىَ ،ف ُهما
ال ّتدار���س ال ّنح� ّ

خا�ض� ٍ�ع
جم ُعه��ا ،كم��ا �أ َّن � ُه ل��م يو ِر ْده��ا عل��ى َو ْف��ق َترتي� ٍ�ب ُمح َك� ٍ�م ِ
َت َ

�أو ال َّتنكي��ر ،ف�لا ُب� َّد �أَ ْن يتح َّق��قَ �أح� ُد ه��ذه ال َّث�لاث عند المتكلِّم ح�س��ب

منهجا في درا�س��ة الظّ اهرة
كام�لان ال ينف�كّان ،يم ّثالن
�بيالن ُم َت
ِ
�س� ِ
ً

الهجائي�ةِ ،فَكا َن� ْ�ت عل��ى ال َّنح� ِو ال ّتال��ي:
�روف
للح� ِ
ُ
ّ

م��ا يقت�ضي��ه القانون ال َّنحويّ � ،أما ال ّنون ،فهي الزم ُة ال َّتثنية وجمع

ال ّنح��اة ،الّت��ي تنت��ج لن��ا �س��بيلين ف��ي َ�س� ْ�ب ِر البح��ث ال ّنح��وي وهم��ا:

الوقوف عل��ى الأطوا ِر
�ار ب ِهم��ا �إل��ى
ِ
ال ّن ّ
حوي��ة وتف�س��يرها ،ينته��ي الم� ُّ

*و� ّأم��ا المركّ ب��ة :ف�أج��ل� ،إذ� ،إذا� ،إذن� ،أل ،ال� ،أالّ � ،ألّ � ،إل� ،أم� ،أَ َم��ا� ،إِ ّم��ا،

وال�س��امعُ ،ي��راد ب�أ َّن� ُه حرف تم��ام� ،إِ ّما للعو���ض �أو ال َّتمكين
ُ
للمتكلِّ� ِم ّ

ال�سالم والأفعال الخم�سة ،وك ٌّل له معيار وقانون؛ لإظها ِرها
المذكّ ر ّ

يقوم
البح� ُ�ث ال َّنح� ُّ
�وي ُم ْن ُذ ذلكَ الحي� ِ�ن ُ
�ار ْ
والمغ� ُ
�رب والأندل�� ُ�س ،و�ص� َ
الحين
ين ،مع ال َّنفا ِذ بين
ين
عل��ى االختي��ا ِر مِ ْن �آرا ِء
ِ
والب�صري َ
الكوفي َ
ّ
ّ

�اوي بقوله«:عل��ى �ض��وء ه��ذا ال ّتاري��خ،
الأربع� ِة الّت��ي ذَكَ َره��ا الطّ نط� ّ

� ّأم��اْ � ،إنّ � ،إنْ � ،أنّ � ،أن� ،أن��ا� ،أن� َ�ت� ،أنتم��ا� ،أنت��م� ،أنت� َّ�ن� ،أَ ْو� ،أَ ْي� ،إِ ْي� ،أي��ا،

وحذفِه��ا م��ع بقا ِء مق�صدها ف��ي ال ّتمام.

�ري) ،وط��ور
ع َد ْدن��ا �أط��واره �أربع��ة :ط��ور الو�ض��ع وال ّتكوي��ن (ب�ص� ّ

ثمَ ،جلل ،جير ،ح َّتى ،حا�شا ،خال،
� ّإيا� ،أ�صبح� ،أم�سى ،بجل ،بل ،بالَّ ،

تنو ِع
والآخ��ر �إل��ى � َ
آراء جدي��دةٍ قليل��ةٍ م�س��تقلَّةٍ  ،الأمر الّذي �أ�س� َ
�هم في ُّ

(ب�صري،
�ري ،كوف� ّ�ي) ،وط��ور ال ّن�ضج والكم��ال
ّ
ال ّن�ش��وء وال ّنم� ّ�و (ب�ص� ّ

لم��ا ،ل� ْ�ن ،ل��و ،لوما،
ذاُ ،ر َّب ،ك� َّأنَّ ،
كل ،كم��ا ،ك��ي ،ال ،لك� ْ�ن ،لك� ّ�ن ،ل��مّ ،

رفية) ا�س��م
وق��د ا�س��تبدل (المالق� ّ�ي) بالمعنى الم�ش��هور ل��ـ (في) (الظّ ّ
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الآخر ح�س��ب ُمراد الكالم.

علمي��ة ذات مغزى.
حقائ��ق ّ

وف��ي تناول��ه الب��اب ال ّأول م��ن المق�ص��ود ال ّثان��ي ،ال��ذي عنون��ه

وق��د الحظن��ا �أ ّن��ه عندم��ا ذك��ر اال�س��مين (الهم��زة والأل��ف) ،ق��د ب� َد�أَ

أئم��ة ال َّنح ِو
بب��اب (الأل��ف والهم��زة) ،ن��را ُه ق��د َ
اعتم� َد ر� َأي �س��يبويه و� ّ

بالهم��زة الّت��ي اعتب��ر � َّأن ح َّد ت�صريفها عن الألف هو (ال َّت�س��كين)ُ ،ث َّم
وربم��ا يك��ون في
ذَكَ � َ�ر الأل� َ
�ف الّت��ي فارق��ت الهم��زة بـــ��ـ (ال ّتحري��ك)َّ ،

وهما
�مين
ٍ
ألف ا�س� ِ
ف��ي اعتب��ا ِره الهمز َة وال َ
لحرف واح ٍد حي� ُ
�ث قالُ «:

ال�صوت ،وي�س� ّ�مى �أل ًفا،
ف��ي المعن��ى واح��د� ،إِال �أَ َّن ُه �إذا كان �س��اك ًنا م ّد ّ

كون �إلى الحركةِ؛ �إِ ْذ ال حرك َة قبل
ال�س ِ
تقديمه هذا َق َ�ص َد االنتقالَ مِ َن ُّ

مقطعا
هاو ،و�إذا كان
و�سطِ الحلقِ  ،وهو حرف ٍ
ً
ومخرجه �إذ ذاك مِ ْن َ
حيح
ال�ص ُ
ال�ص��د ِر ،وهذا هو َّ
ي�س� ّ�مى هم��زة ،ومخرجه��ا حينئ ٍذ من � ّأولِ ّ
أئم ِة ال َّنحو.
مِ � ْ�ن َ�أمرِهِ ما ،وهو َ
مذه ُب �س��يبويه ،و�أكث��ر المح ّققين مِ ْن � ّ

�سكون.

و َز َع� َ�م بع��ُ�ض المتق ِّدمي� َ�ن « وه��و الأخف���ش وم��ن تابع��ه » � َّأن الهم��ز َة
مخرجهِم��ا ،كما تق َّدم ،وال
باختالف
غي��ر الأل��ف ،وا�س��تدلَّ على ذلك
ِ
ِ
طرف
�وم م��ع
ارتفاع ِ
ِ
ال�س��اكنة غ ّن ٌة في الخي�ش� ِ
ُح َّج� ِة في��ه؛ ل َّأن ال ّنون ّ

�اولَ وتركَ ،
ومِ � َ�ن
َ
المالح��ظِ � َّأن المالق� َّ�ي ف��ي ر ِّد ِه على الأخف�� ِ�ش قد َتن� َ

الحديث
عن
المخر ِج ،وخال ََف الأخف�� َ�ش فيه ،و َت َركَ
�ث ِ
َ
َف َتن��اولَ الحدي� َ
َ
لي ْ�صب َِح
ع� ْ�ن ِ
مو�ض� ِ�ع ال ُّنطْ ��قِ ال َّدقي��قِ  ،وه��ذا م��ا كان يج��ب � ّأل يترك��ه؛ ُ

الج ْم� ِ�ع والمن� ِ�ع ،فالأخف�� ُ�ش عندما ذَكَ َر
ر ّده ر�أْ َي الأخف���ش ف��ي تم��ام َ
ين
تباي َن
أمر ِ
ين يف َت ِر ِ
ال�صوتين ،تح َّد َث عن �صو َت ِ
ُ
َ
مخرجي ّ
قان في ال َ

الفمَ ،م َع
أي�ضا �إلى الح َنكِ الأعلى،
اللّ�س� ِ
�ان � ً
والمتحركة مخرجها من ّ
ّ
كون فيها ُغ َّن ٌة
ارتفاع الل ِ
ّ�سان � ً
أي�ضا �إلى الح َنكِ الأعلى ،مِ ْن غي ِر �أَ ْن َت َ
ِ

�ي
ً
مع��ا؛ المو�ض��ع والمخ��رج (خ��روج اله��واء ّ
بال�ص��وت) ،لك� ّ�ن المالق� ّ
�رج ،و�أكَّ َد
�ت االفت� َ
�أثب� َ
�راق بي� َ�ن ال ّنو َني� ِ�ن ف��ي طَ � َ�ر ٍف واح�دٍ ،وه��و المخ� ُ

ِ�صةٌ ،وقد ا َّت َف ْقنا على �أ َّنها نون( ،)17فهو في هذا المقام يكفلُ
خال َ

بالح َنكِ
� َّأن ال ّنو َني� ِ�ن �أحدثت��ا ف��ي َم ِ
�اء اللِّ�س� ِ
و�ض� ٍ�ع واح�دٍ ،وهو التق� ُ
�ان َ

ربم��ا لأ َّن� ُه ال َي��رى لذلكَ
تعلي��لَ ال َّت ُ
باي� ِ�ن ُم َتج��ا ِو ًزا االعترا� َ��ض علي��ه؛ ّ

الأعلى.

أ�سا�س��ا
علميا
ُ
مرم��ى ًّ
االعترا���ض ال��ذي ق ّدم��ه الأخف���ش وغيره ً
يكون � ً
االختالف
النتفاخ حج� ِم
�ي مفي��د ،فال َنرى َ�ض��رور ًة هنا
ِ
ِ
ِلبِن��اءٍ علم� ٍّ

�ذرا تنم��و ب��ه
ف��ي ه��ذا َّ
ال�ش�� ِأن؛ �إ ْذ ال َي َتج� َ
�او ُز ال َّت�س��ميةَّ ،
مم��ا ال ُي َع� ُّد ج� ً
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بـــالغـــة

من جماليات

التَّ شبيه في القرآن الكريم

مفهوم التّ شبيه:

خصائص التّ شبيه في القرآن الكريم:

العربي�ةِ ،ف ُه� َ�و ي��دلُّ عل��ى �إ�ش��راك
ركان ال َبالغ� ِة
ُي َع� ُّد ال َّت�ش��بي ُه �أَ َح� َد َ�أ ِ
َّ

�اليب الق��ر� ِآن
�ور وا�ض� ٌ�ح بي� َ�ن �أ�س� ِ
وق��د كان ِل َف� ِّ�ن ال َّت�ش��بي ِه ُح�ض� ٌ
وال�س��بب ف��ي ذل��ك �أَ َّن الق��ر� َآن
الكري� ِم،
َّ
وخا�ص��ة ال َّت�ش��بيه ال َّتمثيل� ّ�ي؛ َّ
عرب� ُّ�ي الأ�س��لوب ،بلي��غ ال َّتعبي��ر ،وق��د كَ ُث� َ�ر في��ه ال ّت�ش��بي ُه عل��ى ع��اد ِة

وال�ضياء في
ال�صف� ِ
يب ف��ي الم ِْ�س��كِ ّ ،
�ات ،كالطِّ ِ
�ش��يئين ف��ي �صف��ةٍ م��ن ّ
وال�شجاعة في الأ�سد ،وال َّت�شبيه مع ما فيه من جمال ف ّن ّي،
ال�شم�سّ ،
ّ

و�إب��داع ف��ي ال ّتعبي��ر ،و�إيق��اظ للعق��ول ،وتحري��ك للوج��دان ،ه��و �أَ َح��د
�دان ت�س��ا َبقَ في��ه فُح��ولِ
� ِ
أركان البالغ� ِة عن� َد ا ُلأم��م جمي ًع��ا ،وه��و مي� ٌ

�اء عل��ى العِناي� ِة ب��ه ُم ْن� ُذ
الكري� ِم خ�صائ��َ�ص
�زات َح َّف� ِ
وممي� ٍ
�زت العلم� َ
ّ

�رب مِ � ْ�ن �أكث ِر
ال ُبلَغ��ا ِء ُّ
وال�ش��عرا ِء ُمن� ُذ القدي� ِم ،وكان ال َّت�ش��بي ُه عن� َد الع� ِ
أكثر كالمِ هم
الفُن� ِ
�ون َج ْر ًي��ا عل��ى َ�ألْ�سِ � َنتِهم ،ح َّتى َل��و قالَ قائلٌ« :ه��و � ُ

البيانية ،ومنهم
البالغيون في ُم�ص َّنفاتهم
ال َقدي��مَ ،ف َق� ِد اع َت َم َد علي ِه
ّ
ّ
�دادي المتو ّفى
�ف في��ه ُم�ص ّنف� ٍ
َم� ْ�ن �أ َّل� َ
خا�ص� ًة مثل ابن ناقي��ا البغ� ّ
�ات َّ

َل� ْ�م ُي ْبعد».

«الجمان في ت�ش��بيهات
�س��ن َة (485ه��ـ) ا ّل��ذي �أل ََّف فيه كتا ًبا �س� ّ�ماه ُ

فائدة التّ شبيه:
ق��ادرا عل��ى �إي��را ِد
تعبيري��ة كثي��ر ٌة تج َعلُ�� ُه
لل َّت�ش��بيه خ�صائ���ص
َّ
ً
عبيرات
وعر�ض الأفكا ِر البعيد ِة ِب َت
جليةٍ ،
المعاني
ٍ
ِ
الخفي ِة في �صورةٍ َّ
َّ
أثواب جميلةٍ  ،وما ُيفي ُده مِ َن
تج َعلُها قريبةً ،
عما ُيلب ُِ�س��ها مِ ْن � ٍ
ف�ضل ّ
�كري« :ال َّت�ش��بي ُه يزي ُد المعنى
ال َّتقري� ِر وال َّتوكي��د .ق��الَ �أبو هالل الع�س� ّ

ِّمين مِ َن ال َع َر ِب
و�ضوح��ا ،و ُيك�سِ � ُبه ت�أكي ًدا ،ولِهذا �أَجم� َ�ع
المتكل َ
ُ
جميع ُ
ً
�اء َع� ِ�ن ال ُق َدما ِء
وال َع َج� ِم علي��ه ،و َل� ْ�م َي ْ�س� َت ْغ ِن �أَ َح� ٌد منه��م عن��ه ،و َق� ْد ج� َ
ومو ِقعِه مِ � َ�ن ال َبالغَ ةِ» .
و�أَ ْه��لِ
َّ
الجاهلي��ة م��ا ُي ْ�س� َت َدلُّ به على َ�ش� َ�ر ِف ِه َ

�اع ِبفِكرةٍ مِ َن
و َل َع� َّل مِ � ْ�ن �أَ َه� ِّ�م �أهدا ِف��ه َح ْم��ل المخاطَ ِب على االقتِن� ِ

�ون ال َّت�ش��بي ُه ب َِمثاب ِة ال َّدلي��لِ الّذي ُي� ّؤي ُد َد ْع� َ�وى المتكلِّ ِم،
الأف��كا ِر ،ويك� ُ
�ان،
�راب الّذي َي ْنخد ُِع به ال َعطْ �ش� ُ
بال�س� ِ
ومِ ْن ذلكَ ت�ش��بي ُه �أعمالِ ال ُك ّفا ِر َّ

وال َي ْح ُ�صلُ مِ ْنه على فائدةٍ  ،قال تعالى} :ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ٍ{
د .بــن عيســى بـطـاهـــر

جامعة الشّ ارقة

[ال ّنــ��ور]39 :

الوجداني� ِة
المتع� ِة
والفكري ِة ع� ْ�ن طَ ريقِ
َّ
َّ
ف�ض�لا ع� ْ�ن تحقي��قِ َق ْد ٍر مِ � َ�ن ُ
ً

�شبيهات ُ�ص َو ٌر
الجمالِ الف ِّن ِّي الّذي ُيح ِّق ُق ُه ال َّت�شبيه ،فَفي كثي ٍر مِ َن ال َّت
ِ
َ
الكالم المبا�ش ِرَ ،ف َقولُك« :هذا
توج ُد في غي ِرها مِ ْن طرائقِ
ِ
َّ
جمالي ٌة ال َ
كالم ُحل ٌْو».
أكثر �إِ ً
كالم كال َع َ�سلِ في َح َ
متاعا مِ ْن قولِك« :هذا ٌ
ٌ
الوتِه» � ُ
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ثري��ة ،غي� َ�ر � َّأن لل َّت�ش��بي ِه ف��ي القر� ِآن
ال َع� َ�ر ِب ف��ي فنونِه��ا ّ
�عرية وال ّن ّ
ال�ش� ّ

أنواع
الق��ر�آن» ،ق��ال ف��ي ُمق ِّدمت��ه« :ال َّت�ش�
�بيهات ٌ
ُ
نوع م�ستح�س� ٌ�ن مِ � ْ�ن � ِ
هلل -تعالى -ما َن ْح ُن ذاكروه في
كتاب ا ِ
البالغ�ةِ ،و َق� ْد َو َر َد من ُه في ِ
�كان
�اح معاني��ه ،وال َّتنبي� ِه عل��ى َم� ِ
ه��ذا الكت��اب ،وذاهب��ون �إل��ى �إي�ض� ِ
الف�ضيل ِة فيـ��ه».
�بيهات
�اء البالغ � ِة �إل��ى ُجمل��ةٍ مِ � ْ�ن َخ�صائ��ِ�ص ال َّت�ش�
ِ
�ار علم� ُ
وق��د �أ�ش� َ
نوج ُزه��ا ف��ي ال ّنق��اط الآتيــ��ة ،م��ع ذك��ر �أمثل��ةٍ و�ش��واه َد
آني � ِة ِ
القر� ّ
تو�ضيحي��ة :
ّ

عام� ٌة َي ْ�س� ُهلُ �إِدراكُ ه��ا في كُ ِّل
أو ًلَ :ت َّت�سِ � ُ�م ت�ش�
ُ
ّ
�بيهات الق��ر� ِآن ب�أ َّنه��ا َّ
عين��ةٍ  ،و َتراه��ا َت ْ�س� َت ِم ُّد مِ َن
�ان وم� ٍ
زم� ٍ
مقي��دة بِبيئ��ةٍ ُم َّ
�كان؛ َف ِه� َ�ي غي� ُ�ر ّ

أر�ض
�ون �أكث� َ�ر ال َع ِ
نا�ص� ِر المعرو َف ِة عن َد الب�ش� ِر ،مِ ْثلَ :ال ِ
الطَّ بيع� ِة وال َك� ِ
�واج والجبالِ  ،والفرا�� ِ�ش والجرادِ،
رع ،والظُّ لُم� ِ
�ات وال ّن��و ِر ،والأم� ِ
وال� َّز ِ
والبعو�ض� ِة والحم��ا ِر ،وغير ذلك.

��ن �أمثل�� ِة ذل��كَ قول��ه تعال��ى} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ومِ ْ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ{ [�إبراهي��م]25-24 :

ال�ش� َب ِه
الطيب�ةِ ،وذَكَ � َ�ر ف��ي َو ْج� ِه َّ
الطيب� َة َّ
بال�ش��جر ِة ِّ
َف َق� ْد �ش� َّ�به الكلم� َة ِّ
وال�ش��كلِ ،
َ�أ ْر َب� َ�ع �صف� ٍ
وال�صور ِة َّ
�ات ،الأول��ى :كونه��ا ِّ
طيب� ًة في المنظ� ِر ُّ
طيب ًة ب َِح�س� ِ�ب
طيبة ال َّث َمرةِ ،وكونها ِّ
طيب� َة الرائحةِ ،وكونها ِّ
وكونه��ا ِّ

مــار�س  ٢٠٢١م

97

بـــالغـــة

�ت»؛ � ْأي :را�سِ � ٌ�خ ب��اقٍ
وال�صف��ة ال ّثاني��ة قو ُل��ه�« :أَ ْ�ص ُل َه��ا ثَا ِب� ٌ
المنفع�ةِِّ ،
وال�صفة ال ّثالث��ة :قولُه:
�آمِ � ُ�ن
االنق�لاع واالنقط� ِ
ِ
�اع وال� َّزوالِ والفَن��اءِِّ ،
الو ْ�ص��ف َي� ُدلُّ عل��ى كَ م��الِ ح��الِ تل��كَ
ال�س� َ�ماء» ،وه��ذا َ
َ
«وف َْر ُع َه��ا ِف��ي َّ

�ان ،فهي ُت�ش� ِّ�ب ُهه تار ًة ب�أ�ش��ياء ،و ُت َ�ش ِّبه له تار ًة �أخرى ،كلُّ ذلكَ
الإن�س� ِ

ومق َت�ضياتِه��ا الأُخرى مِ َن
مِ � ْ�ن �أج��لِ �أَ ْن َيه َت��دي �إلى حقيق� ِة ال َّتوحي ِد ُ

ال�صالحةِ ،قال تعالى} :ﯗ ﯘ ﯙ
الإيم� ِ
�ان والأعمالِ ّ

َّ
الثالــث� :إخ��راج م��ا َل� ْ�م َت ْج� ِر الع��اد ُة ِب� ِه �إل��ى م��ا َج� َ�ر ْت ِب�هِ ،نح��و
قول��ه تعال��ى }ِ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{ [يون���س]24 :
والجامع البهجة وال ّزينة ،ث ُّم الهالك وفيه العبرة.

�راج م��ا ال ُيع� َ�ر ُف بالبديه� ِة �إلى ما ُيع� َ�ر ُف بها ،كقوله
الرابــع� :إخ� ُ
َّ

وقوته��ا ،وكو ُنه��ا بعي��دة ع��ن
َّ
ال�ش��جر ِة مِ � ْ�ن حي� ُ�ث ارتف� ُ
�اع الأغ�ص��ان َّ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ { [ال ّزم��ر.]27:

الرابعة :قول��هُ « :ت�ؤْتِى �أُكُ َل َها كُ َّل
ط ِّيب� ًة َع� ْ�ن
جميع ّ
ِ
ال�ش��وائبِّ ،
وال�صفة ّ

��ر في��ه
أغل��ب ال َّت
ِ
ً
رابعــاُ :ي َ
�ش��بيهات القر� ّ
الح��ظُ � َّأن � َ
آني�� َة ّ
مم��ا ذُكِ َ

}ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ { [�آل عم��ران]133 :

�بيهات الّت��ي ُح ِذ َف� ْ�ت فيه��ا الأدا ُةَ .و َو َر َد ْت
الأداة؛ و َقليل � ٌة ه��ي ال َّت�ش�
ُ

ال�صفة.
والجامع العِظَ م ،وفائدته ال َّت�شويق �إلى الج َّنة بح�سن ِّ

نقي� ًة طاهر ًة
عفون��ات الأر���ض وق��اذورات الأَ ْب ِن َي��ة ،فكان��ت ث ََمرا ُتها َّ

تكون حا�ضر ًة دائم ًة
والمراد � َّأن ث ََم َر َتها ال ُب َّد �أَ ْن
حِ ٍ
َ
ين ِب�إِذ ِْن َر ّب َها»ُ ،
حا�ضرا
ثمرها
في كُ ِّل الأوقات ،وال ُ
تكون مِ ْث َل الأ�شجار الّتي يكون ُ
ً
والمرا ُد مِ ْن هذا كلِّهَّ � :أن معرفة اهلل
ف��ي بع��ِ�ض ال ِ
أوقات َ
دون بع���ضُ ،
وطاع ِت��هُ ،ت ْ�ش� ِب ُه ه��ذه
تعال��ى واال�س��تغراق ف��ي َم َح َّب ِت��ه وف��ي خِ ْد َم ِت��ه
َ
ال�ش��جرة المق�ص��ودة في
ال�صف��ات الأرب��ع  .وقي��لَّ :
َّ
ال�ش��جر َة ف��ي ه��ذه ِّ
الآيات ه��ي :ال َّنخلة .
�دركُ بالعقلِ
ً
ثانيــا :ال َّتعبي� ُ�ر ال َّدقي��قُ ع��ن الأف��كا ِر ُ
المج� َّ�رد ِة الّتي ُت� َ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ُ{
[�آل عمران.]59 :

العقلي�ةَ،
والح َّج� َة
المت َع� َة
َّ
َّ
الوجداني�ةَُ ،
ُم َت َخ َّيل�ةًَ ،ي ِج� ُد فيه��ا المتل ِّق��ي ُ

المعنوية ب�أمور
العقلية والأفكار
ور ْبطُ الأ�ش��ياء
ال َّت
ُ
ّ
ّ
و�ضيح والبيانَ ،

الّتي ُت�ساعِ ُده على �إدراكِ تلكَ الحقيق ِة وال ّت�أ ُّثر بها ،ومثال ذلك قوله

م�شخ�صة
مادية مح�سو�س��ة م�ش��اهدة ،الأمر الّذي يجعلها مج�س ّدة �أو ّ
ّ
�ار
تذوقها .وقد �أ�ش� َ
�أم��ام العق��ل ،ال َي ِج� ُد � َّأي� َة �صعوب��ةٍ في �إدراكِ ه��ا �أو ُّ
الإم��ام ال َّزرك�ش� ّ�ي ف��ي كتاب��ه (البره��ان ف��ي عل��وم الق��ر�آن) �إل��ى ه��ذا
وف�صله في خم�سة �أق�سام:
الجانب ال
إي�ضاحي في ت�شبيهات القر�آنَّ ،
ّ

الحا�س��ة بم��ا ال تق��ع (ت�ش��بيه
��ع علي��ه
َّ
ي�ش��به م��ا َت َق ُ
األول :ق��د َّ
َّ

إخال�صه و�إح�س��انِه،
المن ِف��قِ و�إيما ِن��ه و�
ِ
واهلل ُي�ضاعِ � ُ
�ف بح�س��ب ح��الِ ُ

المح�سو���س بالمعق��ول) ،كقوله تعال��ى} :ﮟ ﮠ ﮡ
[ال�صا ّف��ات]65 :
ﮢ{
ّ

يقوم
ثواب الإنف��اقِ َي َت ُ
فاوت بح�س��ب ما ُ
و َن ْف� ِ�ع َنف َق ِت� ُه و َق ْد ِره��ا؛ ف�� َّإن َ

ف�ش� َّ�ب َه الطَّ ْل� َ�ع (ال َّثم��ر) بم��ا ال َن َ�ش��كُّ �أ َّن��ه ُمن َك� ٌ�ر قبي��ح ،لِم��ا َح َ�ص��لَ ف��ي

ثب��تِ عن� َد ال َّنفَق� ِة  ،وف��ي ه��ذا
بالقل� ِ�ب مِ � َ�ن الإيم� ِ
�ان والإخال� ِ��ص وال ّت ُّ

�ياطين و ِ�إ ْن َل� ْ�م َت َره��ا َعيا ًنا.
ال�ش�
ُنفو�� ِ�س ال َّنا�� ِ�س مِ � ْ�ن ب�ش��اع ِة ُ�ص� َ�و ِر َّ
ِ

حبةٍ ،
حب��ةٍ �س� ْ�ب َع �س��نابل ،ا�ش��تمل َْت كُ لُّ �س��نبلةٍ عل��ى مئ� ِة َّ
ف�أنب َت� ْ�ت كُ لُّ َّ

جردةٍ وهي (الإنفاقُ ) في �صورةٍ
مح�سو�سةٍ
َ
ال َّت�شبي ِه َت ْج�سي ٌد لفكرةٍ ُم َّ
(ال�س��نبلة)...
�اهد ٌة ه��ي
ك�أ َّنها ُم�ش� َ
ّ
(الحبة) ث ُّم ّ

ً
�ش��بيهات الق��ر� ِآن ه��و هداي�� ُة
أ�سا�س��ي ِل َت
ثالثــاَّ � :إن ال َه�� َد َف ال
ِ
َّ
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�ون مِ َن الماء.
�ام في �أعظَ ِم ما َيك� ُ
�ام العِظ� ِ
الأج�س� ِ

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

حي�� ًة
��ردةٍ
(عقلي��ة) �ص��ور ًة َّ
َكثي��را م��ا َي ْر ُ�س ُ
ّ
ف ً
��م الق��ر� ُآن ِلفِك��رةٍ ُم َج َّ

المن ِف��قِ ف��ي �س��بيل اهلل ب َِم� ْ�ن َب�ذ ََر َب�ذ ًْرا؛
فق��د �ش� َّ�به اهلل �س��بحانه نفق� َة ُ

�ان َع� ِ�ن الق��درة على ت�س��خي ِر
والجام��ع فيهم��ا العِظَ � ُ�م ،والفائ��د ُة البي� ُ

�وف َعل َْي ِه� ْ�م
}و َيطُ � ُ
فع�لا َ
(ح�سِ � ْ�ب َت) كم��ا ف��ي قول��ه تعال��ىَ :
َو َو َر َد ْت ً
ُورا{ [الإن�س��ان]19 :
ان ُّم َخ َّل ُد َ
ِو ْل َد ٌ
ون �إِذَا َر�أَ ْي َت ُه ْم َح�سِ � ْ�ب َت ُه ْم ُل�ؤْ ُل�ؤًا َّمنث ً

�بيهات ف��ي الق��ر� ِآن ه��ي
ف��ي َف ْهمِه��ا وال ّت�أ ُّث��ر به��ا؛ ل َّأن غَ َر� َ��ض ال َّت�ش�
ِ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{ [البق��رة.]261 :

[الر حم��ن]24 :
ّ

ﭭ ﭮ ﭯ{ [القارع��ة]5 :

مح�سو�س��ةٍ قريبةٍ �إل��ى ال َف ْه� ِم والإدراكِ ؛
فق��طُ ،ث� َّ�م َعر�ضه��ا ف��ي ُ�ص� َ�و ٍر
َ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﭸ{
فيه��ا ،كقول��ه تعال��ى} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ِ

�أدا ُة ال َّت�ش��بي ِه حر ًف��ا (ال��كاف) كم��ا ف��ي قول��ه تعال��ى} :ﭬ

خامسا :ال ُب ْع ُد َع ْن �أَودي ِة الخيالِ الّتي َي ِج ُد فيها المتل ّقي �صعوب ًة
ً

تعالى} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ال�صف��ة �إل��ى م��ا ل��ه ق� َّ�وة
الخامــس� :إخ��راج م��ا ال ق� َّ�وة ل��ه ف��ي ِّ

َّ
الثانــيَ :عكْ���س ال ّأول (ت�ش��بيه المعق��ول بالمح�سو���س) ،كقول��ه
تعال��ى} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ { [ال ّنــ��ور]39 :

ال�سراب.
� َ
يح�س وهو َّ
يح�س وهو الإيمان �إلى ما ّ
أخر َج ما ال ّ
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إبـداعـات شعريـة

َش ِار َق ُة ال َ
ـاء ْت َف َن َّو َر ْت
ْخ ْي َر ِ
ات َض َ

بافتتاح مجمع القرآن الكريم
ّ
بوقطة  /الجزائر
الرحيم
ّ
الدكتور عبد َّ

(ح ْر ِز ْ َ
ال َم ِاني َو َو ْج ِه التَّ َه ِاني)
َه ِذ ِه َق ْص َ
وم ِة ِ
ير ِل َم ْن ُظ َ
يد ٌة َت ْش ِط ٌ
ور ِة ِب َّ
اط ِب َّي ِة
الش ِ
اء ِ
الس ْب ِع َال َْم ْش ُه َ
ِفي ال ِْق َر َ
ات َّ
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ُ��م َع َل ْت
��و ِق الْ�� َف ْ��و ِق َرا َي��ا ُت��ك ْ
��و ِق َف ْ
َع َلى َف ْ
ـج َم ٍـع
ِب َم ْج َمــــ ِع ُق��ـ��ـ ْ��ر �آنٍ �أَ ت��ـَ��ى ِ�إ ث َ
ْــر َم ْ
ــــاء تْ َف َن َّو َر تْ
ــر ِ
َف َ�شا ِر َق ُة ا ل َْخ ْي َ
ات َ�ض َ
��ت َ�ش َ
يـــجـــهُ
��اح ْ
��ر ٍف َك���أَ َّن َ�أ ِر َ
َو َف َ
ــــذ ا َع ْ
ــــل
ُت َف
ـــــــاخ ُر ِبا ْل ُق َّر اءِ ِفي ُكــــلِّ َم ْح ِف ٍ
ِ
َو ُ�سل َْطــا ُن َها َّ
ــاه ُم
يــــم َك َ�س ُ
ال�ش ْيخُ ا ْل َك ِر ُ
ـــــه
ُــــر انِ َو �أَ ْهـــ ِل ِ
َو َكـــــــــانَ َح ِف ًّيا ِبا ْلق َ
هلل �أَ ْ�ض َح ْت ِ�ش َعــــــا َر ُه
يــــــن ا ِ
َف ِخ ْد َم ُة ِد ِ
َو َي ْت َب ُعهُ ْ أَ
ـــم
ال ْخ َيــــــــا ُر ِم ْن � ِآل َق
ِ
ـــــــا�س ٍ
ير َو َ�س ْع ِي ِه
َف َيــــــــا َر ِّب َبــــــا ِر ْك ِفي ْ أ
الَ ِم ِ
َو �أَ ْح ِ�س ْن ِخ َتــــــا َم َّ
ال�ش ْي ِخ َن ِّو ْر ُم َقـــــــا َمهُ
ــــــــــيق َر ِّبنَا
ــــــــر َد ْعــــــ َو ا َنا ِب َت ْو ِف
ِ
َو � ِآخ ُ

����را َو ُك�� َّم�لا
��اء الْ�� ُع�� َل��ى و َالْ��� َع ْ
���د ِل ز ُْه ً
َ���س�� َم َ
ـــجدَ ا ل َّر ِفيــــ َع َتـــ�أَ َّث َل
ِب ُ�ص ْح َب ِت ِه ا ل َم ْ
����را َو ُك�� َّم َ�لا
��اء الْ�� ُع�� َل��ى وال��� َع ْ
���د ِل ز ُْه ً
َ���س�� َم َ
���ص�� َب َ��ح ُمخْ َ�ض َل
ـــير ِح َ
ِب��كُ��لِّ َع ِب ٍ
يــن �أَ ْ
وال�ص َف َو ةُ ال َم َ
�أُ و َل�� ِئ َ
��ك �أَ ْه ُ
ــــــل
هلل
���ل ا ِ
َّ
َم َ
��ح�لا
�����وا ٍر ِم َ
�لا ِب��� َ��س �أَ ْن َ
َّـــــاج َوال ُ
���ن الت ِ
��ج ًّ
ــــجال
�لا َل���هُ ِف��ي ُك���لِّ َح ٍ
ُم ِ
ـــــال ُم َب ِّ
��ن َ�أ ْجــــ ِل ِه ِف��ي ِذ ْر َو ِة ا لْ�� ِع��زِّ ُي ْجت َُل
َو ِم ْ
��ت � َ��ش ً��ذا َو َق َ��رنْ��فُ َ�لا
��اع ْ
اع����وا َف�� َق ْ��د َ���ض َ
�أَ َذ ُ
ـــــــول َج���دً ا َو َت َف ُّ�ض َل
َو ي��� َا َخ�� ْي َ��ر َم�أْ ُم
ٍ
���ن ْا ل�� َق��ب ِ��ر َي ْل َقــــــــا ُه َ�سنًا ُم َتـــ َهل ًِّل
ِم َ
َّ����ذي َو ْح������دَ ُه َع َ�لا
ال��ح�� ْم ُ
ل ال ِ
��د ِ ِ
�أَنِ َ
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مـعـجـميــات

الح
ِم َن ال ُّل َغ ِة إلى
ْ
االص ِط ِ

�رب ِبلُغتِه��م َت َع ُّل ًق��ا كبي� ً�را ال َنظي� َ�ر له ،واع َت� ّزوا بها �أَ َّيما
َت َع َّل��قَ الع� ُ

عجم��ا وتركي ًب��ا ودالل� ًة
�صناع� ِة المعج� ِم فاهت� َّ�م العلم� ُ
�اء باللُّغ� ِة ُم ً

وخ َّل��دوا ُمفرداتِه��ا في �أ�ش��عارِهِ ْم الّت��ي كَ َتبوها بِم��ا ِء الذ ََّه ِب
اعت��زازَ ،
المتداولةُ ،واح َتفَوا
َ
الرواي� ُة ُ
وعلَّقوه��ا على �أ�س��تا ِر الكعب ِة كم��ا َتقولُ ّ

�وات
�روف والأ�ص� ِ
ونح� ً�وا و�صر ًف��ا ،كم��ا ا َّت َج َه��تِ العناي � ُة �إل��ى الح� ِ
رج� ُ�ع كُ لُّ ُمف��ردةٍ مِ � ْ�ن
�اع ،وبم��ا �أَ َّن
�تقاقي ٌة َت ِ
والإيق� ِ
العربي� َة ُل َغ� ٌة ا�ش� َّ
َّ

ال�ش��ع ِر ،وكا َن� ْ�ت ف��ي َع ْ�ص ِره��م الجاهل� ّ�ي
بال�ش��عرا ِء الّذي� َ�ن َن َبغ��وا ف��ي ِّ
ُّ
فاه ُم به��ا القَبائلُ في نِطاقِ َتع ُّد ِد
ُل َغ� َة الفِط��ر ِة وال َّت ِ
ومي َت َت َ
وا�ص��لِ ال َي ِّ

تجم� ُ�ع
موا ّده��ا �إل��ى مع ًن��ى �أو ع� َّد ِة َمع� ٍ
�ان ف�� َّإن تل��كَ المعان��ي الّت��ي َ
ين
المواد وت�ش� َت ِركُ فيها هي الّتي ج َعلَها ابن فار���س �-أَ َح ُد
المعجمي َ
ّ

ومواطِ نِها.
َل َهجاتِه��ا َ

إ�س�لام وان َت َ�ش� َ�ر الق��ر� ُآن ف��ي الآفاقِ بي� َ�ن القَبائلِ زا َد
ولم��ا ج� َ
�اء ال ُ
ّ
دا�س ًة
�لمين
الم�س� َ
َّ
َت َ�ش� ُّ�ب ُث ُ
بالعربي ِة الّتي َ�أ ْ�ضفى عليها ال ُقر� ُآن ُح َ
رم ًة و َق َ

ِتاب
�از بيان� ٍّ�ي وعلم� ٍّ�ي ،و�أَف��ا َدت
و�أَ ْ�ض َح� ْ�ت ُل َغ� َة �إعج� ٍ
العربي� ُة مِ � َ�ن الك ِ
َّ

المبي� ِ�ن ب�� ْأن َو َّ�س� َ�ع ُم ْع َج َمه��ا و�أث��رى ُمفرداتِه��ا با�س�
ٍ
�تعماالت جديدةٍ
ُ
ولم��ا ا ّت�س� َع ْت ُرق َع� ُة
ِ
�اليب َل� ْ�م َي ْع َه ْده��ا الع� ُ
و�ص َي��غ و�أَ�س� َ
�رب مِ � ْ�ن قب��لُ ّ ،

�ات �أُخرى،
�وام مِ ْن مِ َل��لٍ ون َِحلٍ وثَقاف� ٍ
ال ِ
إ�س�لام ودخ َل� ْ�ت ف��ي دول ِت ِه �أق� ٌ

األستاذ الدكتور إدريس نقوري

العربي� ِة �ألفاظٌ مِ ْن
ورومي��ةٍ وحب�ش� َّ�ية وغيره��ا ت�س� َّ�ر َب ْت �إلى
فار�س� َّ�يةٍ
َّ
ّ
العربي ُة
�تطاعتِ
لُغ� ٍ
إ�س�لام ،وا�س� َ
�وام ُمجاورةٍ لدول ِة ال ِ
َّ
�ات � َّ
أجنبي��ةٍ لأق� ٍ

ج ّن� ّ�ي وغيره.

جم� ِ�ع
لق��د م َّث َل� ْ�ت جه��و ُد الل ّ
ُّغويي��ن وال ُّنح��اة مرحل� ًة �أ�سا�س� َّ�ي ًة ف��ي ْ

و�ص َيغِه��ا و�أ�س��اليبِها ،وكانت تلك
آلياتِه��ا ِ
اللُّغ� ِة و َتقعيدِه��ا و�ضب��طِ � ّ
اال�صطالح ِل َت�أ�سي�� ِ�س
علماء
الجه��ود ه��ي القاعدة الّت��ي انطلقَ منه��ا
ِ
ُ
ال�صاحب� ّ�ي �إل��ى
المعاج� ِم
َّ
�ار اب��ن فار���س ف��ي ّ
اال�صطالحي�ةِ ،وق��د �أ�ش� َ

�ات ارتبطَ � ْ�ت بالق��ر� ِآن الكري� ِم وا�س��تم َّد ْت من� ُه
الم�صطلح� ِ
ُج ْمل��ةٍ مِ � َ�ن ُ
�وم وال َّزكاةِ ،ث َُّم توالى ال َّت�أليف
وال�ص� ِ
ال�صال ِة َّ
دالالته��ا الجديدة مثل َّ

الممي��ز ِة َ�أ ْن ت�س� َت ْوعِ َب م��ا ت�س� َّ�ر َب �إليه��ا مِ ْن
ب ُِمرو َنتِه��ا وخ�صائ�صه��ا
َّ
�اري الّذي عر َف ْت ُه
ودالالت ف ََر َ�ضه��ا ال َّتط� ّ�ور
�ردات
ٍ
مف� ٍ
العلمي والح�ض� ُّ
ُّ
والباحثين
ّرين والأُدبا ِء
إ�سالم ِبف ْ
َ
والمفك َ
دول ُة ال ِ
َ�ضلِ جهو ِد العلما ِء ُ

ِّدان ت�أثي� َ�ر القر� ِآن
إ�س�لامي ِة
ال
العربي� ِة لل� ّ�رازي ،وه��ذان المق��االن ي�ؤك ِ
َّ
َّ
العربي ِة على م�س��توى اال�صطالح وعلى م�س��تويات
الكري� ِم ف��ي اللُّغ ِة
َّ
�أخرى.
المتم ِّثل ِة ف��ي كَ ونِها لُغ ًة َمر َن ًة
وق��د �س��اع َد ْت خ�صائ��ُ�ص
َّ
العربي� ِة ُ

اال�صطالح
وتنو ِع َمجاالتِها �أ�ص َب َح
غيان
ونظرا لِطُ ِ
ُ
ِ
العلوم وتع ُّددِها ُّ
ً
بع�ضه��ا وظه� َ�ر ْت
راج َع� ْ�ت �ألف��اظٌ قديم �ةٌ ،وانح�س��ر ُ
ال�س��ائد و َت َ
ه��و ّ

تحويلي ًة
عري�ض وال َّتبادلَ وكونها لُغ ًة
أخير وال َّت
َ
َّ
تعتم ُد ال َّت َ
قديم وال َّت� َ

الالت وا�س��تعماالت جديدة.
�ردات ال� ّد ِ
مف� ُ

ِ�ص َي� ٍ�غ مختلف��ةٍ  ،و ُل َغ��ة ف�صاح��ة وبيان ،ولغة ال َّنف���س
ُتك َت� ُ�ب ُج َملُه��ا ب ِ

لال�صط�لاح ال اللُّغ��ة الّت��ي ُع ِن� َ�ي
أ�ضح� ْ�ت
ِ
ومعن��ى ه��ذا �أَ َّن الغ َل َب� َة � َ
�اء المعاج� ِم وال َّنح� ِو والبالغ� ِة � َّأيم��ا عناي��ة ،فَكا َن� ْ�ت تجرب ُة
به��ا علم� ُ

�ص��ر ِف ،وب ُق ْد َرتِه��ا
والق��وةِ،
الب�ش��رية تمت��از بال ّد ّق�� ِة
َّ
َّ
َّ
وحركي�� ِة ال َّت ُّ
إنجازي� ِة العالي��ة ،و ِبك َْونِه��ا ُل َغ��ة متك ّل��م ومخاطب/متل� ّ�ق و�س��ياق
ال
َّ

معجم لها �أَ ْ�س��ما ُه (ال َعي��ن) الّذي قالَ
الرائ��دة ف��ي َو ْ�ض� ِ�ع � ّأولِ
ٍ
الخلي��ل ّ

الح عل��ى بِنا ِء
�اء اال�صطِ ِ
وهك��ذا� ،أق��ولُ � َّإن ه��ذه المزاي��ا �س��اع َد ْت علم� َ

�اء ف��ي الأ�س��ما ِء وال ف��ي الأفع��الِ �أكث� ُ�ر مِ � ْ�ن
في��ه« :ولي�� َ�س ِللْع� ِ
�رب بن� ٌ

�تيعاب المفاهي � ِم وال � ّدالالت الّت��ي
معاج� َ�م جدي��دةٍ ق��ادرةٍ عل��ى ا�س�
ِ

�رف ،ف ََم ْهم��ا وج� ْد َت زي��ادة عل��ى خم�س� ِة �أح� ٍ
خم�س� ِة �أح� ٍ
�رف ف��ي فعلٍ
ولي�س ْت مِ ْن َ�أ ْ�صلِ الكلم ِة مث َل عنكبوت� ،أَ ْ�صلُ
ٍ
وا�سم فاعل َْم �أَ َّنها زائد ٌة َ

�اري ،ولذل��ك ال َن ْع َج� ُ�ب عندم��ا
ف ََر َ�ضه��ا ال ّتط� ّ�ور االجتماع� ّ�ي والح�ض� ّ

َن ْ�س� َ�م ُع العب��ار َة القديم�ةَ :معن��ى ه��ذه المف��ردة ف��ي اللّغ��ة ك��ذا وك��ذا،

بنائه��ا عنكب».

ا�س
اال�صطالح كيت وكيت ،وهذا دلي ٌل على
ومعناها في
ِ
اعتراف ال ّن ِ
ِ

العم��لُ ف��ي َو ْ�ض� ِ�ع معاج� ِم اللُّغ� ِة وتطوي� ِر
وب ْع� َد الخلي��لِ توا َت� َ�ر َ
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ومميزاتِها كما َف َعلَ ابن
اهتمامهم ب َِخ�صائ�صه��ا
بالعربي� ِة
ال ُعلَم��ا ِء
َّ
ُ
ّ

�صطلحات
الم
ِ
ف��ي ه��ذا َّ
ال�ض ِ
كتاب ال ّزين� ِة في ُ
رب مِ � َ�ن المعاج ِم فَظَ َه َر ُ

�يع مجالِه��ا،
الّذي��ن �أَ ْث� َ�روا
العربي � َة و�أَ�س��هموا ف��ي ازدها ِره��ا وتو�س� ِ
َّ

مــار�س  ٢٠٢١م

عج َم ُه بهذا اال�س ِم ،ومِ ْن مظاه ِر عناي ِة
البارزين-
َ
و�س َّمى ُم َ
مقايي�س َ
َ

�ان العرب� ّ�ي بمعن��ى �أ ّن��ه لغ��ة وا�صط�لاح ف��ي
قديم��ا
بازدواجي� ِة اللِّ�س� ِ
َّ
ً
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لغوية ،وفي الوقت
� ٍآن واحد ،فالمفردة فيه لها داللة �أو ع ّدة دالالت ّ

وربم��ا لغ��ات �أخ��رى ،وم��ن ُح ْ�س� ِ�ن َق� َدر
ُتعان��ي منه��ا اللُّغ��ة
العربي��ة ّ
ّ

الطبيعي��ة �أم
و�س��واء �أتع َّل��قَ الأم� ُ�ر با�س��تعمالِها ف��ي دالالتِه��ا
ّ

�ان ا�صطالحية.
نف�س��ه لها مع� ٍ

مقوماتها مِ ْن
العربي��ة اللّغة ّ
ال�ش��ريفة الف�صيحة �أ ّنها تم ّك َن� ْ�ت ِبف ْ
ّ
َ�ضلِ ّ

واال�صطالحي��ة الجدي��دة ف�إ َّنه��ا تظ� ّل اللُّغ��ة
المجازي��ة
ف��ي معانيه��ا
َّ
ّ

أي�ض��ا
غني� ٌة � ً
غني��ة ب ُِمفرداتِه��ا �أي :ب ُِم ْع َجمِه��ا ولك َّنه��ا َّ
والعربي��ة ّ
ّ

ُم�س��اير ِة َركْ ��ب ال َّتط� ّ�ور و�إنت��اج م�صطلحات جديدة ومف��ردات قادرة

والمعبرة ،اللّغة الجميلة الّتي َ�ش� ُ�رفَت ِبنُزولِ القر�آن
الحي��ة الموحي��ة
َّ
ّ

�ان مثلَ كلم ِة
ب َِمعانيه��ا ودالالته��اَ ،ف َبع��ُ�ض �ألفاظِ ها َت َّت َ�س� ُ�ع ِل ِع َّد ِة مع� ٍ

ومواكبة ال ّتح� ّ�والت العميقة الّتي
عل��ى ا�س��تيعاب ُم�س��تج ّدات الع�صر ُ

ودو َنه��ا العلم��اء ُم ْع َج ًما
وكر�س��ها الحدي��ث ال ّنب� ّ
�وي ر�ؤي��ة وتطبي ًق��اَّ ،
ّ

أي�ضا لغ��ة مجاز،
«عي��ن» وبع�ضه��ا لأكث��ر م��ن ذلك ،وال َن ْن�س��ى �أ َّنه��ا � ً

حالي��ا بين َ�س� ْ�معِنا و َب َ�ص ِرنا.
َتج��ري ًّ

وا�صطالحية.
أ�صلي��ة
ّ
�اليب ودالل��ة � ّ
وتراكي� َ�ب و�أ�س� َ

أ�صلي��ة
والمج��ا ُز مرحل� ٌة ُو ْ�س��طى بي��ن دالل��ة المف��رد ِة
َّ
الطبيعي� ِة �أو ال ّ

العربي��ة
أوق��ات � َّأن
��ن ال
لق��د
ِ
ا���س ف��ي ٍ
�ش��اع بي��ن ال ّن ِ
وق��ت مِ َ
َ
ّ

ويتدب��ر معان��ي مفردات��ه
وم��ن َي ُع � ْد �إل��ى لغ��ة الق��ر�آن الكري��م
ّ

وه� َ�و يم ّثلُ مرحل ًة ذات
ُّغوي��ة ،وبي��ن داللتها
اال�صطالحيةُ ،
َّ
�أو ُق��ل الل ّ

طور واحتواء العلوم ،وهذه
لغ� ُة �أدب وف� ّ�ن ،و�أ ّنها غير قادرة على ال ّت ّ

العربية
و�أبعادها يكت�شف ال َع َج َب ال ُعجاب ،ويلحظ مدى ما تزخر به
ّ

طور
أهمي��ة بالِغ��ة ف��ي اال�س��تعمال وال َّتفاه��م ،ويك�ش� ُ
�ف اال�س� ُ
� َّ
�تقراء ِل َت ّ

مجرد ف ِْر َية و َت َج ٍّن على لغة القر�آن الكريم؛ ِ�إ ْذ َث َبت بالعك�س �أ ّنها لغة
ّ

وخ�صو�صي��ةٍ ال تتوافر في لغات
�وف الجمال ود َّقة ال َّتعبير
مِ � ْ�ن ُ�صن� ِ
َّ

�س��اع العل��وم وال ّتقني��ات
اللُّغ�� ِة � َّأن
�س��ع با ّت ِ
اال�صط�لاح يم َت�� ُّد وي َّت ُ
َ

�رات المعاج ِم
عل��وم و�إعج��از ،وال �أدلّ على ثرائها ومرونتها من َع َ�ش� ِ
مكتب تن�س��يق
اال�صطالحي� ِة الّت��ي �أنج َز ْتها م� ّؤ�س�س��ات
مخت�صة مثلَ
ِ
َّ
ّ

والفن ،لغة الإعجاز
�أخرى ،ولذلك َ�س� َت ْبقى لغة ال ّدين والعلم والأدب
ّ
يم َن ْت ُمفردات ال ّتكنولوجيا
واال�صط�لاح مهما طَ َغ ْت لغ��ة الع�صر َ
وه َ

العلمية
الرب��اط وغي��ره ،ع�لاوة عل��ى ع�ش��رات الجه��ود
ّ
ال ّتعري��ب ف��ي ّ

ا�س َي ْمك ُُث في الأر�ض،
والإعالم ل َّأن ال َّز َب َد يذهب ُج ً
فاء ،وما َي ْنف َُع ال ّن َ

الفردي��ة ف��ي مج��ال الم�صطل��ح العلم� ّ�ي والأدب� ّ�ي ،وعلى نط��اق ال َّنقد
ّ

العربي ِة في الأر�ض
جذور
ال�سماء ِل ُيثب َِت
الكتاب
وقد َن َزلَ
ُ
َّ
ُ
َ
المبين مِ َن َّ

داولِ
الراهِ ِن الّذي َّ
تمي َز ِب َت ُ
وانت�شارهما ،وهذا ما ُن�شاهِ ُده في الوقتِ ّ
�رات َب� ْل مئات المف��ردات الجديدة.
ال ّنا�� ِ�س ِل َع َ�ش� ٍ
والفنون
�وم
ِ
�رع مِ � ْ�ن ف� ِ
كلّه��ا ا�صطالح� ٌ
�ات تن َتم��ي �إل��ى َف� ٍ
�روع العل� ِ
واالهتمام
إع�لام ،ومعن��ى هذا �أَ َّن ال ّنا�� َ�س َ�ش� َ�رعوا في َه ْج ِر ال ُّل َغ� ِة
ِ
وال ِ

العلمي ِة
الر�س��ائل
َّ
الأدب� ّ�ي وح� َده يمك��ن �أَ ْن َن�س َت ْ�ش� ِه َد ِب َع�دِدٍ واف� ٍر م� َ�ن َّ

�شرها بين الخالئق �أجمعين ،كما َب َع َث ر�سولَه الكريم �إلى ال ّنا�س
و َي ْن َ

�ات �أُخ��رى ،ويمك� ُ�ن
ط�لاح لي�� َ�س ف��ي
العربي��ة فق��ط َب� ْل ف��ي لُغ� ٍ
باال�ص ِ
َّ
ْ

عربي� ٌة ُتث ِب� ُ�ت كلّها
الّت��ي اح َت َ�ض َن ْته��ا الجامع� ُة
المغربي� ُة وجامع� ٌ
�ات َّ
َّ

كا ّف��ة رحم��ة للعالمينَ ،ف َعلَينا �إذن � ّأل نخ�ش��ى اال�صطالح و�أَ ْن نعملَ

ا�صط�لاح بامتي��از ،وال ب��دع ف��ي ذل��ك
الق��ولُ ِ�إ َّن َع ْ�ص َرن��ا ه��ذا ع�ص��ر
ٍ
ع�ص� ُ�ر العل� ِم وال ّتقني��ة ،وال َّدلي��ل عل��ى هيمن� ِة اال�صط�لاح
طالم��ا �أَ َّن� ُه ْ

اال�صطالحي��ة ،وهي اللّغة
العربي��ة ود ّقة �ألفاظه��ا وتعبيراتها
ق��درة
ّ
ّ

ال�شري َف ِة كما َخ َد َمها �أ�سالفُنا جزاهم اهلل كُ َّل خير،
على خدم ِة ُل َغتِنا َّ

حية
و�س� َت ْبقى َّ
الّت��ي ت�ؤكّ ��د ارتباطه��ا بالكتاب المبين الّذي َن َزلَ بهاَ ،

جزءا من اللُّغة �أم هو ُل َغ ٌة ثاني ٌة
ُ
واال�صطالح َي ْبقى ُم ِه ًّما �سواء �أكان ً

� َّأن ه��ذا ال ِع ْل� َ�م ام َت � َّد وتع � َّد َد وان َق َ�س� َ�م �إل��ى عل��وم ،فبالإ�ضاف��ة �إل��ى

متط� ّ�ورة م��ا دام الق��ر�آن بي��ن �أي��دي ال ّنا���س وف��ي �صدوره��م يم ّده��م

م�س��كِ بها والمحافظ ِة عليهاَّ � .إن اللُّغ َة هي الأ�صل
ال مندوح َة مِ َن ال َّت ُّ

الم�صطلحية -اال�سم العام الّذي ي�شمل درا�سة الم�صطلحات -هناك
ّ

بالق� ّ�وة و ُيل ِه ُم ُه��م الفهم واالبت��كار وال ّتج ّدد.

تابع كما يق��ول ال
أ�صوليون ،ولذلكَ
واال�صط�لاح تاب��ع لها ،وال ّت ُ
ابع ٌ
ّ

جريبي ِة م�صطلحا ُتها،
فللعلوم ال َّت
َحات كُ ِّل عِ لْم،
عِ ل ٌْم
خا�ص ب ُِم ْ�صطَ ل ِ
ِ
َّ
ٌّ

�ات الحديث ِة َ �أ َّن للّغة ع ّدة
�روف المت��داولِ ف��ي ال ّدرا�س� ِ
� َّإن مِ � َ�ن المع� ِ

الخا�ص� ُة الّت��ي َي َتفاهم به��ا �أ�صحا ُبها،
االجتماعي� ِة ُل َغ ُته��ا
�وم
وللعل� ِ
َّ
َّ

العربية،
خا�صي��ة �أخرى م��ن خ�صائ���ص
وظائ��ف ،وتع� ّدد الوظائ��ف
ّ
ّ

أدب عِ ْل� ُ�م
�روع م�صطلح� ِ
�ات ال ِ
ولعل��وم الأدب ُم�صطلحا ُته��ا ،ومِ � ْ�ن ف� ِ
ال�ش��عر،
�دي ،وه��و َنف ُْ�س� ُه َي ْنقَ�سِ � ُ�م �إل��ى
ِ
م�صطلحات َن ْقد ّ
الم�صطل� ٍ�ح ال َّنق� ِّ

َف ِه� َ�ي ُل َغ� ُة توا�ص��لٍ وتفاه��م ،ولُغ� ُة بي��ان و�إع��راب ،ولُغ��ة �شِ � ْع ٍر و�أدب

إبالغي ٌة
وف� ّ�ن ،ولغة �ش��اعرة كم��ا قال المرحوم الع ّقاد ،وله��ا وظيفة �
ّ

نا�س��لُ و
�رح الخ،
وم ْ�صطَ لَح� ِ
ُ
والم�س� ِ
ُ
الرواي ِة َ
فالم�صطلحات َت َت َ
�ات َن ْق� ِد ّ

أدق الم�ش��اعر والأحا�سي���س،
كبي��ر ٌة
وت�صويري� ٌة ق��ادر ٌة على ت�صوير � ّ
ّ

مر ًة ُ�أخرى َ�س� ْ�يطر َة
عاما بع َد ٍ
َت َتوال ُد وت َّت�س� ُ�ع ُرق َع ُتها ً
عامّ ،
مما ي�ؤكّ ُد َّ

وعل��ى �أداء المعان��ي ف��ي مختل َِف ظاللِه��ا و�أحوالِها و�ألوانها.

�وم المث َّقفي��ن ،ولوال
اال�صط�لاح عل��ى الحي��ا ِة
ِ
ِ
المعا�ص��رة وعل��ى ُعم� ِ

ومنط��قٍ وحِ ج��اجُ ،ث� َّ�م �إِ َّنه��ا تتم َّت� ُ�ع
وكي��ف ال تك� ُ
�ون لُغ � َة عِ ْل� ٍ�م َ
وعالجي��ة ،وتظه� ُ�ر عل��ى الخ�صو���ص ف��ي
ب َِوظيف��ةٍ ُ�أخ��رى تنفي�س� َّ�يةٍ
ّ

�وي لَم��ا اطّ ل��ع
ّ
ال�ش��عر العرب� ّ�ي القدي��م والق��ر�آن الكري��م والحدي��ث ال ّنب� ّ
العربي��ة القديم��ة الّت��ي تخ ّل��ى ال ّنا���س
ال ّنا���س عل��ى كثي��ر مِ � ْ�ن �ألف��اظ
ّ

الجمالي��ة الوا�ضح��ة في
دع��كَ مِ � َ�ن الوظيف� ِة
ت�لاوة الكت��اب المبي��نْ .
ّ

�ون ُوجو َدها؛ فالأحرى
َع� ِ�ن ا�س��تعمالِها ،وما َي��زالُ
كثير منهم َيج َهل� َ
ٌ

ال�ش��عر وف��ي الق��ر�آن العظي��م ،ووظائفه��ا �أكث��ر م��ن تل��ك الت��ي ذكرها
ِّ

� ْأن ُيب��ادِروا �إل��ى ا�س��تعمالِها ،وعلى � ّأية حال هذه من الم�ش��اكل الّتي

جاكوب�س��ون وعلم��اء الغ��رب.
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لك� ْ�ن قب��ل ذل��ك �أو ّد �أن �أق� ّدم بي��ن ي��دي ه��ذه المقال��ة مجموع��ة م��ن

«ال ّلغـة...
هــذا المجهول»
األديب الناقد

األستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض

ن���ص العن��وان بي��ن مزدوجتي��ن ،وه��و ذاك؛ لأنّ العبار َة لي�س��تْ لنا ،ولك ّنه��ا للناقدة الل�س��ان ّيات ّية
يالح��ظ الق��ارئ �أ ّن��ا و�ضعن��ا ّ
الفرن�س�� ّية المت�أ ّلق��ة جولي��ا ك ِر ْ�س��تيفا .و�أ�صل هذه العبارة عن��وانٌ لكتاب لها.
و�إذا كان م��ن الع�س��ير ّ
��ف بتف�صي��ل ل��دى ّ
التوق ُ
كل الق�ضاي��ا والنّظري��ات الت��ي �أثارت الناقدة مناق�ش��تها في كتابه��ا الذي يقع
وكل ق�س��م يحتوي مجموعة من الف�صول ،فال � ّ
في قريب من مائتين وثالثين �صفحة ،والتي قدّ مته في ثالثة �أق�س��امّ ،
أقل
م��ن �أن ّ
نتوق��ف ل��دى مدخله لع ّلنا �أن ن�س��تطيع تقديم فكرة للقارئ عنه...

نحوها،
المعج��م العرب� ّ�ي م��ن �ألف��اظ ،ويحترم نظ��ام اللّغة من حي��ث ُ

أهم ّي��ة اللّغ��ة ومكانته��ا ف��ي
المالحظ��ات ت�ضط��رب كلّه��ا م��ن ح��ول � ّ
تفكي��ر الإن�س��ان ،ولذل��ك ت��رى جمي��ع الأمم الكبي��رة ،قديم� ًا وحديثاً،

وتراكي ُبه��ا الم�ألوف��ة ف��ي تقلي��د الخط��اب العرب� ّ�ي ،)...ولك ّن��ه يط� ّ�وع

وليج�س��د من
ليعبر بها عن �أفكاره،
�ألفاظ ًا من اللّ�س��ان في ّتخذها له ّ
ّ

�ش��رق ًا وغرب�اًُ ،تع َن��ى بلغته��ا ،وتتفا َن��ى ف��ي خدمته��ا ،وتجته��د ف��ي

خا�صة .ف�ضمن الل�س��ان
عام ،واللّغة ّ
خالل تجلّيها �آراءه ...فاللّ�س��ان ّ

�ضب��طِ �صعوباته��ا عل��ى الأق�لّ .فالع��رب عل��ى عهد
تي�س��يرها� ،أو ف��ي ْ

الواحد نجد الك ّتاب ي ّتخذون لغاتهم التي ُيعرفون بها ،فاللّغة بهذا

ح�ضارته��م الزاه��رة ك�أ ّنه��م ل��م يكون��وا يفعل��ون �ش��يئ ًا غي��ر العناي��ة

المعن��ى تقت��رب م��ن الأ�س��لوب،

بلغته��م (الخلي��ل� ،س��يبويه ،اب��ن جن��ي ،الزمخ�ش��ري ،ابن ه�ش��ام ،ابن

لأ ّنه��ا تم ّث��ل مجموع��ة

مال��ك ،والقائم��ة طويلة ج ّداً .)...من �أجل ذلك نجد المفكّرين والن ّقاد

ّغوي��ة
ال ّن�س��وج الل ّ

الغربيي��ن المعا�صري��ن ُي ْع َن� ْ�ون عناي��ة فائق� ًة تتج��اوز ح� ّد الحر�ص،
ّ

الف ّن ّية...

�إل��ى ح� ّد المبالغ��ة والمغ��االة ...فمن��ذ دو �صو�س��ير ال��ذي فت��ح الب��اب

غي��ر

� ّأن

ّغوية تتوالى متع ّددة،
ّغوية
الحداثية والمدار�س الل ّ
ّ
�أمام ال ّدرا�سات الل ّ

ذل��ك

كلّ��ه

اتية (ن�س��بة �إل��ى اللّ�س��انيات ،ال �إل��ى الل�س��ان)
والمذاه��ب الل
ّ�س��اني ّ
ّ

ال يعن��ي � ّأن

�وي ل��م يع��د يعن��ي مج� ّ�رد
تتعاق��ب مختلف �ةً ...كم��ا � ّأن التفكي��ر اللّغ� ّ

اللّغ��ة تخرج من

النحوية ،والقواعد التي ت�ضبط اللّ�سان،
اال�شتغال بمعرفة الوظائف
ّ

ِجلْده��ا فتبتع��د

ّغوي منهم
يتوهم بع���ض
كم��ا ق��د ّ
الجامعيين العرب الذين �أم�س��ى الل ُّ
ّ

ع��ن �س��لطة

أدبي ،في حين � ّأن الم�شتغل بالأدب يجهل
ي�أ َبى اال�شتغال بال ّن ّ
�ص ال ّ

اللّ�سان،

عام ًا مطروح ًا للتفكير من قبل
اللّغة! ...ولك ّنه �أم�سى مجا ًال �
ّ
إن�ساني ًا ّ

بل هي

الفال�سفة واللّغويين والنقاد جميعاً ،وذلك على �أ�سا�س � ّأن اللّغة هي
مفت��اح المعرفة...
لغوي��ة ف��ي مكان��ة جولي��ا
ف�لا عج��ب �أن نج��د مف ّك��ر ًة ّ
كر�ستيفا تحر�ص على �أن ال يفوتها في م�سيرتها
ن�سيج
العلمية التو ُّق ُف لدى اللّغة من حيث هي
ُ
ّ
متخيل� ًة �إن كانت �إبداعاً،
يج�س��د �أفكاراً
َّ
ٍ
كالم ّ
مقرر ًة �إن كانت فكراً...
و�أف��كاراً َّ
والح��ق � ّأن اللّغ��ة الت��ي تري��د �إليه��ا ،ويب��دو
ّ
ذل��ك م��ن خ�لال عنوانه��ا ،لي�س��ت اللّ�س��ان (La

الخا�ص��ة الت��ي ي ّتخذه��ا ك ّل كات��ب
 ،)langueولكنه��ا اللّغ��ة
ّ
ف��ي كتابت��ه� ،أي ()Langage, language؛ فالجاح��ظ ،مث�لاً،
حي��ن يكتب يغترف من اللّ�س��ان (ين�س��ج كالم��ه مما ورد في
جوليا كريستيفا
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مـعـجـميــات

أدبي��ة ،بحي��ث � ّإن الكات��ب
ر�س��الة � ّ

الع��ام.
خا�ص��ة تت�ش��كّل �ضم��ن نظام��ه
مج��رد ت�ش��كيالت
ّ
ّ
ّ
ال�ش���أن ،ف��� ّإن جولي��ا ك ِر ْ�س��تيفا تعق��د ف��ي كتابه��ا
و� ّأي�� ًا م��ا يك��ن ّ

الق�ضية
الحقيقي للتفكي��ر ،وحقيقته ،و�إنجازه .وتعيد �إثارة
الوحي��د
ّ
ّ
ال�س�ؤال
التقليدية في مجال التفكير الل ّ
ّ
أكثر ما �أُث َ
ّغوي فتقول« :ما � َ
ِير ّ

قب��ل �أن يكت��ب اللّغ��ة الفني��ة الت��ي

لا مت�ألّق� ًا تتناول فيه جملة م��ن الق�ضايا
المتح� َّد ِث عن��ه هن��ا ،مدخ� ً

توج��د لغة دون تفكير� ،أو تفكير دون لغة».
ع��ن معرف��ة ما �إذا كانت َ

َي ْم َتحه��ا م��ن قريحت��ه لقارئ��ه،

ّغوي��ة وم��ن ذل��ك م�س��ألة مفه��وم «اللّغ��ة» .فبع��د �أن تط��رح الناقدة
الل ّ

وتجي��ب �إجاب��ة قاطع ًة عن ا�س��تحالة التفكير خ��ارج اللّغة.

�س��ؤا ًال ع��ن ه��ذا المفه��وم وكي��ف يح� َّدد ،تجي��ب � ّأن الإجاب��ة ع��ن هذا

الكال�س��يكي المث��ار ح��ول
كم��ا تعتر���ض كر�س��تيفا عل��ى ال�س���ؤال
ّ

فيبلّغ��ه � ّإياه��ا :قبل ذل��ك يقر�أ هو
بع ُد تلك الر�سالة كما يتل ّقفها من

إ�شكالية التي ظلّت عبر الأزمنة هي
ال�س�ؤال تغو�ص بنا في �صميم ال
ّ

ّغوي��ة وه��و« :م��ا الوظيفة الأول��ى للّغة� :أهي تل��ك الماثل ُة
الم�س��ألة الل ّ

قريحت��ه الت��ي تك��ون ه��ي �أي�ض� ًا

لعامة
درا�س��ة اللّغ��ة .ذل��ك ب�� ّأن ك ّل ع�ص��ر� ،أو ك ّل ح�ضارة ،واقت�ض� ً
�اء ّ

في �إنتاج التفكير� ،أم هي الماثلة في �إنتاج ال ّتبليغ؟» ،فترى �أ ّنه لم

يولوجياه��ا،
القي��م الت��ي ت�ش��تمل عليه��ا معرفته��ا ،ومعتقداته��ا ،و�إِ ْد
َّ

يعد من المقبول �إعادة �إثارة هذا ال�س��ؤال ،لأ ّنه ال يقوم على �أ�سا���س

تل ّقف ْته��ا م��ن حالة ال�س��ديم...

يجي��ب بخ�لاف غي��ره ...ولك ّنه��ا تثير م�س��ألة ف��ي غاية اللّط��ف �أثناء

�سليم .ذلك ب� ّأن اللّغة هي ك ّل ذلك جميع ًا في الوقت ذاته� ،إذ ال يمكن

ذلك ب�إمكان تعوي�ض ال�س��ؤال« :ما اللّغةُ؟» ب�س��ؤال �آخر ،وهو« :كيف

�أن تجت��زئ ب�إح��دى الوظيفتي��ن دون �إحداهما الأخرى.

ب�س��طنا
يمك��ن �أن ت�س��تحيل اللّغ��ة نف�س��ها �إل��ى حق��ل للتفكي��ر؟» (وق��د ّ

نظري��ة التبلي��غ القائم��ة
وك�أ ّنه��ا تعتر���ض ،م��ن ط� ْ�رف خف� ّ�ي ،عل��ى ّ

�س��ؤال كر�س��تيفا لتي�س��ير الفهم).

عل��ى التركيب��ة ال�سدا�س� ّ�ية عن��د روم��ان ياكب�س��ون والقائم��ة عل��ى � ّأن

المفهومي��ة بي��ن اللّغ��ة،
ُ��روق
ّ
ّ
ث��م تتح�� ّدث م��ن بع��د ذل��ك ع��ن الف ُ

لا وم�س��تق ِب ًال وبينهم��ا ر�س��الة تجم��ع بينهم��ا ...بل ترى
هن��اك مر�سِ � ً

والل�س��ان ،والكلم��ة ،والخط��اب فتعقد لهذه المفاهي��م مبحث ًا تحاول

� ّأن ك ّل متح � ِّد ٍث ه��و ف��ي الوق��ت نف�سِ ��ه مر�سِ � ٌل وم�س��تق ِب ٌل لر�س��الته

م��ن خالل��ه تحدي��د ه��ذه الف��روق ،فت��رى � ّأن اللّغ��ة ه��ي �سل�س��لة م��ن

الكالمي��ة؛ ذل��ك ب�أ ّن��ه جدي��ر ب��أن ُير�س��ل ر�س��ال ًة وه��و يف��كّ معان َيها،
ّ

العربية
ولذل��ك نج��د ف��ي الحكم��ة
ّ
التي يتداولها الخلف عن ال�سلف
� ّأن العاق��ل ال ُيف ِْ�ض��ي ب�ش��يء م��ن
ال��كالم (بـ«ر�س��الة» بالتعبي��ر
الجدي��د) �إ ّال بع��د �أن يك��ون ق��د ف ّك��ر
�ض��ارة لغي��ره� ،أو
ه��ل ه��ي ر�س��الة
ّ
ي��زور ،كم��ا
لنف�س��ه...؟ �أي � ّأن الم��رء ّ
يعب��ر عم��ر ب��ن الخطّ ��اب ر�ض��ي ّ
الل عن��ه
ّ

المتمف�صل��ة ،ولك ّنها �أي�ض ًا �ش��بكة م��ن العالمات المكتوبة
الأ�ص��وات
ِ

وه��و م��ن حي��ث المب��د�أُ ال ير�س��ل �ش��يئ ًا يمك��ن ف ُّك� ُه .وهكذا فالر�س��الة

(�إ ّنه��ا كتاب��ة) ،واللّع��ب بالإ�ش��ارات .ولك ّنن��ا نالح��ظ ،و�إن َرغِ َم��تِ

موجه�ةٌ ،قب��ل ك ّل �ش��يء� ،إل��ى
ال�س� َ�وى ،ه��ي ،بمع ًن��ىَّ ،
المق�ص��و ُد به��ا ِّ

�أن��وف الذي��ن َي ُغ ّ�ض��ون م��ن الت��راث العرب� ّ�ي الإ�س�لاميّ � ،أن اب��ن ج ّني

ال��ذي يتح ّدثه��ا؛ فه��و يتح� ّدث �إلى نف�س��ه ،مع نف�س��ه .وبذل��ك �أ�ضافت

كان ف��ي مطل��ع كتاب��ه «الخ�صائ���ص» ع� ّ�رف اللّغ��ة بم��ا يقت��رب م��ن

�إل��ى خطاط��ة العالقة بين المر�س��ل والم�س��تقبل وظيف ًة جديد ًة بحيث

يعب��ر به��ا ك ّل ق��وم ع��ن
تعري��ف ك ِر ْ�س��تيفا ،وه��و � ّأن اللّغ��ة «�أ�ص��وات ّ

يغت��دي الإر�س��ال مركَّ ب� ًا يق��وم على � ّأن المر�س��لَ هو في الوقت نف�س��ه

ميز ،ومن قبله� ،سيبويه ،بين القول والكالم فذهب
�أغرا�ضهم» .كما ّ

م�س��تقبل لر�س��الته...

�إل��ى � ّأن «ك ّل كالم ق��ول ،ولي���س ك ّل ق��ولٍ كالم�اً»...

والح� ّ�ق � ّأن �إث��ارة ه��ذه الم�س��ألة ال ّدقيق��ة اللّطيف��ة هي عل��ى غاية من

وتت�س��اءل المنظّ ��رة م��ن بع��د ذل��ك ع��ن العالق��ة بي��ن ال�ص��وت،

أهم ّي��ة ،ذل��ك ب�� ّأن الذي يتح� ّدث �إلى غيره؛ فهو قب��ل �أن يفعل ذلك،
ال ّ

والكتاب��ة ،والإ�ش��ارة .كم��ا تت�س��اءل ع��ن الغاي��ة م��ن وراء االخت�لاف

يكون قد فكّ �شِ �فْرة الر�س��الة التي يو ّد توجيهها �إليه في لحظة تبلغ

بي��ن ه��ذه المفاهي��م ،وما ذا يتولّد عن ذلك؟ وتجيب ب� ّأن اللّغة ت�ضع

نظرية
�سرعتها ح ّد الذهول ...وببع�ض هذا ي�ضاف عن�صر جدي ٌد في ّ

�أمامن��ا مث��ل ه��ذه الم�ش��اكل بمج� ّ�رد �أن َن َم�� َّ�س حال� َة كينونتِها .ومن

ال ّتبلي��غ بحي��ث يغت��دي المر�س��لُ �إل��ى غي��ره ف��ي التنظي��ر الم�أل��وف،

أهم ما تالحظه الكاتبة � ّأن اللّغة ذات بعد ما ّدي (ال�صوت الم�سموع،
� ّ

لا �إلى نف�س��ه من نف�س��ه ،قبل �أن ير�س��ل ر�س��الته �إلى غيره...
مر�س� ً

العربي��ة لِم��ا ي�ش��تمل علي��ه م��ن معرفة ر�صين��ة ،وتفكير
ّ

المادية الماثلة فيها هي التي ُتنتج
الحرف المكتوب �إلخ)...؛ وهذه
ّ

نظري��ة الكتاب��ة
ولق��د ك ّن��ا نح��ن ،بتوا�ض��ع� ،أثرن��ا ه��ذه الم�س��ألة ف��ي ّ

ّغوي��ة الت��ي نع ّده��ا م�س���ألة
عمي��ق ح��ول الم�س���ألة الل ّ

وتعب��ر� ،أي تب ّل��غ م��ا نطل��ق علي��ه التفكي��ر� .أي � ّأن اللّغ��ة ه��ي الوج��ه
ّ

(الكتاب��ة م��ن موق��ع الع��دم ،كت��اب الريا���ض) المر�س��لة ف��ي �ص��ورة

�ار ِي المعرف��ة والتفكي��ر.
ّ
جوهري��ة ف��ي م�س� َ
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يوم ال�سقيفة ،في نف�سه كالم ًا قبل �أن ينطق
ب��ه ...فه��و يتل ّق��ى ،م��ن ه��ذا المنظ��ور ،ر�س��ال ًة
ع��ن نف�س��ه ،تظ� ّل مجهول��ة ل��دى الم�س��تقبل �أو
المتل ّق��ي� ،إ ّال حي��ن ي�صوغه��ا ف��ي لغ��ة ير�س��لها
�إليه.
والح� ّ�ق �أن الم�س��احة المخ�ص�ص��ة له��ذه المقال��ة
ال ت�س��مح ب�إث��ارة ك ّل الأف��كار الت��ي طرح ْته��ا ف��ي
مدخ��ل كتابه��ا فكيف ب�صلب��ه؟ ولذلك نرج��و ،كما �ألفنا
�أن ن�ص��وغ ه��ذا الرج��اء كلّم��ا قر�أن��ا كتاب ًا ذا �ش��أن كُ تب
أجنبية� ،أن ينقل كتاب جوليا كر�س��تيفا �إلى اللّغة
بلغو � ّ
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مسجد الشارقة
الكبير
أيقونة معمارية جديدة تتربع على عرش عاصمة الثقافة
اإلسالمية "الشارقة" ،هذا الصرح المعماري المهيب ،الذي
افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى ،حاكم الشارقة في الجمعة
األولى من شهر رمضان عام  1440والموافق  10مايو .2019
استغرق بناء المسجد خمس سنوات وبتكلفة بلغت  300مليون
درهم إذ تصل مساحته اإلجمالية إلى  2مليون قدم مربعة مع
الحدائق الخارجية ،ويحتل موقع ًا استراتيجي ًا حيوي ًا ،على
شارع اإلمارات .يتسع المسجد في الداخل والخارج لنحو 25.5
ألف مصل ،موزعين على أكثر من مساحة وفضاء ،ففي داخل
المسجد هناك مساحات الستقبال أكثر من  5آالف مصل منهم
 610للنساء ،أما الرواق األمامي واألروقــة الجانبية ،فترحب
بأكثر من  6آالف مصل ،في حين تتكفل الساحة المفتوحة
باستقبال  13.5ألف مصل.

لـغـويـــات

وال�س�لام عل��ى
الحم��د هلل ا ّل��ذي ف َّ
َ�ضلَن��ا ِب ُل َغ� ِة ّ
ال�ض��ادَِّ ،
وال�ص�لاة َّ

ٌ
لفظي
مشترك
مدح ولكن
ٌ
ٌّ

األزهري
د .مصطفى البحيرة
ّ
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�وم المعادِ.
خي��ر العب��اد ،وعلى َم� ْ�ن َت ِب َع ُهم ِب�إِح�س� ٍ
�ان �إلى ي� ِ
وبع��د؛ ف �� َّإن ال َّنظ� َ�ر ف��ي الم�ص��اد ِر والمراج� ِ�ع ،وم��ا فيه��ا مِ � ْ�ن

وعيني� ٌة ف��ي َم� ْد ِح خي� ِر
الح��ا،
ُ
وا�صطِ ً
�تركُ ُل َغ� ًة ْ
ّ
وهم��ا :الم� ْد ُح والم�ش� َ
ريةِ.
ال َب َّ
َّفظي ً
ُ
واصطالحا:
لغة
المد ُح
ّأو ًل:
ْ
ً
والمشترك الل ُّ

وروائع المقا�صدِ ،ومحا�سِ � ِ�ن
�ف،
�ف ،وبدائ� ِ�ع ال ّت�صني� ِ
عجائ� ِ�ب ال ّت�ألي� ِ
ِ

وم َد َح� ُه يم َد ُح� ُه َم ْد ًح��ا:
�دح لغ�ةً :و�ص� ُ
الم� ُ
�ف محا�سِ � ٍ�ن ب� ٍ
�كالم جمي��لٍ َ .

ثالث.
َكات ،و َي ْ�صقُلُ
العقلي ِ
الفوائ ِد َي�ص َن ُع المل ِ
أركان ٌ
ات؛ �إِ ِذ المعرف ُة � ٌ
ّ

�أَ ْح َ�س� َ�ن عليه ال ّثناء[.]1

والمناهج
والمراجع
صاد ُر
ُقل ُْتَ :م ِ
ُ
ْ

خلقي ًة كانت
ال�صف� ِ
�اء باللّ�س� ِ
وا�صطالح��ا :ال ّثن� ُ
ً
�ات الجميل�ةِّ ،
�ان عل��ى ّ

ُ
العلوم
ركـــــان
كــــات َأ
كـــــذا الم َل
ُ
ِ

اختياريةً[]1
�أو
ّ

أركان المعرف�ةِ :ال ُب� َّد ف��ي المعرف ِة
ُ�ض�لاء ف��ي � ِ
ق��الَ م�ش��اي ُِخنا الف َ

والم�ش��ترك لغ �ةً :ي��دلُّ عل��ى مقارن��ةٍ وخ�لاف انف��رادٍ  ،وي��دلُّ عل��ى

وع ْق��لِ َر ّج��اح ،وطَ َل� ٍ�ب و�إِلح��اح،
مِ � ْ�ن كُ ُت� ٍ�ب ِ�صح��اح ،و�أ�س��تاذ ف ّت��احَ ،

ين
يكون َّ
بين اث َن ِ
ال�شي ُء َ
ا�ستقامةٍ وامتدادٍ  ،ومق�صو ُدنا ال َّأولُ وهو �أَ ْن َ

وبديع الفرائدِ،
�اف له��ذا ُم َق ِّو ٌم �آخ��ر ل ُه ما َل ُه مِ ْن عظي ِم الفوائدِ،
و ُي�ض� ُ
ِ

ال�ش��يء� ،إذا ِ�ص ْر ُت
�اركت فال ًنا ف��ي ّ
ال ينف� ِر ُد ب� ِه �أح ُد ُهم��ا .ويق��ال� :ش� ُ

ُ�ضال ِء مِ ْن ِج ّل� ِة العلماءِ.
وتقري� ِ�ب البعي�دِ� ،أَال وه��و لِق��ا ُء الف َ

عر َف� ُه القراف� ّ�ي ِب َقوله :الم�ش��تركُ  :هو اللَّفظُ
�ش��ريكَه[،]1
ً
وا�صطالح��اَّ :

ْــــم زَ ْر ٌع والتَّ ــــ َأ ُّم ُ
مــــــــاؤه
ــــــل
ِ
ُ
العل ٌ

�وع ل��ك ِّل واح� ٍد مِ � ْ�ن معن َيي� ِ�ن ف�أك َث� َ�ر كال َعي��ن[.]1
المو�ض� ُ

ـــــن ْأر ٌ
ّ
زارع
والـــذ ْه ُ
ــــم ُ
ض والمعــ ِّل ُ

�ون مختلف��ةٍ ،
تن��اولَ علما�ؤن��ا الأف��ذا ُذ م�ش��تركَ الألف��اظِ ف��ي فن� ٍ

والب ْح ُ
ُ
ــــمـاؤ ُه
وس
ـس ُ
ـث ِ
َ
ــه َ
فيه َش ْـم ُ

�كالم ،وم��ا
�ام ع� ْ�ن َب ْ�س��طِ ال� ِ
وه��و ذو ق�ضاي��ا وم�س��ائلَ ،ي�ضي��قُ المق� ُ

ــــع
ــل
فيـــه ِ
ِ
ــل الفَ ْض ِ
قاء َأ ْه ِ
ناف ُ
َو ِل ُ

َالم،
أع�لام ،مِ ْن َمث� ِ
�كام ،وق�ضايا عِ ْل� ِم الك ِ
�ارات الأَ ْح� ِ
قي��لَ في� ِه َع� ِ�ن ال ِ

�اءل ُْت َه ْل
بع�ض ق�صائ ِد
و�س� َّ�ر خاطري ُ
ِ
المديح؛ َف َت�س� َ
َلف ََت نظَ ري َ

مختلفات،
ات
ٍ
�مي ٍ
ُّغوي َ
ون َ
و�أَ َث� ِر ِه ف��ي الأَف ِ
ْهامَ ،ف َق ْد َ
تحت ُم�س� ّ
تناو َل ُه الل ّ

مديح
وا�ضح المعا ِل� ِمَ ،ب ِّي ُن العِب��ارةِ� ،أَ ْم
ه��ذا المدي� ُ�ح مق�ص��و ٌد لِذا ِت��ه؟
ُ
ٌ

وال
أ�صولي��ون ف��ي �أب��واب ال� ّدالالت ،والمناطق� ُة ف��ي ن�س��ب ِة الألف��اظِ
ّ

ع�صفورين
ناظم� ُه
وموج� ٌز في الإ�ش��ارةِ�َ ،ض� َ�ر َب
تط� َّ�و َر ف��ي ال ّدالل��ة،
َ
ُ
َ

والمف�س��رون ف��ي الوج��و ِه وال َّنظائ��ر ،و ُل � ِك ِّل ِو ْج َه � ٌة ه��و
للمعان��ي،
ّ

ثناء على
م�صطلح
فالح َج ُر هنا
ِ
ُ
بح َج� ٍر واح�دٍ؛ َ
َ
المدح ،وال ُع ْ�صفورانٌ :

ومي��زوا الف��روق وت� َّأمل��وا -و َّف َقن��ي اهلل
ُم َولِّيه��ا .فا ْنظُ ��روا الأه��دافِّ ،

�ف
�وع م��ن ال ّت�ألي� ِ
وع ْر�� ٌ�ض لِظاه��ر ِة الم�ش��تركِ  ،وه��ذا ال َّن� ُ
المم� ِ
�دوحَ ،

ال�س� ّ�يد البطليو�س� ّ�ي(ت522ه) ف��ي �إن�صاف��ه� ،أو
و� ّإياك��مَ -ق� ْ�ولَ اب��ن َّ

وروع� ٌة ف��ي المق��الِ  ،و َبراع� ٌة ف��ي ال َّنظْ � ِم ،و َت َف ُّن ٌن
غاي� ٌة ف��ي الجم��الِ َ ،

تنبيه��ه[« ]1الم�ش��تركُ ثالث� ُة �أن��واع :ا�ش��تراكٌ ف��ي مو�ض��وع اللَّفظ� ِة

�عراء مِ � ْ�ن َعي� ِ�ب الإيط��اءِ[ ،]1و ُي�س�ع ُِف ال ّنا�� َ�س
ف��ي ال َق��ولِ ُ ،ين ِق� ُذ ُّ
ال�ش� َ

إعراب وغيره،
المف��ردةِ ،وا�ش��تراكٌ ف��ي �أحوالِها الّتي تع ِر ُ
�ض له��ا مِ ْن � ٍ

المعجميين ،وما هو َع ْن
رين مِ َن
في َ�صن َع ِة الجنا�� ِ�س ،و ُيفي ُد
المحر َ
ّ
ّ

�اء بع�ضه��ا عل��ى بع���ض[.»]1
وا�ش��تراكٌ ِ
�ب الألف��اظِ وبن� ُ
يوج ِب��ه تركي� ٌ

ال�ش��ارق ِة ِب َبعيدٍ.
معج ِم ّ
َ

الكالم ،و� ّأم��ا حديثي في
أحكام وعِ ْل� ِم
�ار
ِ
َت ِج� َ
ِ
الخ�لاف ف��ي ال ِ
�دون َمث� َ

البحثِ وغاي َة
وق��د ج َع ْل� ُ�ت ه��ذا
َ
البحث في مق ِّدمةٍ َب َّي ْن ُت فيها �إِ�ش��كالَ ْ

�كالم ،و�إ�ش��ار ٌة ِل َتطَ � ُّ�و ِر الم�صطل� ِ�ح،
�ام ،ف ُه� َ�و بي� ٌ
لجم��الِ ال� ِ
ه��ذا المق� ِ
�ان َ

ين:
المو�ضوع ،ومطل َب ِ
ِ

�لات ف��ي روائ� ِ�ع اللُّغة.
وت� ّأم ٌ
مــار�س  ٢٠٢١م
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لـغـويـــات

إبـداعـات شعريـة

�اء
�ون
ْ
وي ْنظُ � ُ�ر القائل� َ
باال�ش �تِراكِ مِ � ْ�ن �أه��لِ اللُّغ � ِة �إل��ى �أ َّن � ُه وع� ٌ

سيد ُك ِّل َع ْي ِن (الكبير)
َع ُ
ظيم القَ ْد ِر ّ

�اع ،وكَ َتبوا
للمعان��ي الّت��ي ال َت ْن َح�ص� ُ�ر وه��و
مظهر مِ � ْ�ن مظاهِ ِر اال ّت�س� ِ
ٌ

العــطايا
ٌ
بح ُر َ
كريم ُم ْن َتقً ى ْ

تحت م�س� ّ�مى ،ما ا ّتفق لفظُ ه وما اختلف معناه ،وتارة تحت م�س� ّ�مى

َف َك ْم َمنَ َح َ
نام َجزْ َل َع ْي ِن (المال)
األ َ

المداخل.
للعلمة �أحمد
عيني ٌة في أمدوحة خير
ثانيا:
البريةّ :
َّ
ً
َّ
عين في القوافي ولها مع ًنى
ال�س
جاعي (ت1197ه) يذكر كلمة ٍ
ّ
ّ
قو�سين.
ٌ
مختلف ج َع ْل ُته بين َ
ظبي الفَ ال َو َكحيل َع ْيـن
أيا
َ
ياء َع ْي ِن َّ
(الشمس)
َويا َب ْد َر ُّ
الدجى ِ
وض َ
المكار ِه يا َغ ً
ـزال
يت ِم َن
ُح ِم َ
ِ
َحوى ُك َّل َ
ـــن (العيب)
الك ِ
مال بدون َع ْي ِ
َم َلكْ َت القل َْب منّ ي يا حبيبي
ّ
ين (الماء)
وحق المصطفى المجرى ِل َع ِ
داي ِة ِن ْع َم َطهَ
َدعانا ِلل ِْه َ
َر ٌ
رق َع ْي ِن (القبلة)
سول َق ْد َأ َ
بان ِل ُط ِ
فيه َش ٌّك
َأ ٌ
مين َس ِّي ٌد ما ِ
ِب ِه ُت ْهـــدى َ
نام ِب ُك ِّل َع ْي ِن (النّ احية)
األ ُ
َل ُه ٌ
سوء
ذات َخ َل ْت ِم ْن ُك ِّل ٍ
َ
(الرياء)
وقل ٌْب َق ْد َخال ِم ْن َش ْي ِن َع ْي ِن
ّ
ماء َ
ونال ُق ْر ًبا
الس ِ
ســما َف ْو َق َّ
َ
َ
وحظى ِب َع ْي ِن (النّ ظر)
وخاط َب َر َّب ُه َ
ميل النَّ فْ ِس َ
َج ُ
عال َق ْط ًعا
واألفْ ِ
ص ِم ْن ُق ْب ِح َع ْي ِن (اللَّيل)
َص ِف ٌّي ِ
خال ٌ
س لها ان ِْتهاء
َعال ُر َت ًبا َف َل ْي َ
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َخ ُ
مال
ليل ِ
حم ُد ذو َك ٍ
اهلل َأ َ

لل�شاعر /خالد م�صطفى

ين (المطر)
اس ِم ْن َل ْح ٍظ ِب َع ِ
جير النّ ِ
ُم ُ
سريع َب ْأ ٍس
باد
الع ِ
رحيم ِب ِ
ُ
ٌ
ّ
(الطائر)
ئام ِمثْ َل َع ْي ِن
على َق ْو ٍم ِل ٍ
ين َح ًّقا
كبير القَ ْد ِر فى ّ
الد َار ِ
ُ
ُم ُ
ين (شعاع َّ
الشمس)
اس ِم ْن َح ٍّر َل ِع ِ
غيث النّ ِ
اهلل َأن َْت لنا َم ٌ
َر َ
الذ
سول ِ
َلنا َ
الرجا يا َن ْس َل َع ْي ِن (الخيار)
فيك َّ
روب
َف َك ْم َص َرفْ َت َعنّ ا ِم ْن ُك ِ
(الجد واليقين)
ـد َع ْي ِن
ِب ُدنْيا ُث َّم ُأ ْخرى َع ْم َ
ّ
َ
األشياء َح ًّقا
لخلقُ َك مبد ُأ
ِ
حبيبي َأن َْت َأ َّول ُك ِّل َع ْي ِن ّ
(الشيء)
ُ
َع َ
الم
ليك اهلل صلّى َم ْع َس ٍ

ُأ ُ
َّ
(الذ َهب)
صول َك ِمثْ َل ذا َم ْن ُه ْم َك َع ْي ِن
ٌ
جميعا
حاب
وآل ُث َّم َأ ْص ٌ
ً

اع َل ِمي
َيا َح َي ِاتي َأ ْنـ ِـت َذ ِاتــي َف ْ
يك ُّ
الض َحى
اه ٌل َم ْن َل َي َرى ِف ِ
َج ِ
ــــاء َو َر َو ًاء ِلــلــنُّ ـ َـهــى
َيــــا َصــــفَ ً
ور َد ْر ِبــي َذ َ
اك َقل ِْبي ِم ْن َه ًوى
ُن َ
َيـ ْـبـ َـتـ ِـغــي َأ ْن َت ـ ْلـ َـثـ ِـمــيـ ِـه َنــغْ ـ َـمـ ًـة

ـن ِفي ْ َ
ال ْس ِــر َي ْر ُجو َفكَّ ُه
ُكـ ُّـل َمـ ْ

الد ِم
ُك ُّل َح ْر ٍف ِم ْن ِك َي ْج ِري ِفي َّ

ـاو َأ ْو َع ِمي
َأن ِ
ــو َغـ ٍ
ْــت َش ْم ٌس َو ْه َ

ـطـ ٌـر َو َش َ
ــــذ ُاه ِفــي ا ْلــفَ ـ ِـم
ْـــت ِعـ ْ
َأن ِ
ــو َب ْي َن ْ َ
ـجـ ِـم
َكـ َ
ال ْنـ ُ
ـاد َيـ ْـهـ ِـوي َو ْه َ

ـن ِشفَ ِاه ْ َ
ال ْس ـ ِـر َل ِّبي َوال َْث ِمي
ِمـ ْ

ـصـ ِـم
ــي َ
ــــوى ُق ُ
َو َأ َنــــا َأ ْه َ
ــود ا ْلـ ِـمـ ْـعـ َ

ــر ِتــي َأ ْحـ َـبـ ْـبـ ُـتـ َـهــا
ُلـ َـغـ ِـتــي َس ِ
ــاح َ

َن ْب ُض َها ِفي ُع ْم ِق َقل ِْبي ُمل ِْه ِمي

سِ ،في
َل ْف ُظ َها َنغْ ٌم ُي ِر ُ
يح النَّ ْف َ

اها َمغْ نَ ِمي
َح ْر ِف َها ِس ْح ٌرِ ،ر َض َ

ــوي ِبنَ ا
ِقــيـ َـل َعـ ْـنـ َـهــا ِإنَّ َ
ــه ِ
ــهــا َت ْ

ـت َقـ ْـبـ ٍـو ِفــي َطـ ِـريـ ٍـق ُم ْظ ِل ِم
ـحـ َ
َتـ ْ

يها َغ ْي ُر َل ْف ٍظ َج ِام ٍد
س ِف َ
َل ْي َ

شَ ،ق ْد َم َ
َل ْم َي ِع ْ
ات َب ْع َد ال َْم ْه َر ِم

َذ َ
ـاب ال ُْم َّد ِعي
اك ُسـ ٌّـم ِمـ ْ
ـن ُلـ َـعـ ِ

يح ْ َ
ال ْظ ـ َلـ ِـم
َن ُ
ــار ِحـ ْـقـ ٍـد ِفــي َف ِح ِ

(الدنيا والنّ فس)
دين ُك َّل َع ْي ِن ُّ
َف ُه ْم َب َذلوا ِل ٍ

َل ْو ُيقَ ُ
ال ال َْي ْو َم َت ْش ُكو َض ْعفَ َها

َفان ُْظ ُروا َهـ ِـذي ُكنُ ُ
الم ْن َج ِم
وز َ

َ
اهلل َر ًّسا
وك ْم َق َض ُبوا ِب َس ْي ِف ِ

ـذ ٍر ُم ْم ِط ٍر
َهلْ َو َج ْد ُت ْم َغ ْي َر ِجـ ْ
وهاَ :م ْن َع َل ْي َها َق ْد َجنَ ى
اس َأ ُل َ
َو ْ

ول ال ُْم ْع َج ِم؟
ِبال َْم َع ِاني ِفي ُحقُ ِ

األعداء َ
َّ
(الشديد)
وك ْم َق َهروا ِل َع ْي ِن
ِم َن
ِ
َ
لوما
وك ْم َأ ْحيا ِ
به ْم َر ّبي ُع ً
ُم َغ َّي َب ًة ومنها ذات َع ْي ِن (الحضور)

لخيار َع ْي ِن (الجماعة)
َو َأ ْظ َه َر دينَ ُه
ِ

باع ُه ْم ما َ
قال َع ْب ٌد
َكذا َأتْ ُ

َر ٌ
حيم َقل ٍْب
الع ِ
ؤوف ِب ِ
باد َر ُ

َأ َيا َظ ْب َي الفَ ال َ
وك َ
حيل َع ْي ِن (العين الجارحة)

مــار�س  ٢٠٢١م

ِر َّق ٌ
ــرى
ـــــة َت ْ
ــت َ

ـفِ ،إنَّ ـ َـمــا
يها َأ ُّي َضـ ْـعـ ٍ
ـس ِف َ
َلـ ْـيـ َ

يها َد َنــا ِلل ُْم ْق ِد ِم؟
ـجــنَ ــى ِف َ
َوا ْلـ َ
يع ِّ
الش ْب ُل ُمل َْك َّ
الض ْر َغ ِم
َق ْد ُي ِض ُ
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مـعـجـميــات

العربية الوسيطية
العبرية -
الكتابات والمعاجم
ّ
ّ

والمعجم التّ
العربية
اريخي للغة
ّ
ّ

�اره اليوم
ـي للغــة
ّ
العربية ال��ذي � ْأينعت ثم� ُ
المعجــم التّ اريخـ ّ

والهيئ��ة والفل��ك والطّ ّب.

مدونته :نقو�ش ،م�سكوكات ،مخطوطات مطبوعات

الفكري��ة ال
ه��ذه ال ّدفع��ة
إ�س�لامية الهائل��ة .ول َّأن الق��ر�آن كان ُمنط َل��قَ
ّ
ّ

بحمد اهلل هو:

امية
ال�س ّ
زمانه :من �أقدم ال ّنقو�ش وما ُخطّ في النظائر ّ

إداريين.
الجهود :مئات من الباحثين
والمجمعيين وال ّ
ّ

معنوي��ة مطبوع��ة بالطّ اب��ع الأكاديم� ّ�ي،
ســنده :ركي��زة �سيا�س� ّ�ية
ّ

الجبار؟
فما عالقة مو�ضوعي بهذا العمل
المعجمي ّ
ّ

مناهج��ه ب َِمناهجهم،
في��ه اليه��و ُد عل��ى �أعالمِ ِه الم�س��لمين ،وت�أ َّث� َ�ر ْت
ُ

عربية ل��م تدخل �ضمن
لغوي��ة ّ
مدونة ّ
�أتح� َّدث ف��ي �إ�س��هامي ه��ذا ع��ن ّ

تتلم َذ
ا�س��تند علي��ه ن��ّ�ص العه��د العتيق (ال ّت��وراة) وعِ ل��م
ِ
الكالم ا ّل��ذي َ
عربي��ةٍ ال ُب� َّد �أن ت�صي� َ�ر ه��ي لغ��ة ال ّتوراة.
و ِب ُل َغ��ةٍ
َّ

عربي��ة غي��ر �أ ّنه��ا
م��ادة المعج��م ال ّتاريخ� ّ�ي للّغ��ة
مدون��ة ّ
ّ
العربي��ةّ ،

العربي��ة
العبري��ة
عنون��ا ه��ذه المداخل��ة بالكتاب��ات والمعاج��م
ّ
ّ

�ري ،فنقول:
المكتوب��ة بالح��رف العب� ّ

العربي��ة
فمق�صودن��ا �إذًا بالكتاب��ات ،ه��ي ك ّل العل��وم والمع��ارف
ّ

العربية
المدونة
عبري ،وهذا هو �س��بب غيابه��ا� .إنها
ُح��ررت بحرف
ّ
ّ
ّ

اليهوديــة قبــل اإلســام :تمح��ورت المع��ارف
المعــارف
ّ
لغوي��ة
اليهودي��ة قب��لَ ال
إ�س�لام ح��ولَ
ِ
ِ
يني�� ِة ودرا�س��ات ّ
العل��وم ال ّد ّ
ّ
مح��دودة ،وال ي�س��مح المج��ال بتو�س��يع الق��ول ف��ي ه��ذا.

��ع اليه��و ِد
المعــارف
��ر ْ
ّ
و�ض ُ
اليهوديــة بعــد اإلســامَّ :
تغي َ

�ودي عل��ى امت��دا ِد
م��ع ظه��و ِر ال
ِ
�ري اليه� ّ
�ار الفك� ُ�ر الع ِْب� ّ
إ�س�لامَ ،و�س� َ

العرب��ي
إ�س�لاميةِ ،عل��ى ُخط��ى م�س��ا ِر الفك�� ِر
إمبراطوري�� ِة ال
ال
ّ
ّ
ِّ
الوحي،
ال
وم��ة ،والعتم��ا ِد �أ�ص��ولِ
إ�س�لامي ،ال�ش��تراك الأ�ص��ولِ والأَ ُر َ
ِ
ِّ
كان
�اح المجتم� ِ�ع ال
مكونات��ه كي� َ
�ف م��ا َ
وانفت� ِ
إ�س�لامي ،عل��ى ك ّل ّ
ِّ
ُمعتقده��ا ف��ي العه��و ِد ال ّزاه��رة م��ن ح�ضارت��ه.
إ�س�لام،
اليه��ودي ف��ي عه��و ِد ال
العب��ري
م�س��ار الفك�� ِر
ب��ع
�إذن ا ّت َ
ِ
ِّ
ِّ
ُ

إ�س�لامي ف��ي كثي� ٍر من تفا�صيل��ه .كان
�ي ال
ِّ
نف�� َ�س خط��ى العل� ِم العرب� ِّ

العربي��ة
الو�س��يطية والمعج��م التاريخ��ي للغ��ة
ّ
ّ

إ�س�لامية الم�ش��ار �إليه��ا �أع�لاه� ،أي عل��م الكالم والفل�س��فة والتاريخ
ال
ّ

والجغرافي��ا وعل��م الع��دد والهيئة والفل��ك والطِّ ّب وال ّت�ص� ّ�وف والأدب
�ف يه��ود الح�ض��ارة
وف� ّ�ن المقام��ة وال ّنق��د الأدب� ّ�ي وغيره��ا .فق��د �أَ َّل� َ
إ�س�لامية في �ش��رق الإ�س�لام وغَ ْر ِب�هِ ،في الع�صر الو�س��يط،
العربي��ة ال
ّ
ّ
العربية في ك ّل هذه ،غير �أ ّنها كتبت بالحرف
مهمة باللُّغة
م�ؤل ٌ
ّ
َّفات َّ
لم َت ِج ْد لها مكا ًنا،
العبري ،فَظَ ل َّْت محجوب ًة عن ُق ّراء
ّ
العربية ،وبهذا ْ
ّ

العربية.
مدونة المعجم ال ّتاريخ� ّ�ي للّغة
ّ
عل��ى � ّ
أهميته��ا ،ف��ي خطاطة ّ

وال ي�س��مح الوق��ت بال ّتف�صي��ل في ه��ذا ،لذلك ننتق��ل للحديث ب�إيجاز
�إل��ى ال ّت�آلي��ف الّت��ي لها �صل��ة ِب ِع ْل ِم المعاجم .و�أق�ص��د بذلك الم�ؤلَّفات

�ون له��ا
العبري��ة
المعجمي��ة
العربي��ة ،الّت��ي م��ن المفرو���ض � ْأن تك� َ
ّ
ّ
ّ

العربية،
مكانتها في هذا المعجم ،وهي مكتوبة في معظمها باللُّغة
ّ

إ�س�لامية م��ن ال ّن���ص المق ّد���س ،حيث دعا
العلمي��ة ال
انط�لاق الف��ورة
ّ
ّ

�ري� ،أخفاها عن �أعي��ن الباحثين.
غي��ر � َّأن حرفه��ا عب� ّ

وعل��م الحدي��ث،
فعلوم �أخ��رى كَ ِع ْل ِم الأ�ص��ولِ والفق ِه وع ْل� ِم المواريثِ
ٌ

�رن ال َّتا�س� ِ�ع
ال ّتلم��و ِد �أ َّل َف� ُه الرب� ّ�ي �صم��ح ب��ن بلوط��ي م��ن علم��ا ِء الق� ِ
الميالدي ،ومعجم في «تفا�س��ير الفقهاء لكتاب الطّ هارة» المن�س��وب
ِّ

الر�س��ال ِة �إل��ى َف ْه� ِم اللُّغ� ِة وم��ا َخل َْف اللَّف��ظِ  ،فَظَ َه� َ�ر عل ُْم ال َّتف�س��ي ِر
َف ْه� ُ�م ّ
بداي��ة ،فعل��م النحو ،فال ّتعجي��م ،فعلوم نظم الكالم في علوم البالغة
فعل��م ال��كالم والفل�س��فة فالعل��وم الح ّق��ة .والمت� ّأم��لُ في تاري� ِ�خ الفك ِر
الم�صدر
إ�س�لام والحديثِ ،
إ�س�لامي�َ ،س� َي ِج ُد في الق��ر� ِآن
ال
ِ
وفرائ�ض ال ِ
َ
ِّ

الكالم ،ومنه الفل�سفة وال ّتاريخ ،والجغرافيا وعلم العدد،
ال َّأولَ ِل ِع ْل ِم
ِ
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�ريع وتاري��خ،
واالجته��ادات ،ف�صياغ ُت��ه لغ� ٌة راقي��ة ،وم�ضمو ُن��ه ت�ش� ٌ

و ّفرت له من المال والعناية ما �س ّهل الطّ ريق و�أو�صل المجهود �إلى
الصفة وهذه الجهود.
هذه ّ

مــار�س  ٢٠٢١م

أي�ض��ا
المع��ارف ف��ي ال
ِ
إ�س�لام ،ف��� َّإن العه�� َد العتي��ق �س��يكون ه��و � ً
ِ
�وث
عن��د يه��ود الب�لاد ال
�دور البح� ُ
ّ
إ�س�لامية� ،أُ�� َّ�س معارفه��م ،حول��ه ت� ُ
را�سات
وج ُب ا�س��تناد الفك ِر والعقلِ  .ومن هنا انطلقت ال ِّد
و َف ْه ُم ُه ي�س� َت ِ
ُ
فكري ا�س��تند فيما
اليهودي� ُة ل��دى يه��و ِد بِ�لا ِد الإ�س�لام ،م��ن منطَ َل��قٍ
ٍّ
َّ

غاي��ة المنتهى.

أ .د .أحمد ّ
الشحالن

اليهودي��ة ف��ي �أر���ض الإ�س�لام � ْأن تع�� ِزل نف�س��ها ع��ن
ل��م ت�س��تطع
ّ

�رن
كت��ب اللغ��ة والمعاج��م :ظه� َ�ر ْت �أوائ��لُ المعاج� ِم
العبري� ِة ف��ي الق� ِ
ّ
إ�س�لامي .ومنه��ا معج� ٌ�م ف��ي ُل َغ � ِة
ال�ش��رقِ ال
ال ّتا�سِ � ِ�ع
المي�لادي ف��ي ّ
ِّ
ِّ

تتب��ع م�ؤلّف ه��ذا المعجم
ل�ش��معون قي��ارا ف��ي نهاي��ة القرن ال ّتا�س��عّ .

اللغوي��ة المختلف��ة ،مقا ِر ًن��ا بين لغة ال ّت��وراة وال ّتلمود
اال�س��تعماالت
ّ

مــار�س  ٢٠٢١م
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مـعـجـميــات

اليوناني��ة
والعربي��ة .كم��ا �ش��رح في��ه كلم��ات م��ن
والم�ش��نا والترگــوم
ّ
ّ

�وي مق��ارن.
والفار�س� ّ�ية .فه��و �إذًا �أول كت��اب لغ� ّ

ث� ّ�م و�ض��ع ســعديه ﮔؤون الفيّومـ ّـي ،ال��ذي ول��د ف��ي م�ص��ر (942-882م)،

خ�ص��ه ِللُغ�� ِة
ُم ْع َج َمي��ن� ،أحدهم��ا اإلﮔرون (الجام��ع) ،وه��و كت��اب ّ

بائيا،
ِّ
ق�س��مه ق�س��مين :ق�س� ً�ما ر َّت� َ�ب في��ه اللُّغ��ة ترتي ًب��ا �أل��ف ًّ
ال�ش��عر� .إذ ّ

وق�س� ً�ما ر ّت��ب في��ه القوافي عل��ى نف���س الطّ ريقة.

ال�س��بعين لفظ��ة ،وه� َ�ي الألف��اظ الّت��ي
والمعج��م ال ّثان��ي ه��و كت��اب ّ
ف�س� َ�ر ه��ذه الألفاظ ِب ُل َغ� ِة علماء
وردت م� ّ�رة واح��دة ف��ي ال ّت��وراة .وقد َّ

العربية في تف�س��يره لغوام���ض الكتاب
ال ّتلم��ود .كم��ا ا�س��تعمل اللّغ��ة
ّ

المق ّد �س.

الطاهرتي (ن�س��بة
بن قري���ش
الغرب ال
ميي
إ�س�لامي يهودا ُ
ِ
ومن ُم ْع َج ّ
ّ
ّ

الميالديينَ .و َ�ض َع
�إلى طاهرت في الجزائر) (القرن ال ّتا�سع -العا�شر
َّ
«معجم��ا» كان عب��ارة ع��ن ر�س��الة َب َعثَها �إلى يهو ِد فا���س .و�أراد مِ ْن
ً

َبي َن
وراتيةِ ،ف َّ
عم ِل ِه هذا َت ْنبي َه ه�ؤال ِء �إلى � َّ
َ
آرامي ِة ال َّت ّ
أهمي ِة ا�ستعمالِ ال ّ
له��م � َّأن ال َّت��وراة تحت��وي عدي� ًدا م��ن اللُّغات وكلّها ُم َق َّد���س .وجاء في

ق�س� َ�مه �إل��ى اثنين وع�ش��رين مقالة على عدد ح��روف المعجم بترتيب
َّ

�أل��ف بائ� ّ�ي ،و�أ َّن��ه انفرد بِه��ذا العمل.

ال�ش��رح وال ّتف�س��ير وال ّتحلي��ل فكان��ت
تتبعن��ا َمنه��ج اب��ن جن��اح ف��ي ّ
َّ

نتيج��ة مالحظاتن��ا م��ا ي�أتي:

جذرا م��ن �أ�صول
�ش��رح اب��ن جن��اح �ألفي��ن ومائ��ة وثماني��ة و�أربعي��ن ً
ال ّت��وراة ،ف��ي ِ�ص َيغِه��ا وتراكيبِه��ا و�أَ ْب ِن َيتِه��ا ومرادفاتِه��ا .ف ََّ�س� َ�ر منه��ا

العربي��ة وكان منهج��ه ف��ي ه��ذا
مائتي��ن وت�س��عة �أ�ص��ول باللُّغ��ة
ّ

كال ّتال��ي:

�ير َل ْف��ظٍ ِب َل ْف��ظٍ �آخ� َ�ر عرب� ّ�ي ي��دلُّ عل��ى نف���س المعن��ى ،وهم��ا
 تف�س� ُمت�ش��ابهان �صو ًت��ا.
�ير َل ْف��ظٍ ِب َل ْف��ظٍ �آخ� َ�ر عرب� ّ�ي يدلُّ على نف���س المعن��ى ويختلفان
 تف�س� ُ�صو ًتا.
وهم��ا
آخ��ر تع�� َّد َد ْت معاني ِهم��ا
وت�ش��ابهت ُ
ْ
ُ
تف�س��ير َلفْ��ظٍ ِب َلفْ��ظٍ � َ
مت�ش��ابهان �صو ًت��ا.
ِ
آخر تع َّد َد ْت معاني ِهما واختلفا �صو ًتا.
ُ
تف�سير َلفْظٍ ِب َلفْظٍ � َ

وال َّل َهج��ات.

جي��دة ال �أث��ر فيه��ا م��ن لغته
� ّأم��ا لُغ� ُة اب��ن جن��اح
العربي��ة فه��ي لغ��ة ّ
ّ
العربية �أو ا�س��تعماالتها.
العبري��ة ،ول��م تخ��رج عن قواع��د اللغ��ة
ّ
ّ

معجمي��ي الع�ص��ر الو�س��يط ه��و �أب��و �إبراهي��م
المق��ارن الثان��ي :م��ن
ّ

�طي ا ّل��ذي عا���ش ف��ي �سرق�س��طة ومالق��ة
�إ�س��حاق ب��ن ب��رون ّ
ال�سرق�س� ّ

عر ْف له �إال كتاب
�أواخ��ر الق��رن
ّ
الحادي وبداية ال ّثاني ع�ش��ر .ول��م ُي َ

عم ُل ُه في��ه امتدا ًدا
العبراني��ة
الموازن��ة بي��ن اللّغ��ة
والعربي��ة .ويعتب��ر َ
ّ
ّ

لمنه��ج المقارن��ة اللّغوي��ة ا ّل��ذي ظَ َه� َ�ر عل��ى ي��د يه��ودا ب��ن قري���ش

المغربي الّذي عا���ش ف��ي المنت�صف ال ّثاني من
الطّ اهرت� ّ�ي ،الفا�س� ّ�ي
ّ

المي�لادي.
الق��رن ال ّتا�س��ع
ّ

�ري ،على عادة
كَ َت� َ�ب الم�ؤ ِّل��ف كتاب��ه باللّغة
العربي��ة وبالحرف العب� ّ
ّ

اليه��ود الّذي��ن كان��وا يعي�ش��ون ف��ي كَ َن ِف بالد الإ�س�لام .وتن��اول فيه
جا ِن َبي��ن :جان��ب ال َّنح��و ،وجان��ب المعج��م وهو ق�س��م �أطول بال ّن�س��بة

العبراني��ة
للباق��ي م��ن الكت��اب .و َن َه� َ�ج في��ه المقارن��ة بي��ن اللُّغ��ة
ّ

آرامي��ة بال ّدرج��ة الأول��ى .ب��د�أ اب��ن ب��رون ه��ذا الق�س��م
والعربي��ة وال ّ
ّ

العبراني��ة
بمق ّدم��ة تح � ّدث فيه��ا ع��ن منه��ج تع��اور الح��روف بي��ن
ّ

أمازيغي ِة
تيني� ِة وال
آرامي� ِة
والعربي� ِة ّ
معج ِم��ه ه��ذا ِبكَثي� ٍر َ
َ
ّ
والل ّ
ّ
من ال ّ

مجازي.
مجازي ِب� َآخ َر
تف�سير ا�ستعمالٍ
ٍّ
ّ
ُ
عربي يخالفه
العبري ،ب َِ�ش��بي ِه ِه في َلفْظِ
ِبيان ما َي َق ُع في اللَّفظِ
ت ُّ
ّ
وحذف
وقلب حرو ِف��ه و�إبدالِها،
ِ
�صو ًت��ا �أو ي�ش��بهه ،وذل��ك في �إعال ِل��ه ِ

(�شلُ�� ْ�ش) :ثالث��ة .فالغالب في
حروف��ه م��ع بق��اء معناه .مثال שלש َ

القرن العا�ش� ِر
إ�س�لاميُ ،و ِل� َد ِب ُقرطب� َة ف��ي �آخ� ِر
اليه��ود ف��ي الغ��رب ال
ِ
ّ
أهمه��ا «كت��اب ال َّتنـــــــ��قيح»:
المي�لادي .ول��ه م�ؤلَّف� ٌ
ّ
�ات متع� ِّدد ٌة مِ � ْ�ن � ِّ

بع�ض منها و�إدغامِ ها.
ٍ

العربي ثاء .وقد
�ري الّذي فيه �ش��ين � ْأن يكون في مقابل��ه
اللّف��ظ العب� ّ
ّ

(الر�سالة).
ّ

معجميي
المق��ارن الأول� :أب��و الولي��د م��روان ب��ن جناح� :أ�ش��هر و�أه��م
ّ

ين� :أح ُد ُهم��ا َخ َّ�ص � ُه ِب ِع ْل � ِم ال َّنح��و و�س� ّ�ماه اللّم��ع.
المق�س��م �إل��ى ق�س� َ�م ِ

عربيةٍ غير �أ َّنه
و�سماه الأ�صول� .ألَّف الكتاب ِب ُلغَةٍ
َّ
وال ّثاني بالمعجم ّ

العبري.
ك َت َب� ُه بالح��رف
ّ

���ص �أ ّن��ه يري�� ُد ف��ي َع َملِ�� ِه ه��ذا � ْأن
يذك��ر الم�ؤلّ��ف ف��ي مق ّدم��ة ال ّن ّ
بين:
يعج��م م��ا و َق� َ�ع بي� َ�ن ي َدي ِه مِ � ْ�ن لغ��ة «المقرا» (العه��د العتي��ق) و ُي ّ
«مِ � ْ�ن ت�صاريفِه��ا وي�ش� َ�ر ُح مِ � ْ�ن غَ َر ِ�ضه��ا ما تدعو الحاج� ُة �إلى تبيينِه

أي�ض��ا ع��ن ا�س��تعماله للح��روف «ف.ع.ل» وز ًن��ا
و�ش��رحِ ه» .وتح� ّدث � ً

ات ال َك ِل� ِم ،وه��و عم� ٌل انف� َ�ر َد ب��ه ع��ن غيره م��ن ال ّنح��اة ،تقلي ًدا
لم�ش��ت ّق ِ
العبرية.
�ي م��ع � َّأن هذا القالَب غير �س��ليم بال ّن�س��بة للغ��ة
ّ
لل َّنح��و العرب� ِّ

�لاثي ا ّل��ذي ج��اء ف��ي �ص��ورة ج��ذر ثنائ� ّ�ي
و�أث��ار م�ش��كل الـ��جذر الثـ ّ ّ
ِل َت�ش��ابه عي ِن��ه والمِ ��ه� ،أو لأ ّن��ه �أجـ��وف ،وبـَيـَّ� َ�ن �صـعـ��وبة در���س ه��ذا

�ال ،فقال �إ َّنه
ثم تح� َّد َث عن تق�س��يم الكتاب �إجم� ً
ال ّن��وع م��ن الج��ذورَّ .
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�ف ل��ه َ�صو ًت��ا،
�دل عل��ى ع� ٍ
�ير َل ْف��ظٍ ي� ُّ
عبري��ة ب�آخ� َ�ر مخا ِل� ٍ
�ادات ّ
 تف�س� ُالعربية.
وي��دلُّ على نف���س الع��ادات
ّ

والعربي��ة� ،أي ال ّن�س��ق الم ّتب��ع ف��ي تغيير منطوق اللَّف��ظ بتغيير بع�ض
ّ

»تعاورا».
و�سمى هذا
عر�ض لهذا القانون في ج ّل الحروف
ّ
العبريةّ .
ً

العبري��ة الغام�ض��ة بع��د
�ام �إل��ى الأ�ص��ول
وبِه��ذا ال ّنه��ج ق� َّ�ر َب الأفه� َ
ّ

بي��ن ل��ه به��ذا الفعل �سِ � ُّ�ر غمو�ض كثير
مقارنته��ا باللُّغ��ة
العربي��ة ،و َت ّ
ّ

طور
م��ن المعان��ي عند
المف�س��رين اليه��ود ،ذلك �أ َّنه��م � ْأغفَلوا ُ�س� َن َن ال َّت ُّ
ّ

�وي ،ف ََخ ِف� َ�ي عنه��م م��ا يق��ع ف��ي اللُّغ��ات ب َِ�س� َب ِب ال ّتن ُّق��ل والج��وار
اللُّغ� ّ

لغوية في لغة
وتف� ّ�رع المعان��ي وتح� ّ�ول المج��از اللّغوي �إلى حقيق��ة ّ

العبرية
�أخ��ت ،مث��ل »ال ّل َب��ن» ال��ذي كان يعن��ي «البيا���ض» في اللُّغ��ة
ّ
ف�أطلق مجا ًزا في �أ�صل ال َّت�سم َية على «اللَّبن» الّذي هو منتوج البقر

العربي��ة ،ف�ص��ار بعده��ا ا�س� ً�ما «حقيق��ة» ال مجا ًزا.
ف��ي اللّغ��ة
ّ

عبريا ،وي�س��تخرج من
أ�ص�لا ًّ
َّ
يت�ضم��ن م��ا و�صلن��ا م��ن الكت��اب ً � 521

عربي( .حوالي ن�صف الكتاب هو
مقابالته��ا م��ا يف��وق � 1500أ�صل
ّ
الذي بقي) .ال يت�سع المقال بالحديث عن منهج ابن برون في كتابه
أهم ّيته
ه��ذا غي��ر � َّأن م�ص��ادره
العربي��ة الّت��ي ذكر ً
بع�ض��ا منها ّ
ّ
تبي��ن � ّ

ف��ي و�ض��ع المعاج��م ،وم��ن م�ص��ادره كت��اب العي��ن للخلي��ل (-718
�ري ت ،1003وت��اج العرو���س لل ّزبي��دي
وال�صح��اح للجوه� ّ
َّ ،)786

( )1205 -1145والجمه��رة الب��ن دري��د ( )933 -837وكت��اب
نجد ،لك� ّ�راع ال ّنم��ل
ال ّنب��ات لل ّدين��وري ( )895-828والمج� ّ�رد والـ� ُ�م ّ
(ت  316ه��ـ) ،والمقت�ض��ب للمب� ّ�رد ،والجم��ل لل ّز ّجاج� ّ�ي ،ومقام��ات

أنباري.
الهمداني واب��ن ال
بدي��ع ال ّزم��ان
ّ
ّ

مث�لا عن��د تف�س��يره כבר זהב( :كف��ر زه��ف)
 -ال َّتف�س��ير بال ِق َي��مً ،

عبراني��ة،
العبراني��ة ثــ�لاثة �آالف مثق��ال
ب��ذرة ،ق��ال« :والبـــــ��ذرة
ّ
ّ
عربي��ة».
ف َتك��ون ع�ش��رة �آالف مثق��ال ّ

العربية.
العبرية بالقليل ال ّنادر في
تف�سير القليلِ ال ّناد ِر في
ّ
ّ
ُ

العربي��ة مث��ل זו (زو)
العبري��ة باللُّغ��ات ف��ي
�ير اللُّغ��ات ف��ي
ّ
ّ
 -تف�س� ُ

�ول ،يق��ول« :وتق��ول
الّت��ي تعن��ي الإ�ش��ارة غي��ر �أ ّنه��ا ت�س��تعمل مو�ص� ً
الع��رب ذو �س��معت ب��ه بمعن��ى الذي �س��معت به».
الع��رب
��ن ُل َغ�� ِة
ِ
وق��د �أت��ى اب��ن جن��اح ف��ي تف�س��يره ه��ذا بكثي�� ٍر مِ ْ
وا�س��تعماالتِها و�أقوالِه��ا ومـ��جازاتِها وغريبِها وناد ِره��ا ولهجاتِها
وقلي��لِ م��ن ال�ش��عر والق��ر�آن .و�أت��ى كذل��ك بكثي�� ٍر م��ن الأمث��الِ
والعادات
والعلمي ِة
بية
أثورات و�أقوالِ الفال�سف ِة وال َّت
والم�
ِ
ِ
ِ
ّ
عاريف الطّ ّ
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ّ
ال�ش��عراء الذي��ن ا�ست�ش��هد
الشــعراء فــي المؤلَّــفّ � :أم��ا ّ
الراج��ز� ،أبو ال ّنجم،
الرم��ة ،والف��رزدق ،عنترة ،ال ّنابغةّ ،
ب�ش��عرهم :ذو ّ

كثير ع ّزة ،ابن
العبا���س بن الأحنف ،الـ��مم ّزق ال َعبديّ ،
امر�ؤ القي���سّ ،
الملوح ،قي���س بن ذُريح،
�أبي ريبعة� ،أبو المقدام
ّ
الب�صري ،قي���س بن ّ

عربيا.
وقد ا�ست�ش��هد بِ�شِ � ْع ِر ت�س��عةٍ وخم�س� َ
�اعرا ًّ
�ين �ش� ً

المعجميي� َ�ن �أب��و �س��ليمان داود �أبراهام الفا�س� ّ�ي (ق  ،)12وهو
ومِ � َ�ن
ّ
القرائي��ن ،ومعجم��ه ه��و " األﮔرون" �أو كت��اب
�أَ َح� ُد كب��ا ِر
ّ
المعجميي��ن ّ

ثنائي��ة الج��ذر ،وبناه عل��ى مذهب
جام��ع الألف��اظ .وق��د � َّأ�س َ�س��ه عل��ى
ّ

المتنب��ي ،عبد
ُع��روة ب��ن ال��ورد� ،س��حيم ب��ن وثي��ل ،عم��ر ب��ن كلث��وم،
ّ

لليهودي��ة � ّإل ال ّت��وراة،
أ�ص�لا
القرائي��ن اليه��ودْ � ،أي الّذي��ن ال يق َبل� َ
ّ
ّ
�ون � ً

�أع�شى باهلة ،المهلهل ،زهير بن �أبي ُ�سلمىُ ،،عروة بن حازم ،ر�ؤبة،

المعجمي��ة� ،س��واء ف��ي كت��ب ال ّتف�س��ير �أو ف��ي كت��ب
وتتابع��ت الحرك��ة
ّ

�دي،
ال�صم��د ب��ن من�ص��ور
البغدادي� ،أب��و ال ّنجم ،الك َُميت بن زيد الأ�س� ّ
ّ
ّ
ح�س��ان ب��ن ثابت ،قي���س بن
عنت��رة ،الح�ضرم� ّ�ي ب��ن عام��ر ،ال ّنابغ��ةّ ،

�ري ،طَ َرف��ة ب��ن العب��د� ،أب��و طال��ب ب��ن عب��د المطل��ب� ،أب��و
عام��ر المنق� ِّ
ب�ش��ار بن
تمامّ ،
الع�لاء المع� ّ
ال�س��لكة� ،أب��و ّ
ال�س��ليك ب��ن ّ
الر ّيا�ش� ّ�يّ ،
�ريّ ،

ُبرد ،ذو الخرق الظّ َهري .و�شعراء �آخرون لم نعثر لهم على ا�سم59( .

�اعرا) .كم��ا ا�ست�ش��هد بالق��ر�آن والحدي��ث .و�أورد الكثي��ر من عادات
�ش� ً

االجتماعية ف��ي مقارناته.
الع��رب و�أحواله��م
ّ

ويرف�ض��ون �س��ائر كُ ُتبِها الأخ��رى مثل ال ّتلمود والمدر�ش��يم.

الخا�ص��ة ،مثل معاجم الأفعال� ،أو المعاجم العامة� ،س��واء
المعاج��م
ّ
تغي َر
في الأندل�س �أو في جنوب فرن�سا .غير � ّأن �أ�سلو َبها
ونهجها قد َّ
َ
وتغير الهدف.
كما َّ
تغي��رت اللُّغة ّ

مميزات المعاجم
ّ

العربية المعروفة
المعجمي��ة
 1ـ ت�أ ُّث��ر المعاج��م العبرية بالمدار���س
ّ
ّ

وخ�صو�ص��ا � ّأمه��ات المعاج��م ،كُ ت َب� ْ�ت
�آن��ذاك؛ وذل��ك �إل��ى � ّأن ُجلّه��ا،
ً
العربي��ة
نهج� ْ�ت ن ْه� َ�ج المعاج��م
عبري��ة ،ف�إ َّنه��ا َ
ّ
بالعربي��ة بح��روف ّ
ّ

حوي
أهمية كتاب الموازنة ف��ي تاريخ ال ّت�أليف ال ّن ّ
الرغ��م من � ّ
وعل��ى َّ
المعجم� ّ�ي عن��د اليه��ود ،ف�إ ّن��ه ل��م يل��ق القب��ول واالهتم��ام؛ لأ�س��باب
العبري��ة
منه��اّ � :أن ال َيه��ود �إذ ذاك ،كان��وا يرف�ض��ون مقارن��ة اللّغ��ة
ّ

�رحا
�وعية� ،إ ْذ تنط ِل��قُ مِ � ْ�ن ترتي� ٍ�ب �ألفبائ� ٍّ�ي ل َِ�ش� ِ
�رح اللَّفظ � ِة �ش� ً
المو�س� ّ

�وي .فق��د كان��ت لهجة
ال�ص��راع اللّغ� ّ
(الموازن��ة)� ،أ�ص��دق تمثي��ل له��ذا ّ

ع��ن المعان��ي المختلف��ة ،م�س��تعمل ًة و�س��ائ َل اال�س��تنباطِ واال�س��تقرا ِء

نيوي��ة .ولع � ّل كت��اب اب��ن ب��رون
المق ّد�س��ة بغيره��ا م��ن اللّغ��ات ال ّد ّ

جلية ،عندما �أرجع �ضعف الفقهاء اليهود
الم�ؤ ّل��ف
الجدلي��ة وا�ضحة ّ
ّ

خ�صو�صا فيم��ا كان يعتبره
�وي،
ً
�إل��ى جهله��م بمناه��ج ال ّتحليل اللّغ� ّ
عوي�ص��ا ف��ي لغ��ة ال ّت��وراة .وق��د ق� ّ�رب اب��ن برون الأم��ور �إل��ى الأفهام
ً

العربي��ة ،وو�ضعها في
العبري��ة الغام�ض��ة باللّغة
بمقارن��ة الأ�ص��ول
ّ
ّ

ن�صو���ص ال ّت��ورا ِة وغَ وامِ َ�ضه��ا بحثً��ا
لغوي��ا ،غي��ر �أ َّنه��ا ت�س��تقرئ
َ
ًّ
وال ّت�أوي��لِ والمقابل �ةِ.
والقرائي��ن .فقد قامت خ�صومات
الر ّ
بيين ّ
2ـ ن�ش��وء ج��دل وا�س��ع بين ّ

م�ش��هورة حول ال ّت�أويل القريب والبعيد ،لم تخلُ منها كتب الفل�س��فة
اليهوديي��ن ،مث��ل كت��اب دالل��ة الحائري��ن الب��ن ميم��ون.
وال��كالم
ّ

فتبي��ن ل��ه به��ذا الفع��ل �س� ُّ�ر غمو���ض كثي��ر
حق��ل ال ّدالل��ة الم�ش��تركةّ ،

كم��ا ظه� َ�ر ْت خ�صوم��ات �أخ��رى ت�ش� ِب ُه الخ�صومات ال��واردة في كتب

�بب ال َّتن ُّق��ل والج��وار
�وي ،ف ََخ ِف� َ�ي عنه��م م��ا َي َق� ُ�ع ف��ي اللُّغ� ِ
�ات ب َِ�س� ِ
اللّغ� ّ

�صالحي ِة
ومنها ما دار حول َع َد ِد
الجذ ِر ،ومنها ما دار حولَ
ِ
َّ
حروف َ

طور
م��ن المعان��ي عند
المف�س��رين اليه��ود ،ذلك �أ ّنه��م �أغفلوا ُ�س� َنن ال ّت ّ
ّ

حوية ،منها ما دار حول العقيدة،
والمدار�س ال
الخالف
ِ
ِ
أ�صولية وال ّن ّ
ّ

العربي��ة
العبري��ة -
ُّغوي��ةُ .تع � ّد المعاج��م
ّ
ّ
3ـ ظه��ور المقارن��ات الل ّ

أي�ض��ا � ْأن ال ُي ْع َج� َ�ب ه��ؤالء ،وق��د
�ي � ً
ِل َف ْه� ِم ال ّت��وراة ،وكان م� َ�ن ال َبديه� ِّ

العلمية هي
إ�سالميَ ،ف ُل َغ ُتهم
ِواقع يهو ِد الأندل�س والغرب ال
نتيج ًة ل ِ
ّ
ِّ

ومتنوريه��م ف��ي فل��ك ال ُّتلم��ود
رام��وا َح ْ�ص� َ�ر فك� َ�ر المت�أ ّدب��ة اليه��ود
ّ

وتوابع��ه ،كتا ًب��ا ا�ست�ش��هد في��ه �صاحب��ه بالق��ر�آن والحدي��ث و�أق��وال

إ�س�لاميا،
خ�ضرما �أو �
جاهليا �أو ُم
العرب و�ش��عرائهمَ ،م ْن كان منهم
ًّ
ًّ
ً
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أمازيغي��ة ،فالحظ��وا عالق��ة القرب��ى
�ات ال
المغ��ارب فا َّت�صل��وا باللّغ� ِ
ّ

ات-الحامي��ات ،وال ّتباع��د بينهم��ا
العروبي
وال ّت�آخ��ي ف��ي الأخ��وات
ّ
ّ
خ�صو�ص��ا معج��م
تيني��ات .ولذل��ك كان��ت ه��ذه المعاج��م،
وبي��ن ّ
ً
الل ّ

يهودا بن قري���ش ،و�أبي الوليد بن جناح ،و�إ�س��حق بن برون ،وداوود
أهمي��ة والغنى.
الفا�س� ّ�ي ،معاج� َ�م مقارن��ة بالغة ال ّ

وخ�صو�ص��ا المذك��ورة �أع�لاه ،ل��م ت ّتخ��ذ
 4ـ � ّإن ه��ذه المعاج��م،
ً
العربي��ة لغ��ة تف�س��ير و�ش��رح ومقارن��ة وح�س��ب ،لك َّنه��ا ا َّت�س��عت ف��ي
ّ

ال�ش��عر
العربي��ة ال
الح�ضاري��ة
المج��االت
إ�س�لامية ،فَنقلَت الكثير من ّ
ّ
ّ
ّ

جاهلي��ة ومخ�ضرمة ومولّدة ،والكثي� َ�ر من الأمثال والأقوال
العرب� ّ�ي
ّ

إ�سالميةً ،بل منها الّذي ا�ست�شهد بالقر�آن
جاهلي ًة و�
العربية
ال�سائرة
ّ
ّ
ّ
ّ

�صح��ة لغ��ة ال ّتوراة ،مث��ل معجم ابن ب��رون الموازنة.
والحدي��ث عل��ى ّ

خ�ص َ�ص ْت ق�س� ً�ما لل ّنحو وق�س� ً�ما للمعجم،
5ـ � ّإن � ّأمهات هذه المعاجمَّ ،

مثل تنقيح ابن جناح ،وموازنة ابن برون.

�ودي ف��ي ه��ذه الفت��رة ،م��ن
 6ـ ل��م ْ
يخ��لُ ال ّت�ألي��ف المعجم� ّ�ي اليه� ّ

العقائدي��ة
ال� ّ�روح
روح الوحي ،والفعلَ
المذهبية الّت��ي اعتبرت اللُّغ َة َ
ّ
ّ

�روف الج��ذ ِر
�ام مِ � ْ�ن ع��د ِد ح� ِ
م�س�لَكَ الإدراكِ وال َف ْه� ِم .فانتق� َل الخِ �ص� ُ
ال�سيا�س� ّ�ي ِة داخلَ الطّ ائف ِة ولدى ذوي ال َّنهي والأمر ،ث َُّم
�إلى الأَ َزمات ّ

كتب فال�س��ف ِة الع�ص� ِر الو�س��يطِ اليهود مثل
�فيا ف��ي ِ
�أ�صب� َ�ح َج� َد ًل فل�س� ًّ
اللوي وابن وق��ار وابن جر�س��ون وغيرهم.
اب��ن ميم��ون ويه��ودا ّ

�ف الكثي� َ�ر �إل��ى المعج� ِم
غني��ة ج� ًّدا يمك ُنه��ا � ْأن ُت�ضي� َ
وم��ا ّدة ك ّل ه��ذه ّ
العربية.
اريخي ِللُّغ � ِة
ال ّت
ّ
ِّ

بالعربية.
اال�ست�ش��ها ِد
ّ

البديهي � ْأن
وتف� ُّ�ر ِع المعان��ي وتح� ّ�ول المجاز �إلى حقيقة .وكان م��ن
ّ
العبرية بقلّة الفهم-
لغويو
ّ
يرف���ض الفقه��اء اليهود -الذين ي ّتهمهم ّ

مفتاحا
العربي َة
�آراء اب��ن ب��رون الجريئ��ة الّت��ي تري��د � ْأن تجعلَ اللُّغ� َة
َّ
ً

ال�سلطان �أو لأ�سباب غير ذلك ،فكان ال ُب َّد من � ْأن
كلَّفهم بها �أ�صحاب ّ
تينية ،بل عا���ش جلُّه��م في �أر�ض
�تالية ّ
والل ّ
ي�س��تعملوا اللُّغ��ات الق�ش� ّ

�اميات) .وذل��ك كان
�أول��ى المعاج��م المقارن��ة ف��ي
(ال�س� ّ
ّ
العروبي��ات ّ
آرامي��ة،
العربي��ة ،ولغ��ة كتابه��م المق ّد���س وال ّتلم��ود ه��ي
العبري��ة وال ّ
ّ
ّ
�ريانية ،وقد عا�ش��وا ينتقلون بين �إ�س��بانيا الم�سلمة
لل�س� ّ
وال ّ
آرامية � ّأم ّ

جاري��ة �أو للمه��ام ال ّدبلوما�س� ّ�ية الّتي
�يحيةّ � ،إم��ا لأعماله��م ال ّت ّ
والم�س� ّ
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نبيه الكري ِم
ب ِْ�س ِم ا ِ
الر ِ
الرحي ِم و�صلّى اهلل على ِّ
حمن َّ
هلل َّ
�ات �أطل َقه��ا
ح��روف المعان��ي �أو الأدوات �أو العوام��ل ،م�صطلح� ٌ
المعين��ة ،والوظائف المختلفة
ذوات ال� ّدالالت
أدوات ِ
ال ُّنح��ا ُة عل��ى ال ِ
َّ

ــي
َن ْ
ـــف ُ
ـــــل المـاضـــــي
ِ
الـفـ ْـع ِ

تحت
قديم��ا ِب ِتلْكَ ال ِ
أدوات َ
اهتم معربو القر� ِآن ً
معان��ي و�إعرا ًب��ا ،وق��د َّ
قديم��ا
عناوي��ن معان��ي الق��ر� ِآن و�إعرا ِب��ه ،كم��ا اه َت� َّ�م علم� ُ
�اء البالغ� ِة ً
�ول
معي��ن دخ� ً
وحدي ًث��ا بِنكتِه��ا ،وق��د ق� َّ�رروا �أَ َّن كُ َّل �أداةٍ تدخ��لُ عل��ى َّ
بالغيةٍ  ،وه��ذا المقالُ
أ�صلي��ا ال ُيع� َدلُ عن� ُه � ّإل لمزي� ِد مع ًن��ى �أو ُنكت��ةٍ
َّ
� ًّ

جاء
الحالُ �أحيا ًنا َفلِذلِكَ
ْ
أن�س َب ِل َنف ِْي الما�ضي دون «ال» ف�إذا َ
كانت � َ
�ارع ،وله��ذا ج��ا َز
�ار ل� ُه ُح ْك� ُ�م الم�ض� ِ
الما�ض��ي بمعن��ى اال�س��تقبال �ص� َ
دخولُه��ا عل��ى الفع��لِ الما�ض��ي ف��ي �س��ياقِ ال ُّدع��ا ِء وال َق َ�س� ِم ِل َت َع ُّل ِق ِهما

بالح��رف «م��ا» � ّإل ف��ي ح��االت مح�ص��ورة ُينف��ى فيه��ا الما�ض��ي

�ام
�ار بع��ُ�ض ال ُّنح��ا ِة �إل��ى ه��ذا الج��واب ومِ � ْ�ن ه��ؤال ِء الإم� ُ
وق��د �أ�ش� َ
�ي للم�س��تقبلِ
ال َّز ّجاج� ّ�ي ف��ي «معان��ي الح��روف» حي��ث ق��ال« :ال :نف� ٌ

ب��ـ«ال» ،وذلك:

ف�ص ًل.
ف ْع� ٌل م�س��تق َبلٌ ،كما َ�س� َي�أتي ُم َّ

� -1إذا تك� َّ�رر َف َيج��و ُز َن ْف� ُ�ي ال ّثان��ي فق��ط بـــــــ (ال) نح��و قوله تعالى:

�اء؛ �أال َترى
والح��الِ  ،وقبي� ٌ�ح دخولُه��ا على الما�ضيّ ،
لئل ت�ش� ِب َه ال ُّدع� َ

[يون���س]16 :

جاجي
(نتائج ال ِف ْك ِر) نحو ما تق َّدم عن ال َّز
يلي في
ِ
وقد ذَكَ َر ُّ
ال�س َه ُّ
ّ
مما بعدها� ،إِ ْذ
ث� ّ�م ق��ال« :ووجه �آخر ،وه��و �أن
َّ
«ال»يتوهم انف�صاله��ا ّ

�هر ،ويج��و ُز َنف ُي ُهما م ًعا بها نح��و قولِه تعالى} :ﮂ
أكثر و�أ�ش� ُ
وه��ذا � ُ
ﮃ ﮄ ﮅ{ [القيام��ة]31 :
وكذل��ك يج��و ُز �إبقا�ؤهم��ا عل��ى الأ�ص��ل نح��و} :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ{ [ال ّنج��م.]17 :

الر ّمة:
� -2أو �إذا كان في �سياق ال ّدعاء نحو قول ذي ّ
الب َلى
اس َل ِمي يا دار َم َّي على ِ
َأال يا ْ

َوال َ
ــر
عائ ِك القَ ْ
ــر ِ
ـط ُ
زال ُم ْن َه ًّل ِب َج ْ
ال�شاعر:
� -3أو �إذا كان في �سياق ال َق َ�سم مثل قول ّ

هم
الدنيا
َح ْس ُب
المحب َ
ين في ُّ
ُ
عذاب ُ
ّ
ــر
ــم َب ْع َ
ِ
ــدهـــا َسقَ ُ
تاهلل ال َع َّذ َبتْ ُه ْ
وفيما َعدا هذه الموا�ضع ف� َّإن الما�ضي ُينفى بحرف «ما» مِ ْث َل

قو ِل��ه تعال��ى} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ{ [الأنبي��اء]15 :
أ�صل.
وبقية �أدوات ال ّنفي فال تدخل على الما�ضي � ً
و� ّأما «لم» ّ

ال�س ��ؤال ع��ن نكت��ة ع��دول الع��رب َع� ْ�ن َن ْف� ِ�ي الما�ض��ي
و َي ْبق��ى ُّ

بـ��ـ(ال) ولم��اذا ق�ص��روه عل��ى «م��ا» � ّإل ف��ي حال��ة ال ّتك��رار؟ والج��واب
التزام��ا ب َِوظيف� ِة كُ ٍّل م� َ�ن الحرفَي� ِ�ن «م��ا» و«ال» في
�أ َّنه��م َف َعل��وا ذل��كَ
ً
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لح��قُ ب��ه
بخِ ِ
�لاف «م��ا» َف ِه� َ�ي ِل َن ْف� ِ�ي الفع��لِ ف��ي الما�ض��ي �أ�صال�ةً ،و ُي َ

ير�ص� ُد المعان��ي المتر ِّتب� َة عل��ى الع��دولِ ع� ْ�ن َن ْف� ِ�ي الفع��لِ الما�ض��ي

}ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{
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ِل َنف ِْي اال�س��تقبالِ �أ�صالةً ،و ِل َنف ِْي الحالِ �أحيا ًنا َفلِذلِكَ َق َ�صروها على
�وع َ�أ ْ�ص ًل للحالِ واال�س��تقبالِ .
�ارع الّذي هو مو�ض� ٌ
َن ْف� ِ�ي الفع��لِ الم�ض� ِ

المدعو به والم ْق َ�س� َ�م عليه
بالم�س��تقبلِ َف ُهم��ا بمنزل� ِة الم�ض��ارع؛ ل َّأن
َّ

المعروف لدى العلما ِء � َّأن الفع َل الما�ضي ُينفى
من
ِ
بالحرف «ال»� ،إ ْذ َ
محمد بن احريمو
محمد يحيى بن
ّ
ّ

دال َل ِت ِهما على «توقيت» الفعلِ الم ْنف ِِّي .ذلكَ � َّأن الأداة «ال» مو�ضوع ٌة

دع� ْ�و َت عليه؟»[]1
�ام زي ٌدَ ،ج� َ�ر ْت ك�أ َّنكَ َ
�أ َّن��كَ ل��و قل� َ�ت :ال ق� َ

�ون نافي ًة لِم��ا قبلَها
جوب ،مِ ثْلَ
ُ
ق��د تك� ُ
الو ِ
ويكون ما بع َدها في ُح ْك ِم ُ

قو ِل��ه تعال��ى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ [البل��د]1:
وح ّت��ى لق��د قي��ل ف��ي َق��ولِ عم� َ�ر -ر�ض��ي اهلل عن��ه« :-ال َن ْق�ض��ي م��ا

َتجا َنفْن��ا في� ِه لإث��م»� :إن «ال» ردع لم��ا قبله��ا ،و«نق���ض» واج��ب ال
الل ِم
كان بع َد ّ
نفي ...لعمري � ّإن في لفظِ ها �إ�شارة لهذا المعنىُ ،
حيث َ
مخارج
خلف
�صوت َمدي ٌد َي ْنقَطِ ُع في �أق�صى الحلقِ ،
فيها
راجع �إلى ِ
ِ
ٌ
ٌ
الف«لم» ف�إن َّها م�شاركة لـ «ال» في «الالم» المفتوحة
الحروف ،بخِ ِ
ِ

ثم فيها «الميم» و�صوتها بين يدي
كما هي م�شاركة لها في ال ّنفيَّ .

الفم ،ليكون هواء الكلمة �إلى ما بعدها ،ومعناها فيما ي َّت�صلُ بها ال

فيم��ا وراءه��ا ،كم��ا كان ذلك جائ ًزا في «ال» واهلل �أعلم» []1
�االت الّت��ي يج��و ُز فيه��ا دخ��ول «ال» عل��ى
�وع �إل��ى الح� ِ
وبالرج� ِ
ُّ

تدخلُ علي ِه �إِ ْن
الما�ضي َن ِج ُد �أ َّنها
متمح�ض ٌة لال�س��تقبال ،وذلك �أ َّنها ُ
ّ
َق َ�ص� َد ب��ه ال ّدع��اء ،وال ُّدع��اء متعلِّ� ٌ�ق -طب ًعا -بالم�س��تقبل مث��ل ال َبيتِ

المتق ّدم:

الب َلى
اس َل ِمي يا دار َم َّي على ِ
َأال يا ْ
َوال َ
عائ ِك القَ ْط ُـر
ــر ِ
زال ُم ْن َه ًّل ِب َج ْ

الق�س� ِم ،وه��و متعلّق بالم�س��تقبلِ
وكذل��ك ُ
تدخ��لُ علي� ِه ف��ي �س��ياقِ َ
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لم ي َق ْع
� ً
أي�ض��ا �ِ ،إ ْذ ال ي َق� ُ�ع الما�ض��ي بع��د «ال» � ّإل ف��ي ال َق َ�س� ِم عل��ى �أم� ٍر ْ
أدخلَها .وال يكون في
بع� ُد مث��ل« :واهلل ال دخل��ت دار زيد» بمعنى ل َْن � ُ
دار زيدٍ».
ال َق َ�س� ِم عل��ى الما�ض��ي بل تقولُ حينئذٍ« :وا ِ
هلل م��ا دخل ُْت َ
�ارات الّت��ي
�روف � َّأن االطّ ��را َد واالنعكا�� َ�س مِ � ْ�ن َ�أ َه� ِّ�م الأم� ِ
ومع� ٌ

ُي�س� َت َدلُّ به��ا عل��ى ال ِع َّل�ةِ ،و� ّأم��ا ف��ي نح��و قوله تعال��ى} :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ{ [يون���س]16 :

عن
�رار قرين� ًة عل��ى �إراد ِة الما�ضي ،و�ص� ْ�ر ِف الفعلِ ِ
فق��د جعل��وا ال ّتك� َ
خا�ص ًة
َ�صار ْت «ال» بمعنى «لم» ،وذلك
وا�ضح َّ
ٌ
ال ُّدعا ِء واال�ستقبالِ ف َ

يكون
�إذا نف��ي � ّأول الفعلَي��ن بـــ(م��ا) كم��ا ه��و الأكث��ر ،ف�� َّإن نف َي� ُه بها ُ
قرين� ًة عل��ى �إراد ِة ال َّنف� ِ�ي ف��ي مدخ��ولِ «ال» الواق� ِ�ع بع َده ،فق��د َج َعلوا
ال ّتك��رار قرين� ًة على �إراد ِة الما�ضي ف�ص��ارت «ال» بمعنى «لم».

موا�ض� ُ�ع قليل � ٌة دخ َل� ْ�ت فيه��ا
خرج� ْ�ت َع� ْ�ن ه��ذ ِه القاع��د ِة
ِ
وق��د َ

ال�ش��ا ّذ ا ّل��ذي
�كالم ّ
ال عل��ى الما�ض��ي ،واعتبره��ا �أغل� ُ�ب ال ُّنح��ا ِة مِ � َ�ن ال� ِ

�دادي ف��ي «خزان��ة الأدب» ع��ن
ُيح َف��ظُ وال ُيقا�� ُ�س علي��ه ،ونق� َل البغ� ُّ
جري �أ َّن ُهما ماال �إلى اعتبا ِر ِه مِ َن القليلِ ال ّناد ِر،
ابن يعي�ش وابن َّ
ال�ش ّ

قال« :ذهب ابن يعي���ش �إلى � َّأن نف َْي الما�ضي بـــ(ال) قليل وهي معه
بمعن��ى (ل��م) �س��واء تك� َّ�ر َر ْت �أم ال ،ومث��ل بالآيتي��ن والبي��ت ث� َّ�م ق��ال:
غي��روا ل ْف��ظَ الفع��لِ بع��د
حمل��وا (ال) ف��ي ذل��ك عل��ى (ل��م) � ّإل �أ ّنه��م ل��م ُي ِّ

غي��روه بع��د (ل��م)؛ ل َّأن (ال) غي��ر عاملة و(ل��م) عاملة فلذلك
(ال) كم��ا َّ

غيروا لفظ الفعل �إلى الم�ضارع ليظهر فيه �أثر ذلك؟ وكذلك قال ابن
َّ
�جري ف��ي �أمالي��ه ول��م ُي َق ِّي� ْد ُه ِب ِقلَّةٍ � ّإل �أ َّن��ه قال :و َ�أج� َ�و ُد ما يجي ُء
ّ
ال�ش� ّ

والجي��د
قيا�س��ا.
ّ
ذل��كَ ُمك� َّ�ر ًرا .وه��ذا لي���س ب َِ�ش��ي ٍء القتِ�ضائ��ه ج��وا َزه ً

كرار �ش��ا ّذ» [.]1
ق��ولُ اب��ن ه�ش��ام ف��ي الم ْغني�ِ :إ َّن َت� ْ�ركَ ال ّت َ

ال�ش��اذة الّت��ي َو َق� َ�ع فيه��ا الما�ض��ي َم ْن ِف ًي��ا بِ�لا ه��ي ق��ول
وال�ش��واهد ّ
ّ

طَ َر فة:

ــــه؟
ــه ُاب ُ
يــس ،ال َأتـا َنــا ِن َ
َو َأ ُّي َخ ِم ٍ
وأس َي ُ
الد َما
قطر ِّ
افنَ ا ِم ْن َك ْب ِش ِه َت ُ
ْ
الهذلي:
وقول �أبي خرا�ش
ّ
إن َتغْ ِف ِر الل َُّه َّم َتغْ ـفــ ِـ ْر َج ّـمـــا
ْ
ـــــد َل َك َ
ـــمـــا؟
َو َأ ُّي َع ْب ٍ
ال َأ َل َّ

وقول �شهاب بن العيف:

الح ِار َث ْب ْن َج َب َل ْه
ُ
اله َّم ِإ َّن َ
يه ُث َّم َق َت َل ْه
زَ َنا َع َلى َأ ِب ِ
َو َر َك َب َّ
الم َح َّج َل ْه
الش ِاد َح َة ُ

ان ِفي َج َار ِات ِه َل َع ْه َد َل ْه
َو َك َ
أي َأ ْم ٍر َس ِّي ٍء َل َف َع َل ْه؟
َف ُّ

وقول الأع�شى:
دق ال َقد َب َل ُ
وت ُم
َو َأ َّي َب ِ
الص ِ
الء ِ ّ
َفما ُف ِق َدت كا َنت َب ِل َّي ُة ُم َ
بتلي
ال�ش��واهد كلّه��ا
وق� ْد َو َق� َ�ع نف� ُ�ي الما�ض��ي بح� ِ
�رف «ال» ف��ي ه��ذه َّ

إنكاري بمعنى
ا�ستفهام �
في �سياق اال�ستفهام بــــ«�أي» ،وفي �سياقِ
ٍّ
ٍ
في؛ وال �ش��كَّ �أَ َّن اطّ راد ذلك مع «�أي» لم يقع ا ّتفا ًقا ،بل هو ِلنُكتةٍ
ال َّن ِ

المتوه��م ل َّأن
خا�ص��ةٍ  .ويظه��ر ل��ي �أَ َّن ال ّنكت� َة ف��ي ذل��ك ل َِرف� ِ�ع اللَّب�� ِ�س
ّ
َّ
وه� َ�م � َّأن «م��ا» مو�صول��ة
ال�س��ياقات َ ألَ َ
الفع��لَ ل��و نف��ي بِم��ا ف��ي ه��ذه ّ
ال�ش��اعر:
�تفهام لل َّتهويلِ وال َّتعظي ِم َفلَو قالَ ّ
ولي�س��ت نافية ،و�أَ َّن اال�س� َ

وه َم �أ َّن ُه َي ْ�س� َت ْعظِ ُم َ�أ ْم َر الجي�� ِ�ش الّذي
»و� ّأي خمي�� ٍ�س ما �أَتانا نِها ُبه» َلأ َ
ال�ش��اعر:
كون كَ قَولِ ّ
أتاه��م نِها ُب��هَ ،ف َي ُ
� ُ
َأضاعوني و َأ ّي َف ًتى َأضاعوا

ــر
ــة َو َس ِ
ريه ٍ
وم َك َ
ــداد َثغْ ِ
ِل َي ٍ
ال�شاع ِر:
وذلكَ
ُ
خالف المق�صودِ ،وكَ ذا ُيقالُ في قولِ ّ
و َأ ُّي ِف ْع ٍل َس ّي ٍء ال َف َع َله
َف َل��و قي��ل «م��ا َف َع َل��ه» لأَ ْو َه� َ�م �أَ َّن م��ا مو�صول��ة ،واال�س��تفهام

ال�ضمير �أ َّنه غير ال َّأول} :
ال�ضمي ِر« :ومنها� :إزالة الل َّْب�س حيث يوهم َّ
َّ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{ [�آل عم��ران ]26 :ل��و ق��ال:
الخ�ش��اب } ﮜ ﮝ
«ت�ؤتي��ه» لأَ ْو َه� َ�م �أ َّن � ُه ال َّأول قا َل��ه اب��ن ّ
ﮣ{ [الفت��ح]6 :
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ِ
ال�ضمي��ر عائ� ٌد �إل��ى اهلل
وه� َ�م � َّأن َّ
دائر ُت��ه» لأَ َ
لأ ّن��ه ل��و ق��ال« :عليه��م َ

تعال��ى} :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ{ [يو�س��ف]76 :

ال�ضمي� ِر �إل��ى الأخ َف َي�صي� ُ�ر ك�أ َّن��ه
ل��م َي ُق� ْل «من��ه» ِل َئ ّ�لا ُي َت َو َّه� َ�م َع� ْ�و ُد َّ

روجه��ا ولي���س كذل��ك لِم��ا ف��ي المبا�ش��رة م��ن الأذى
مبا�ش��ر بِطَ َل� ِ�ب ُخ ِ
في هذا ولم َي ُقلْ:
الّذي َت�أْبا ُه ال ُّنفو�� ُ�س ال َّ
أبي ُة َف�أُعي َد لفظُ «الظّ اهر» ِل َن ِ

يو�س��ف؛ ل َّأن العائ َد علي ِه
«مِ ْن ِوعائه» ّ
لئل ُي َت َو َّه َم َع ْو ُد َّ
ال�ضمي ِر �إلى ُ
رك�شي في ال ُبرهان،
الكالم لل َّز
�ضمير «ا�ستخرجها» [ ،]1و�أَ ْ�صلُ هذا
ِ
ِّ

العلمة البارع �س��يدي عبد اهلل
وال ّنكتة المذكورة هي الّتي �أَ ْل َغ َز بها ّ
�نقيطي لأه��ل فا���س ف��ي �أبيات��ه
ال�ش�
�وي ّ
محم��د ب��ن القا�ض��ي العل� ّ
ب��ن ّ
ّ
الم�ش��هورة الّتي � ّأولها:
ُش ُ
يان ّ
الو ًة
الذ
َ
الب ِ
ائقين َح َ
يوخ َ

ويه
العل ِْم َل ْم ُت ْط َع ْم ِل َغ ْي ِر َذ ِ
ِم َن ِ

ال�ش��اعر� ،إِ ْذ مق�صو ُده
لل ّتعظي��م وال ّتهوي��ل ،وهو خالف المق�صو ِد عند ّ
المهج� َّ�و َل� ْ�م يت� ُ�ركْ ِف ْع ً�لا �س� ّ�ي ًئا �إِ ّل َ�أت��اه.
�أَ َّن
ُ

الراب��ع
وكذل��ك ُيق��الُ ف��ي َبي��تِ الأع�ش��ى ،وه��و محتم��ل ف��ي ّ
ال�ش��اهد ّ

�أعن��ي قوله:

و َأ ُّي َع ْب ِد َل َك ال َأ َل َّما؟

الف�صيح.
الكالم
بج ْعلِ ما المو�صولة ب َِمعنى «من» وهو وا ِر ٌد في
ِ
ِ
َ
َ
َ
�رب َد�أب��وا عل��ى َن ْف� ِ�ي الفع��لِ الواق� ِ�ع بع� َد «�أي»
فالظّ اه� ُ�ر �أ َّن الع� َ
�تفهامية بــ��ـ«ال» ،لإزال ِة الل َّْب�� ِ�س الم َت َو َّهم لو ُن ِف� َ�ي الفعلُ بــ(ما)،
اال�س�
ّ
تنب َه
العربي ِة
وهذه ال ُّنك َت ُة �إِ ْن َ�ص َّح ْت مِ ْن �إعجا ِز
ِ
ولم �أَ َر َم ْن َّ
َّ
العجيبْ ،
له��ا و�أن��ا �أع ِر ُ�ضها هنا لل َّت
�صحيح ،ف� ْإن كان� ْ�ت �صحيح ًة َفم ِْن توفيقِ
ِ
َ�ض ِل� ِه و� ّإل َف ِه� َ�ي تخليط من محلّه.
اهلل وف ْ

العرب؛
ُ�صحا ِء
ِ
ومِ ْث��ل ه��ذ ِه ال ُّنكت� ِة كثي� ٌ�ر ف��ي الق��ر� ِآن وف��ي كَ ِ
الم ف َ

مقام
يوطي في الإتقان في كالمه على نكتِ �إقام ِة الظّ اه ِر َ
قال ّ
ال�س ّ
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نــحـــو

�إلى �أَ ْن يقول:
ظهار َر ِّبنا
ُأ ِ
سائ ُل ُك ْم ما ِس ُّر ِإ ِ
خيه
بار َك َم ْج ًدا ِم ْن ِو ِ
عاء َأ ِ
َت َ
محم��د اليدال��ي -رحمه��م اهلل -جمي ًع��ا ِب َق�صيد ِت��ه
و�أجا َب � ُه َّ
ال�ش� ُ
�يخ ّ

�هور ِة كذل��ك[.]1
الم�ش� َ

ولكن مِ ْن وجهٍ �آخر؛ وذلكَ َ�أ َّن قولَه تعالى
ال�سابقةِْ ،
الأمثالِ ّ

}ﮣ ﮤ ﮥ{ [البلد]11:

�اء بع � َده قول��ه �س��بحانه} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{ [البل��د]12 :
ج� َ
ال�س��امِ ُع �أَ ّن «م��ا» ف��ي
فل��و ُن ِف� َ�ي الما�ض��ي ب��أداة ال ّنف� ِ�ي «م��ا» ل َ
َتو َّه� َ�م ّ

أي�ض��ا،
ج � َّل مِ � ْ�ن قائ��لٍ } :-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{ نافي � ٌة � ًقول��ه َ

في��ا بـ��ـ (ال)
وم��ن الموا�ض��ع الت��ي وق��ع فيه��ا الفع��ل الما�ض��ي َم ْن ًّ

قول��ه تعال��ى} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ِ{ [البل��د]17-11 :
�اء ف��ي توجي ِه م��ا َو َق َع في ه��ذه الآيةِ ،مِ � ْ�ن دخولِ ال
وق��د َتك َّل� َ�م العلم� ُ
الكالم
بع�ضه��م�ِ :إ َّن َو ْج� َه ذلكَ َ�أ َّن �آخ� َ�ر
ال ّنافي� ِة عل��ى الما�ض��ي فَق��الَ ُ
ِ

�تفهام
الواقع ا�س�
هي في
وه��و خِ ُ
ِ
َّ
�تفهامية؛ واال�س� ُ
�لاف المق�ص��ودِ؛ ِ�إ ْذ َ
في
ال�س��بب َع َدلَ عن ال َّنف ِْي بـ��ـ (ما) �إلى ال َّن ِ
لل َّتنوي� ِه وال َّت�ش��ويق؛ َفلِه��ذا َّ
�ات المتق ِّدم ِة واهلل �أعلم،
بــ��ـ(ال) رف ًع��ا لل َّْب�� ِ�س نظير م��ا تق َّد َم في الأبي� ِ

يو�ض� ُ�ح ذل��ك �أ ُّنه لو ُن ِف� َ�ي الفعلُ (اقتحم) بـــ(م��ا) لم يمنع ذلك
ومم��ا ِّ
ّ

كَ ��ون (م��ا) ف��ي قول��ه �س��بحانه }ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{ نافي�� ًة
�ون عل��ى َح � ِّد قو ِل��ه �س��بحانه} :م��ا زاغَ ال َب َ�ص� ُ�ر َوم��ا
لج��وا ِز � ْأن يك� َ
َ

يتعي� ُ�ن دخولُ (ال)
طَ غ��ى{ َف َيج��و ُز َن ْف� ُ�ي ثان��ي ال ِف ْعلَي� ِ�ن بـــ (م��ا) وال َّ
كما �أ�س��لفنا.

ال�صحاف ِة
ومما ُينا�سِ ُب
المقام �أَ َّن مِ َن الأخطا ِء ّ
َ
ال�شائع ِة في لُغ ِة ّ
ّ

ِين
ان مِ � َ�ن ا َّلذ َ
�ون قو ُل��ه} :ث َُّم كَ َ
دالٌّ عل��ى َت َك� ُّ�ر ِر ال َّنف� ِ�يَ ،ف َيج��و ُز �أَ ْن يك� َ
مقام ال َّتكري ِر ،ك�أ َّن ُه قالَ  :فَال ا ْق َت َح َم ال َع َق َبةَ ،وال � َآم َن.
قائم��ا َ
� َآم ُن��وا{ ً
وق��الَ المب� ّ�رد و�أب��و عل� ّ�ي الفار�س� ّ�ي�ِ :إ َّن (ال) ُهن��ا بمعن��ى ل��مْ � ،أيَ :فل َْم

�تم ًرا»
الي��وم َن ْف��ي الفِع��لِ «زال» بــ��ـ(ال) فيق��ول« :ال زالَ الم�ش��ه ُد م�س� ِّ
ال�صحاف � ِة
ونح��و ذل��ك .والغري� ُ�ب � َّأن ه��ذا َ
الخطَ � َ�أ الواق� َ�ع ف��ي لُغ � ِة ّ

جار مجرى ال ُّدعا ِء كَ َقولهم :ال َنجا .قالَ �أبو زيد
ال َّتكرير ...وقيل :هو ٍ

�ام عب��د اهلل ب��ن وه��ب في
جواب له في الم�س��تخرج ِة يقولُ
ٍ
كالم الإم� ِ
ِ

ور ِو َي نح��و ذل��ك ع��ن مجاه��دَ ،فلِه��ذا َل� ْ�م يح َت� ْ�ج �إل��ى
َي ْق َتحِ � ِم ال َع َق َب�ةَُ ،

بمعنى
وجماع� ٌة م��ن
المف�س��رين :معنى الكالم هنا اال�س��تفهام الّذي َ
ّ
الإن��كار ،تقدي� ُ�ره�َ :أفَ�لا ا ْق َت َح َم ال َع َق َبةَ� ،أو َه ّ�لا ا ْق َت َح َم ال َع َق َبةَ[.]1
جاهتِه��ا�َ ،أ ْن ُيقالَ :
مم��ا ُي�ض� ُ
وج� ِه المتق ِّد َم� ِة م��ع َو َ
�اف للأَ ُ
ول َع� َّل ّ
وه ِم كما في
إتيان بــــ (ال) هنا َق ْد ُ
�إِ َّن ال َ
يكون لأَ ْجلِ رف ِْع الل َّْب ِ�س وال َّت ُّ
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الي��وم كثي� ُ�ر اال�س��تعمال ف��ي «لُغ� ِة الفُقه��اءِ» ُمن� ُذ ال ِق� َدم َف َنج� ُده ف��ي
كان ال ُأب يج��ري له��ا ال َّن َف َق� َة (ال زال يتف َّق ُده��ا) وير�س��لُ
في��ه « :و� ْإن َ

ال�ضيعة ،فَال يجو ُز لأحدٍ� :إمام
ؤمن عليها ّ
�إليها بما ُي�صل ُِحها ح ّتى ُت� َ
�ات عل��ى �أبيه��ا ب�إنكاحِ ها � ّإل ب�إذ ِن��ه و ِر�ضاه» []1
وال غي��ره � ،أن َيفْت� َ
كتب الفق ِه
�روح مخت�ص��ر خليل وغيرها مِ � ْ�ن ِ
وه� َ�و كثي� ٌ�ر كذل��كَ في �ش� ِ

وغي ِره��ا .والفَ�صي� ُ�ح م��ا زالَ كما ق َّد ْمنا.

�ان
�ون جواه� ِر الف�صاح� ِة والبي� ِ
وبع� ُد ف�� َّإن ه��ذه ال ّنك��ت مِ � ْ�ن مكن� ِ
ين�ض� ُ�ب َمعي ُنه��ا وا ُ
أعلم
ال ّن��ادر ِة ف��ي ه��ذه اللُّغ� ِة َّ
ال�ش��ريف ِة الّت��ي ال َ
هلل � ُ

 -6الو�س��يط ف��ي تراج��م �أدب��اء �ش��نقيط لأحم��د ب��ن الأمي��ن .طبع��ة
الخانج��ي.

حي� ُ�ث يج َع��لُ ر�س��االتِه وهو المو ّف��ق والهادي �إلى �س��واء الطّ ريق.

المراجع:
 -1ح��روف المعان��ي وال�صفات ،عبد الرحمن بن �إ�س��حاق البغدادي
النهاوندي الزجاجي� ،أبو القا�سم (المتوفى337 :هـ) المحقق :علي
توفيق الحمد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت
الطبعة :الأولى1984 ،م
 -2نتائج الفكر  110ط دار الكتب العلمية بيروت 1412ه
 -3خزان��ة الأدب ول��ب لب��اب ل�س��ان الع��رب ،عب��د الق��ادر ب��ن عم��ر
البغ��دادي (المتوف��ى1093 :ه��ـ) تحقي��ق و�ش��رح :عبد ال�س�لام محمد
ه��ارون ،مكتب��ة الخانج��ي ،القاهرةالطبع��ة :الرابع��ة 1418 ،ه��ـ -
 1997م
 -4البي��ان والتح�صي��ل وال�ش��رح والتوجي��ه والتعلي��ل لم�س��ائل
الم�ستخرجة� ،أبو الوليد محمد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي (المتوفى:
520ه��ـ) حقق��ه :د محم��د حج��ي و�آخ��رون ،ط دار الغرب الإ�س�لامي،
بي��روت  -لبن��ان الطبع��ة :الثاني��ة 1408 ،ه��ـ  1988 -م
 -5فتح القدير لل�شوكاني  541 /5ط دار ابن كثير 1412ه
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لـغـويـــات

وبهذا يكون الج�سد مو ّل ًدا ل�سل�سلة «ال متناهية من الدالالت انطال ًقا
من تنوع الأنماط ال�صانعة لكينونته»(((  ،ويتجاوز الج�س��د وجوده
الت�ش��ريحي ف��ي اللغ��ة� ،إلى وجود يعك���س الذهن الكائ��ن فيه ،والفكر
ال��ذي ي�صف��ه كل م��ن اليك��وف وجون�س��ون بـ(المتج�س��د)(((  ،وذل��ك
انطال ًق��ا م��ن ك��ون اللغة مترجم��ة لت�صوراتنا و�إدراكاتن��ا ومعرفتنا
بالعال��م الخارج��ي ،ولأن «كل معرف��ة تبت��د�أ بالتجرب��ة»((( ف�إن جل
معارفن��ا تن�ش��أ 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�ش��ئ تجاربن��ا م��ع
أ .شيمــاء عبــد الغـفــور
مجمع اللغة العربية بالشارقة

عوالمن��ا الداخلي��ة المتمثل��ة بالم�ش��اعر والأفكار وحتى الإح�سا���س.
والج�س��د بوج��وده الطوبولوج��ي والوظيف��ي يتماه��ى م��ع العال��م،
�اء يتخذ فيه كل جز ٍء موق ًعا ،ليك�س��ب الج�س��د
وي�ش��كل ه��و بذات��ه ف�ض� ً

�زاء) ُ�س��لطة ُمموقع��ة ذات �أبع��اد ثالث��ة :بعد عم��ودي ،وبعد
ًّ
(كل و�أج� ً
�أمامي ،وبعد جانبي(((  .والواقع �أن ال�سلطة المـُموقعة التي تمتلكها

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

(((

وصـ ً
ـول إلــى الوظائــف التــي تؤديهــا تلــك األجــزاء ،وهنــا يصــف ســعيد

ـان واحــد متكــون مــن مجموعــة أجــزاء (أعضــاء) ال
بنكــراد الــكل بالجــزء بقولــه« :الجســد لســان»(((  ،فالجســد كيـ ٌ
تنفصــل عــن بعضهــا ،ولــكل منهــا خــواص مميــزة شـ ً
ـاء علــى مــا تقــدم ،فإننــا نباشــر هــذا
ـكل ووظيفــة
ً
وموقعــا ،وبنـ ً

العالــم بوصفــه مكو ًنــا مــن كيانــات تشــبهنا وتتحــد فيهــا أجزاؤهــا لتكــون ُ
(كلّهــا).
(ُ )١ينظر :جحفة ،عبد المجيد ،درا�سات داللية في اللغة العربية ،دار توبقال ،الدار البي�ضاء2018 ،م.156 ،
( )٢بنكراد� ،سعيد ،الج�سد اللغة و�سلطة الأ�شكال ،مجلة عالمات ،مكنا�س ،ع1995 ،4م.58 ،
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�إن و�ص��ف اللغ��ة لأج��زاء الج�س��د الداخلي��ة ل��م يب��د�أ م��ع بداي��ات عل��م
نظرا لما تحمل��ه اللغة من قدرة
الت�ش��ريح بي��د �أن��ه قد تط��ور بتطورهً ،

عل��ى مواكب��ة ما ي�س��تجد في وعين��ا ومعارفِنا ،فاللغ��ة التي تعطينا
محوري � ًة مب�س��طة لأج�س��ادنا �إنم��ا تعك���س �إدراكن��ا
�ص��ور ًة طبقي � ًة
ّ
لم��ا ي�ضم��ه الج�س��د م��ن الداخ��ل� ،إن لدين��ا خب��رة ح�س��ية حقيقية مع

�أج�س��ادنا م��ن الداخ��ل ،فكما �أنه بو�س��عنا معرف��ة مو�ضع الجرح قبل
النظر �إليه من خالل الألم الذي ن�شعر به ،ف�إن م�شاعر الفرح والحزن
والقل��ق والأل��م وم��ا يرافقه��ا من �إح�سا���س ف�إنها كما تـُ��عا�ش تن�س��ب
�كان معي��ن من الف�ض��اء الواقعي داخ��ل �أج�س��ادنا حيث توجد
�إل��ى م� ٍ
التجريبي��ة  ،ي�ض��اف �إل��ى ذل��ك كل ع�ض��و داخل��ي لدين��ا
�ش��روطها
َّ
(((

مرورا ،بما ت�صدره
ب� ً
�دءا من �إح�سا�س��نا بقلوبنا تنب�ض ف��ي �صدورنا ً

معدتن��ا م��ن �أ�ص��وات تراف��ق الج��وع وحت��ى �ش��عور الأم بجنينه��ا

�أج�س��ادنا تتجل��ى ف��ي ثالث��ة جوان��ب� :أوله��ا ف��ي ر�ؤيتنن��ا لمواق��ع

المخفي يتحرك في رحمها ،وكان البد لكل هذه التجارب �أن ُتر�ص َد
ف��ي اللغة وبها.

(قيا�سا على �أج�سادنا
مواقع �أجزاء تلك الكيانات بالن�سبة �إلى كلِّها
ً

ولع��ل كل ه��ذه الأحا�سي���س والم�ش��اعر ،والآالم الداخلي��ة الت��ي

الكيان��ات الخارج��ة عن��ا بالن�س��بة �إلى �أج�س��ادنا ،وثانيه��ا في ر�ؤية
و�أجزائه��ا) ،وثالثه��ا ف��ي تح��ول الم��كان �إل��ى مكان��ة بفع��ل تفاع��ل
(مثل :العقل فوق ،الج�سد تحت) ،فالح�ضارة
الفيزيائي مع الثقافي ً
الإن�س��انية «والمع��ارف �إنج��ازات الج�س��د ،وا�س��تمرار ل��ه ،وت�صورات
و�إ�س��قاطات و�إب��داالت ع��ن �أع�ضائ��ه و�أمنيات��ه واحتماالت��ه((( ولئ��ن
كان��ت �أج��زاء ج�س��دنا الخارجي��ة واقع��ة �ضم��ن نط��اق ر�ؤيتن��ا وه��ي
بالتال��ي واقع��ة بال�ض��رورة �ضم��ن نط��اق �إدراكنا ،وهذا م��ا يجعلها
حا�ض��رة بق��وة ف��ي اللغ��ة ،وتحدي ًدا ف��ي و�صفنا للكيان��ات الخارجة

ع��ن �أج�س��ادنا م��ن خ�لال اللغ��ة ،بي��د �أن �أج��زاء ج�س��دنا لي�س��ت كلّه��ا

مرئية وال يمكننا ر�ؤيتها مبا�شرة في ج�سد الآخر ،وبح�سب ما يرى
ميرلوبونتي في فل�س��فته عن العالقة بين الج�س��د والإدراك ،ف�إن ما

( )٣نف�سه.49 ،
(ُ )٤ينظر :اليكوف ،جورج ،وجون�سون مارك ،الفل�سفة في الج�سد ،الذهن المتج�سد وتحديه
للفكر الغربي ،ترجمة :عبد المجيد جحفة ،دار الكتاب الجديد المتحدة2016 ،م.37 .
(Husserl, Edmund, Recherches logiques, I,trad.par Hebert )٥

.Elie, PUF, Paris, 1962, 81

(ُ )٦ينظر :جحفة ،عبد المجيد ،درا�سات داللية في اللغة العربية.156 ،
( )٧زيعور ،علي ،نحو نظرية عربية في الج�سد والإن�سان ،مجلة الفكر العربي المعا�صر ،بيروت،
ع1988 ،51 ،50م.34 ،

مــار�س  ٢٠٢١م

لدي عن ج�سدي(((»
يكمل «الالمرئية هو الوعي ّ
ّ

ل��م يك��ن الإن�س��ان القدي��م يع��رف م�س��بباتها كان��ت مح��ركً ا لف�ضول��ه
نح��و م��ا ي�ضم��ه ه��ذا الج�س��د في بع��ده الداخل��ي �أكثر ،وم��ع ذلك ف�إن
التط��ور المبك��ر لمعرفتنا الحقيقية بما ي�ضمه الج�س��د في داخله من
�أج��زاء جع��ل ظه��ور �أ�س��ما ٍء ت�صف تلك الأج��زاء �ض��رورة ظلت تتطور
حت��ى يومن��ا ه��ذا ،والواقع �أ�س��ماء �أجزاء الج�س��د الداخلي��ة ترتبط مع
العال��م بعالق��ة تبادلية ،فنجد بع�ض الأجزاء التي ن�س��تعمل الألفاظ
الدال��ة عليه��ا لو�صف كيانات متنوعة ف��ي العالم الخارجي المادي
والمج��رد وبغ���ض النظ��ر ع��ن الأ�س��بقية التاريخي��ة ف ��إن معناه��ا
القاعدي مت�صل بج�س��د الإن�س��ان ،بعك���س �أجزا ٍء �أخرى ا�س ُتعيرت لها
مثل� ،إن ما
�وكي ً
�أ�س��ماء م��ن العال��م الخارجي لو�صفها كالحبل ال�ش� ّ

تق ّدم يعا�ضد االت�صال 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�لال الآلي��ات الإدراكي��ة المتنوعة.

(� )٨سباع ،محمد ،تحوالت الفينومنولوجيا المعا�صرة :مرلو بونتي في مناظرة هو�سرل
وهايدغر ،المركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،الدوحة2015 ،م.143 ،
( )٩ميرلوبونتي ،موري�س ،ظواهر ّية الإدراك ،ترجمة :ف�ؤاد �شاهين ،معهد الإنماء العربي،
بيروت1998 ،م.238-237 ،
مــار�س  ٢٠٢١م
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