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وقي�ضوا له �ش��بابا من �أهل اللغة والعلم يتعاونون معه،
مكتباتهمّ ،

�ي ُي �� ّؤرخ
�ف ال يك��ون للغ��ة
و�أ َّزته��م �أ ّزا .كي� َ
ّ
العربي��ة معج� ٌ�م تاريخ� ٌّ

الم�صادر و� ّأمات الكتب ،و�أن�ش��أ طائفة من الجذاذات للجذور الأولى

معجم يحفظ ذاكرتها،
أقدمها على الإطالق -
اللغات � -إن لم تكن � َ
ٌ

الثاني��ة و�أعا�صيره��ا ،وان�صرف كل
العالمي��ة
م��ع عوا�ص��ف الح��رب
ّ
ّ

على ال ّتطور الذي عا�ش��ته هذه الألفاظ وتلك الكلمات ،و�ش��هيدا على

وب��د�أ الفري��ق يعم��ل ويجته��د ،وجم��ع في�ش��ر جمل� ًة ال ب�أ���س به��ا م��ن

من حرف الهمزة ،و�سرعان ما تب ّدد غمام البدايات الأولى للتحرير
واحد من �أع�ضاء الفريق �إلى �ش��أنه ،وحلّت ب�س��احة الم�ستعرب في�شر

د .امحمد صايف املستغانمي

فغيبت��ه �أ�س��دافُها وطمرت��ه رمالها في �صحراء الن�س��يان.
المناي��ا ّ

األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة

وبق��ي ُح ْل� ُ�م المعج��م التاريخ��ي ي��راو ُد الع��رب ويغازلُه��م ،وال ّأيام

ربي حم َد ال�ش��اكرين ،و�أثني على
ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحي��م� ،أحم ُدك ّ

معاج��م لغاته��م قادري��ن ،وتن��ا َد ْوا عازمي��ن �أن ي� ّؤرخ��وا للغاته��م،

ف��ي ال ّأولي��ن والآخري��ن ،و�أ�صلّي عليه �صالة و�أ�س�لّم ت�س��ليما يليقان

ال�ض��اد الذي��ن كان يزخ� ُ�ر به��م مجم��ع القاه��رة ال��ذي
وبع���ض �أدب��اء ّ

و�صفي��ك المحمود
جالل��ك كم��ا �أثن��ى علي��ك �س� ّ�يد العارفي��ن ،حبيب��ك
ّ
بمقام��ه الكريم ،وبعد،

اللغويي��ن العرب
أريحي� ُة
ّ
وح�س� ًنا فعل��وا ،ونع��م م��ا عمل��وا ،فاهت� ّزت � ّ

ر�أى ال ّن��ور �س��نة ١٩٣٢م ف��ي عه��د المل��ك ف��اروق رحم��ه اهلل تعالى،

تم�ض��ي ،و�س��يف الوق��ت يقط� ُ�ع وال يرح��م ،و�أن�ش ��أ الع��رب الجامع��ة
العربي��ة ،وكان م��ن ثمراتها �أن �أعلنوا عن مولود جديد ا�س��مه ا ّتحاد
ّ

المجام��ع اللغوي��ة العلمي��ة العربية عام ١٩٥٧م .وظ� ّل هذا المولود

العربي��ة منذ الأعوام الأولى للقرن الع�ش��رين � ّأن
ال��والدة .ر�أى علم��اء
ّ
الإنجليز والفرن�سيين والألمان �ش ّقوا طريقهم �إلى المعجم التاريخي
آري��ة وغيره��ا ،ور َ�أ ْوا
للغاته��م المنح��درة م��ن الأ�ص��ول
الالتيني��ة وال ّ
ّ

العربية الكريمة
القاهري ذو ال ّنحيزة
ورح��ب به المجمع
ّ
ّ
ال ّ
ألماني��ةّ ،

�ب الإهم��ال،
الح��ادي والع�ش��رين م��ن �س��بات الغفل��ة ،وغياب��ات ج� ّ

بع�ضه��م بع�ضا وغَ َد ْوا عل��ى �إنجاز
�أ ّنه��م تح ّزب��وا متنا�صري��ن ،ودع��ا ُ
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و�س َّر �أبنا�ؤه وفتحوا له �أبواب
وه�ش َّ
و�أح�سن وفا َدتهَّ ،
وب�ش ل َتحفُّزهُ ،

� َأو َي ْعج� ُز الفك��ر العرب� ّ�ي الثاق��ب �أن ُين�ش��ئ قامو�س��ا محيط��ا يحفظ

العربي��ة ،وي��� ّؤرخ ل ّأي��ام الع��رب ومالحمه��م وق�صائده��م
الذاك��رة
ّ
ال�ضع��ف واالنك�س��ار
ومجال�س��هم و�أ�س��واقهم؟ �أ َب َل ْغن��ا حال�� ًة م��ن َّ

واالنهي��ار �إل��ى درج��ة �أ ّننا ال ن�س��تطيع �أن نق ّدم للأجي��ال المعا�صرة

وتوالت ال ّأيام والليالي َت ْترى حافل ًة بال ُهمومُ ،م ْترع ًة بالأحزان،

وج��اء �إليه��م الم�س��تعرب في�ش��ر م��ن �أق�ص��ى �ألماني��ا ي�س��عى

والحافزية التي ا�س��تقاها م��ن ال ّتجربة
متد ّف ًق��ا ب�ش��علةٍ م��ن ال ّن�ش��اط
ّ

التاري��خ العربي الإ�س�لامي؟

�اطين اللغ��ة وجهاب��ذ ُة الألفاظ؟ �أين حم��ا ُة العرين وكما ُة
�أي��ن �أ�س� ُ

ي��زال يئ� ُ�ن م��ن �صعقاته��ا ونكباته��ا حين��ا بع��د حي��ن .و�أف��اق كثي� ٌ�ر
م��ن اللغويي��ن والل�س��انيين في نهاي��ة القرن المن�ص��رم وبداية القرن

الرغم من وجود م� ّؤ�ش��رات الحمل وم�س� ّ�وغات
التاريخي للغتهم على ّ

العلمي��ة حي��ن ازده��رت العل��وم والفن��ون ف��ي
والدة الم�صطلح��ات
ّ

الرفوف ال �أحد ي�أبه بقراراته،
الم ْهد
َ
حبي���س َ
رهين المكاتب وحِ ل�� َ�س ّ
وال ُ�أذ َُن ت�صغ��ى �إل��ى نداءاته.

ال�س��نوات
فق��د ق�ض��ى الع� ُ
�رب عق��و ًدا م��ن ال ّزم��ن ،و�أحقاب��ا م��ن ّ

فعل��وا و ِنع ِّم��ا �صني ُعهم.

وي�� ّؤرخ لأق��دم الن�صو�ص الت��ي وردت فيها �ألفاظها ،ويكون �ش��اهدا

مج � ُد � ّأيامه��م ،ويخ � ّز ُن
والقادم��ة م��ا يحف��ظ له��م تاري��خ لغته��م و ُي ّ
�أمثاله��م؟

دوني��ن ه��دف �إن�ش��اء المعج��م التاريخ��ي ف��ي
فراح��وا ف��ي �إ�ص��رار ُم ّ
كرا�س��ة الأه��داف الت��ي �أُن�شِ ��ئ مجم��ع القاه��رة لتحقيقه��ا ،ونع��م م��ا
ّ

العج��اف الت��ي بخل��ت وتم ّنع��ت وا�س��تنكفت ع��ن �إنج��اب المعج��م

للعربي��ة الف�صيح��ة الت��ي ه��ي م��ن �أق��دم
لألفاظه��ا؟ كي��ف ال يك��ون
ّ

ُمفعم� ًة بالأح��داث الج�س��ام الت��ي رزح تحته��ا الكي��ان العرب��ي ،وال

�ب الل�س��ان العرب� ّ�ي ه ّزا
وحركته��م عاطف� ُة العروب��ة وه ّزته��م �أنف� ُة ح� ّ
ّ

اللغوي��ون القدامى وعلماء
دونها
ّ
لغ��ة ال�ض��اد؟ �أين القراطي�� ُ�س الت��ي ّ

العربية الف�صيح��ة الجميلة
الإ�س�لام وجعلوه��ا �أوعي� ًة حافظ��ة للغ��ة
ّ
الت��ي اختاره��ا الباري العليم الحكيم حامل� ًة لكتابه العظيم؟

وي�ؤ�س��فني وي��كاد ينفط��ر ف��ؤادي كم��دا و�أن��ا �أخ��طُّ ه��ذه الكلم��ات،
أدو ُن هذه العبارات � ّأن تلك ال�صرخات والآهات ،وتلك المحاوالت
و� ّ
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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ثم��ة مح��اوالت �أجه�ض��ت قب��ل
ُوئ��دت بع��د المي�لاد مبا�ش��رة ب��ل � ّإن ّ

دور ال�شارقة
المبذولة فيه والأموال الباهظة التي ُتنفقُ عليه؟ وما ُ

وح�ضاري��ة
لغوي��ة
ّ
ومنتج��ات �أبنائه��ا وبناته��ا ،وه��و �ض��رورة ّ

�ضرية الح�س��ناء؟
والم��رء يت�س��اءلَ :م��ن ُيك� ُّ�ن هذا العداء المقيت ُ
للم ّ

أطرح هذا الت�س��ا�ؤل ،و�أجتهد في الإجابة عليه تقري ًبا للمو�ضوع
� ُ

من��ذ ن�ش��أتها الأول��ى �إل��ى الوق��ت الحا�ض��رُ ،يع� ّ�ر ُف الق��ارئ عن زمن

الميالد.

الجلَل؟
وم��ا موقعه��ا الإعراب��ي في ه��ذا الم�ش��روع َ

العربية الم�س��تعملة
لغوي��ة لأ ّن��ه ي�� ّؤرخ لألف��اظ
ّ
وتاريخي��ة� .ض��رورة ّ

م��ن الق��ارئ العرب� ّ�ي العام الذي ين�ش� ُد معرفة حقائق الأ�ش��ياء؛ لأ ّني

وم� ْ�ن ه��و
مي�لاد الكلم��ة :مت��ى ا�س��تعملها الع��رب ،وف��ي �أي بيئ��ةَ ،

العربي��ة باقي� ٌة
و� ّأي� ًا م��ا كان��ت �أ�س��باب الع��داوات والإح��ن؛ ف�� ّإن
ّ

مي��ز المعج��م التاريخ��ي ع��ن غي��ره م��ن
�س ��ؤاال مف��ا ُده :م��ا ال��ذي ُي ّ

اللف��ظ �أو ذاك ف��ي لغ��ات الأقدمي��ن مث��ل ع��اد وط�س��م وثم��ود؟ وه��ل

العربي َة �إلى �آباد
دب َر الأك��وان حافظٌ
ّ
الج��وزاء ،و� ّإن الكبي� َ�ر المتعال ُم ّ

والجمه��رة ومعج��م المقايي���س والل�س��ان
القديم��ة م��ن مث��ل :العي��ن َ

ال�ش��ن�آن المرير؟ ماذا جنت
ذلية الغيداء هذا ّ
إيادية ال ُه ّ
َم� ْ�ن ي�ضم� ُ�ر لل ّ
حق من يحمل لها العداو َة والبغ�ضاء؟
ف��ي ّ

�اء ال ّده��ر عالي َة الجبين� ،ش��امخ َة الهامة ،با�س��ق َة الأفنان ُتطاول
بق� َ

الآبدي��ن لأ ّنه��ا قرين ُة الوحي المحف��وظ �إلى يوم ال ّدين.

�زوار والمث ّقفين
كثي��را ما ا�س��تقبلت في مجمع ال�ش��ارقة من بع�ض ال� ّ

العربية ُمترع ٌة بالمعاجم اللغوية
المعاجم ،خِ ّ�صي�صى و� ّأن المكتبة
ّ

والقامو���س وال ّت��اج وغيره��ا كثير؟.

وعي��اء َو َو َ�ص��ب ،وبع��د ُمقارع��ة
والحم��د هلل ،وبع��د عن��اء و َن َ�ص��بَ ،

المعج� َ�م التاريخ��ي
له��ؤالء جميع��ا ،و�ش��هادة للتاري��خ نق��ولّ � :إن ُ

ألمعي غيورَ ،ثق ٍِف م�ستنير ،فقال
آذان رجلٍ ُهمام،
� َ
ٍّ
أبيّ � ،
عربي �شهم � ّ

المعجميات،
الجماعية ،و�إنجازه �س� ُيحدث حركة عظيمة في ميدان
ّ
ّ

العربية
�صرخات
�أحداث ال ّزمان ،وم�صارعة عاديات اللّيالي ،بلغت
ُ
ّ

و�س� ْعديك� ،أفدي��ك بم��ا �أمل��ك ،ول��ن �أ ّدخ� َ�ر ُو�س��عا� .إ ّن��ه ول� ُّ�ي
له��ا ّ
لبي��كِ َ
العربي��ة وحِ ماه��ا ،وحام��لُ ل��واء
الثقاف��ة ومواله��ا ،وحام��ي عري��ن
ّ
وحكيم ال�سيا�س��ة،
العلم ،وراعي الفنون والمعارف ،فار�� ُ�س ال ّتاريخ،
ُ
ال�س��مو ال�ش��يخ الدكتور �س��لطان بن
حاك� ُ�م ال�ش��ارقة المف� ّدى �صاحب ّ

وجه��ات �أخ��رى .ونظر ٌة خاطف ٌة في ا�س��تعرا�ض الم�ش��هد الثقافي في

�شارقة العِرفان يمنحك � ّأيها القارئ الكريم فكر ًة كافي ًة �شافي ًة عن

�انية جمعاء ف��ي م�ضمار
بع���ض م��ا ُتق ّدم��ه ال�ش��ارقة للع��رب وللإن�س� ّ

ومحب��ة
ال ّثقاف��ة والمعرف��ة وميادي��ن ال ّتوا�ص��ل م��ع الآخ��ر ف��ي ُو ٍّد
ّ

واحت��رام وتبجيل.

العربية؟ وهل
ع��و ٌد عل��ى ب��دء ،فما معن��ى المعجم ال ّتاريخي للغ��ة
ّ

�تحق فع�لا وح ًّق��ا ه��ذا االهتم��ام وال ّتعظي��م؟ وه��ل م��ا �س��يح�ص ُد ُه
ي�س� ُّ
الم ّث ّقف��ون م��ن ه��ذا المعج��م ي��وازي الجه��ود
القارئ��ون ويجني��ه ُ
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مرت بها،
�س��يرها ابت��داء م��ن ن�ش��أتها الأولى ُم��رورا بالع�صور الت��ي ّ

بالعربي��ة �إل��ى �أمجاده��ا ،ويبع��ث فيه��ا الحي��اة م��ن جديد،
و�س��يعود
ّ

العربي��ة ل��م تم��ت ول��ن تم��وت
حركه��ا م��ن هم��ود ،و�إن كان��ت
ّ
و ُي ّ
الرتباطه��ا بوحي ال�س��ماء.

�يء م��ن مبالغ��ة �أو َ�ش��طَ طٍ  ،وال �أث��ار ٌة من
ولي���س ف��ي ه��ذا ال��كالم �ش� ٌ

�دن حديث��ة
الح�ضاري��ة ال ّت
الج��ذور
اريخي��ة العميق��ة ف�ض�لا ع��ن م� ٍ
ّ
ّ

وه��و �ض��رورة
ح�ضاري��ة ل ّأن الت�أري��خ للكلم��ة ير�ص�� ُد خ��طَّ
ّ

م��ع مف��رزات الواق��ع ال��ذي يعي�ش��ونه �إل��ى الع�ص��ر الحدي��ث .وتاري��خ

أذان بها ُي ْرف َُع،
رب ُه جوامع الك ِل��م ،والقر� ُآن بها ُيتل��ى ،وال ُ
ال��ذي �آت��اه ّ

العالمية ذوات
العوا�صم
بحمل��ه
ف��ي ميادي��ن العلوم والعرفان ُ
ُ
ّ
تنوء ْ

الكلم��ات ،وكيفي��ة ا�س��تعمالها؟

العربية الأكبر ،وم�ش��روعها الأعظم ،وحامل ذاكرتها
هو ُحلم ال ّأمة
ّ

محم��د القا�س��مي حفظ��ه اهلل ورع��اه ،وج��ازاه خير ما يج��زي حاكما

كلمات
�شطحات ال�شعراء الذين يقولون ما ال ي�ؤمنون به ،و�إ ّنما هي
ٌ
ُيمليها الواقع ،و ُي�ص ّد ُقها الحا�ضر الم�شهودّ � .إن ما تقوم به ال�شارقة

ثم��ة وثائ��ق �أو حفري��ات �أو نقو���ش كُ تِبت بها �ش��اهدة عل��ى قِدم هذه
ّ

والتطورات التي �صاحبت ا�س��تعمالها ،ومرحلة ن�ش�أة الم�صطلحات،
ّ

يتبي� َ�ن
متدب��ر ف��ي ال�ش��أن اللغ��وي ،ي�س��هلُ علي��ه �أن َّ
� َّإن كل باح��ث ّ
العربي��ة الت��ي هي من �أرق��ى اللّغات و�أ�س��ماها ،و�أجلّها
عظم��ة اللغ��ة
ّ

رعيته.
ع��ن � ّأمت��ه ،وكاف��أه خير ما ُيكافئ قائ��دا عن ّ

الم�س��تعمل ال ّأول؟ وف��ي � ّأي �س��ياق ج��اء ا�س��تعمالها؟ وه��ل ورد ه��ذا

ال�س��ماء ،وحافل ٌة ب�أحاديث خير الأنام
و�أعالها ،وهي حاملة وحي ّ
لوات به��ا ُتف َت َت ُح و ُتخ َت َتم.
وال�ص ُ
ّ

�عوب،
من��ذ فج��ر الإ�س�لامُ ،د ّون��ت به��ا عل��وم ،وا�س��تخدمتها �ش� ٌ

وا ّتخذته��ا لغ� َة العلوم وال ّثقافة والفن��ون والآداب .هي �أثرى اللغات

وكيفها الم�ستعملون
وغير ذلك من الألفاظ التي جادت بها القرائحّ ،

العلمية
الع�صور الإ�س�لامية خير �سِ � ِ�ج ّل للخط البياني للم�صطلحات
ّ

التي ظهرت في �ش ّتى العلوم والفنون ،ور�ص َدها العلماء ،وتناولتها

الأقالم ،و�س��رت بين النا���س ،و ُد ّونت في الم�صادر والكتب العلمية،
ومعاج��م الم�صطلحات.

العربي��ة
وه��و �ض��رورة تاريخي��ة؛ لأ ّن��ه ي �� ّؤرخ لأح��داث ال ّأم��ة
ّ

ف��ي ع�صوره��ا الغاب��رة ،وير�صد حركة الدول التي ن�ش��أت تحت راية
الإ�س�لام ،وف��ي رب��وع العالم العربي الممتد من جزيرة العرب �ش��رقا
�إلى المحيط الأطل�سي غربا ،ومن بالد الأندل�س و�شمال �إفريقية �إلى
�أعماق �صحراء �إفريقيا جنوبا ،وي� ّؤرخ للمحافل التي �أقيمت لل�شعر،

�صيغ��ا و�أبني�ةً ،و�أو�س��عها ُترا ًث��ا ،و�أروعه��ا بيان��ا؛ فحقي� ٌ�ق بالع��رب

و ُي�س �لّط الأ�ض��واء عل��ى منتدي��ات الع��رب ومجامعه��ا ،وتجاراته��ا،

حقيق ب�أبنائها
ورفع رايتها خ ّفاقة ،وتعليمها للأجيال المعا�صرة.
ٌ

الت��ي ُد ّون��ت بها �إلى �أن ن�صل �إلى ع�صر ال�صحافة والإعالم وقنوات

�أينما كانوا �أن ُي ْع َن ْوا بدرا�س��تها والت�أريخ لها والذ َّْود عن حيا�ضها،

وحروبه��ا وغاراته��ا و� ّأيامها ،وال�ش��عوب التي تح ّدث��ت بها ،والعلوم

المعا�صرين �أن يجتمعوا من �أجلها ،و�أن ينظروا في ق�ضاياها ،و�أن

التوا�ص��ل االجتماعي الحديثة.

َي ْ�س��عوا جاهدي��ن لت�س��هيل تعليمه��ا لل ّن���شء ليتح� َّد َث به��ا بف�صاح��ةٍ
و�إف�ص��اح و�إبان��ةٍ وتبيي��ن ،وليكت� َ�ب به��ا ُهواتها وعا�ش��قوها بجودةٍ
و�إبداع.

�إن المعج��م التاريخ��ي للغ��ة العربي��ة ه��و ذاك��رة ال ّأم��ة العربي��ة،

�وان �ألفاظه��ا و�سِ � ِ�جلُّ �أ�ش��عارها و�أخباره��ا ،وحام��ل مخرج��ات
ودي� ُ

المب�س��ط المقت�ض��ب ،ال �إخا ُل��ك ،قارئ��ي الكري��م،
ال�ش��رح
بع��د ه��ذا ّ
ّ

العام��ة التي تهدف �إلى
ا�س� َت َب ْن َت الف��رق بين المعاجم اللغوية ّ
�إال ق��د ْ

�ش��رح الألف��اظ وبي��ان دالالته��ا مع االقت�ض��اب �أو الإطن��اب في ذكر
ويتتب ُع
ال�شواهد ،والمعجم التاريخي الذي ي� ّؤرخ لجميع �ألفاظ اللغة
ّ
م�س��يرها وال ّتط� ّ�ور الدالل��ي ال��ذي ح�ص��ل ل��كل لف��ظ وكل م�صطل��ح.

� ّإن الف��رق وا�س��ع والب��ون �شا�س��ع ،وحي��ن االنته��اء م��ن ت�صني��ف ه��ذا
�ب ب ��إذن اهلل ،ف�إ ّن��ك تج � ُد نف�س��ك
المعج��م العم�لاق ،و�إنج��ا ُز ُه قري� ٌ

وعلمية لم تقر�أها من قب��ل ،و�أمام مقطوعات
أدبي��ة
ّ
�أم��ام ن�صو���ص � ّ
وفق��رات م��ن ال��كالم الح� ّ�ي ل��م تعهده��ا .وب��دون رغب��ة م�س��بقة منك،

�رب ف�صحا�ؤُهم
�س��تجدك ُتب�ص� ُ�ر الح�ض��ارة
ّ
العربية التي �أن�ش��أها الع� ُ

وح�ضره��م و ُبدا ُته��م ،وتلف��ي
و�أعرا ُبه��م وحكما�ؤه��م و�صعاليكُه��م،
ُ
نف�س��ك �أم��ام محافله��م ومجال�س��هم ،ت�س��مع لهذا من روائع الأ�ش��عار،

و ُت�صغ��ي �إل��ى ذاك وه��و ي�ش� ّن ُف �آذان الم�س��تمعين بغرائ��ب الأخب��ار،
وتق��ر�أ لك ّت��اب ال ّدواوين ،و ُتطالع ر�س��ائل الخلف��اء والملوك ،وتتجلّى
إ�س�لامية الت��ي
بي��ن يدي��ك كثي� ٌ�ر م��ن مظاه��ر الح�ض��ارة العربي��ة وال
ّ

العربية خ ّفاق ًة عالي ًة من �أق�صى
عا�شت حِ َق ًبا من ال ّدهر حامل ًة راية
ّ

�أقا�ص��ي الب�لاد الإ�س�لامية ف��ي �آ�س��يا وب�لاد م��ا وراء ال ّنه��ر �إل��ى �آخر
نقط��ة مط ّل��ة على المحيط الأطل�س��ي غربا ،ومن �ش��مال الأندل���س �إلى
�أدغ��ال �إفريقية الم�س��لمة.
ق��د ال �أك��ون مبالغ��ا �إذا ق� ّ�ررت ف��ي ه��ذه الأ�س��طر �أن��ه ال يوج��د
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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افتتاحيـة العـدد

الم�ستعرب في�شر �أوج�ست

د� .شــوقـــي �ضيـــــف

د .طــــه حـــــ�سيـــن

د .حــــ�ســن ال�شـافـعـــي

ع�ش��اق لغة ال�ضاد
ولفت انتبا َه ّ
م�ش� ٌ
�روع ا�س��تقطب اهتمام اللغويينَ ،

ال��ذي �أ�صب��ح لل�ش��عر في��ه محاف��ل و�أ�س��واق ،وكان��ت القبيل��ة ُتعن��ى

الع�ص��ور المت� ّأخ��رة �إل��ى يومن��ا ه��ذا ف��ي مختل��ف الأجنا���س الأدبي��ة

وه��ا نح��ن �أوالء ن�ش��ه ُد الي��وم �إ�ص��دار الأج��زاء الثماني��ة الأول��ى من��ه

المتخ�ص�صي��ن كما لفتهم م�ش��روع المعجم التاريخ��ي للغة العربية،
ّ

الر�س��مي
ب�ش��اعرها و ُتك� ّ�ن ل��ه كل توقي��ر وتبجي��ل لأ ّن��ه ه��و الناط��ق ّ

والف��روع المعرفي��ة الحديث��ة الت��ي كتبه��ا �أ�صحابها باللغ��ة العربية

� -س��يكون المعج��م التاريخ��ي ال��ذي ي�ش��ارك في��ه جمه��ور غفير من

وال�صحاف��ة والإع�لام وغيره��ا لأنن��ا  -وه��ذا هو الف��رق بيننا وبين

اللغويين الذين يعملون تحت مظالت المجامع اللغوية والعلمية في

غيرنا ُ -ن� ّؤرخ لجميع الأحقاب والفترات الزمنية من الجاهلية �إلى

أكبر معجم و�أ�ضخم قامو�س ُين�ش ُئ ُه العرب للغتهم ،ال
الدول العربية � َ

وال�س��ؤال ال��ذي ي�ش��ترك ف��ي طرح��ه جمي ُعه��م :لم��اذا ه��ذا الت� ّأخ��ر في

با�سمها ،والمدافع عنها في المحافل ،والمنافح عن �شرفها ،وال ّذائ ُد
ع��ن حماه��ا ،والوا�ص��ف لأمجاده��ا عند تالق��ي الأقران.

�ات ك�أداء حال��ت
�صم��اء وعقب� ٌ
ثم��ة عوائ��ق ّ
م� ّ�رة �أخ��رى �أق��ولّ :

دون الإ�س��راع في �إنجاز هذا الم�ش��روع العمالق ،يمكن �إيجازها في

أهم ّي��ة والمنزلة؟
�إنج��ازه �إذا كان به��ذه ال ّ

العربي
�عر
وحي��ن ّ
يتتب��ع الق��ارئ العرب��ي ه��ذا ال�ش��أن يج��د � ّأن ال�ش� َ
ّ
ف��ي الجاهلي��ة ممت� ٌّد عبر ال�صحراء الوا�س��عة ابتداء م��ن تخوم تركيا

الع�صر الحديث� ،أي لمدة تزيد عن �س��بعة ع�ش��ر قرنا من حياة اللغة،

العربية الجماعية،
العربية فقط ،و�إ ّنما ي�ؤرخ للذاكرة
ُي�ؤرخ للألفاظ
ّ
ّ

ثالث��ة عنا�ص��ر ه��ي� )١( :ضخام��ة التراث الذي كُ ِت� َ�ب باللغة العربية

ال�ش��ام �إل��ى جن��وب ب�لاد اليم��ن ،والباح��ث يت�س��اءل كي��ف
ف��ي ب�لاد ّ

ونر�ص� ُد ال ّتطور اللغ��وي للألفاظ في الأع�صر التي ن� ّؤرخ للفظ فيها.

 ....ول�س��ائل �أن ي�س ��أل :ه��ل م��ن ال�س��هولة الت�أري��خ لجمي��ع �ألف��اظ

ال�صبح
و�أحداث تاريخها المجيد الحافل بكل م�ش� ّ�رف ومفيد ،وعند ّ

�شِ عرا ونثرا وعلوما وفنونا وفل�سفة وتاريخا �إذ � ّإن المعجم المن�شود

العلمي وال ّتحرير المعجمي �أن ي�س��تق�صي كل كالم
ي�س��تطيع البحث
ّ

العربي��ة ف��ي الأزمن��ة الغابرة والأزمن��ة الحا�ضرة؟ .نق��ول� :إ ّنه ل َع َم ٌل

وم��ن الإن�ص��اف واالعت��راف بالف�ض��ل لأهل��ه �أن ن�ش��ير للتاري��خ

الباهظ��ةُ )٣( .ع ْ�س� ُ�ر الت�ألي��ف بي��ن قل��وب العاملي��ن ف��ي المجام��ع

تغ��ّ�ص بال�ش��عراء المفلقي��ن والخطب��اء الم�صاقع؟

�ضخ��م تخ� ّ�ر ل��ه الجب��ال ه� ًّدا ،وت��رزح تح��ت وط�أت��ه الق� ّ�وة الب�ش��رية

والرئي���س
والراع��ي ال ّأول ّ
الرئي���س ّ
� ّأوال وللمعا�صري��ن ب �� ّأن ال ّداع��م ّ

المادية
ُي�� ّؤرخ لأكث��ر م��ن �س��بعة ع�ش��ر قرنا م��ن ال ّزم��ن )٢( .ال ّتكلف��ة
ّ

خوف المبالغة وخ�ش��ي ُة
اللغوي��ة م��ن م�ش��رق البالد ومغربه��ا ،ولوال ُ

لت بقوله تعالى﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ
الوقوع في ال ّزلل في اال�ست�شهاد لتم ّث ُ

الع��رب ال��ذي نطق��وا ب��ه ف��ي جاهليته��م والح��الُ � ّأن ك ّل قبيل��ة كانت
ولم��ا ج��اء ع�ص��ر التدوي��ن ،وكث��رت العل��وم والفن��ون اللّغوي��ة
ّ
غ�صت
أدبية وال�ش� ّ
وال ّ
�رعية التي ت�أ ّثرت بلغة الوحي وروح الإ�س�لامّ ،

�دركُ ك ّل��ه ال ُيت� َ�ركُ
المتل ّفع��ة بدث��ار الق�ص��ور والعج��ز ،ولك��ن م��ا ال ُي� َ
�ضي ُق ُدما لإنجاز هذا
ُج ُّل��ه ،وهذا ما �ش��حذ الهمم ،و�أوقد العزائ��م ُ
للم ّ

الم�ش��روع ،وق��د ق� ّ�رر ا ّتح��اد المجام��ع �أن يب��د�أ العمل مهم��ا كلّف من

ال�س��رى.
يحم ُد
ُ
القوم ُّ

�ف الدكت��ور
الأعل��ى له��ذا الم�ش��روع الف � ّذ ه��و العال��م الم �� ّؤرخ المث ّق� ُ
�سلطان بن محمد القا�سمي حاكم ال�شارقة والرئي�س الأعلى لمجمع

اللغ��ة العربي��ة بال�ش��ارقة  -حفظ��ه اهلل تعال��ى ،-وه��و ي�ش��رف عل��ى

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [الأنف��ال.]٦٣ :

المكتب��ات بالكت��ب ،وانت�ش��رت الم�ؤلف��ات ف��ي العل��وم الإ�س�لامية

ثم��ن وم��ن جه��ود ومن وق��ت ،وح�س��بنا �أن نقول للتاري��خ وللأجيال

وجها
خطط التنفيذ �إ�ش��رافا مبا�ش��را ،ويتابع �أعمال اللجان حا ّثا ُ
وم ّ

أحب��اء
أو�ض� ُ�ح ف��ي ه��ذا ال�س��ياق ل ُع ّ�ش��اق
وال ب�أ���س �أن � ِ
العربي��ة و� ّ
ّ

المختلف��ة كالتف�س��ير وعل��وم الق��ر�آن والحدي��ث وعلوم��ه والفق��ه

القادم��ة �أنن��ا بد�أن��ا فعلي��ا العم��ل والتحري��ر المعجم��ي عل��ى ب�صيرة

أهمية الم�شروع ت�أتي من كونه ُي� ّؤرخ لكل كلمة من
لغة ّ
ال�ضاد ب� ّأن � ّ

�فية والعلمي��ة
و�أ�صول��ه والتاري��خ الإ�س�لامي و�أن��واع العل��وم الفل�س� ّ

با ّتب��اع �أ�س��لوب علم� ّ�ي ُمحك��م ودقيق ،وبخطوات ثابت��ة نحو الهدف

لل�س��بل .وف��ي ه��ذا الإط��ار تق��وم
ونا�صح��ا ُ
ومذلّ�لا للعوائ��ق ومم ّه��دا ّ

المن�ش��ود ،ونبذنا ال ّت�ش��رذم واالنق�س��ام.

طيب��ة وخط��وات حثيث��ة لت�س��ريع الإنج��از بالتن�س��يق م��ع
بجه��ود ّ

العربية ابتداء من ع�صر ال ّنقو���ش القديمة التي خلّدها
كلمات اللغة
ّ
التاري��خ عل��ى ج��دران الكه��وف والجب��ال والمغ��ارات ف��ي موا�ض��ع
مختلف��ة م��ن جزي��رة الع��رب وم��ا حوله��ا ،م��رورا بالع�ص��ر الجاهلي
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البحت��ة ،والمكتب� ُة العربي� ُة الي��وم ف��ي م�ش��ارق الأر���ض ومغاربه��ا
حافل� ٌة بماليي��ن العناوي��ن ف��ي �ش��تى العل��وم والفن��ون.
�أ�ض��ف �إل��ى ذل��ك م��ا ج��ادت ب��ه قرائ��ح العلم��اء والأدب��اء ف��ي

�أق��ول ه��ذا ال��كالم قطع��ا للطري��ق �أم��ام �أه��ل ال ّتثبي��ط وزارع��ي
المعوق��ات ،وحي��ن االنته��اء م��ن الم�ش��روع ب ��إذن اهلل وتوفيق��ه -
ّ

اللجن��ة التنفيذي��ة الت��ي يحت�ضنه��ا مجم��ع اللغ��ة العربية بال�ش��ارقة

اللجنة العلمية في اتحاد المجامع ،واهلل الموفّقُ والهادي �إلى �سواء
الر�ش��اد.
ال�ص��راط ومهيع ّ
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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تأتي الزمة ومتعدية(((.
أمــا فــي الجانــب االصطالحــي :فقــد كثــرت تعريفــات

ونكتفــي بهــذا القــدر مــن التعريفــات لنعلــق عليهــا بإيجــاز،

البالغييــن لمصطلــح "اإليجــاز" ،وكلهــا تحــوم حــول معنــى

فرغــم أنهــا تبــدو متقاربــة تحــوم حــول معنــى واحــد ،نالحــظ

متقــارب وإن اختلفــت بعــض العبــارات ،ولعــل أقــدم مــن عرفــه

 -عنــد التدقيــق  -أنهــا تتمايــز إلــى ثــاث وجهــات ،علــى

هــو أبــو الحســن علــي بــن عيســى الرمانــي (ت)384 :

النحــو التالــي:

الــذي رأى أنــه" :العبــارة عــن الغــرض بأقــل مــا يمكــن مــن

أ)ـ وجهــة تــرى أن الحــذف ال يدخــل فــي اإليجــاز ،وهــذا مــا

الحــروف"((( ،وهــذا التعريــف نفســه اعتمــده الــرازي (ت:

يتضــح مــن تعريــف ابــن أبــي األصبــع القريــب العهــد.

 )606وزاد عليــه" :مــن غيــر إخــال"((( .وأمــا شــيخ البالغييــن

ب)ـ وجهــة تــرى أن اإليجــاز هــو كل كالم ال زيــادة فيــه
علــى المعنــى ،ســواء أكان اللفــظ أقــل أم مســاوياً ،وهــذا

عبــد القاهــر الجرجانــي (ت )474 :فيــرى أن اإليجــاز هــو:

"أن يُـ ّ
ـدل بالقليــل مــن اللفــظ علــى الكثيــر مــن المعنــى"(((.

ويأتــي الس ـ َّكاكي (ت )686 :فــي (مفتــاح العلــوم) بطريقــة

اإليجاز البالغي
ومكانته في القرآن الكريم

د.محمد األمين السماللي

خبير لغوي بدائرة الثقافة بالشارقة

متوســط ليكــون التعريــف بالمقارنــة مــع ذلــك المتوســط،

يــؤدي المقصــود ،ســواء بالحــذف أم باختيــار التعبيــرات ذات

فاصطلــح علــى تســمية المتوســط بيــن اإليجــاز واإلطنــاب:

الــدالالت الكثيــرة ،وهــذه الوجهــة هــي التــي نلمســها فــي بقيــة

"متعــا َرف األوســاط"((( ،وعليــه فقــد عــرف اإليجــاز بأنــه" :أداءُ
المقصــود مــن الــكالم بأقـ َّـل مــن عبــارات متعــا َرف األوســاط"،

التعاريــف وفــي مقدمتهــا تعريــف الرمانــي ،وهــو الــذي يبــدو

وعلــى هــذا التعريــف اعتمــد القزوينــي (ت )739 :فــي كتابــه
(اإليضــاح)  ،الــذي ســيصبح دســتور البالغــة العربيــة فــي
(((1

عــد مــن
• التعريــف بهــذا األســلوب البالغــي الــذي ُي ُّ

اســتخداماتها إلــى الخفــة والســرعة .والفعــل المجــرد منهــا
وجــز منطقــك وجــازة((( ،فهــو
"وجــزَ" ككــرم ،الز ٌم ،يقــالُ :
ُ

تعريــف ابــن األثيــر (ت )637 :فــي (المثــل الســائر)( ((1وهــو:

القــرآن الكريــم.

بالفتــح  -كوعــد  -فبعضهــم يجعلــه مــن الت ْعديــة بالحركــة؛

أهــم مباحــث البالغــة العربيــة ،مــع بيــان منزلتــه فــي
• اإلعــاء مــن شــأن البالغــة العربيــة ،وتقريــب

"وعــدت"  -بمعنــى:
فيقــال" :وجــزت الــكالم  -مــن بــاب
ُ

• المساهمة في خدمة اللغة ونشر محاسنها.

ووجــز وأوجــز"
"وجــز َ
"المقاييــس" رأى أن األوزان الثالثــة ُ

مباحثهــا للقــراء والجمهــور.

تعريف اإليجاز
فــي مدلولهــا اللغــوي :تحيــل مــادة (و ج ز) فــي مختلــف
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"أوجزتــه"((( ،ومصــدره :الوجــوز والوجــز((( .ولكــن صاحــب

( )1املحيط يف اللغة لل�صاحب بن عباد.153/7 :
( )2امل�صباح املنري للفيومي� ،ص.334 :
( )3نف�سه بت�صرف.
( )4املحيط يف اللغة.153/7 :

بالمرتبــة الوســطى بيــن "اإليجــاز" و"اإلطنــاب" ،والتــي يســميها
ج)ـ وجهــة تــرى ضــرورة االقتصــار علــى أقــل مــا يمكــن أن

بقــي تعريفــان ال بــد مــن إيرادهمــا إلكمال الصورة :أحدهما

"وجــز"
وجيــز ،أي قصيــر ســريع الوصــول إلــى الفهــم((( ،وأمــا َ

مــا يتضــح مــن تعريــف ابــن األثيــر ،وعليــه فهــو ال يعتــرف

أخــرى فــي التعريــف؛ حيــث رأى أن" :اإليجــاز" وصـ ٌ
ـبي
ـف نِسـ ٌّ
فــي مقابــل "اإلطنــاب"؛ فــا بــد مــن قياســه إلــى شــيء

العصــور المتأخــرة.

أهداف البحث :

الذي وضع له"(.((1

البالغيــون بـــ "المســاواة"(.((1

أنــه تغلــب علــى الســاحة البالغيــة ،وهــذا مــا يجعلنــا نعتمــده
فنقــول :إن اإليجــاز هــو "العبــارة عــن الغــرض بأقــل مــا يمكــن
مــن الحــروف".
واعتمــاداً علــى ذلــك نــرى أن اإليجــاز يتركــب مــن جانبيــن،
لفظــي ومعنــوي:

-1أمــا الجانــب المعنــوي فهــو :الوفــاء بالمعنــى كامــ ً
ا

"اإليجــاز :داللــة اللفــظ علــى المعنــى مــن غيــر أن يزيــد عليــه".

بدقائقــه ،وتوصيــل ذلــك إلــى "المســتقبِل" علــى الوجــه الــذي

والتعريــف الثانــي البــن أبــي اإلصبــع المصــري (ت:)654 :
"اختصــا ُر بعــض ألفــاظ المعانــي ليأتــي الــكالم وجيــزاً ،مــن

يجعلــه يتســاوى مــع "البــاثّ " فــي العلــم بــه.

ٍ
عــدول عــن لفــظ المعنــى
حــذف لبعــض االســم ،وال
غيــر
ٍ
ِ
( )5معجم مقايي�س اللغة البن فار�س.121/2 :
(� )6أورده ابن ر�شيق يف العمدة.150/1 :
( )7نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز للرازي� ،ص.176 :
( )8دالئل الإعجاز لعبد القاهر اجلرجاين� ،ص.463 :
( )9مفتاح العلوم� ،ص.177 :
( )10الإي�ضاح يف علوم البالغة.171/1 ،
( )١١املثل ال�سائر.275/2 :

-2وأمــا الجانــب اللفظــي فهــو :االقتصــاد فــي اللفــظ ،بمــا
يعنــي البراعــة فــي اســتخدام الكلمــات القليلــة وإدارتهــا فــي
هيئــة خاصــة تفــي بالغــرض ،فعلــى األديــب أن يتــروى فــي
اختيــار الكلمــة التــي تصيــب شــاكلة المعنــى ،الكلمــة التــي
تصــوره وتشــع بأحوالــه وتوحــي بأجوائــه ،ثــم يتــروى فــي
( )١٢حترير التحبري يف �صناعة ال�شعر والنرث.459 :
( )١٣ـ الإي�ضاح يف علوم البالغة.180/1 ،
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صياغــة الجملــة ليبــث فــي هيئاتهــا ويســكب فــي أعطافهــا

"اإليجــاز" ،هــو أنــه يعتمــد علــى كِ فّتيــن قلّمــا تعادلتــا ،تا ِنـ َ
ـك

أكبــر قــدر مــن المعنــى.

القصــد فــي اللفــظ ،والوفــاء بالمعنــى ،فــكل
الكِ فَّتــان همــا:
ْ

منزلة اإليجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم
ال تفتــأُ
كتــب البالغــة العربيــة تنــ ّوه بقيمــة أســلوب
ُ

اإليجــاز فــي ميــدان البالغــة ،وتعــ ُّده مــن أهــم خصائــص
اللغــة العربيــة ،ألن "العــرب إلــى اإليجــاز أ ْميَــل وعــن اإلكثــار

أبْعــد"((( ،و"العــرب تختصــر الــكالم ليخفّفــوه ،لعلــم المســتمع
بتمامــه ،فكأنــه فــي تمــام القــول"((( .ولهــذا أُثــر عنهــم فــي

مــن حــاول معادلتهمــا فهــو كمــن يحــاول الجمــع بيــن َ
ض َّرتيــن
ال يــكاد يعــدل بينهمــا مــن دون ميــل إلــى إحداهمــا.

ـص لــه مــن
فالــذي يقتصــد فــي ألفاظــه وعباراتــه ،ال محيـ َ

الحيْــف علــى المعنــى ،فهــو بيــن خياريــن :إمــا أن يعبــر عــن
َ
مــراده إجمــاالً ال تفصيــ ً
ا ،فبذلــك ال يوفــي المعنــى حقــه

ـوالت كثيــرة ،منهــا قــول جعفــر بــن يحيــى
ـات ومقـ ٌ
اإليجــاز كلمـ ٌ

يفصــل بعــض تفصيـ ٍـل هــو فيــه
وال يبلــغ مــا يريــد ،وإمــا أن ّ
مضطـ ٌّـر إلــى أن يحــذف كثيــراً مــن األدوات التــي تجلي المعنى

وقــد فعلــوا مثــل ذلــك فــي الشــعر؛ فقــد "قيــل لبعضهــم :مالَــك

كطيــر مقصــوص جناحــاه.

ٍ
توقيعــات فافعلــوا"(((.
ل ُكتّابــه" :إن قدرتــم أن تجعلــوا ُكتبكــم

ال تزيــد علــى أربعــة واثنيــن؟ قــال :هــي بالقلــوب أو َقـ ُع ،وإلــى

الحفــظ أســر ُع ،وباأللســن أعلَـقُ ،وللمعانــي أج َمـ ُع ،وصاحبُهــا
أبلــغ وأوجــز"(((.

ويقــول ابــن األثيــر عــن أســلوب اإليجــاز" :وهــذا نــوع

يقصــر عــن صاحبــه أو
وتق ـ ِّرره ،وبذلــك يخــرج كالمــه كثــوب ُ
يرجــح جانــب المعنــى ،ال يعبــأ بمــا بــذل فيــه
وأمــا الــذي ّ

مــن األلفــاظ ،فــا ســبيل لــه إال أن يلجــأ إلــى حشــود الــكالم
يرصهــا صفوفــاً ويســوقها أفواجــاً ،فــا يلبــث القــارئ أو
ّ
الســامع إال يســيراً حتــى يســأم مــن التطويــل ويعــرض عــن

مــن الــكالم شــريف ال يتعلــق بــه إال فرســان البالغــة؛ مــن

اســتقبال المزيــد.

بالقــدح ال ُم َعلّــى ،وذلــك لعلــو مكانــه ،وتع ـ ُّذر إمكانــه ،والنظ ـ ُر
فيــه إنمــا هــو إلــى المعانــي ال إلــى األلفــاظ ( ،)...ومثــال

أحدهــم يميــل إلــى هــذا الجانــب أو ذاك ،ولئــن اســتطاع
أحدهــم أن يقــارب بيــن الطرفيــن فــي جملــة أو اثنتيــن ،فلــن

هــذا كالجوهــرة الواحــدة بالنســبة إلــى الدراهــم الكثيــرة؛

يطــول بــه الــكالم حتــى يعــود إلــى طبيعــة اإلنســان ،وهــي

فمــن ينظــر إلــى طــول األلفــاظ يؤثــر الدراهــم لكثرتهــا ،ومــن

العجــز والنقصــان.

ســبق إلــى غايتهــا ومــا صلّــى ،وضــرب فــي أعلــى درجاتهــا

ينظــر إلــى شــرف المعانــي يؤثــر الجوهــرة الواحــدة لنفاســتها،

وبيــن هذيــن الطرفيــن يــدور البلغــاء والفصحــاء؛ فــا ينفـ ُّ
ـك

ومــن هنــا ينطلــق اإلعجــاز القرآنــي؛ فبأســلوبه الخــارج عــن

ولهــذا سـ َّـمى النبــي عليــه الســام الفاتح ـ َة "أ َّم الكتــاب" ،وإذا
نظرنــا إلــى مجموعهــا وجدنــاه يســيراً ليســت مــن الكثــرة إلــى

َطـ ْوق البشــر يســتطيع القــرآن أن يعــدل كِ فتـ ِـي الميــزان ،ويُقيــم

غايــة تكــون بهــا أم البقــرة وآل عمــران وغيرهمــا مــن الســور

أبعــد مــدى ،وبقــدر اقتصــاده فــي اللفــظ يكــون اتســا ُعه فــي

الــوزن بالقِ ْســط وال يُ ِ
خســر الميــزان ،فيقتصــد اللفــظ إلــى

الطــوال ،فعلمنــا حينئــذ أن ذلــك ألمــر يرجــع إلــى معانيهــا"(((.

المعنــى .يقــول الشــيخ عبــد اهلل دراز" :ضــع يــدك حيــث شــئت
ــد مــا أحصيتــه مــن الكلمــات َعــ ّداً ،ثــم
مــن المصحــف ،و ُع َّ

( )١٤اخل�صائ�ص البن جني.30/1 ،
( )١٥جماز القر�آن لأبي عبيدة.111/1 ،
( )١٦كتاب ال�صناعتني لأبي هالل الع�سكري.173 :
( )١٧نف�سه� ،ص.174 :
( )١٨املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر.265/2 :

وانظــر نســبة مــا حــواه هــذا الــكالم مــن المعانــي إلــى ذاك،

إن الســر فــي هــذه القيمــة التــي يحظــى بهــا أســلوب
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(الد َّفتَيْــن)،
أحـ ِ
ـص ِعدتهــا مــن أبلــغ كالم تختــاره خارجـاً عــن َّ
ْ
ثــم انظــر كــم كلم ـ ًة تســتطيع أن تبدلهــا أو تســقطها هنــاك!
فكتــاب اهلل كمــا يقــول ابــن عطيــة" :لــو نزعــت منــه لفظــة ثــم

أديــر لســان العــرب مــن أجــل لفظــة أحســن منهــا لــم توجــد"،

بــل هــو كمــا وصفــه اهلل تعالــى ﴿ :ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [هــود.((("]1:

موجــزاً فــي المــرة
ثاني ـ ًة فــي أقــل مــن آيــة واحــدة ،ولــم يكــن ِ
الثانيــة فحســب ،بــل فــي ذكرهــا األول كانــت موجــزة كأبلــغ مــا
يكــون اإليجــاز.

وممــا يشــ ُّد االنتبــاه فــي اإليجــاز القرآنــي ،أنــه يأتــي

فــي بعــض األحيــان علــى طريقتيــن؛ فهــو تــارة إيجــاز قصيــر
مختصــر جــداً ،وتــارة إيجــا ٌز مطــ َّول ؛ أي بالنســبة إلــى
المختصــر ال بالنســبة لمطلَــق الــكالم ،وللتوضيــح نم ِّثــل

بقصــة يوســف التــي وردت بالطريقتيــن:
قصهــا أو ًال بتفصيــل ،ابتــدا ًء مــن قولــه تعالــى:
فقــد َّ

﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [يوســف ]4 :إلــى قولــه تعالــى:
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوســف.]100 :
ثــم قصهــا بإيجــاز مختصــر فــي قولــه ..﴿ :ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ[﴾..يوســف.]100
فذكــر القصــة أوالً فــي تســعين آيــة وأربــع آيــات ،ثــم ذكرهــا

( )١٩النب�أ العظيم ،نظرات جديدة يف القر�آن الكرمي ،عبد اهلل دراز� ،ص106 :ـ.107
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علـمـاء الشـريعـة اإلسالميـة
ُ
في خدمة اللغة العربية
الدكتور خالد حسين الخالد

أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله بكلية املدينة اجلامعية بعجمان

وال يحــق ألحــد أن يتصــدى لتفســير كتــاب اهلل تعالــى أو شــرح
حديــث رســوله محمــد ﷺ ،وهــو قليــل البضاعــة فــي علــوم
اللغــة العربيــة ،وال ســيما النحــو والصــرف والمعانــي والبيــان.

إذ كيــف يســبح فــي اللُّجــج مــن ال يحســن الســباحة!

وقــد ع ـ ّد األصوليــون فيمــا ع ـ ّددوا مــن شــروط االجتهــاد أن
يكــون الفقيــه عالم ـاً باللغــة العربيــة ،نحــواً وصرف ـاً وبالغــة،
وإن لــم يبلــغ فــي ذلــك مبلــغ أئمتهــا.
إن كثيــراً مــن علمــاء الشــريعة خدمــوا اللغــة العربيــة فــي
بــل َّ

جوانــب عديــدة ،وكان بعضهــم معــدوداً فــي زمــرة علمــاء اللغــة
المفســر الشــهير صاحــب الكشــاف
العربيــة ،كالزمخشــري
ّ

وأســاس البالغــة ،والفيروزآبــادي صاحــب القامــوس وهــو

الشريعة من علوم العربية :
علماء
َت َض ُّل ُع
ِ
ِ
قلّمــا تجــد عالم ـ ًا مــن علمــاء الشــريعة اإلســامية ،إال وهــو متمكّ ــن مــن اللغــة العربيــة تحدث ـ ًا
ً
مفســر ًا أو فقيهــ ًا أو أصوليــ ًا ،وذلــك ألن نصــوص
وكتابــة ،وإعرابــ ًا وبيانــ ًا ،وبخاصــة إذا مــا كان ّ
الشــريعة اإلســامية المقدســة جــاءت باللغــة العربيــة فحســب ،وعلــى َســنَ ن كالم العــرب فــي
اإلعــراب والبالغــة ،بــل هــي فــي القمــة منهمــا.

العربيــة ،إذ كانــت
لــه رحلــة طويلــة
إلــى الباديــة ،وهــو
العربــي األصيــل،
وعلــى وجــه الخصوص
إلــى قبيلــة هذيــل،
التــي كانــت مــن
أفصــح قبائــل

فقيــه شــافعي ،والراغــب األصفهانــي صاحــب مفــردات
المالكــي ،وغيرهــم.

حتــى صــار حجــة فــي اللغــة ،وحياتــه كانــت بعــد زمــن

ألفــاظ القــرآن ،وابــن الحاجــب األصولــي الكبيــر والفقيــه
فــإن ثلــث علــم أصــول الفقــه تقريبــاً هــو
وأكثــر مــن ذلــكّ ،

ولــم

تخالــط لغتَهــا العجمــ ُة آنــذاك ،فحفــظ أشــعارها ونثرهــا،
االحتجــاج ،حيــث ولــد عــام ( 150هـــ) ومــات ســنة ( 204هـــ).

مباحــث لغويــة ،ويمكــن للمطلــع المتصفــح لكثيــر مــن كتــب

وإليك -أيها القارئ الكريم -بعض عباراته في ذلك:

فهارســها.

بلســان العــرب ،دون غيــره؛ ألنــه ال يَعلــ ُم مِ ــن إيضــاح ُج َمــلِ
ـاب أحـ ٌد جهـ َل َسـ َعة لســان العــرب ،وكثــرةَ وجوهــه،
علـ ِـم الكتـ ِ

األصــول أن يلحــظ ذلــك بيســر وســهولة حيــن ينظــر فــي

العربيــة:

أن القــرآن نــزل
بــدأت بمــا
قــال " : وإنمــا
وصفــت مــن ّ
ُ
ُ

وجمــا َع معانيــه وتف ُّرقهــا .ومــن َعلِمــه انتفــت عنــه ُّ
الشـ َبه التــي
ِ

هــذا ،وســأعرض شــواهد وأمثلــة تجلــي مــا ذكــرت وتقــرره،

ـت علــى مــن جهــل لســانها"(((.
دخلـ ْ
وقــال" :علــى ك ِّل مســلم أ ْن يتعلّــم مــن لســان العــرب مــا بلغــه

فــي الحقيقــة يخدمــون دينهــم وشــريعتهم قبــل كل شــيء.

ورســوله ،ويتلــو بــه كتــاب اهلل ،وينطــق بال ِّذكــر فيمــا افتُــرض
عليــه مــن التكبيــر ،وأُمــ َر بــه مــن التســبيح والتشــهد وغيــر

فــي واحــد مــن مياديــن علــوم الشــريعة ويتمثــل فــي ماقدمــه
أئمــة الفقــه وأصولــه لخدمــة اللغــة العربيــة المك ّرمــة ،وهــم

وأن محمــداً عبــده
ُجهـ ُده ،حتــى يشــهد بــه أن ال إلــه إال اهللّ ،

اإلمام الشافعي أحد الكبار الذين يُحت ُّج بعربيتهم:
ولنبــدأ باإلمــام الشــافعي ال ُق َرشـ ّـي ال ُم ّطلبـ ّـي ،إمــام المذهــب،

ذلك(((".

واضــع علــم األصــول فــي كتابــه الشــهير (الرســالة) ،إذ يبيــن

فــي مواضــع عــدة مــن رســالته العظيمــة أهميــة تعلّــم لســان
العــرب لمــن يــو ّد َف ْهــم َكتــاب اهلل وســنة رســوله ،بــل يوجــب

علــى الفقيــه أن يتقــن العربيــة أ َّيمــا إتقــان.
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فــي التم ّكــن مــن

العــرب،

شــذرات مــن جهــود علمــاء الفقــه وأصولــه فــي خدمــة اللغــة
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نفســه
والشــافعي
 كان نموذجــاً
لألصولــي الفقيــه

ثــم قــال" :وال يكــون ألحــد أن يقيــس ،حتــى يكــون عالم ـاً بمــا
الســنن ،وأقاويــل الســلف ،وإجمــاع النــاس،
مضــى قبلــه مــن ُّ
( )١الر�سالة� ،ص ،50ط ،1دار الكتب العلمية بريوت ،بتحقيق العالمة �أحمد حممد �شاكر.
( )٢امل�صدر نف�سه� ،ص.48

نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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واختالفهــم ،ولســان العــرب ... ،وعليــه فــي ذلــك بلــوغ غايــة

اللســان وظهــور مقصــد الشــرع ،وهــذا كالــكالم علــى األوامــر

ُجهــده ،واإلنصــاف مــن نفســه ،حتــى يعــرف مــن أيــن قــال مــا

والنواهــي والعمــوم والخصــوص وقضايــا االســتثناء ومــا

يقــو ُل ،وتَ ـ َر َك مــا يَتْ ـ ُرك"(((.

واقــرأ مــا كتبــه أبــو الحســين البصــري المعتزلــي فــي مقدمــة

كتابــه (المعتمــد فــي أصــول الفقــه) ،وهــو يب ّيــن مشــتمالت
علــم األصــول ويســرد مباحثــه:

ينصــه أهــل اللســان ،إال
يتصــل بهــذه األبــواب ،وال يذكــرون مــا ّ
علــى قــدر الحاجــة الماســة التــي ال عــدول عنهــا"(((.

وانظــر فيمــا مــا قالــه اإلمــام ال َّز ْر َكشــي فــي "بحــره المحيــط"

وهــو يــر ُّد علــى مــن يــرى أن علــم األصــول إنمــا هــو نُبــذ

"اعلــم أنــه لمــا كانــت أصــول الفقــه هــي طــرق الفقــه ،وكيفيــة

ُجمعــت مــن علــوم متفرقــة ،كعلــم الــكالم ،وعلــوم اللغــة ،وعلــم

والنهــي والعمــوم مــن طــرق الفقــه ،وكان الفصــل بيــن الحقيقــة

دققــوا النظــر فــي َف ْهــم أشــياء مــن كالم العــرب لــم تصــل إليهــا

االســتدالل بهــا ،ومــا يتبــع كيفيــة االســتدالل بهــا ،وكان األمــر

الفقــه .قــال  " : فالجــواب منــ ُع ذلــك ،فــإن األصولييــن

بــأن األمــر والنهــي والعمــوم
والمجــاز تفتقــر إليــه معرفتنــا ّ

النحــاة وال اللغويــون ،فــإن كالم العــرب متســع ،والنظــر فيــه

مــا الــذي يفيــد علــى الحقيقــة وعلــى المجــاز؛ وجــب تقديــم

متشــعب ،فكتــب اللغــة تضبــط األلفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة

أقســام الــكالم ،وذكــر الحقيقــة منــه والمجــاز ،وأحكامهمــا،

دون المعانــي الدقيقــة التــي تحتــاج إلــى نظــر األصولــي

ومــا يفصــل بــه بينهمــا علــى األوامــر والنواهــي ،ليصــح أن

باســتقراء زائــد علــى اســتقراء اللغــوي .مثالــه :داللــة صيغــة

أن األمــر إذا اســتعمل فــي الوجــوب كان حقيقــة .ثــم
نتكلــم ّ

"افعــل" علــى الوجــوب ،و"ال تفعــل" علــى التحريــم ،وكــون "كل"

نقــدم األوامــر والنواهــي علــى باقــي الخطــاب؛ ألنــه ينبغــي أن

وأخواتهــا للعمــوم ،ونحــوه ممــا نــص هــذا الســؤال علــى كونــه

يعــرف فائــدة الخطــاب فــي نفســه.((("...،

الجوينــي وال َّز ْر َكشــي َم ْعلَمتــان بارزتــان فــي َد ْو َحــة
اإلمامــان ُ

العربيــة الســامِ قة:

أن
وتأ ّمــل مــا قالــه إمــام الحرميــن الجوينــي " :اعلــم ّ

مــن اللغــة ،لــو فتشــت فــي كتــب النحــاة لــم تجــد فيهــا شــيئاً

مــن ذلــك غالبـاً .وكذلــك فــي االســتثناء مــن أن اإلخــراج قبــل
الحكــم أو بعــده ،وغيــر ذلــك مــن الدقائــق التــي تعــرض لهــا
األصوليــون وأخذوهــا مــن كالم العــرب باســتقراء خــاص،

معظــم الــكالم فــي األصــول يتعلــق باأللفــاظ والمعانــي .أمــا

وأدلــة خاصــة ال تقتضيهــا صناعــة النحــو"(((.

المعانــي ،فســتأتي فــي كتــاب القيــاس ،إن شــاء اهلل تعالــى.

العــز بــن عبــد الســام مــن أعــام الفقهــاء الذيــن بحثــوا فــي

فــإن الشــريعة
وأمــا األلفــاظ ،فــا بــد مــن االعتنــاء بهــا؛
ّ

(المجــاز) وأتقنــوا الكتابــة فيــه:

عربيــة ،ولــن يســتكمل المــرء خــال االســتقالل بالنظــر فــي
الشــرع ،مــا لــم يكــن ر ّيانــاً((( مــن النحــو واللغــة ،ولكــن لمــا

وهــل أخبــ ُرك ،أيهــا القــارئ الكريــم عــن كتــاب (مجــاز
القــرآن)((( لإلمــام العظيــم ســلطان العلمــاء العــز بــن عبــد

كان هــذا النــوع فنّــاً مجموعــاً يُنتحــى ويُقصــد ،لــم يُكثِــر
ـان
منــه األصوليــون ،مــع مســيس الحاجــة إليــه ،وأحالــوا مظـ َّ

الســام ،الفقيــه الشــافعي المجتهــد ،صاحــب (قواعــد
األحــكام فــي إصــاح األنــام) ،حيــث اســتخرج خمســة وأربعيــن

الحاجــة علــى ذلــك الفــن ،واعتنــوا فــي فنِّهــم بمــا أغفلــه أئمــة
العربيــة ،واشــتد اعتناؤهــم بذكــر مــا اجتمــع فيــه إغفــال أئمــة
( )٣امل�صدر نف�سه� ،ص.511 -510
( )٤املعتمد يف �أ�صول الفقه ،ج� 1ص ،8ط 1دار الكتب العلمية -بريوت.
( )٥لعله مل مينعها من ال�صرف؛ بناء على �أنّ م�ؤنثها ي�أتي على وزن ( َفعالنة) ،مع �أنّ امل�شهور يف
م�ؤنث ر ّيان هو ر ّيا[ .انظر امل�صباح املنري -روي].
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( )٦الربهان يف �أ�صول الفقه ،ج� 1ص  ،130ط -4م�صر.
( )٧البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،ج� 1ص ،14ط1413( 2هـ1992-م) ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف الكويت.
( )٨هو �سِ فْر �ضخم عظيم الفائدة ،يقع يف خم�س مئة وع�شرين �صفحة من القطع الكبري ،بح�سب
الطبعة املحققة ،بتحقيق الدكتور م�صطفى حممد ح�سني الذهبي ،وتقدمي �أحمد زكي مياين،
والنا�شر م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي بلندن1419( ،هـ1999-م).

وفص ـ َل الــكالم
نوع ـاً رئيس ـاً للمجــاز فــي كتــاب اهلل تعالــىَّ ،

فيمــا ُوضــع دا ّالً عليــه ثانيــاً لنســبة وعالقــة بيــن مدلولَــي

مئــة وتســعة أنــواع ،وأكثَ ـ َر مــن إيــراد األمثلــة علــى كل نــوع،

الحقيقــة والمجــاز ،وتلــك النســبة متنوعــة علــى مــا ســنذكره،

فــي النــوع الرابــع واألربعيــن ،وهــو مجــاز التشــبيه ،فجعلــه فــي

الحقيقــة والمجــاز ،فــا يصــح التجـ ّوز إال بنســبة بيــن مدلولَــي

حتــى يــكاد يخ ّيــل للقــارئ أن أكثــر كالم القــرآن مجــاز ،وإليــك

ـوي التعلــق بيــن محلَّـ ِـي الحقيقــة والمجــاز فهــو المجــاز
فــإذا قـ َ

قــال  بعــد أن ذكــر ثمانيــة أنــواع للحــذف" :فائــدة :ليــس

تســتعمل العــرب مثلــه وال نظيــره فــي المجــاز فهــو مجــاز

حــذف ال ُمضــاف مــن المجــاز؛ ألن المجــاز اســتعمال فــي غيــر
مــا وضــع لــه أوالً ،والكلمــة المحذوفــة ليســت كذلــك ،وإنمــا

التعقيــد ،فــا يُحمــل عليــه شــيء مــن الكتــاب والســنة ،وال

بعــض المقتطفــات القصيــرة:

التج ـ ّوز فــي أن يُنســب إلــى المضــاف إليــه مــا كان منســوباً

إلــى المضــاف ،كقولــه تعالــى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [يوســف ،]82:فنســبة الســؤال إلــى
القريــة والعِ يـ ِـر هــو التج ـ ّوز" .
(((

الظاهــر الواضــح ،وإذا َ
ض ُعــف التعلــق بينهمــا إلــى حــ ّد لــم

ينطــق بــه فصيــح ،وقــد تقــع عالقــة بيــن الضعيفــة والقويــة؛
فمــن العلمــاء مــن يتج ـ َّوز بهــا لقوتهــا بالنســبة إلــى العالقــة

الضعيفــة ،ومنهــم مــن ال يتجـ َّوز بهــا النحطاطهــا عــن العالقــة
القويــة" .
(((1

وقــال مق ّدم ـاً للفصــل الرابــع واألربعيــن فــي مجــاز التشــبيه:

وقــال" :المجــاز فــرع الحقيقــة؛ ألن الحقيقــة اســتعمال اللفــظ
فيمــا ُو ِضــع دا ّالً عليــه أو ًال ،والمجــاز اســتعمال لفــظ الحقيقــة

بجــرم ،أو مع ًنــى بمع ًنــى ،أو مع ًنــى
"العــرب إذا ش ـ َّبهوا ِجرم ـاً ِ
بجــرم ،فــإن أتــوا بــأداة التشــبيه كان ذلــك تشــبيهاً حقيقي ـاً،
ِ

( )٩جماز القر�آن� ،ص.17

( )١٠جماز القر�آن� ،ص.43
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ســنة األوليــن".

(((1

إمــام المالكيــة الكبيــر الشــهاب ال َق َرافــي يبــ ِّرز فــي (أبــواب

االســتثناء وأحوالــه):

محــب اللغــة العربيــة ،عــن كتــاب
وهــل أنبئــك ،عزيــزي
َّ
(االســتغناء فــي أحــكام االســتثناء) للفقيــه المالكــي الكبيــر

خدمــوا اللغــة العربيــة وعلومهــا ،وأبدعــوا فــي خدمتهــا أيمــا
إبــداع ،وهــم يحتســبون األجــر مــن اهلل تعالــى؛ ألن دافعهــم
إلــى هــذا كلــه خدمــة دينهــم وشــريعتهم وأهــل ملتهــم.
ومــا علينــا إال أن ننهــل مــن كتبهــم ،ونق ـ ّدر جهودهــم ،ونتابــع

الســير علــى خطاهــم ،وندعــوا لهــم.

اإلمــام شــهاب الديــن القرافــي( ،((1صاحــب (الذخيــرة) فــي
الفقــه ،و(الفــروق) فــي القواعــد الفقهيــة ،و(نفائــس األصــول
شــرح المحصــول) فــي أصــول الفقــه ،وغيرهــا؟!
إن كتــاب (االســتغناء) فريــد مــن نوعــه ،إذ اســتوعب القرافــي
ّ
فــي كتابــه هــذا -الــذي طبــع فــي مــا يزيــد عــن ســبع مئــة
صفحــة مــن القطــع الكبيــر -جميــع أنــواع االســتثناء وأحوالــه
بمــا ال مزيــد عليــه ،بــل ربمــا تجــده قــد أســرف فــي ذلــك،
وجــاء فيــه بمــا لــم يخطــر علــى بــال النُّحــاة وأهــل اللغــة عامــة،
وال يتســع المجــال لالقتبــاس مــن أقوالــه ونصوصــه ،وأكثــر

عناويــن األبــواب دا ّلــة علــى خالصــة مضمونها،ويتضــ َّوع

وإن أســقطوا أداة التشــبيه كان ذلــك تشــبيهاً مجازيـاً ،ولذلــك

ـت ومالُــك ألبيــك» ،وفــي هــذا الحديــث
ومنهــا :قولــه ﷺ« :أنـ َ

أمثلــة:

مجــاز مــن وجهيــن:

منهــا :قولــه ﴿ :ﯞ ﯟ ﴾ [األحــزاب ]6 :أي :مثــل
أمهاتهــم فــي الحرمــة ،وتحريــم النــكاح.

ومنهــا :قولــه ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [األحــزاب]4 :
أي :مثــل أبنائكــم فــي تحريــم حالئلكــم.

ومنها :قوله ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [يوسف ]21 :أي :مثل ولد.

ومنهــا :قــول رســول اهلل ﷺ للمغيــرة« :يــا بُنَـ َّـي مــا ينصبُــك

منــه» أي :مــن الدجــال.

أحدهمــا :تشــبيههما بمــا يملكــه األب .والثانــي :أنــه أمــ ٌر
نفســك ومالَــك مــن أبيــك منزلــة
بلفــظ الخبــر ،ومعنــاه :ن ـزِّل َ

المملــوك مــن المالــك ،وهــذا كلــه يُ َســ ّمى التشــبيه البليــغ؛
ألنــك تشـ ّبه شــيئاً بشــيء الشــتراكهما فــي وصــف واحــد ،فــإذا

أردت المشــابهة فــي جميــع الوجــوه والصفــات أســقطت أداة
َ
التشــبيه حتــى كأنــه هــو مــن غيــر فــرق بينهمــا... .

ومثــل قولــه﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [البقــرة ]25 :أي:

وكذلــك قولــك لألجنبــي" :يــا بنــي" معنــاه :يــا نظيــر بنــي فــي

هــذا مثــل الــذي ُرزقنــاه مــن قبــل.

ومنهــا :قولهــم :أبــو يوســف ،أبــو حنيفــة :يريــد أنــه مثلــه فــي

 ]43أي :مثــل ســنة األوليــن.

الشــفقة والرحمــة.
الفقــه والفطنــة ،...وكذلــك قولهــم :أنــت ســمعي ،وبصــري،
معنــاه :أنــت عنــدي فــي العــزة والمنزلــة مثــل ســمعي وبصــري.
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ومنهــا :قولــه﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [فاطــر:
وقولــه ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الكهــف ]55 :أي :مثــل

فهــرس ذلــك العِ لْــق
َع ْر ُفهــا مــن خــال اســتقراء الباحــث
َ
النفيــس !
اإلمــام اآلمــدي يبــدع البحــث فــي جوانــب أخــرى مــن علــوم
العربيــة:
ولــو قــرأت مقدمــات كتــاب ســيف الديــن اآلمــدي فــي أصــول
الفقــه ،لرأيــت دقــة مــا بعدهــا دقــة فــي عــرض المباحــث
النحويــة الضروريــة لــدارس علــم األصــول ،وبخاصــة االســم
وتقســيماته فــي كالم العــرب ،وهــو كالم طويــل ،ال يتســع
المقــال لذكــره ،وال الختصــاره(.((1

وفــي الختــام ،ال يســعني إال أن أقــول :رحــم اهلل علماءنــا
األبــرار األخيــار ،حملــة الشــريعة الغــراء وفقهاءهــا ،الذيــن
( )١١جماز القر�آن� ،ص.149-148
( )١٢هو �أحمد بن �إدري�س امل�شهور بالقرا ّيف ،ن�سبة �إىل القرافة بالقاهرة ،وهو �أحد �أ�شهر تالميذ
الإمام العز بن عبد ال�سالم.
( )١٣انظر الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،للآمدي ،علي بن حممد ،ط 1423( 1هـ2002-م) ،دار
�إحياء الرتاث العربي -بريوت ،ج� 1ص.69 -29
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س :1مــا األســس التــي شــكّ لت شــخصيتكم

االطــاع ،شــغو ًفا بكتــب التــراث وبخاصــة كتــب التــراث

ا لعلميــة ؟

الشــرعي ،وكان إلــى جانــب ذلــك منفتحــا علــى العصــر فــي

ج :1إن أهــم هــذه األســس هــي اإليمــان بــاهلل ،واالنتمــاء
إلــى الهويــة العربيــة اإلســامية ،والتعلــق بتــراث هــذه األمــة،
والحــرص علــى الدقــة فــي البحــث ،واألمــل فــي أن تكــون
أمتنــا أ ّمــة متقدمــة فــي مضمــار الحضــارة.

س :2نرغــب فــي الســماع لألعــوام األولــى التــي
قضيتموهــا فــي بنــاء مالمــح ومعالــم شــخصيتكم
العلميــة ،متــى كانــت البدايــات األولــى ؟ بمــن
ّ
تأثرتــم ،وكيــف اســتوى عودكــم فــي هــذه
الدراســات؟
ج :2لقــد ولــدت فــي مكــة المكرمــة ونشــأت فــي المدينــة
المنــورة ،ومنهــا ومــن مســجدها العظيــم وحلقاتــه العلميــة
إلــي نفحــات مــن العلــم وبــركات
وأجوائــه المباركــة ســرت َّ

قــراءة المجــات العلميــة والثقافيــة ،كمجلــة المنــار ،ومجلــة
الهــال ،ومجلــة الرســالة والثقافــة .وكان علــى عالقــة بكثيــر
مــن العلمــاء والمثقفيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وخارجهــا .وكان مجلســه ال يخلــو دائمــا مــن النقــاش العلمــي
واألدبــي فــي شــتى الموضوعــات .وكانــت لدينــا فــي المنــزل
مكتبــة متوســطة تحفــل بكتــب التــراث الشــرعي مــن تفســير
وحديــث وعقيــدة وفقــه وغيــر ذلــك ،إلــى جانــب كتــب األدب،
ودواويــن الشــعر ،وكتــب التراجــم والرجــال .وقــد قــرأت علــى
والــدي فــي كثيــر مــن هــذه الكتــب ،كمــا كان هــو أول معلــم
أعطانــي دروســا فــي النحو،حتــى تســتقيم قراءتــي .وذلــك كلــه
فــي بدايــات المرحلــة االبتدائيــة.
وكان أول كتــاب ملكتــه هــو كتــاب "جواهــر األدب
فــي أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب" للســيد أحمــد الهاشــمي،



وهــو كتــاب يحتــوي علــى نمــاذج جيــدة مــن فنــون األدب

مــن التحصيــل ،كانــت األعــوام األولــى فــي حياتــي ذات أثــر

إلــي عندمــا رأى
العربــي خــال العصــور .وقــد أهــده أبــي َّ

واللغــوي .لقــد كان والــدي الشــيخ محمــد بــن حســن الضبيــب

الشــعر فــي المرحلــة المتوســطة ،وقــد كان لهــذا الكتــاب أثــره

(أمطــر اهلل علــى جدثــه شــآبيب الرحمــة) مثقفــا ،واســع

الكبيــر فــي إغنــاء حصيلتــي مــن تاريــخ اللغــة العربيــة وآدابهــا

كبيــر فــي بنــاء حياتــي العلميــة واختيــار مســتقبلي األكاديمــي

شــغفي بــاألدب ،وولعــي بقــراءة الشــعر ،ومحاوالتــي قــرض

أحـــمــــد الضـبـيــــب
فـي سطـــور
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الســامي بعامــة ،والعربــي بخاصــة ،وكان طلعــة لــكل جديــد في
الدراســات اللغويــة وغيرهــا ،ممــا يتعلــق بموضــوع دراســتي،

المعتمــدة علــى الدراســات الغربيــة المعاصــرة ،ويُن َِّظــرون

للموضوعــات اللغويــة ،دون وعــي بمــا فــي تراثنــا مــن كنــوز

المعهــد يهتــم بالعلــوم الشــرعية والعربيــة بالدرجــة األولــى،

ففتحــت لــي توجيهاتــه -مــع قســوتها فــي ذلــك الوقــت -آفاقــا

معرفيــة ،ســواء فــي الناحيــة اللغويــة أو فــي بعــض الحقــول

لــم أكــن أعرفهــا أو أصــل إليهــا بــدون حرصــه و إصــراره.

األدبيــة األخــرى ،ولــو أسســوا لدراســاتهم باالطــاع علــى

والمعاصــرة ،فإلــى جانــب الــدروس المكثفــة فــي علــوم القــرآن

س :3اقتــرن اســم الدكتــور أحمــد الضبيــب

فــي ذلــك الوقــت المبكــر مــن حياتــي.
بعــد إنهــاء المرحلــة االبتدائيــة اقتــرح والــدي أن ألتحــق
بالمعهــد العلمــي الســعودي فــي المدينــة المنــورة ،وكان هــذا
لك ّنــه مــع ذلــك لــم يكــن منغلقــا ،وإنمــا كان يمــزج بيــن األصالــة
والحديــث ،والخــوض فــي كتــب تعــد اآلن مــن المراجــع التــي
ال تــكاد تذكــر فــي الجامعــات مــن كتــب العقيــدة والفقــه

ال�سالم على جاللة الملك الح�سن الثاني ملك المغرب 

وأصولــه والتفســير وعلومــه ،والحديــث ومصطلحــه ،كنــا نقــرأ
األدب العربــي فــي كل عصــوره ونطلــع علــى جميــع أطيافــه،
دروســا فــي علــوم
دون اســتبعاد أي نــوع منــه .وكنــا نأخــذ
ً
ودروس ا فــي الترييــة الفنيــة مــن رســم ونحــوه،
الجغرافيــا،
ً

كمــا نــدرس مواضيــع فــي الرياضيــات .ونحوهــا مــن العلــوم.

العربيــة قــد اســتبحرت وأخــذت تعطــي ثمارهــا الوفيــرة ،وقــد
وصلتنــا فــي المدينــة مؤلفــات الكبــار :طــه حســين ،والعقــاد،
والرافعــي ،وزكــي مبــارك ،وغيرهــم مــن المفكريــن ،ورواد
الشــعراء والنقــاد وعمالقــة الصحافــة ،فتعلقــت النفــس بهــم
وبنتاجهــم ،وكانــت القاهــرة الهــدف الــذي يتطلــع إليــه كل
مثقــف كــي يكــون قريبــا مــن منبــع الثقافــة ومرتكــز المثقفيــن.
ولذلــك عندمــا أنهيــت المرحلــة الثانويــة مــن المعهــد العلمــي
الســعودي -وكنــت األول علــى فرقتــي فــي تلــك الســنة -تهيــأ
متاحــا مــن
لــي االبتعــاث إلــى خــارج المملكــة ،فقــد كان ذلــك
ً

قبــل الدولــة للثالثــة األول الناجحيــن مــن المعهــد .وفعــا
شــددنا الرحــال إلــى القاهــرة ،وهنــاك التحقــت بكليــة اآلداب،
بجامعــة القاهــرة فــي قســم اللغــة العربيــة .وفــي هــذا القســم
شــرفت بالتلمــذة علــى كبــار األســاتذة واللغوييــن مــن أمثــال
الدكتــور شــوقي ضيــف ،والدكتــور حســين نصــار ،والدكتــورة
ســهير القلمــاوي ،والدكتــور شــكري عيــاد ،والدكتــور ســيد
يعقــوب بكــر ،والدكتــور يحيــى نامــي ،والدكتــور عبــد العزيــز
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لدراســاتهم يجعلهــا أصيلــة ومبتكــرة.
اللغة عندي هي العشق األول ممثلة في أعمال اللغويين

فــأي الحقــول األقــرب إلــى نفســك؟
ّ

العــرب القدمــاء ،وإســهامات الباحثيــن المعاصريــن ،ومتمثلــة

ج :3أعتقــد أن علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا والتــراث العربــي

فــي الحــراك الفكــري علــى الســاحة العلميــة واإلبداعيــة،

متواشــجة ،يشــد بعضهــا بعضــا ،وال يكتمــل البحــث فــي أحــد

وبوصفهــا لغــة نابضــة بالحيــاة فــي مســير ة األمــة ،ويهمنــي

حقولهــا إال بالنظــر فــي الحقــول األخــرى ،فــا ســبيل للقــول

كثيــرا وضــع اللغــة العربيــة هــذه األيــام ،ومــا يطــرأ عليهــا مــن

بــأن فالنــا لغــوي ال شــأن لــه بــاألدب ،أو هــو ناقــد ال شــأن

تغيــر أو تطــور أو انكمــاش فــي كثيــر مــن المواقــع.

لــه بالنحــو واللغــة ،ال بــد للمتخصــص فــي أي حقــل مــن

كان هــذا فــي الخمســينيات مــن القــرن العشــرين وحينهــا
كانــت النهضــة الثقافيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن البــاد

بحقــل اللغويــات والدراســات األدبيــة والتراثيــة،

مــا فــي التــراث مــن قضايــا تهمهــم لــكان فــي ذلــك إغنــاء

حقــول المعرفــة اللغويــة أو األدبيــة أو الشــرعية مــن أن يكــون

س :4مــا الكتــاب الــذي كان لــه أثــر بالــغ فــي
توجهاتكــم اللغويــة؟
ّ

ال�سالم على جاللة الملك الح�سين بن طالل ملك الأردن 

علــى صلــة بحقــول اللغــة المختلفــة مــن صوتيــات ،وتركيــب،

األهوانــي ،والدكتــور يوســف خليــف ،رحمهــم اهلل جميعــا،

وبنيــة ،ومعجــم .واللغــوي البــد أن يكــون علــى عالقــة قويــة

وغيرهــم مــن أفاضــل األســاتذة وكبــار الباحثيــن.

بــاألدب واألســاليب البيانيــة العربيــة ،إن لــم يكــن علــى ســبيل

العربــي الــذي يتأمــل النــص القرآنــي ال بــد أن ينطلــق

فــي القاهــرة تعلمــت بدايــات البحــث العلمــي واتصلــت

التخصــص فعلــى ســبيل المعرفــة الجيــدة واالطــاع المفيــد.

منــه إلــى آفــاق واســعة مــن الــدرس اللغــوي فــي كثيــر مــن

بآفــاق الدراســات األدبيــة واللغويــة بشــكل أكاديمــي ،وعرفــت

ولذلــك فــإن مــن الملحــوظ أن بعضــا مــن لغويينــا المعاصريــن

الموضوعــات ،وســيجد فــي المعالجــات اللغويــة الثريــة التــي

يهجمــون علــى العلــم اللغــوي مــن خــال دراســاتهم الحديثــة

قــام بهــا علماؤنــا القدمــاء حــول الكتــاب الكريــم ســواء فــي

المنتديــات الثقافيــة ،فكتبــت بحوثــا أدبيــة نشــر بعضهــا فــي
الصحــف الســعودية ،ثــم كان االبتعــاث بعــد البكالوريــوس

القــرآن الكريــم هــو الكتــاب المبهــر لغويــا .واللغــوي

إلــى بريطانيــا لمرحلــة الدراســات العليــا ،وهنــاك التحقــت
بقســم اللغــات الســامية ،وفــي هــذا القســم اتصلــت بآفــاق
أخــرى تتعلــق بالدراســات اللغويــة الســامية الواســعة ،وثقفــت
شــيئا مــن هــذه اللغــات كالعبريــة واآلراميــة والســريانية
وآدابهــا ،وقــرأت قــراءات مكثفــة فــي عوالــم هــذه اللغــات،
ومــا كان ذلــك ممكنــا فــي البــاد العربيــة .وكان مــن حســن
الحــظ أن وفقــت بمشــرف جــاد ،لــم يكــن يرضيــه القليــل،
وال يكفيــه النــزر ،وإنمــا يتوقــع مــن الطالــب دائمــا المزيــد
مــن االطــاع ،والمزيــد مــن اإلبحــار فــي لجــج التــراث اللغــوي
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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هــذه الدراســات تلتحــم البالغــة مــع النحــو فــي مســير واحــد.

عمــان .وقــد لقيــت ترجمتــي للكتــاب ترحيبــا وإشــادة مــن قبــل

وعلــى الصعيــد المعجمــي هنــاك نشــاط ملحــوظ وبخاصــة

كبــار اللغوييــن ومنهــم األســتاذ الدكتــور إبراهيــم أنيــس (رائــد

فــي المغــرب العربــي الكبيــر ،فالدراســات المعجميــة هنــاك

الدراســات اللغويــة فــي البــاد العربيــة) الــذي بعــث إلــى

تلقــى نهضــة غيــر مســبوقة.

برســالة مشــجعة ،واألســتاذ الدكتــور أحمــد مطلــوب الــذي

أ ّمــا الدراســات المتعلقــة بمكانــة اللغــة العربيــة فــي المجتمــع

كتــب مقالــة ضافيــة عــن الكتــاب .وبعــد ذلــك بمــدة توالــت

فهــي مــا زالــت قليلــة ،وتحتــاج إلــى جهــود علميــة حثيثــة تســبر
أغــوار اللغــة فــي المجتمــع ،وتبيــن مكانتهــا فيــه .وأقصــد بهذا
الدراســات القائمــة علــى الجهــود الميدانيــة ،واإلحصــاءات
أن يكــون عليــه حاضــر هــذه اللغــة ومســتقبلها.

س : 8فــي ظـ ّـل التطورات والتغيرات التي يشــهدها
ـدد الســؤال
واقــع اليــوم علــى أكثــر مــن صعيــد يتجـ ّ
عــن وســائل ترســيخ اللغــة العربيــة بيــن أبنائهــا
فــي واقــع تتالطــم فيــه أمــواج ثقافيــة وفكريــة
ولغويــة متعــددة ،فكيــف يمكننــا تعزيــز األمــن
اللغــوي؟

وفيمــا يتعلــق بمقارنــة الدراســات الدراســات اللغويــة
التفســير أو فــي الغريــب أو فــي اإلعــراب ،أو فــي القــراءات
أوفــي اللهجــات العربيــة الكثيــر مــن اآلفــاق الرحبــة الملهمــة

والجســد ،ويســتطيع الباحــث عــن طريقــه الوصــول بســهولة

لدراســاته.

وســرعة إلــى مرحلــة اإلبــداع واالبتــكار .بــا لغــة وطنيــة يكــون
اإلبــداع محــدودا ،وإذاكان باللغــة الوطنيــة ازداد انتشــار العلــم

س :5كيــف يمكــن وصــف واقــع اللغــة العربيــة

فــي المجتمــع وتعــددت وســائل اإلبــداع واالبتــكار.

ووصــف الــدواء؟

س :6بوصفكــم أســتاذا أكاديميــا وباحثــا فــي

ج :5واقــع اللغــة العربيــة فــي الوقــت الحاضر ال يســر الغيورين

تطــورا فــي
اللغويــات ،هــل يشــهد هــذا الحقــل
ّ

اليــوم فــي عالمنــا العربــي ،تشــخيص الــداء

عليها،فهــي تعانــي مــن الغربــة بيــن أبنائهــا الذيــن تنكــروا لهــا
فــي كل المجــاالت ،فلــم تَ ُعــد لغــة الســوق ،وال الطــب ،وال
العلــم ،وال التعليــم فــي الجامعــات ،وأخــذت اللغــات األجنبيــة

العالــم العربــي؟ وهــل يمكــن أن يلحــق أو يســابق

النتــاج العلمــي فــي هــذا المجــال؟
ج :6حقــل الدراســات اللغويــة مــن الحقــول النشــطة فــي

مكانهــا فــي المرافــق الســياحية وســاحات المؤتمــرات،

العالــم العربــي ،وهــو يتــوزع بيــن الدراســات التقليديــة التــي

والمنتديــات حتــي بيــن العــرب أنفســهم.

تبحــث فــي قضايــا المتــن اللغــوي مــن خــال معطيــات

اللغــة مثــل العملــة تزدهــر بالــرواج ،وتنتعــش بالتــداول،

التــراث ،وتقارنهــا بعــض الشــيئ بالتطــورات الحديثــة فــي

وتعتــز باالســتعمال ،فمتــى فقــدت ذلــك أصيبــت بالكســاد،

العالــم الغربــي علــى وجــه الخصــوص .والدراســات اللغويــة

واقتربــت مــن المــوت ،وبقيــت حبيســة فــي مجلــدات الكتــب،

الحديثــة التــي تتبنــى النظريــات اللغويــة الجديــدة فــي الغــرب

علــى رفــوف المكتبــات .وأي أمــة فــي هــذا العالــم المتقــدم

وتطبقهــا علــى اللغــة العربيــة ،وهنــاك معالجــات جــادة

الحقــل .وتع ـ ّد جامعــة الملــك ســعود-في المملكــة -الســباقة
نتاجــا فــي مجــال الترجمــة.
واألكثــر ً

الموثوقــة ،التــي يمكــن أن تعطــي صــورة حقيقيــة لمــا يمكــن

المعرفــة ،والعلــم الــذي يؤخــذ باللغــة الوطنيــة يمتــزج بالفكــر

الترجمــات األكاديميــة مــن قبــل تالميذنــا وزمالئنــا فــي هــذا

العربيــة بمــا يجــري فــي الغــرب ،فالحــقّ أننــا فــي هــذا العصــر
أصبحنــا جــزءا مــن العالــم الــذي نعيشــه في جميــع المجاالت،
وأصبــح االطــاع علــى مــا عنــد اآلخــر أمــرا ضرويــا ،نأخــذ
منــه مــا يتفــق وخصوصيــة لغتنــا العربيــة ،ولســنا فــي ســباق
مــع أحــد وإنمــا هــي أفــكار قــد تنبــت عندنــا أو عنــد غيرنــا.

ج :8م ّمــا ال شــك فيــه أن الوضــع اللغــوي الراهــن فــي البــاد

ونحــن نعلــم أن العلــم ليــس لــه وطــن ،كمــا أن الجهــود العالميــة

العربيــة يهــدد األمــن اللغــوي ،وتهديــد األمن اللغــوي هو تهديد

فــي كل العلــوم ماهــي إال جهــود بنيــت علــى معطيــات تراكميــة

للهويــة العربيــة بمفهومهــا الواســع .فمــن المعلــوم أنــه منــذ أن

مــن مختلــف الحضــارات والبيئــات .والمهــم فــي األمــر كلــه أن

خرجــت اللغــة العربيــة مــن أرض العــرب وانتشــرت فــي البــاد

تخــدم هــذه الدراســات لغتنــا فــي المنهــج والتطويــر ،وتســهم

اإلســامية خــارج الجزيــرة لــم تعــد هــذه اللغــة لغــة الجنــس

فــي جعلهــا لغــة فاعلــة فــي الحيــاة.

العربــي وحــده ،وإنمــا هــي لغــة الثقافــة العربيــة اإلســامية،
وكل مــن كان منتميــا لهــذه الثقافــة فهــو بالضــرورة عربــي،

س :7تذكــر لكــم ريــادة فــي الترجمــة اللغويــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،هــا حدثتمونــا
عــن هــذه التجربــة.

خــال اللغــة ،ودعــاة اإلقليميــة اللغويــة ،أو العرقيــة اللغويــة

ج :7لقــد كنــت -وهلل الحمــد  -أول ســعودي يترجــم كتابــا

الذيــن يحاولــون تفتيــت لحمتنــا الثقافيــة باالنحيــاز إلــى

لغويــا ،وذلــك عندمــا صــدرت ترجمتــي لكتــاب البروفيســور

وتمثــل العربيــة أساســا مهمــا مــن أســس هويتــه الثقافيــة.
ولذلــك فــإن علينــا أن نكافــح دعــاة التفرقــة اإلثنيــة مــن

اللغــات اإلقلميــة ،ظا ّنيــن أنهــا فــي صــراع مــع العربيــة .مــع

ت.م.جونســتون ،أســتاذ اللغــة العربيــة فــي جامعــة لنــدن،

أن العربيــة لــم تكــن فــي يــوم مــن األيــام لغــة صــراع مــع

المتســارع لــم تتقــدم إال عــن طريــق تشــجيع لغتهــا وتفعيلهــا

تتنــاول القضايــا المتعلقــة بتحليــل الخطــاب ،ولســانيات

بعنوان"دراســات فــي لهجــات شــرقي الجزيــرة العربيــة" عــن

اللغــات األخــرى ،وإنمــا كانــت دائمــا لغــة التعايــش بيــن جميــع

جامعــة الملــك ســعود ،ســنة 1975م .وهــو دراســة مســتقصية

الثقافــات ،فالمســلمون عندمــا دخلــوا البــاد المفتوحــة لــم

فــي المجتمــع ،ألن اللغــة هــي وعــاء الفكــر ،ووســيلته إلــى

النــص ،والتداوليــة ،والســيميائيات ،وغيرهــا ،وفــي كثيــر مــن

للهجــات العربيــة فــي بلــدان الخليــج العربــي مــن الكويــت إلــى

يســتأصلوا لغاتهــا كمــا فعــل المســتعمرون المعاصــرون-
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شخصيات وأعـــالم

التــراث .هــذا الكتــاب يعــد مــن أوائــل كتــب األمثــال التــي

بعنــوان" نظــرة فــي حركــة إحيــاء التــراث فــي المملكــة العربيــة

ألفــت فــي القــرن الثانــي الهجــري .وهــذه النشــرة هــي النشــرة

الســعودية" .كان بحثــا استكشــافيا ،لكننــي مــا لبثــت بعــد

األولــى للكتــاب وقــد صــدرت بالريــاض ســنة 1970م .وأنــوي

ذلــك أن تعمقــت فــي الموضــوع بزيــادة االطــاع والكشــف

اآلن إصــدار نشــرة جديــدة للكتــاب فيهــا تحديــث وزيــادات

والتحليــل ،واســتمرت مســيرة هــذا المشــروع البحثــي أكثــر

بنــاء علــى المعطيــات الجديــدة فــي عالــم التــراث ،منــذ

مــن ســتة وأربعيــن عامــا ،وكان مــن ثمراتــه عــدة كتــب هــي:

إصــداره ألول مــرة حتــى اآلن.

 -آثــار الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ،ســجل بيبليوجرافــي

ثــم حققــت كتابــا آخــر نفيســا مــن كتــب التــراث األدبــي

م��ع خ��ادم الحرمي��ن ال�ش��ريفين المل��ك فهد بن عب��د العزيز 
الذيــن حاولــوا اجتثــاث اللغــات الوطنيــة للمجتمعــات -وإنمــا
أبقــى المســلمون علــى لغــات األمــم التــي دخلــوا أراضيهــا،
فتعايشــت العربيــة مــع اللغــات المحليــة كالفارســية والكرديــة
واألمازيغيــة وغيرهــا دون تنافــر ،فكانــت العربيــة لغــة الهويــة

ف��ي افتت��اح م�ؤتم��ر مجم��ع اللغة العربي��ة بالقاهرة 2017

اللغــة فــي المجتمــع ،وجعلهتــا حيــة نابضــة فيــه.

ـاص بالتراث العربــي تحقيقا
س :9لكــم اهتمــام خـ ّ
ورصــدا وتأريخا،كيــف تم ذلك؟

الثقافيــة ،وأصبــح الناطقــون بهــا عربــا ،وأصبــح الوطــن الــذي

ج :9لقــد قلــت فيمــا ســبق إن التــراث العربــي كان مــن

يضمهــم -بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم العرقيــة -هــو

االهتمامــات األولــى التــي نشــأت عليهــا ،ولذلــك فإننــي

الوطــن العربــي.

عندمــا بــدأت خطــوات البحــث العلمــي األولــى فــي جامعــة

إن األمــن اللغــوي العربــي يبــدأ بالحفــاظ علــى اللحمــة

القاهــرة ،كانــت معظــم بحوثــي فــي ســنوات الطلــب متعلّقــة

الثقافيــة العربيــة اإلســامية التــي تجمــع أبنــاء الوطــن

بالتــراث العربــي .فقــد كتبــت بحثــا مفصــا عــن "الوثنيــة فــي

العربــي الواحــد مــن الخليــج إلــى المحيــط .ثــم علينــا أن

جزيــر ة العــرب" ،وآخــر عــن "الخــوارج" ،وثالــث عــن "المتنبــي

نؤســس فــي كل بلــد مــن بلــدان وطننــا الكبيــر الســتراتيجيات
ّ

فــي مصــر" ،وهــذا األخيــر قــد وجــد طريقــه للنشــر .وعندمــا

ذات أهــداف ووســائل مــن أجــل تفعيــل دور اللغــة العربيــة فــي

ابتعثــت إلــى بريطانيــا زادت عالقتــي بهــذا التــراث رســوخا.

جميــع مفاصــل الحيــاة ،فتكــون لغــة التعليــم والعلــم والعمــل

فقــد كانــت أطروحتــي للدكتــوراه مــن أقــوى األســباب التــي

والطــب والســياحة وغيــر ذلــك.

فتحــت لــي أبوابــا واســعة للولــوج إلــى هــذا العالــم الواســع،

إن اللغــة الواحــدة الموحــدة المتمثلــة باللغــة العربيــة هي

وتتبــع قضايــاه ،ومــا لقيــت هــذه القضايــا مــن بحــث ودراســة

نعمــة مــن نعــم اهلل وهبهــا ألبنــاء هــذا الوطــن العربــي الكبيــر،

ونقــاش فــي الشــرق والغــرب .إلــى جانــب مقارنــة ذلــك بمــا

وهــي ميــزة يتمناهــا كثيــر مــن البلــدان التــي تعيــش فــي فضــاء

اطلعــت عليــه مــن لغــات األمــم الســامية األخــرى وآدابهــا.

هــو كتــاب "األمثــال الصــادرة عــن بيــوت الشــعر" ،لحمــزة بــن

 -بواكيــر الطباعــة والمطبوعــات فــي المملكــة العربيــة

الحســن األصفهانــي (ت351هـــ) ،وحمــزة مــن أعــام اللغويين

الســعودية ،الريــاض :مركــز حمــد الجاســر الثقافــي2007،م.

فــي القــرن الرابــع الهجــري ،ويضــم كتابــه مــا يقــارب ســتة

 -معجــم مطبوعــات التــراث فــي المملكــة العربيــة الســعودية

آالف مثــل شــعري ،وهــو بذلــك يعـ ّد مــن الــرواد فــي التصنيــف
فــي هــذا الفــن .ونســخة كتــاب حمــزة الخطيــة فريــدة
توجــد فــي مكتبــة الدولــة ببرليــن .غيــر أن ص( 29 :أصعــب
شــيء عانيتــه فــي تحقيــق هــذا الســفر أن المؤلــف لــم يكــن
ينســب النصــوص إلــى أصحابهــا ،ولذلــك فقــد الشــعرية إلــى
مصادرهــا .وقــد صــدر الكتــاب فــي بيــروت ســنة 2009م.
ويتعلق بذلك -أيضا -أنني أعجبت منذ زمن بشخصية
اإلمــام األعمــش ،ســليمان بــن مهــران (ت 148هـــ) وهــو أحــد
كبــار المحدثيــن والقــراء فــي القرنيــن األوليــن للهجــرة ،حتــى
ســلكه الجاحــظ ضمــن أربعــة نفــر بثــوا العلــم فــي الدنيــا .وقد
أعجبنــي فــي شــخصيته ميلــه إلــى المــرح ،ونزوعــه إلــى بعــض
المواقــف الظريفــة ،التــي تعتمــد علــى البديهــة الســريعة
والمنطــق الــاذع المشــوب بالمــزاح علــى الرغــم مــن جاللــة
قــدره ،وكونــه رأســا فــي المحدثيــن والقــراء .فجمعــت جملــة
مــن أقوالــه ومواقفــه الطريفــة فــي كتــاب ســميته" األعمــش
الظريــف ،أخبــاره ونــوادره ،صــدر فــي الريــاض ســنة 1983م.

واحــد ،كاالتحــاد األوروبــي مثــا .ففــي وحــدة اللغــة كثيــر مــن

عندما عدت من البعثة كان أول كتاب نشرته هو "كتاب

عوامــل القــوة االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة وغيرهــا.

األمثــال" ألبــي فيــد مــؤرج بــن عمــرو السدوســي(ت198ه)،

وإذا أردنــا النهضــة والتقــدم فــا بــد لنــا مــن ترســيخ عوامــل

ومــؤرج هــو أحــد أكابــر تالميــذ الخليــل ،و زميــل ســيبويه،

المملكــة العربيــة الســعودية ،ورصــد معطيــات هــذه الحركــة،

القــوة فــي وطننــا الكبيــر ،ومــن أهمهــا عنصــر اللغــة ،وال يتــم

وكتابــه يهتــم بالتعبيــرات اللغويــة ،ســواء أكانــت أمثــاال ســائرة

بــدأت ذلــك ببحــث صغيــر شــاركت بــه فــي المؤتمــر األول

ذلــك إال بتبنــي سياســات حكوميــة ملزمــة ،هدفهــا تمكيــن

أم عبــارات مثليــة ،مــع االستشــهاد عليهــا مــن رصيــن نصــوص

لألدبــاء الســعوديين المنعقــد فــي مكــة المكرمــة ســنة 1974م،
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لمــا نشــر مــن مؤلفاتــه ،الريــاض1970 :م.

أمــا عــن رصــد التــراث والتأريــخ لــه ،فقــد اهتممــت منــذ
الســبعينيات الميالديــة بالتأريــخ لحركــة إحيــاء التــراث فــي

( 8مجلــدات) ،الريــاض :جامعــة الملــك ســعود2016 ،م.
 حمد الجاسر والتراث ،الشارقة :دار مالمح 2020م. حركــة إحيــاء التــراث فــي المملكــة العربيــة الســعودية،دراســة تأريخيــة ،تحليليــة ،نقديــة .الريــاض :دار العبيــكان،
2020م.

س :10كلمتكم األخيرة؟
ج :10فــي ختــام هــذا التحقيــق أود أن أعبــر عــن
إعجابــي بهــذه المجلــة الغــراء التــي تضيــف منفــذا جديــدا
إلــى منافــذ التعريــف باللغــة العربيــة ،وبالمشــتغلين فــي
حقولهــا المختلفــة .وهــي إحــدى ثمــار مجمــع اللغــة العربيــة
فــي الشــارقة ،هــذا المجمــع الفتــي الــذي يقــوم بمبــادرات
علميــة متميزة-علــى مســتوى الوطــن العربــي -فــي ســبيل
خدمــة الفصحــى ومؤسســاتها ومشــاريعها البحثيــة ،برعايــة
خاصــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلى،حاكــم الشــارقة،
الــذي مــا فتــئ يبــذل الغالــي والنفيــس فــي ســبيل تعضيــد
المشــاريع الثقافيــة والعلميــة علــى امتــداد فضائنــا العربــي،
فجــزاه اهلل عــن اللغــة العربيــة والثقافــة العربيــة كل خيــر،
وجعــل مــا يقــوم بــه فــي هــذا المجــال فــي ميــزان حســناته.
ولي التوفيق
واهلل ّ
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وقــفـات نحـويــة

االبتــــداء بالنكـرة
ُ

مسوغات النحاة وبالغة النص القرآني
بين ِّ

" -1التذكــرة فــي تســويغ االبتــداء بالنكــرة" لل ُعنّابــي .اســتقرى

للمتكلــم مــن إلقــاء الــكالم الخبــري إفــادة الســامع .يقــو ُل ابـ ُن
السـ ّراجَ ..." :ف َحــقُّ المعرفــةِ أن تكــون هــي المبتــدأ ،وأن تكــون
ّ

العربــي.

بذكــر االســم الــذي تحدِّثــه عنــه ليتو ّقــع الخبــر بعــده ،فالخبـ ُر
هــو الــذي يُنكِ ــره وال يعرفــه ويســتفيده ،واالس ـ ُم ال فائــدةَ لــه

النصــوص والقواعــد الجامعــة لمســ ِّوغات النحــاة؛ فذكــ َر
اثنيــن وأربعيــن مس ـ ِّو ًغا ،مــع شــواهدها مــن نصــوص الــكالم

الســامع
النكــرةُ الخبــر؛ ألنــك ابتـ َ
ـدأت ،فإنمــا قص ـ ُدك تنبي ـ ُه ّ

" -2الفوائــد ال ُم َحـ َّر َرة فــي شــرح مسـ ِّوغات االبتــداء بالنكــرة"
ّ
ـاب شــر ٌح
ـيخ إســماعي َل الج ّراحـ ّـي العجلونـ ّـي .وهــذا الكتـ ُ
للشـ ِ

لمعرفتــه بــه ،وإنمــا ذكرتــه لتُســند بــه الخبــر".

لمنظومــةِ أبــي محمـ ٍـد أحمـ َد ،تــاج الديــن ،ابن مكتوم القيسـ ّـي،
فــي مسـ ّوغات االبتــداء بالنكــرة .بلــغ عــدد المسـ ّوغات عنــده

ولع ّل هذا المثا َل يُ ِّ
(شاب).
وضح كالم ابن الس ّراج :إذا قلت:
ٌّ
ـإن ذهــن المتلقــي سينشــغل باح ًثــا عــن ُمزيـ ٍـل لإلبهــام فــي
فـ ّ

ثالثــة وثالثيــن مسـ ّو ًغا ،وقــد أضــاف عليهــا العجلونـ ّـي ســبعة

هــذه الكلمــة النكــرة ،ولـ ْن يته ّيــأ لتل ّقــي ُح ْكــم (خبَــر) عــن شــيء

هــذه المس ـ ّوغات مــن تأويــات العلمــاء ،ذاك ـ ًرا شــواه َد مــن

أن "فــي الــدار" صفــة
ـاب فــي الـ ّدار) ،فقــد يظـ ُّـن المتل ّقــي ّ
(شـ ٌّ

عشــر مسـ ً
ـوغا .جمــع العجلونـ ّـي فيهــا الكثيــر ممــا قيــل حــول

نصــوص الــكالم العربــي علــى كل مســ ّوغ ممــا تناثــر فــي
أمهــات كتــب النحــو فــي هــذه المســألة.
ولعــل مــن أبــرز مــا اعتمــد عليــه المس ـ ِّوغون كــو َن المبتــدأ

محكو ًمــا عليــه ُمخْ َبــ ًرا عنــه ،وال يصــ ُّح الحكــ ُم أو اإلخبــا ُر
بــد مــن وضوحــه
علــى نكــرةٍ مجهولــة لــدى الســامع ،فــا َّ

ـي
فــي ذهنــه حتــى يته ّيــأ الســتقبال الخبــر .والغـ ُ
ـرض األصلـ ُّ

مبهــم .وبالتالــي؛ ال يص ـ ُّح االبتــداء بهــذه النكــرة .وإذا قلــت:

وص َ
حســب مذهــب المســ ّوغين ،وإذا ِ
ــف
لـ(شــاب) ال خبــر،
ٌّ
َ

ـاب فــي الــدار
زال إبها ُمــه باقترابــه مــن المعرفــة ،فتقــول" :شـ ٌّ

فاضــ ٌل" .وفــي هــذا يقــول خالــد األزهــري ..." :فلــو قلــت:
رجــل فــي الــدار .لــم يُعلــم :هــل الجــا ُّر والمجــرور صفــة أو

ٌ
ظــرف أو جــا ٌّر ومجــرور
خبــر؟ ألن النكــرة إذا جــاء بعدهــا

تُحمــل علــى الصفــة الحتياجهــا للنعــت".

نـبيـل احـريـز

المحرر اللغوي المساعد لدى مجمع اللغة العربية األردني

ـوب تعريــف المبتــدأ فــي الجملــة االســمية ،وبحثــوا للمبتــدأ النكــرة فــي نصــوص
ذهـ َ
ـب كثيـ ٌـر ِمـ َـن النّ حــاة إلــى وجـ ِ

الم َ
إصــرارا منهــم علــى ّ
فت َر َضــة (وجــوب االبتــداء
مســو ٍغ
الــكالم العربــي التــي واجهوهــا عــن
ِّ
ً
اطــراد القاعــدة ُ

المسـ ِّـو ُ
غات إلــى خمســين أو أكثــر!!
عقليـ ًـة
ـررات
منطقيــة ،فوصلـ ْ
بالمعرفــة) ،وقــد اعتمــدوا فــي ذلــك مبـ ٍ
ـت هــذه ُ
ّ
ّ
ـب ُّ
فظهــا دون أن ُي َ
ـون النكــرةُ مبتــد ًأ أبلـ َـغ
ـت إلــى بالغـ ِـة اسـ
لتفَ ـ َ
ـرة مبتــد ًأ؛ فقــد تكـ ُ
ـتعمال النكـ ِ
الطـ ّـا ُب ِب ِح ِ
ِ
ُيطالـ ُ
ـوع ُ
بعضهــم بمؤلفــات ،منهــا:
ـص هــذا الموضـ َ
منهــا معرفـ ًـة فــي بعـ ِ
ـض األحيــان .وخـ ّ
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وقــفـات نحـويــة

أنواعــا عــدة مــن العــذاب محتملـ ًة ،وكلُّهــا تقــع تحــت
أن هنــاك
ً

االحتمــال ،أمــا إذا قيــل( :الويــل) فهــو نــوع محدد مــن العذاب.
ولمزيــد مــن التوضيــح :لــو افترضنــا أن طفـ ًـا مــا فعــل فعـ ًـا

و ْقــ َع العقوبــة علــى نفســه ســيكون أكثــر شــدة ،ولــو حــ ّدد
أبــوه العقــاب ،ســيكون الوقــع أخـ َّ
ـف ،فيــرى فــي نفســه قــدرة

نكــرة ،بــل مســألة داللــة وإبــاغ وقصــد ،فقــد تكــون النكــرة

علــى تحملــه فيرتكــب الخطــأ المنهـ َّـي عنــه مطمئـ َّـن البــال.

فالقــرآ ُن ع ّمــم كلمــة (ويــل) لئـ ّـا ت َُخ ّفـ َ
ـف العقوبــة ،و َمـ ْن يســتم ُع

الوصـ َ
ـت داللتُــه
ـف (فــي الدنيــا) لــم يُـ ِـزلِ اإلبهــام عنــه! فبقيـ ْ

عامــة .فهــل النكــرةُ هنــا مفيــدةٌ؟! ولذلــك قـ ّرر ابـ ُن هشــام مــا

ص ـ ُل الفائــدة ،فلــو قلــت( :رجــل
يأتــي" :وليســت ك ّل صفــة ت َُح ِّ
مــن النــاس جاءنــي) ،لــم يجــز".

ولــذا فــإن وضــو َح المعنــى والقص ـ َد اإلبالغــي هــو األســاس

فــي معالجــة مســألة االبتــداء بالنكــرة ،وهــذا مــا ينبغــي أن
يكــون عليــه ضابــط هــذه المســألة ،ولنقــاش هــذه المســألة
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وســام ُة تواصل ،وليســت المســألة مســألة مســوغات شــكلية.

بالنظــر إلــى المخاطــب إنمــا كان بذكــر الفعــل الناصــب لــه" ثــم
قــال" :ينبغــي أن األصــل :سـلّمك اهللُ ســا ًما ،بمعنــى :جعلــك
ســال ًما ،فهــو مخصــص بالنســبة إلــى اهلل".

لكـ ْن ،ثمــة ملمـ ٌح اعتمـ َد المعنــى والقصــد البالغي ال اللفظ؛

فكلمــة (ويــل) معناهــا :العــذاب ،أمــا الحديــث الــذي يـ ّ
ـدل علــى
ٌ
أن الويــ َل ٍ
ضعيــف عنــد ال ُمحدِّثيــن،
واد فــي جهنــم؛ فســن ُده
ّ

فــي حديــث المسـ ِّوغي َن عــن تســويغ االبتــداء بالنكــرة فــي قول
اهلل تعالى" :وي ٌل لل ُم َط ِّففي َن" وأمثالها من نحو "ســا ٌم عليكم"،
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بالنكــرة مقبــو ٌل مــا دام هنــاك قص ـ ٌد داللــي ووضــو ُح معنــى

تخصيصــه
ـص فيــه؛ إذ
حيــن كان مصــد ًرا منصو ًبــا ،وال تخصيـ َ
ُ

فالحديــث عندهــم مــا بيــن ضعيــف ومرفــوع وغريــب .واب ـ ُن

الرفــع لقصــد االســتمرار؛ أي :ســامي عليــك" .لكـ ّـن الرضـ ّـي

أبلــغ فــي ســياق مــا مــن المعرفــة .وعلــى ذلــك ،فاالبتــداء

لــك ،إذ ليــس المــراد :ويلــي لــك ،وال ويلُــك لــك ،بــل المــراد:
مطلــق الهــاك لــك .فاألَ ْولــى أن يُقــال :تنكيـ ُره لرعايــة أصلــه

إليكــم مــا يأتــي:

ـص بنســبته إلــى المتكلــم؛
فقــط؛ قــال ابـ ُن الحاجــب" :إنــه مختـ ٌّ
ألن أصلــه :سـلّ ْم ُت أو أسـلِّم ســا ًما ،بالنصــب ،ثـ ّم ُحـ ِّول إلــى

ولعلنــا نخلــص أن المســألة ليســت مســألة ابتــداء بمعرفــة أو

اعتــرض عليــه بـــ"أنــه ال يطــرد فــي جميــع الدعــاء ،نحــو :ويـ ٌل

وقــال بعضهــم بــأن ســنده مرفــوع ،وحكــم آخــرون بغرابتــه...،

أن تنكيــر المبتــدأ هنــا مسـ ِّو ُغه الدعــاء ،مكتفيــن بذلــك
ذكــروا ّ

ومــن ثَــ ّم تقــوم اللغــ ُة بوظيفــة التأثيــر واإلبــاغ ،وقــد يكــون

منكــ ًرا فهــ ّدده أبــوه بعقــاب مــا دون تحديــد .مــاذا نتوقــع
نفســه :يــا تــرى ،مــاذا ســيفعل بــي أبــي؟! ...وبالتالــي؛ فــإن

ـت بالجــا ّر والمجــرور (فــي الدنيــا) ،وبالتالــي
نكــرةٌ عا ّمــة ُو ِص َفـ ْ
تح ّقــق شـ ُ
ـي فجــاز االبتــداء بهــا ،لكـ ّـن
ـرط المس ـ ّوغين اللفظـ ُّ

علـ َّـي؟! فالملم ـ ُح هنــا ملم ـ ٌح داللـ ّـي بقصــدِ التأثيــر واإلقنــاع،

هــذا بالنكــرة أكثـ َر مــن المعرفــة ،وذلــك حســب الســياق؛ فعــد ُم
تحديــد الويــل يكــون تأثيــره أشـ َّـد علــى الســامع.

مــن الطفــل؟ ســيتو ّق ُع احتمـ ٍ
ـاالت عــدة للعقــاب؛ ســيقول فــي

لكـ ْن ،إذا قــال قائــل" :رجـ ٌل فــي الدنيــا قائـ ٌم" :المبتــدأ ُ (رجـ ٌل)

أي لــون مــن الويــل ســيقع
إلــى "ويـ ٌل للمطففيــن" يراجـ ُع نفســهّ :

عبــاس  قــال بــأن (ويــل) معناهــا العــذاب ،فهــل ثمــة

أجــاب
فــر ٌق بيــن( :الويــ ُل للمطففيــن) و(ويــ ٌل للمطففيــن)؟
َ

تمــام حســان بــأن مجيئهــا نكــرة يختلــف عــن مجيئهــا ُم َع َّرفــة
بـــ(أل) ،فلــو قــال القــرآن( :الويــل للمطفّفيــن) لخ ّفــف عنهــم

نــو َع وو ْقـ َع العــذاب الــذي يالقونــه ،فـ(ويــل) النكــرة تـ ّ
ـدل علــى
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َ
ــــــــــــــرف
ش
َ
الـمحـاولــــة

هياب��ا متراخي ًا عن كثير مما تح�س��نه وهو في متناولك؛
�إن��ي لأراك ّ
مغب��ة الف�ش��ل وك�أنه��ا ُح ّم��ى ناف���ض ،وتتوه��م العث��رة قاع� ًا
تخ�ش��ى ّ

ُموحِ �لا؛ تره��ب ج��ر�أة اقتح��ام ال َعقب��ة لك�أنه��ا ظُ ل��ة الم��وت ،وتظ��ن

المحاول��ة ع��ارا ومنق�ص��ة! حت��ى لي��راك الناظ��ر �إليك؛ فيلق��اك واهِ ي
الج�أ�ش ِر ْخو المنطلَق! و�إن الذي يعتريك من ذاك الوهم لهو � ْأو َعر ما

وتتب�صر؛ فيورثك
و�س َتعي كلمتي حين تعقل
ّ
يكون من معاول َه ّدك! َ
فجع ًة ال تهد�أ ،ولذْعة ال تبرد ،و�أعيذك باهلل من وراثة الح�سرة
الوعي ْ

وك�سوف البال..

ألقيت �إليك قبل �س��نين كلم ًة رجو ُته��ا لك هداية وبداية،
�أتذْك��ر حي��ن � ُ

وترمي
تتهي��ب،
وجعل� ُ�ت �أ�سا�س��ها �أن تحم��ل نف�س��ك عل��ى مقارعة ما ّ
َ
للجد
وحر�ضتك على �أن َت َّدرع ِ
بها في مواجهة ما تكره وت�ست�صعبّ ،
حمي��ة ،وعل��ى �أن يك��ون
أحب �إليك م��ن عافيةٍ
ُ
ّ
�ب؛ � َّ
م�صرع��ك فيم��ا تح� ّ
أخف من
همة،
وذهاب نف�سك في �صالح �أمرك؛ � َّ
ُ
في غفلة و�سقوط ّ

و�صغارك!
بقائه��ا في هوانك َ
ْ��ت ع��ن
و�إن تك��ن �أُ ْن�س��يت �أُ ْل ِق َيت��ي �إلي��ك� ،أو انخزل َ
التذكّ ��ر عم��دا؛ ف�إن��ي ل�س��ت بنا�� ٍ�س �أولَ الحدي��ث وم��ا

أستاذ جامعي وباحث أكاديمي

�إني لأراك ه ّيابا متراخي ًا عن كثير مما تح�س��نه وهو في متناولك؛ تخ�ش��ى
وح�لا؛ تره��ب
مغ ّب��ة الف�ش��ل وك�أنه��ا ُح ّم��ى ناف���ض ،وتتوه��م العث��رة قاع�� ًا ُم ِ
ج��ر�أة اقتح��ام ال َعقبة لك�أنها ُظلة الموت ،وتظن المحاولة عارا ومنق�صة!
واهي الج�أ�ش ِرخْ و المنط َلق! و�إن الذي
حتى ليراك الناظر �إليك؛ فيلقاك ِ
و�س َتعي كلمتي
يعتريك من ذاك الوهم لهو �أ ْو َعر ما يكون من معاول هَ ّدك! َ
فجع ً��ة ال ته��د�أ ،ولذْ ع��ة ال تب��رد،
حي��ن تعق��ل
وتتب�ص��ر؛ فيورث��ك الوع��ي ْ
ّ
و�أعيذك باهلل من وراثة الح�س��رة وك�س��وف البال..

وه��ل نق���ص ذل��ك م��ن �ش��رفها وعظَ متها؟ وه��ل العِثار الذي احتو���ش
وخموا
تل��ك البداي��ات �أزرى به��ا �أو ب�أ�صحابه��ا؟ وه��ل ظنن َته��م ا�س� َت َ
�ب ال�س��عي ،وت��ر َّدوا في َمه��واة الندم!؟ كالّ! �إنهم م��ا �إن عثروا حتى
غِ � ّ

وه ُّب��وا ،ث��م نف�ض��وا عنه��م غب��ار العث��رة وانطلق��وا!! وع � ّدوا
نه�ض��وا َ

تجرعوا من
م��ا م�ض��ى خب��ر ًة مكن��وزة ف��ي جعابه��م ،وا�س��تثمروا م��ا ّ
غُ �ص���ص الكب��وات ف��ي قاب��ل �أيامهم.

وددت
وك��م م��ن نهاي��ات عظيم��ة بلغ��ك خبرها و�ألهم��ك �صانعوه��ا؛
َ
�ات لمحاوالت �ش��تى؛
ل��و كن� َ�ت �أن��ت بطلَه��ا ،لكن��ك لم تعل��م �أنها نهاي� ٌ
الهم والتعب دهرا؛ و�أنفق��وا فيها �أعمارا طويلة،
اِ ْقت��ات ذووه��ا عل��ى ّ

يحموم المحاوالت الفا�ش��لة -كما ت�صفها ،-ويطيب
و َت َع ّن��وا م��رارة
ِ
ل��ي �أن �أطل��ق عليها لقب (�ش��رف المحاولة)!

�إن النهاي��ة العذْب��ة الت��ي راق ل��ك لونه��ا ،وا�س��تهواك ثن��اء النا���س

رهيبة كما َخ ّيل لك وهمك؟ �أم تلْقاها ح�سن ًة

َد َع��ة وراح��ة وهن��اءة ب��ال؛ ال ي�ش��غلهم ه� ّ�م ،وال ُت��زري به��م م�س��غبة،

عظيمة!؟

��ت تل��ك الكلم��ة
راعي َ
ول��و �أن��ك ْ

ونهجت �سبيلها ،وحذوت حذوها؛
ْ

لكان لك �ش��أن ،و� ّأي �ش�أن!! ولكنك

م��ا زل��ت تت� ّأم��ل وتتم ّنى!

ُتخبرن��ي �أن��ك ُده�ش��ت

بداي��ات
م��ن
ٍ
�معت به��ا �أو
�س� َ

العافي��ة ،محتاج��ا للُقمة! في وقتٍ كان �أقرانه وجيرانه وخِ الّنه في

ث��م تطم��ع �أن��ت في حي��ازة النهايات الم�ش��رقة ب�أول خط��وة! هيهات
هيهات!!
لق��د كان َم��ن ب َل َغ��ك خب��ر نجاح��ه؛ ي��زاول �صع��ب المطال��ب ،ويقتع��د

يتوع��ر
َح��رون المراك��ب ،ويح��اول الم��رة بع��د الم��رة ،وف��ي كل كَ � ّ�رة ّ
�صب� ُ�ره ،وال انق ّد حزمه ،بل لم
مطلوب��ه ،ويتل� ّ�وى مق�صوده؛ فما عِ يل ْ
الم�ضي ،ورغبة في التح ّدي ،و�إلحاح ًا على
يزده ذلك �إال ع ْزما على
ّ

المبتغ��ى ،و�إيغاال في طل��ب الغاية.
�إني لأعلم مِ ن حيث �أُتيت �أيها الحالم الم�سكين!

َح َّدث ْت��ك الظّ ن��ون �أن الو�ص��ول �إلى المرام �س��هل الم�أخ��ذ ،و َت َخالج في

ق��ر� َأت عنه��ا؛
كان��ت ُملهم�� ًة

غانم بال م�ش��قة،
�ادر بال عزمة ،م�س� ٌ
�تطيع بال ْ
ع�صرةٌ ،
�ص��درك �أن��ك ق� ٌ

محم�سة،
ِّ

م��ا ه��ي ب�أحاديث ذوي الحِ جى ،ولكنه��ا ال َغبِينة حين تحطّ رحالها

لكن��ك ل��م تعل� ْ�م
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بع��د حي��ن ،و�ص��ارت كاله�ش��يم الم��ذرور ،و�أن��ت ال ت��دري!

كان ف��ي �سِ �لْخه ،وفي��ه� :أن انظ��ر بع��د �أن تت�س� ّ�بب ف��ي

�ش��وقة
ل��ك ُ
وم ّ
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القلب كمدا ،وظنن َتها بل َغ ْت � ْأوج النجاح فيما تح�سب ،ولكنها كانت
�ات ُم�ش� ّ�ع ًة م��ا لبث� ْ�ت � ْأن َخ َب��ا نورها ،وانطف��أ �أُ َوراه��ا ،وتحطّ مت
بداي� ٍ

كادحه��ا ليال��ي الح� ّ�ر والق� ّ�ر م ْنه��وك الق� َ�وىَ ،م ْه � ُدود
عليه��ا؛ ب��ات
ُ

اعتالء المجد كما يليق بالأماجد :هل تكون العاقبة

بقلم /د .الطاهر خذيري

فار�سها متقطّ َع الأح�شاء ُح ْزنا ،مت�ص ّدع
نهاياتها البائ�سة ،حين غدا ُ

وتل��ك َمراج��م الظن��ون ،وخ��وادع الآم��ال ،وخلجات الغفل��ة ،وال واهلل
ب ُِ�سوح الفارغين!
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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روايت��ه ف��ي مخيلت��ه ،وي�ضيف �إليها ما ي�س��تعذبه من مادة م�ش� ّ�وقة؛

�اح ال�س��تر؛ ال ي��كاد ُي ْع َرف؛ �إلى �أن ابت�س��م له
مغم��ورا ،و�ش��اخ في ِو�ش� ِ

ب�أن��ه بال� ٌغ ال محال��ة مق�ص��وده ..ث��م تنجل��ي محنت��ه ،و ُيف��كّ �إ�س��اره،

ط��ول وق��وف؛ ف�ص��ارت تل��ك الق�ص��ة المكتوب��ة معزوف� َة المجال���س،

الثري ،وكان موقنا
ال ُيعطاها �إال َمن امتلأت نف�س��ه بالألق الأدبي
ّ
المتهمم المتقن! ولكن
بكف �ش� ْثنَةٍ و�أ�صابع مرتع�ش��ة كتاب� َة
فيكت��ب ٍّ
ّ

كتابت��ه ال تبل��غ �ش��يئا م��ن المج��د ال��ذي � ّأمل��ه وت��اق �إليه ،في�س��تجمع

ما كان ل�س��الفتها ،والعجب �أن �صاحبنا ال يرى محاولته عارا ،وال

�أفَت��رى بع��د ه��ذا �أن العث��رة م��ر ًة ومرتي��ن قا�ضي�� ٌة علي��ك ،و�أن

ومتع َت��ه وقو َة نف�س��ه؛ يدور
مع��اودة الكتاب��ة عيب��ا ،ب��ل يراه��ا َق� َدره ُ

تميزه ونجاحه � ْأم� ٌ�ر ال َمحيد عنه ،وال
ف��ي خ َل��ده -ليال ونه��ارا� -أن ّ

منا���ص منه!

والتفرد ،والأن���س
و�صحي� ٌ�ح �أن��ه ُح ّبب��ت �إلي��ه الوح��دة؛ ف�آثر االنع��زال
ّ

�لم م��ن الق��رون الأول��ى ،والآخ��ر م��ن غي��ر الم�س��لمين
�أحدهم��ا م�س� ٌ

مت� ّأخ��ر الزم��ان ج��دا؛ م��ا هم��ا بمالئك��ة وال م�صطف َْي��ن ،ولكنهم��ا

ب�ش� ٌ�ر مثل��ك ،يعتريهم��ا م��ا تجده �أنت في نف�س��ك من ال�ضعف وال�س��أم
َ
واالنك�س��ار والخيب��ة ،و�س��ائر ما يركب النف���س الب�ش��رية م��ن �أحابيل

الهم موهبته ،بل على
بالكتاب��ة �أحيان��ا ،ولم ُت ْيئ�س��ه حاله ،وال نخ��ر ّ

ع��ن المطل��وب ُمع�ضلة.

بالفع��ل ال باال ّدع��اء ،وو�ص�لا بالج� ّد ال باالرتخاء!

ه��ل بلغ��ك خب��ر الروائ� ّ�ي الأمريك� ّ�ي «هيرم��ان ملفي��ل» ال��ذي عا���ش

بالوح�شة� ،إال �أنه �أبدا ما راودته فكرة الإيا�س ورمي المن�شفة! حتى
بح ّم��ى �ش��ديدة �أفقدت��ه ق��واه ،و�ض ُع��ف ب�ص��ره ج� ّدا حت��ى كاد َي ْع َمى؛
ُ

عام؛ لو كان تعي�سا من التع�ساء؛ عثَر مرة �أو مرتين؛ فيئِ�س وانجفل

وم��ع ذل��ك كتب في هذه الأحوال المنهكة رائعته (الحوت الأبي�ض)،

عن المحاولة ،ومات بئي�س��ا حبي�س نف�سه!؟

ول��م ي��ر م��ن الفرح��ة به��ا والت�أ ّل��ق ب�س��ببها م��ا كان يرج��و! فعا���ش

ولنت��رك خب��ر ال ُك ّت��اب والأدب��اء والعلم��اء جانب��ا ،ولن ْل��قِ ال�ض��وء

�صاحبن��ا وم��ن مع��ه؛ فم��ا نجا منه��م �إال ق ّل��ة؛ ركبوا ق��وارب �صغيرة

وهم
والجه��د والب�لاء ُ
بائ�س��ة! وال َت َ�س��ل عم��ا ج��رى له��م م��ن الخ��وف َ

والن�صب!
َ

تكف ع��ن المالحقة!
ّ

ف��ي �صب��اه ،وال ف��ي َم ْيع��ة �ش��بابه ،ول��م ت�س��لم كهولت��ه م��ن الوعث��اء

وال لح��اف ،واللي��لُ والبرد والجوع والهم والتعب والخوف؛ جنو ٌد ال

لق��د عا���ش ف��ي الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر القري��ب م ّن��ا ،وكان متن ّق�لا ف��ي

وم��ع تل��ك ال ُغم��ة ال�ش��ديدة �أَ َ�س� ّ�ر ف��ي نف�س��ه ح��وادث ه��ذه الحادث��ة،
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�أفَتظ ّنن��ا نتذاك��ر خب��ره الي��وم ،وق��د م�ضى عل��ى موته �أكث��ر من مائة

ار في قاع المحيط ،وت�ش� ّ�رد
ح� ٌ
�وت �أبي���ض �ضخ��م؛ ّ
فدمر مركبه��م وغَ َ

حياة مليئة بال�ش��قاء والتعب والرحلة وراء الرزق ،ولم يهن�أ له بال
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وم��ع ذل��ك فل��م تتف ّتح له الأبواب �إال بعد رحيله ،ول��م يرها �أمامه �إال

ع��ام ف��ي المحي��ط الهادي مع جماع��ة من �أ�صحاب��ه؛ حين هاجمهم

ف��ي ل ُّج��ة البح��ر؛ تتقاذفه��م �أمواج��ه ،وال زا َد له��م من طع��ام وال ماء

بحرية؛ ال ي�شعر الكائن فيها بغير الغربة ،ولوعة
العمل على مراكب ْ

فيج ّد ويتعب ،ويف�شل مرات فال يملّ ،ثم يعيد بعد كل عثرة وال يكلّ،

وهن وال ا�ست�س��لم ،بل كان يحتال في بلوغ م�آربه ،ويتطلب
�أبدا ما َ

رج�لاه ،وال يحتمل��ه ج�س��ده ،وذل��ك بع��د �أن �أبح��ر م��دة ع��ام ون�ص��ف

العم��ر حت��ى تمكّن��ا مم��ا � ّأم�لا ،وناال م��ا طلب��ا؛ لكنهم��ا �أدركا الطَّ لِبة

ت�س��مع خب��ر رج��ل ال مق�ص��د ل��ه م��ن وراء جه��ده �إال الدني��ا وح�س��ب؛

ول��م ي��زل عل��ى تل��ك الح��ال منك��ودا؛ ال ي��كاد يق��وم حتى يقع��د؛ لكنه

ال�ص ّوان
المن��ى الكاذب��ة؛ غي��ر �أنهما ج ّدا وك� ّدا ،وحفرا الأخاديد ف��ي ّ

طوي��ا مراح��ل ال�ش��باب بع��د �أن كان��ا غِ لْم� ًة � ْأيفاع��ا؛ فما بلغا �س��احل
َ

عر ٌة ت�ش��ي ُنك! ..و�أنت
المحاوالت المتكررة ُ�س� ّ�بة ينحطّ لها جبي ُنكَ ،
وم ّ

وفجر طاقتها.
العك���س من ذلك �أذكاه��ا ونماهاّ ،

ير ُ�س��ف في
الذرائ��ع ف��ي الو�ص��ول �إل��ى بغيت��ه ،ول��ك �أن َّ
تتخي َل��ه وهو ْ
قي��ده حي��ن �أُ�سِ ��ر في جزي��رة نائية ،وقد ت�س��اقط من الإعي��اء؛ ال ُتقلّه

ال�ص ْل��د ،و�أعمق��ا ف��ي طل��ب البغية ،ول��م يلتفتا لم�ش��غلة ،وال �ص ّدتهما
ّ

فتطَ ل ّْبه �أنت �إذا �ش��ئت!

ُمو�صدة موحِ �ش��ة!

ع�صية؛ �إذ �أ�صيب
آالم �شخ�صية و�أمرا�ض
مر بظروف م�أ�ساوية و� ٍ
ّ
لقد ّ

خبري��ن عجيبي��ن؛ ع��ن رجلي��ن غريبي��ن؛
لنتذاك��ر ف��ي ه��ذه الأ�س��طر
ْ

وعطر العرائ���س ،ونظر ٌة عجلى في كالم كبار النقاد الأدباء يك�ش��ف
قا�ص ًا عليك �شيئا من َنبئها؛
لك � ّأي كنز ترك الم�سكين خلفه!
ُ
ول�ست ّ

ال�صيت �إال
ذات قلب��ه وعقل��ه؛ ويكت��ب مرة �أخ��رى؛ فال يكون لها م��ن ِّ

الفق��د ،ودوام التع��ب ،وحي��رة المحيطات ،وكان ي�ش��غل ف�ضول وقته

ال ّده��ر بع��د موت��ه ،وناغاه الحظّ وهو في قبره ،وانفتح له الباب بعد

وقيده��ا ف��ي �س��جل ذاكرت��ه ،وط��وى عليها قلب��ه وعقله ،وراح ير�س��م
ّ

نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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عركا،
بل��غ الداخ��لُ م��ن العم��ر ثالث� ًا وع�ش��رين �س��نة؛ عركت��ه الحي��اة ْ

ومحنت��ه البالي��ا َم ْحن��ا ..ث��م ب��د�أ يفك��ر ف��ي �أم��ره بج� ٍّد وح��زم؛ �أيظهر

ف ُيقت��ل! �أم يظ� ّل مختبئ��ا؟ و�إلى متى؟! فهو ف��ي جميع البالد مطلوب

الر�أ���س؛ حي��ا وميت��ا؛ فه��ل ُيعقل بق��ا�ؤه مختب ًئا ط��وال حياته ،وكان
�ش��ريف الطب��ع ،عال��ي الهم��ة� ،س��لي َل �أُب��اةٍ ُ�ش� ّ�م الأن��وف؟! وه��ل يلي��ق
ب��ه التخ ّف��ي وبن��و عمومت��ه م��ن الأمويي��ن ف��ي كل م��كان ُيقتل��ون

ق��ر� َأت ب�لا �ش��ك خب��ر �س��قوط الأمويي��ن �س��نة 132ه��ـ ،وكي��ف دارت
دموي��ا
قيام��ا
الدائ��رة عليه��م؛ �إذ ق��ام العبا�س��يون عل��ى �أنقا�ضه��م ً
ّ

رهي ًب��ا؛ حي��ث ان�ش��غلوا بالق�ض��اء على خلفاء الأم���س؛ فقتل��وا ك َّل َمن

كان م� ّؤه�لا منه��م لتو ّل��ي الخالف��ة و�إع��ادة �أمجاده��ا؛ فق�ض��وا عل��ى

ممن لم ت�صل �إليهم �س��يوفهم،
الأم��راء و�أبنائه��م و�أحفاده��م� ،إال ق ّل� ًة ّ
وكان م��ن ه��ؤالء الناجي��ن عب��د الرحم��ن ب��ن معاوي��ة حفي� ُد ه�ش��ام

وهن��ا خط��رت ببال��ه ع ْزمة ُم�ضرية؛ �ش� ّد عليها حب��الَ قلبه؛ �أال وهي

�أ�صل� َ�ح الب�لاد ال�س��تقباله ،وذل��ك لأنه��ا �أبعد ع��ن العبا�س��يين ،ولأ ّنها

بع�ض الم�شاهيرِ ،ل َن َر :هل �سِ يق �إليهم النجاح على �سجادة؛ فت�سلّموه

العي��ون ولو في بداية �أمره.

للراح��ة ذ ََواق��ا ،وال عرف��وا لل َّدع��ة ط ْعم��ا؟ لنت�أم��ل :ه��ل ت�س��لموا �ص��كّ

�تقره في ِق َّن�س��رين بال�ش��ام �إلى بع�ض الق��رى في العراق
مكان��ه ُ
وم�س� ِّ
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وع َرق�اً ،وما طعِموا
وه��م ف��ي غطي��طِ ن��وم� ،أم �أنهم دفعوا المه��ر َدم ًا َ

ن�ش��با �أن �أدركتهم��ا خي��ول العبا�س��يين؛ ف�ألقي��ا بنف�س��يهما ف��ي
فم��ا َ
النهر ،و�أخذا ي�س��بحان.

�أم��ا �أخ��وه؛ فعج��ز ع��ن الموا�صل��ة ،و�آث��ر القت��ل عل��ى ي��د �أعدائ��ه ،و�أما
عبدالرحم��ن فعب��ر النه��ر �س��باحة ،وهو مغموم ال ي�س��تطيع الكالم �أو
التفكير من �ش� ّدة الحزن على �أخيه ال�صغير ابن الثالث ع�ش��رة �س��نة،
ث��م ا ّتج��ه و�س� ُّنه ( 19عاماً) �إلى بالد المغرب عن��د �أخواله الأمازيغ،

فتركت هذه ال�ش��هادة م��ن الفاتح الكبير في
لا للوالي��ة والحكم؛
و�أه� ً
ْ

�اب ور�آه ب ��أم عين��ه؛ ه��رب م��ن
ونتيج��ة للع�س��ف ال��ذي عا�ش��ه ال�ش� ّ

ال�س� ُ�جف ع��ن نجاحات
وبعي��داً ع��ن �أخب��ار التاري��خ الغاب��ر؛ لنك�ش��ف ُّ

(زي العبا�س��يين) ،وكان معه �أخ له �صغير؛ فانطلق به نحو الفرات؛
ّ

وخ ّف��ت دون��ه المط��اردة ،ث��م خ��رج �إل��ى القي��روان بتون���س ،وبعده��ا

فيما بعد!

والأج��واء وال�ل�أواء م��ا تهي��أ ل��ه ،وكن� َ�ت وحي��دا �ش��ريدا طري��دا؛ �أكن��ت

ال�س��ود
المط��اردة المحموم��ة بلغ ْت��ه في مكانه ،و�أحاطت به الرايات ُّ

عم �أبيه
ب��ن عب��د الملك ،وكان قد ن�ش��أ ف��ي بيت الخالفة ،و�س��مع من ّ

أثرا محفورا في الواعية ال ُين�سى؛ ظهرت ثماره
نف�س الغالم الح َدث � ً

«نف��ح الطِّ ي��ب م��ن غ�صن الأندل���س الرطي��ب» للمقري التلم�س��اني في

لا ف��ي �أن ينج��و م��ن خ�صوم��ه العبا�س��يين ،ولكن
ناحي��ة الف��رات؛ �أم� ً

�روب طويل��ة وعجيب��ة؛ َع َب��ر فيه��ا ال�ش��ام وم�ص��ر ،وظ� َّل
ف��ي ق�ص��ة ه� ٍ

م�س��لمة ب��ن عب��د الملك غي��ر مرة �أنه ي��راه مو�ض ًعا للنجاب��ة والذكاء،

فخ��را برج��ل مثلِه؛ حين تقر�أ خب��ره كامال في كتاب
ول��ك �أن تمتل��ئ ْ

تفكّر فكرت��ه ،وتعزم عزمته؟

جو كهذا يمكنه اال�س��تخفاء عن
ملتهب� ٌة ب�س��بب كث��رة الثورات ،وف��ي ٍّ

ا�س��تخذ َْوا ،وال بذل��وا المق��ادة لغي��ر م��ا � ّأملوا..

و�إم��ارات؛ م��ا ت��زال محفوظ��ة الم�آث��ر �إل��ى اليوم!

ميا� -أن يقيم للأمويين
و ُيذَبحون؟! �أم الأجدى به -وهو ال�شديد ُ
الح ّ

�أن يدخل الأندل�س ويقيم بها دولة تعيد له المجد الغابر ،وقد كانت

رهقا عظيما؛ فم��ا ذلّوا وال
العن��ت ب�س��احتهم،
وتحمل��وا م��ن ال�ش��دائد َ
ّ

وج� ّد ف��ي تحقي��ق عزم��ه؛ فت� ّ�م
تحي��ط ب��ه �إحاط��ة ال�س��وار بالمع�ص��مَ ،
ل��ه م��ا �أراد ،و�أق��ام للإ�س�لام دول��ة ف��ي الأندل���س عل��ى �أنقا���ض دول

وتخيل لو تهي�أ لك من الأعداء
وقارن نف�سك به،
المجلد الثالث منه!
ْ
ّ

مج ًدا م��ن جديد؟!

مرغت الأي��ام �أنوفه��م ،و�أناخ
عل��ى �صن��ف �آخ��ر م��ن الجا ّدي��ن الذي��ن ّ

وكذل��ك كان ..فق��د تج��اوز كل المح��ن والعوائ��ق والمخ��اوف الت��ي

مختبئ��ا ب َب ْر َق��ة ف��ي ليبي��ا خم���س �س��نين؛ �إل��ى �أن ه��د�أ عن��ه الطل��ب،

ا�س��تخفى ف��ي الجزائ��ر فت��ر ًة؛ تح��ت حماية مل��وك بني ر�س��تم ،وعلى
بعد ( 6000كلم) َ�ش� َعر هذا البطل المغامر ب�ش��يء من الأمان؛ فكان

ح ّق� ًا �ص ْق َر قري���ش؛ ا�س��ما ومعنى..

م��ن �س��نة 132ه��ـ حت��ى �س��نة 136ه��ـ وه��ي رحل��ة هروب��ه؛ كان ق��د
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مــايكــل جــوردن

والـــت ديــزنـــي

عبد الرحمن الداخل

هـيرمــان ملـفيــل

نجاحه��م ُمق ّدم��ا قب��ل الب��ذل والت�ضحي��ة� ،أم بذل��وا الثم��ن م�ضاعف��ا

ُمراده مراحلَ من الإعياء والتعب والإفال���س و�س��ائر �أو�صاف الحظ

و�إن��ي لأراك مثل��ي ال يربط��ك بعالَ��م الك��رة �س��بب وال ن�س��ب ،وال

عدي��دةَ ،ت َت� ّ�وج ف��ي �أكثرها بالف�ش��ل واالنك�س��ار والخيبة؛ لك� ّ�ن الفرق

ه��ل �س��معت بالع��ب ك��رة ال�س��لة (ماي��كل ج��وردن)؟ ال علي��ك! �إن��ه

واالنط�لاق م��ن جدي��د نح��و هدف��ه؛ فالكب��وة عن��ده زا ٌد ف��ي َم ْهي��ع
النج��اح ،ووق��و ٌد ف��ي رحل��ة ال�صعود نح��و القمة! هذا وه��و ال �أَرب له

كان كذل��ك! ب��ل �إن��ه حف��ر للمج��د ب�أظاف��ره ،و�س��عى نحو القم��ة بقلب

إلي �صدي� ٌ�ق في هذه الأثناء ق�صي��دة �صفي الدين الحلي؛
وق��د �أر�س��ل � ّ

قب��ل الح�ص��ول على الـ� ُ�م ْث َمن ،وما �أع ّزه!؟

ي�س��تهويك فيه��ا م��ا يه��واه ُع�ش��اقها ،ولك��ن ال ب�أ���س من �أخ��ذ العبرة!

الأ�سطورة في لعبته ،والرقم الذي ي�صعب تكراره في مجاله ،وجميع

ور�س��اما ،ومنتج �أف�لام ،و�أعماال �أخرى
التعي���س! لق��د عم��ل �صحفياّ ،
�صر بعد ك ّل ف�ش��ل على النهو�ض،
بينه وبين ال َق َعدة الخاملين؛ �أنه ُم ٌّ

محبيه يظنونه ُولد موهوبا ،وعا���ش متف ّننا ،وانتهى �أ�س��طورة! وما
ّ

-فيم��ا َر ِق��ي ال�ص ْع� َ�ب لأجل��ه� -إال ح��ظٌّ دنيوي تاف��ه مهما عظُ م!

قر بالف�شل ،فقد اعترف بل�سانه �أن �سبب نجاحه هو ف�شلُه
�صلب ال ُي ّ

فر�أي��ت اقتط��اف طليعته��ا منا�س��با لم��ا نح��ن ب�ص��دد الحدي��ث عن��ه،

ف��ي الحي��اة مرارا؛ لكنه الف�ش��ل ال��ذي يدفع نحو التح� ّدي ،والإخفاقُ
ال��ذي يولّد الث�أر!

��موخ �أن��ه �أ�ض��اع خ�لال م�س��يرته الكروي��ة �آالف
كم��ا اعت��رف ب ُِ�ش ٍ

الرميات ،وخ�س��ر مئات المباريات!! لكن المعجبين �إنما يتب ّدى لهم
ْ
الـم ْ�شرق فقط! يظنون ح�صوله على لقب �-أف�ضل العب كرة
الجانب ُ

وم ْح���ض ُ�صدفة!
�س��لة ف��ي التاريخ -هب ًة َ

وتحري��كِ همتك نحوه:
الـم ْج َد َمن َلم َي َ
رك ِب َ
ال َي َ
الخ َطرا
متطي َ
ُ
الح َذرا
َوال َي
العـــــــلى َمن َق َّد َم َ
نــــــــــال ُ
ــــــــــــب
العـــــلى َعفـــــــو ًا ِبـــال َت َع
َو َمن َأ َ
راد ُ
ٍ

دراكـهــا َو َطــــرا
قـــض ِمن ِإ ِ
َقضـىَ ،و َلــم َي ِ

ف��ي �إح��دى زيارات��ي �صحب� َة �أطفال��ي لحدائ��ق ديزن��ي ف��ي باري���س،

وتدب��ر
فه��ذا ي��ا �صديق��ي ..حدي� ُ�ث ال��روح �إلي��ك؛ خ��ذه عل��ى عِ الت��هّ ،

به��ا ،وكان��ت فيما يبدو لي غالية الثمن! وكنت طيلة اليوم ينتابني

�دت ب�ص��دقٍ ن�صيح َت��ه و�ش��فقته؛ ف��دع عن��ك ب��كاء العاثري��ن،
واعتق� َ

�أثارت حفيظتي الأموالُ التي دفعتها في مقابل التذاكر التي دخلنا
�ري الذي ا�س��تطاع �أن ي�س��ت ّل مني ومن
�س��ؤال داخل��يَ :م��ن ه��ذا العبق� ّ

عالمات��ه؛ ف �� ْإن و َق��ر ف��ي �ص��درك ،وتغلغ��ل ف��ي ُح�شا�ش��ة روح��ك،

ولهفة النادمين ،ول َْمل ِْم ما بقي من جهدك ،وام�ض را�ش��دا �إلى حيث

�اء متعة
الماليي��ن عب��ر العال��م مبال��غ معتب��رة؛ لتكون ف��ي جيبه ،لق� َ

�تمر ،وتي ّق ْن فكر َة هذه الكلمة و�سِ � ْ�حرها
الكفاح الـ� ُ�م ّر ،والجهاد الم�س� ّ

�وت ف��ي مكتب��ي؛ ق��ر� ُأت ع��ن «وال��ت ديزن��ي» مالك ال�ش��ركة،
فلم��ا خل� ُ

وكرر بيقين( :وما توفيقي �إال باهلل عليه
�سلوكها الأواخر والأوائلّ ،

تافه��ة ال تلب��ث �أن تنته��ي بع��د خروجنا من باب حديق��ة الألعاب!؟

�اري َن ْحتا ،وعانى في �س��بيل الو�صول �إلى
ال��ذي َن َح��ت نجاحه التج� ّ
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«�ش� َ�رف المحاولة» ،وثق �أن �س��بيلك مم ّهدة م�أمونة الغوائل ،يتم ّنى
َ
توكل��ت و�إلي��ه �أنيب).
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عقاب من أخطأ في اإلعراب
ُ

وق��د ارتفع��ت مكان��ة العربية في الجاهلي��ة بعامل ال ّتناف���س الأدبي

�سي ُدنا محم ٌد ﷺ نزل الوحي بلغة عربية
بين ال�شعراء ،ثم لما ُبعث ّ
عالية ف�صيحة بليغة ،كما قال تعالى﴿ :ﯣ ً
ﯤ﴾ [الزمر]28 :

للعربية وح�صن� ًا لها ودلي ًال على رفعة
ف�ص��ار الق��ر�آن الكريم داعم ًا
ّ

الوحي �صف َة القدا�س��ة،
�ش��أنها وعظ��م مكانته��ا ،بل ق��د �أ�ضفى عليها
ُ
حي��ث انتقل� ْ�ت م��ن كونه��ا لغة قومية �إل��ى كونها لغة ديني��ة ،فزادها
ذل��ك ح�صانة على ح�صانة.

العربي��ة به��ذه المكان��ة م��ن التعظي��م والتقدي���س كان
�ارت
ولم��ا �ص� ْ
ّ
م��ن الطبيع��ي �أن َيعظُ � َ�م �أم��ر اللح��ن فيه��ا ،وي�ش� ّن َع عل��ى المخطئ في

�إعرابها ،ومن هنا وقف المجتمع كله وقفة جا ّدة �ض ّد كل من يلحن

وقفات كثير ًة الي�س��مح
روت لنا كتب ال�س��نة والت�أريخ والأدب
ٍ
 ،فقد ْ

المق��ام بب�س��طها والإطن��اب فيه��ا ،فالمق��ام هن��ا مق��ام �إيج��از ،ول��ذا

بنحوي يلوك ل�سانه
ول�ست
ٍّ

أعرب
ولكن
�سليقي �أقول ف� ُ
ٌّ

وكان��ت الع��رب تتفاخ��ر بف�صاح��ة الل�س��ان وبالغ��ة البي��ان ،ولم يكون��وا يتفاخرون بالإع��راب ،لأنه كالمهم الذي ن�ش���ؤوا
علي��ه ،وم��ا تفاخر به ال�ش��اعر �آنف ًا �إال بعد ظهور اللح��ن ،وتقعيد القواعد النحوية.
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ومث��ل �أبي��ه كان عب��داهلل ب��ن عم��ر ي�ض��رب �أبن��اءه على اللح��ن «ومن
ي�ش��ابه �أبه فما ظلم».
وقد تكون العقوبة نف�س��ية ،ك�إظهار التعجب واال�س��تغراب ،كتعجب
اال للتج��ار مكتوب ًا عليها( :لأبو
�أب��ي الأ�س��ود ال ُّد�ؤل��ي عندما ر�أى �أعد ً

فالن!!) ،فقال� :س��بحان اهلل  ،يلحنون ويربحون.

وهك��ذا ا�س��تمر نق��د المجتمع لكل من لحن ف��ي الإعراب ،ولم ينج من
النق��د �أح��د حت��ى �أبناء الخلفاء ،فهذا (يزيد ب��ن عبد الملك) لحن ذات
مرة وهو بين يدي م�ؤدبه،
فقال م�ؤدبه :لم لحنت؟
فقال :الجواد يعثر،

�س��أقت�صر عل��ى ذك��ر بع�ض المواق��ف التي عاقب فيه��ا المجتمع من
�أخط�أ ف��ي الإعراب.
ّمات في علم ال ّنف���س� ،أن الإيذاء
وهن��ا يج��ب � ْأن �أُذكّ � َ�ر ب�أن من الم�س�ل ِ

فهكذا كان الأمر في الع�صور الما�ضية.

الإعرا�ض بالوجه� ،أو النظر ب�شزر� ،أو رفع ال�صوت� ،أو نحو ذلك من

علم اليح�س��نه كل �أحد ،وال َي ْم َهر فيه �إال الق ّلة من النا���س ،وهو في الأ�صل ملكة ل�س��ان ّية مكت�س��بة من البيئة،
إعراب ٌ
ال ُ
تتحدث العرب ّية �سليمة خالية من الخطـ���أ واللحن ،بحكم الفطرة وال�سليقة والبيئة ،ي�شهد لذلك
ولذلك كانت العرب
ّ
قول �شاعرهم:

ف�أح�ض��ره و�ضربه درة واحدة.

فقال الم�ؤدب� :إي واهلل وي�ضرب حتى ي�ستقيم.

الم ْعلَن� ،أو
الج�س��دي �أو النف�س��ي يع��د عقوبة ،فالنقد الالذع� ،أو النق��د ُ

د .أحمد عبداهلل المغربي
كبير باحثين بدائرة الشؤون اإلسالمية بدبي

وف��ي موق��ف ثال��ث لعم��ر �أي�ض�اً� ،أ ّنه وجد ف��ي كتاب عامل ل��ه لحناً،

وق��د تك��ون العقوبة النف�س��ية بالزجر بلفظ �ش��ديد ،كزجر (ابن بجير)
للناع��ي القائ��ل :م��ات بجي��راً (بن�ص��ب بجي��ر وه��و فاعل) ،فق��ال ابن
بجي��ر :لحن��ت ال �أم لك.

الم�ؤلمات النف�س��ية  ،ف�إنها تندرج في قائمة العقوبات.

وق��د تك��ون العقوب��ة بال�صي��اح علي��ه عل��ى الم�ل�أ (كق�ص��ة �س��يبويه)

لا ف��ي ع�صر النب��وة لحن بح�ضرة
وكان �أول م��ا وقفن��ا علي��ه � ّأن رج� ً

ف��ي �س��بب طلب��ه للنح��و ،فق��د كان يقر�أ الحديث ال�ش��ريف في مجل���س

النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ف�أمر �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إ�صالح
خطئه ،ففي الم�ستدرك [ ،]477 /2من حديث �أَبِي ال َّد ْر َدا ِء � أنه

�أ�صحاب��ي �أح��د �إال ول��و �ش��ئت لأخ��ذت عليه لي���س �أبا ال��درداء » ،فقر�أ

ق��ال �َ :س�م َِع ال َّن ِب� ُّ�ي ﷺ َر ُج ً�لا َق� َ َ�ر�أ َفل ََح� َ�ن َ ،ف َق��الَ َر ُ�س��ولُ اهلل َ�ص َّل��ى
اهلل َعل َْي� ِه َو َ�س�ل ََّم�« :أَ ْر�شِ � ُدوا �أَ َخاكُ � ْ�م» ،وف��ي بع���ض كت��ب الأدب زي��ادة

 « :فق��د �ض� ّل »  -ول��م �أق��ف له��ذه الزي��ادة على �أ�صل في كتب ال�س��نة
ولع��ل م��ن �أدرجها في الحدي��ث �أدرجها للتو�ضيح وال�ش��رح ،يريد �أن
الإر�شاد يكون بعد الخط�أ ،وكون الحديث يوحي بذلك ف�إنه نوع من
�أن��واع الت�أديب بالتوجيه.
وق��د تك��ون العقوب��ة ج�س��دية ،فف��ي ع�ص��ر الخالف��ة حدث� ْ�ت مواق��ف

كثيرة ،منها :ما �أثر عن �سيدنا عمر بن الخطاب 

� ّأن �أحد والته

كتب �إليه كتابا فلحن فيه ،فكتب �إليه ُع َمر � :أن ق ّنع كاتبك �س��وطا.
وفي موقف �آخر وجد عمر �أبناءه يلحنون ف�ضربهم على اللحن.

�ش��يخه (حم��اد ب��ن �س��لمة) ،فلح��ن وه��و يق��ر�أ قول��ه ﷺ«:لي���س م��ن
�س��يبويه  :لي���س �أبو الدرداء،
ف�صاح به حماد  :لحنت يا �سيبويه� ،إنما هذا ا�ستثناء.
فقال �سيبويه  :واهلل لأطلبن علما ال يلحنني معه �أحد .
وق��د تك��ون العقوب��ة بالمفارق��ة (كق�ص��ة الك�س��ائي) ف��ي �س��بب طلبه
للنحو  ،فقد تعب ذات يوم ،ثم جاء �إلى قوم من الهباريين وقد �أعيا،
فقال لهم« :قد عييت».
فقالوا له� :أتجال�سنا و�أنت تلحن؟
فقال :كيف لحنت؟
قال��وا� :إن كن��ت �أردت م��ن انقط��اع الحيل��ة والتحير ف��ي الأمر  ،فقل :
«عيِيت» مخففاً ،و�إن كنت �أردت من التعب  ،فقل �« :أعييت».
َ
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�ري) برج��ل
وق��د تك��ون العقوب��ة بالتهك��م ،كتهك��م (الح�س��ن الب�ص� ّ

ن��اداه :ي��ا �أب��و �س��عيد! فقال الح�س��ن :ك�س��ب ال ّدوانيق �ش��غلك �أن تقول:
يا �أبا �س��عيد!

وق��د يلح��ن المتكل��م ،في��درك �أن��ه لح��ن وي��رى لحن��ه ذنب�اً ،فيب��ادر
باال�س��تغفار ،كم��ا ح��دث (لأب��ي �أي��وب ال�سج�س��تاني) ،فق��د حك��ى
(الخليل بن �أحمد) �أنه �س��مع (�أبا �أيوب ال�سج�س��تاني) يحدث بحديث
فلح��ن في��ه ،فق��ال� :أ�س��تغفر اهلل  ،يعن��ي � :أن��ه ع� ّد اللح��ن ذنب�اً.

فه��ذه مواق��ف كله��ا دال��ة عل��ى مكان��ة العربي��ة وعل��ى م��دى الغي��رة

عليه��ا ،وعل��ى ع��دم ت�س��اهل �أ�س�لافنا مع من لحن فيه��ا .واهلل �أعلم .

ف�أن��ف م��ن ه��ذه الكلم��ة ،ث��م ق��ام م��ن ف��وره ذل��ك ف�س��أل م��ن يعل��م

فاختل��ف الحا�ض��رون ف��ي ن�ص��ب (رج�لاً) ورفعه ،و�أ�ص��رت الجارية

النح��و؟ ف�أر�ش��دوه �إل��ى (مع��اذٍ اله��راء) ،فلزم��ه حت��ى �أنف��د م��ا عن��ده،

على الن�صب  ،وزعمت �أنها قر�أته على (�أبي عثمان المازني) كذلك،

ث��م خ��رج �إل��ى الب�ص��رة فلق��ي (الخليل) وجل���س ف��ي حلقت��ه ،فقال له

ف�أم��ر (الواثق) ب�إ�ش��خا�صه م��ن الب�صرة ،فلما ح�ض��ر �أوجب الن�صب،

تركت �أ�س��د الكوف��ة وتميمها وعنده��ا الف�صاحة
رج��ل م��ن الأع��راب:
َ

و�ش��رحه ب ��أن (م�صابك��م) بمعن��ى (�إ�صابتك��م) ،و(رج�لاً) مفعول��ه،

وجئ��ت �إل��ى الب�ص��رة ،فق��ال للخليل :م��ن �أين �أخذت علم��ك هذا؟ قال:

و(ظل��م) الخب��ر ،وله��ذا ال يت��م المعن��ى بدون��ه .ق��ال ف�أخ��ذ (اليزيدي)

م��ن ب��وادي الحج��از ونج� ٍد وتهام��ة ،فخ��رج ورج��ع وقد �أنفد خم���س

ف��ي معار�ضت��ي  ،فقل��ت ل��ه وه��و كقول��ك �( :إن �ضرب��ك زي��دا ظل��م)،

ع�شرة قنينة حبراً في الكتابة عن العرب �سوى ما حفظ ،فلم يكن له

فا�ستح�س��نه (الواث��ق) و�أم��ر ل��ه ب�أل��ف دين��ار� .أق��ول :فل��وال �أن (�أب��ا

هم غي��ر الب�ص��رة والخليل.

عثم��ان المازن��ي) �ص� ّ�وب ق��ول الجاري��ة لعوقب� ْ�ت عل��ى اللحن.

وم��ن المواق��ف م��ا ح��دث م��ع (�أب��ي عثم��ان المازن��ي) ،فق��د �أورد

وق��د تك��ون العقوب��ة بع��دم ال ّترحي��ب ب��ه �إن كان �ضيف �اً� ،أوبع��دم

(الراغ��ب الأ�صفهان��ي) ف��ي كتاب��ه (محا�ض��رات الأدب��اء)� ،أن جارية

لا قرع على
فت��ح الب��اب ل��ه ،فق��د �أورد (ياقوت) ف��ي معجمهّ � ،أن رج� ً

غ ّن� ْ�ت بح�ض��رة الخليف��ة (الواث��ق ب��اهلل) ،بق��ول ال�ش��اعر:
ً
رجــال
أظلــوم إن مصـابكـم

(الح�س��ن الب�ص��ري) الب��اب ،وق��ال :ي��ا �أب��و �س��عيد  -برف��ع المن��ادى

رد الســـالم تحيـــة ظلــــم
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الم�ضاف  -فلم يجبه ،فقال :يا �أبي �سعيد  -بالجر  -فقال الح�سن:
ق��ل الثالث��ة وادخل.
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ٌ
ويــــــل للشـــعــــــر
الســوء
مــن راويــة ّ

د .محمد فتحي الحريري
باحث لغـوى وكاتـب

«ويل لل�شعر من راوية ال�سوء» �أو «ويل لل�شاعر » ...جملة قالتها

البحتري رغم اختالف الأحوال والأمكنة والأزمان .فها هو ابن

العرب قديما((( وتمثل قاعدة هامة من �أدبياتهم في فهم ال�شعر,

الرومي ي�صور ريح ال�صبا

ووجوب الأمانة لي�س في نقل الرواية عن ال�شعراء وح�سب ,بله

هبت سحيرا فناجى الغصن صاحبه
موسوســا وتنـــادي الطيـــر إعـالنـــا

وجوب الأمانة في فهم ال�صورة والخيال ال�شعري ,وبمعنى �أو�ضح
ف�إنها تدعو �إلى فهم الق�صيدة رواية ودراية �أو مبنى ومعنى...

مهـدلــــــــة
ورق تغني على خضر ّ
تسمو بها وتمــس األرض أحيـانـا

ولعل �أبرز نقطة نقدية التزال ت�شغل بال ال�شعراء في �شرح ال�صورة
ال�شعرية و�إي�صالها للقارئ �إنما هي الخيال.

(((

تخال طائرهــا نشوان من طــــرب
والغصن من هــزّ ه عطفيـه نشـوانا

فال�صورة من �أقوى و�سائل التعبير عن الفكر وال�شعور والأحا�سي�س,
ولذلك ف�إن مالمحها الفنية يجب �أن تت�سم بالإبداع ,فتكون

فلقد حفلت ال�صورة ال�شعرية لديه بالحركة واللون وال�صوت

ال�صورة �إيمائية بعيدة المدى الإيحائي ولي�ست مبا�شرة ,ويجب �أن

والرائحة (حياة متكاملة) !

تكون مبتكرة غير تقليدية( ,غير م�سبوقة غالبا) ,كما يتوقع من

وي�ضيف النقاد لجمال ال�صورة ال�شعرية قيدا �أدبيا مهما وهو �أن

ال�صورة ال�شعرية �أن تكون �أجزا�ؤها متكاملة من حيث الأثر النف�سي

تالئم الفكرة والمو�ضوع ,و�أن ت�ساق في الن�ص ال�شعري متنوعة,

لهذه الأجزاء في نف�س المتلقي� ,أي �أن العالقة بين عنا�صرها
موجودة ب�شكل �إيمائي ولي�ست قائمة على م�شاكلة ح�سية (لونا
ورائحة وتج�سيما) فالعا�شق الذي ي�صف وجنتي حبيبته بالورد
الأحمر� ,أتى ب�صورة ممجوجة مبتذلة مكررة تقليدية .بينما ال نزال
نلم�س الجدة واالبتكار والإيحاء في ت�صويرات ابن الرومي و�صور
( )١غالب النقاد ين�سبها للحطيئة ال�شاعر.والراوية هو الراوي ا�سم فاعل من الراوية وهو عند
املحدثني ناقل احلديث بالإ�سناد املت�صل اجلمع (رواة) و(راوون) و�إ�ضافة التاء املربوطة للراوية
هي للمبالغة ولي�س للت�أنيث ..راوية احلديث حامله وناقله املكثـر  ,وهناك م�شاكلة بني الراوية
والر ّوي والرواء.
وتقول العربَ :ر ُج ٌل راوية :كثري ال ِّرواية ونقل الأحاديث وال�شعر (زيدت التَّاء للمبالغة) .
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تارة كلية مركبة وتارة جزئية ب�سيطة ,بل يتكلم النقاد �أحيانا عن
مالئمة الكلمة والحرف والفا�صلة للفكرة! ولكن الم�صيبة الكبرى
التي تهز ال�شاعر والناقد والأديب وذا الذائقة الأدبية هي عدم فهم
الن�ص ودالالت ال�صور فيه ,مما يقلب الفكرة ر�أ�سا على عقب ,بل
و ُيذهب �ألق ال�صورة ال�شعرية وقيمة خيال ال�شاعر وعاطفته و�صدق
�إح�سا�سه كله.

ال�شعري لي�س ولعا بجمع الهنات ,و�إنما للتحذير منها ...و�سوف

تناوله للأبيات فيقول :طرقت الباب حتى تعبت يمناي من �ش ّدة

�أورد بع�ضا من ذلك:

الطرق وا�ستمراره ,ولما تعبت من الطرق �أجابتني .....الخ.

�أبدع ال�شاعر �إ�سماعيل �صبري رحمه اهلل في �إعطائنا مثاال
عن الجنا�س في ال�شعر من خالل قوله(((:
طرقت الباب حتى ّ
كــل متني
فلمـــــــــــــا ّ
كل متني كلّمتني
ّ
وقالت لي :أيا إسماعيل صبر ًا
فقلت :أيا اسما ،عيل صبري

�أي ن�سف ال�صورة ال�شعرية بالكامل

نقول له :و�أي بالدة تلك التي �أباحت لرجل �أن يديم الطرق على
الباب حتى تتعب يمناه من الطرق؟! نخ�شى على الباب من الخلع
�أو يده من العطب !!
�أي ذوق وتهذيب يتمتع به هذا العا�شق الطفيلي على مدر�سة الحب
والتهذيب؟!
المعنى الذي �أراده ال�شاعر بب�ساطة هو:

منذ القدم و�أنا �أجمع بع�ض الهنات للنقاد و�شارحي ومدر�سي النقد

�إبداع وت�صوير رائع ,لكن هذه الروعة يخد�شها راوية ال�سوء في

طرقت الباب و�أقمت �أنتظر الرد بجانب الباب حتى ك ّل متني

( )2ديوان ابن الرومي

( )٣ديوان �إ�سماعيل �صربي

(ظهري) والمتنان ال يتعبان من الطرق بل يتعبان من االنتظار,
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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هناك هالل يتهادى ك�أنه زورق ف�ضي ي�سير متباطئا ب�سبب ثقل

الأمامية م�سنونة حا ّدة قد �صقلت ...ن َقـلَـنا �سياد ُته من �صورةٍ

حمولته من العطور الطيبة  ,فالهالل ينبئ عن ب�شائر الخير ويحمل

�شعرية عن الأنوثة الكاملة الرائعة ب�أبهى معانيها الغزلية �إلى

ال�سارة ...فكيف يقول راوية ال�سوء �أن الخيال
الأخبار ال�سعيدة
ّ
�ضعيف لدى ابن المعتز؟! �إن الخيال خ�صب وا�سع حقا ,فلماذا لم

يمر بها
�صورة االفترا�س  ,و�إذا بهريرة فتاة مك�شرة تكاد تفتك بمن ُّ
(م�صقول عوار�ضها)  ....فهل امتدح ال�شاعر افترا�سها؟!!

يجعل حمولة الزورق من الطماطم ؟! ولقد ذكّ رني هذا الناقد ب�آخر

وقد �أ�شكل الأمر على راوية ال�سوء هنا فخلط بين عار�ضة وعار�ضة..

وي�أتي راوية ال�سوء فيقول(((:

�سمع ق�صيدة للوالد �سماحة المفتي محمد را�شد الحريري  ،رحمه

العوار�ض جمع مفرده (عار�ضة) وترد في لغة العرب بمعنى ال�سن

ال ينقل لنا ابن المعتز �شعوراً �صادقا بجمال الهالل ل َّأن العالقة

اهلل ي�صف �صديق ال�سوء ب�أنه:

التي في عر�ض الفم ومنه قول كعب:

القيام منتظرا ,لنرجع �إلى قوامي�س اللغة ولنبحث في معنى المتن

(((

وتهونالم�س�ألة!!
�أجاد ابن المعتز في و�صفه للهالل فقال:
فضة
انظر إليه كزورق من
ٍ
ٌ
حمولة من عنبر
قد أثقلته

التي ر�سمها بين الهالل وزورق الف�ضة

تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

«مرهق �أثقلُ من ن�صف الرحى»
ٌ
فقال �أن الخيال �ضعيف ,فلو

وترد �أي�ضا بمعنى ما ي�ستقبلك من ال�شيء (ما يعتر�ضك منه)

 – regationوهذا خيال

و�صفه ب�أنه �أثقل من «جرن

كعار�ضة ال�سقف والباب والناحية ,وتطلق �أي�ضا على ما يبدو من

�ضعيف .والواقع �أن �صاحبنا

الرحى» لكان �أبلغ! قلت له

ذو خيال �ضعيف ,بل �إن قفاه

�آنذاك :طا�شت �سهامك يا �أخي,

عالقة في ال�شكل واللون phorm

لعري�ض ,فما هكذا تورد الإبل وال
هكذا تحلل ال�صور ال�شعرية وتنقد
يا �أخانا !!
�صور الهالل
ابن المعتز قد �أبدعّ ,
يتهادى ,يم�شي ببطء �شديد
وك�أنه زورق م�صنوع من
الف�ضة (لون الهالل) ,وهنا
عالقة اللون وال�شكل بين الهالل
والزورق ,وهي التي توقف عندها الناقد و�أهمل
الغو�ص فيما وراءها ,لكن لماذا كان يتهادى في �أفق ال�سماء؟! �إنه
محمل بب�ضاعة غير عادية ,حمولة من عنبر ,والعنبر ذو رائحة
َّ
عطرية طبيعية كان ي�ألفها العربي ويتعطر بها في حياته اليومية
 ،والعنبر رمز لكل خبر طيب ,والهالل �أول ال�شهر يعني وجود موعد
 ,والعرب كانت مواعيدهم ح�سب الأهلّة ,هكذا كان الت�أريخ والوعـد
ال�شعريـة:
لديهم كما ال يخفى  ،وال�صـورة
ّ
( )٤متنا الظهر ما اكتنفا ال�صلب عن ميينه وي�ساره من ع�صب وحلم ,فبهما قوام اجل�سد
( )٥كتاب التطبيقات اللغوية لل�صف الثاين ع�شر /وزارة الرتبية والتعليم /الإمارات �ص 127
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فن�صف الرحى �أثقل من حجر
الرحى كامال...
�إن حجر الرحى �إذا لم ت�ستطع حمله
ت�ستطيع دحرجته� ,أما ن�صف الرحى فال
تقدر �أن تحمله وال تقدر �أن تدحرجه,
فبهت الناقد !
ان خ�صـوبة الخيال تثـري
نعـم ّ
ال�شـعـرية ...
ال�صــورة
ّ
الأع�شى ي�صف محبوبته(((:
ودع هريــــرة إن الركــــب مــــرتـحـــــل
ّ
وهل تطيق وداعـــا أيهـــــــا الرجل؟!
غراء فرعاء مصقـــول عــــوارضـــهــــا
ّ

تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل

غـــراء بلجاء الوجه والجبين,
فهو ي�صف فتاته (هريرة) ب�أنها ّ
فرعاء طويلة ال�شـعـر م�صقول عوار�ضها ,تم�شي بحذر....
يقول راوية ال�سوء في �شرح (م�صقول عوار�ضها) �أي �أن �أ�سنانها
( )٦ديوان الأع�شى وينظر ل�سان العرب وحميط املحيط مادة ( /ع ر �ض)

ال�ضحك والبيان والل�سن ,والمق�صود هنا بقول الأع�شى (م�صقول
عوار�ضها) �أي �أن جانبي وجهها قد �أميط عنهما الأذى ,فهما
يبدوان م�صقولين ,ناعمين جميلين ,وهذا من دواعي الجمال
والأنوثة ف�أين هذه ال�صورة من تلك؟
هنا تكتمل �صورة الأنوثة �أكثر ,وهناك ُت ْخ َد�ش !
فال�سـياق هو الذي يحدد المعنى المق�صــــود �إذا تزاحمت الألفــــاظ
الم�شتركــــــة  ،والمعاني على لفظٍ .
�صاحب اليتيمة (وهي من عيون ال�شعر العربي) دوقلة �أو العكوك
�أو علي بن الجهم ,ال يهم ,لكن المهم �أن ال�شاعر قد �أبدع في و�صف
محبوبته من �أعلى ر�أ�سها �إلى �أخم�ص قدميها بدءاً من قوله (بعد
المقدمة الطللية ولوازمها):

�شوه ال�صورة ال�شعرية ,وراوية
�أهل نعمة وثراء ,لكن راوية ال�سوء ّ
ال�سوء هنا �أ�ستاذ دعاني لح�ضور محا�ضرته الأدبية لأنها تهمني
ح�سب تعبيره -وتقع في دائرة اهتمامي ,وكانت القا�صمة في�شرحه للكعب ,فخلط بين الكعب والعقب ,قال �إن كعبها غير وا�ضح
ب�سبب ال�سمن والبدانة ,و�أ�شار �إلى عقبه.
كنا في �صورة جمالية رائعة ,ف�أف�سدها �أ�ستاذنا العتيد بمر�ض

فالوجه مثل الصبح مبيض
َّ
مســود
والش ْعـر مثل الليل
ّ

ضدان لما استجمعا حسنا

الضد
والضد يظهر حسنه
ُّ
�إلى قوله:

خبيث بلغمي �سيء ,فهي تبدو ك�أنها م�صابة بداء الفيل.
الكعب نتوء بارز في الجانب الأن�سي من �أ�سفل ال�ساق ,والعقب

م�ؤخرة القدم وهي التي قال فيها الر�سول ﷺ« :ويل للأعقاب
من النار» وعيد لمن �أهمل غ�سلهما عند الو�ضوء ...وعدم و�ضوح
العقب عيب� ,أما عدم و�ضوح الكعب فهو �صفة جمالية للأنثى,

والكـعـب أدرم ما يبيـن لـه
ُ
ـد
نعمة
من
وبضاضة َح ُّ
ٍ
ٍ

خفي المعالم والحدود ب�سبب ليونتها ونعومتها ,فهي من
فكعبها ّ

(((

( )٧ديوان علي بن اجلهم وينظر القامو�س املحيط وحميط املحيط مادة ( /ع ق ب ) و (ك ع
ب)

فقلت يومها «ويل لمن يخلط بين الكعاب والأعقاب» !
ـثـر �أولئك الذين يخلطون بين الأكفاء والأك ّفــاء وبين الكوع
وكُ ٌ
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دراسـات نـقـد ّيـة

والبوع وبين وبين( ....وتطول القائمة) ...

أح�سن من هذا .
أظن � َّأن
ال�شعراء قالوا � َ
ثم قال  :ما � ُّ
َ

أموت
لو
لكنت � ُ
لما ن�أى ُ
ُ
�صدقت الهوى حبيب ًا على ال�صحة ّ

وكم كان �شعرا�ؤنا على دراية ودقة بالغة في ت�صوير �أحا�سي�سهم

قلت  :وال قول الآخر ؟

أ�ستغفر اهلل ّ � ،إل هذين البيتين ،
فرجعت �إلى المبرد ،فقال � :
قال :
ُ
ُ

وم�شاعرهم وائتمان الرواة عليها ,فلقد �أوفد ابن هرمة راويته �إلى

قال  :هيه ،

يعني بيتي �إبراهيم(((.

امر�أة يحبها ,و�س�أله ماذا �أنت قائل؟ ف�أن�شده:

قلت  :الذي يقول :

و�إن كان لكل �شيء ل�سان ,ف�إن ل�سان الدهر هو ال�شعر عند العرب,

باهلل ربك �إن دخلت فقل لها:

ابن َه ْرم َة قائما بالباب
هذا ُ

فــــارقتُ
يت بعــدكـــــم
ـــي ُ
وح ِ
كـــــم َ
ْ

فقال له :ويحك ,ماكذا �أقول� ,أكنت �أت�ص ّدق؟! �أي �أت�سول فقال:
باهلل ربكِ �إن دخلت فقل لها

يـجــــــب
مـــا هكـــذا كــــان الذي
ُ

هذا ابن هرمة قاعدا بالباب

النـــاس ُمعـــتـــذر ًا
فــــاآلن ألـــقـى
َ

فقال له :وال كذا قلت� ,أكنت �أبول عند بابها؟! فقال الراوية :ماذا

َ
ــــــب
أعيـش
أن
مــن ْ
ُ
وأنتــــم ُغ ُـي ُ

�أقول؟ فقال له ابن هرمة ,قل:

قال  :وال هذا ،

هذا ابن هرمة واقف ًا بالباب

قلت  :وال قول خالد الكاتب :

وليتك علمت مابين هذين من قدر اللفظ والمعنى((( �أما اليوم فقد

تضـمنَ هــــا
روح
ِ
روحـــان لـــيٌ :
َّ

والبالغة وانتقاء الكلمات ,كما عدمنا في الوقت نف�سه الذائقة

ـدتـــي
غائ َبتي
كشاه َ
ِ
وأظــن ِ
ُّ

عدمنا كثيراً من ال�شعراء الذين هم بهذا الم�ستوى من دقة الت�صوير

بلـــــد
بلــد وأخـــــرى حــــازَ هــا
ٌ
ُ

ال�شعرية عند كثيرين من المتلقين ,ولقد �ساهم في �إف�ساد هذه

أجـــــــ ُد
تجــد الــذي
بمـكانهــا
ُ
ِ
ِ

وتجر�أ على �صعود
الذائقة بع�ض من ت�س ّنم هرم ال�شعر زورا ومينا,
ّ
مركبه دون ريا�ضة �أو مران �أو عتاد فزلّت قدمه ,و�أعني بهم بع�ض
النقاد وبع�ض مدر�سي الأدب ,وقد اكتفيت بالأمثلة التي مرت رغم
� ّأن في جعبتي كثيراً منها ,كلني اقت�صرت على �أمثلة _للأ�سف_
تدر�س في جامعاتنا ومدار�سنا وهي موجودة في مناهجنا,
ّ
وبقا�ؤها ي�سهم في الإ�ساءة �إلى ال�ضاد و�إلى ال�شعر الذي هو ديوان
العرب ,ال�شعر الذي قال فيه الم�صطفى ﷺ� :إن من ال�شعر لحكمة,

ف�إذا �ألب�س عليكم �شيء من القر�آن فالتم�سوه في ال�شعر ف�إنه عربي.
ال�شعر الذي �ضرب المثل بانت�شاره و�سيرورته:
يرد المـاء فـال يـزال مداوال
في القوم بين تمثّ ل وسماع
وراوية الخير:
ومن روائع الرواية ما �ساقه راويه على �شكل ُدعابة ،بالرغم من

إمام ابن ُ راهويه �أرملةً؛ ل َّأن زوجها المتوفَّى كانت عنده
تزوج ال ُ
َّ

( )٨كتاب ال�صناعتني لأبي هالل الع�سكري �ص 89 /
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يت �شيئ ًا مِ ل َْت �إليه ولم تعدِلْ �إلى غيره ،
قلت � :أنت �إذا َه ِو َ

افعي ،
كتب ّ
ُ
ال�ش ّ

الحق ،
قال  :ال  ،ولكنه ُّ

فقيل له :ما حملَك على ذلك ؟

أتيت ثعلب ًا ف�أخبر ُته ،
ف� ُ

قالُ :تنكَح المر�أة لكتبها !! في �إ�شارة �إلى الحديث ال�شريفُ ( :تنكح

فقال ثعلب � :أال �أن�شد َته :

المر�أة لجمالها ومالها وح�سبها ودينها فاظفر بذات الدين ،تربت
تورعــــ ًا !
ال�شريف و�إنما �أورده كر� ٍأي �شخ�صي ّ
كنت يوم ًا عند المبرد
وح َّدث محمد بن عبد اهلل الكاتب قال ُ :
ف�أن�شدنا :
عندكم
الروح
أن
غير َّ
ُ
َ
ِج ْسمي معي َ
وطن
ربة
فالجسم في ُغ ٍ
والروح في ِ
ُ
ُ
ــــدن
روح بال َب ِ
روح فيه ولـــي ٌ
ال َ

ورواد اللغة والل�سان� ,شعراء الذوق والذائقة
وزعماء البيان ّ
والبالغة والف�صاحة �أما �شعراء الخلط بين العقب والكعب ,وبين
العوار�ض والعار�ضات وبين الحابل والنابل ف�أولئك الذين في كل
واد يهيمون و�صدق فيهم جرول بن �أو�س ال�شاعر [الحطيئة] �إذ قال:
الشعر صعب وطويل سـلّـمه
إذا ارتقى فيه الذي ال يعلمه
زلّـت به إلى الحضيض قدمه
يعربــــه فيعجمـه
يريد أن
َ
والشعر ال يسطيعه من يظلمه
ولم يزل من حيث يأتي يخرمه
والي�ستطيع ال�شعر �أي�ضـا من يظلمه من باب روايته  ،ولي�س من
باب نظمه وقري�ضـه فح�سـب ،و�إذ ذاك نقول  :ويل من راوية ال�سوء,
لي�س لل�شعر وال�شاعر وحده و�إنما للأمة ب�أ�سرها !

هم
فصار
غابوا
الجسم من ِ
ُ
َ
بعد ْ
فيــــــــا
تــنـظر
ما
ُ
العـيـن لـه ّ
ُ

يداك) .ف�أ�ضاف من لدنه ( :وكتبه) لكنه لم يورد ذلك مع الحديث

أن لي َب َدنـــــ ًا
عجب
الناس مني َّ
فل َْي ِ
ُ

تقوله ،و�إليك مثاالً:
ّ

54

قال  :وال هذا ،

وقي ُد �أخبارهم وبريد �أمثالهم ,وال�شعراء �أمراء الكالم
لأنه ديوانهم ْ

اهــــــــــــــــــــم
وجه أتلقَّ ُ
ِّ
بأي ٍ
حيـــــــــــا ؟
إذا رأوني بعدهم ّ

يا َخ ْج َلتي منهم ومن قــولهـــم

شيـــــــــــــا
ضر َك الفقْ ُد لنا ّ
ما َّ

الحربي ف�أخبر ُته ،
أتيت �إبراهيم
قال  :و� ُ
ّ
فقال � :أال �أن�شد َته :

أحـــب إذا مـــــا
ـن
مم ْ
ُّ
يا َح َيائي َّ
يــت
قلت بــعـد الفــراق إني َح ِي ُ
ُ

( )٩معجم الأدباء لياقوت احلموي ج� 1ص46
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لـغـويـــات

العــربيـــــة

جــذر انتمـاء ومـنبــع إشــعــاع

والحديــث عــن اللغــة العربيــة يقودنــا إلــى الحديــث عــن عنايــة

بيــن أبنــاء العربيــة واالجتمــاع علــى لغــة قريــش التــي بلغــت

أبنائهــا واهتمامهــم بهــا ،والبحــث فيهــا كمــا يقــول أحدهــم:

مراتــب النضــج فــي الفصاحــة والبالغــة.

كان تعلــم اللغــة وإتقانهــا ضر ًبــا مــن ضــروب العبــادة ،يتقــرب

فاللغــة العربيــة الفصحــى التــي نتحــدث بهــا اليــوم ،ســادت

بهــا الــدارس إلــى اهلل ،ويطمــع فــي األجــر والثــواب.

مظاهر عناية العرب بلغتهم:

أ .د .عمر مسلم العكش
أستاذ جامعي وباحث أكاديمي

اهتمامهــا ،وأنزلــت أصحابهــا وأربابهــا المحــل األول ،فــي

لهجيــة ،وأوضــح مثــال علــى هــذه الوحــدة اللغويــة هــو الشــعر،

حياتهــا ،فــكان الشــعراء والخطبــاء ســفراء القــوم ،فهــم

فقــد بقيــت لغــة الشــعر لغــة فنيــة يقصدهــا معظــم العــرب

الذيــن يــذودون عــن مناقبهــم ،ويحمــون أعراضهــم وأنســابهم،

قص ـ ًدا.

ويعبــرون عــن مفاخرهــم ومكارمهــم ،وهــم الذيــن يواجهــون

لقــد كان عــرب الجاهليــة يعربــون كالمهــم رف ًعــا ونص ًبــا وجـ ًّرا
وجز ًمــا ،وذلــك بالســليقة التــي فطــروا عليهــا منــذ نشــأتهم

وباللســان أطــوا ًرا ،وكان إذا نبــغ فيهــم شــاعر أولمــوا لــه،

اإلعــراب لديهــم مــن الملــكات الراســخة ،وقــد انطبــع حســهم

أعداءهــم ويــردون عليهــم مثالبهــم ،وبهــم يفاخــرون ويباهــون،

مــن مظاهــر عنايــة العــرب بشــعرائهم فــي العصــر الجاهلــي

أنهــم علقــوا قصائدهــم التــي أطلقــوا عليهــا اســم المعلقــات
علــى أســتار الكعبــة تعظي ًمــا للغتهــا وتشــري ًفا لمبناهــا
ومعناهــا.
وكان مــن مظاهــر عنايتهــم بلغتهــم ظهــور مــدارس عنيــت
بتنقيــح الشــعر وتجويــده ومراجعــة أبنيتــه ومعانيــه ،وعــرف
أصحــاب هــذه المدرســة بشــعراء الحوليــات الذيــن كانــوا

منبــع إشــعاع فكــري ،ومصــدر انبعــاث معرفــي ،وال قيمــة ألمــة ،أي أمــة مــن دون لغــة حاضنــة لموروثهــا الفكــري،

وإلبداعاتهــا الثقافيــة والعلميــة واألدبيــة.
وإن اللغــة ترتقــي بارتقــاء أهلهــا ،وتنحــط بانحطــاط أهلهــا وضمــور دورهــم الحضــاري ،ومــا مــن أمــة كان لهــا
موضــع الصــدارة فــي سـلّم حضــارات الشــعوب واألمــم إال كانــت لغتهــا النبــض الــذي يهبهــا الديمومــة ،ويدفــع بهــا
إلــى مراتــب متقدمــة فــي معــارج التطــور واالزدهــار الحضــاري.
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أن نســميه موحـ ًدا بيــن شــعراء القبائــل المختلفــة وخطبائهــا،

 -األمــة العربيــة أمــة لغــة أولــت لغتهــا فضــل عنايتهــا وجـ َّـل

وأطلقــت النســوة الزغاريــد واألهازيــج احتفــا ًء بمولــده ،وكان

ـاء ،وهــي
تنتمــي إليــه ،واللغــة العربيــة هــي واحــدة مــن أعــرق لغــات العالــم ،ال بــل هــي األعــرق تجـ ًّ
ـذرا وانتمـ ً

مســتخدمة فــي الشــعر والخطــب واألمثــال اســتخدا ًما يمكــن

وإن وجــدت هنــاك فــروق لغويــة يســيرة تشــير إلــى اختالفــات

وبلغتهــم يحفظــون تاريخهــم ،وهــم يحاربــون بالســنان طــو ًرا

ألي لغــة فــي العالــم جــذر تشــكل وهويــة انتمــاء ،جــذر انبعثــت منــه وكان أصــل تشــكلها ،وهويــة أرض أو وطــن

الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســام بقرنيــن مــن الزمــان تقري ًبــا،

فــي بيئــة فصيحــة اللســان ،ســليمة البنــان ،حتــى أصبــح

اللغــوي عليــه ،وكل خــاف فــي النطــق بهــذه الســليقة ينبــو
لســان العربــي عنــه ،يقــول أبــو بكــر الزبيــدي (لحــن العــوام:)4:
"ولــم تــزل العــرب فــي جاهليتهــا ،وصــدر مــن إســامها تبــرع
فــي نطقهــا بالســجية ،وتتكلــم علــى الســليقة ،حتــى فتحــت
المدائــن ،ومصــرت األمصــار ،ودونــت الدواويــن".

ظاهرة اللحن في اللغة:
قــال رســول اهلل ﷺ" :أرشــدوا أخاكــم فقــد ضــل" فســمى

الخطــأ فــي اإلعــراب ضـ ً
ـال ،أي ســماه بمــا يــؤدي إليــه مــن

يثقفــون الشــعر ويجودونــه وينقحونــه ،وقيــل إن الشــاعر كان
ً
حــول كريتًــا كامــ ً
ا وهــو يجيــل النظــر فــي قصيدتــه
ينفــق

ضــال ،وهــو مــا يعــرف فــي البيــان بتســمية الشــيء باعتبــار

حتــى تخــرج منقحــة ســليمة مــن العيــوب.

مــا ســيكون ،أي باعتبــار مــا ســيؤول إليــه ،وتلقف هــذه المقولة

 -وكان مــن مظاهــر عنايــة العــرب بلغتهــم مراجعــة إنتاجهــم

النبويــة الفيلســوف اللغــوي الحجــة أبــو عثمــان بــن جنــي ،فقال

اللغــوي فــي أســواق العــرب التــي كانــت أســوا ًقا تجاريــة وأدبيــة

فــي كتابــه الخصائــص" :إن أكثــر مــن ضــل مــن أهــل الشــريعة

ولغويــة ومواســم ثقافيــة ينخلــون بهــا لهجاتهــم ولغاتهــم

عــن القصــد فيهــا ،وحــاد عــن الطريقــة المثلــى إليهــا ،فإنمــا

ويرتقــون بهــا لتكــون األفصــح واألبلــغ ،والرقــي بهــا إلــى درجــة

اســتهواه واســتخف حلمــه :ضعفــه فــي هــذه اللغــة الكريمــة

الكمــال ،وقــد أســهمت تلــك األســواق بتقريــب الوحــدة اللغويــة

الشــريفة التــي خوطــب الكافــة بهــا" (الخصائــص )245/3
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وإن االختــاط بيــن العــرب والفــرس قبــل اإلســام كان

أدرك علمــاء اللغــة أن ألفــاظ اللغــة تتعــرض إلــى التغيــر فــي

ســب ًبا مؤد ًّيــا إلــى حــدوث االنحــراف اللغــوي ،كمــا كان الفتــح

معانيهــا ،وقــد عالجــوا األلفــاظ التــي اعتقــدوا أن النــاس

اإلســامي مــن بعــد ســب ًبا وداف ًعــا النتشــاره وتنــوع مظاهــره.

يقــول أبــو بكــر الزبيــدي" :فاختلــط العربــي بالنبطــي ،والنقــي

أفســدوا اســتعمالها ،ووضعوهــا غيــر موضعهــا ،وأخطــؤوا
فهــم دالالتهــا ،ونبهــوا عليهــا مبينيــن داللــة العبــارة علــى

الحجــازي بالفارســي ،ودخــل الديــن أخــاط األمــم ،وســواقط

المعنــى الــذي وضعتــه لــه ،وردوهــا إلــى أصولهــا اللغويــة التــي

البلــدان ،فوقــع الخلــل فــي ألســنة العــوام".

اشــتقت صيغهــا منهــا ،وجعــل ابــن الســكيت عنــوان كتابه الذي
وضعــه لمعالجــة ظاهــرة لحــن العامــة :كتــاب الحــروف التــي

جهــود العلمــاء فــي معالجــة ظاهــرة لحــن
العامــة:

التــي تعرضــت إلــى التغييــر فــي معانيهــا بســبب االســتعارة،

شــهد القــرن الثالــث الهجــري نهضــة لغويــة ونحويــة ،تمثلــت

كاســتعمال األظــاف ألقــدام اإلنســان ،وهــي للشــاء والبقــر،

فــي التنافــس بيــن علمــاء البصــرة وعلمــاء الكوفــة فــي

واســتعمال "المشــافر" و"الجحافــل" لشــفة اإلنســان ،وإنمــا

مســائل اللغــة والنحــو ،ونهضــوا يؤلفــون الكتــب التــي تجنبهــا

"المشــافر" لإلبــل ،و"الجحافــل" لــذوات الحافــر.

شــر العاميــة ،وتبيــن أخطارهــا ،وتنبــه علــى وجــوه الصــواب

وقــال ابــن قتيبــة" :أشــفار العيــن" يذهــب النــاس إلــى أنهــا

فــي اللغــة الفصحــى ،وإن كل مــن ألــف فــي لحــن العامــة،

الشــعر النائــب علــى حــروف العيــن ،وذلــك غلــط ،إنمــا

كان يقصــد بكلمــة اللحــن مخالفــة العربيــة الفصحــى فــي

األشــفار حــروف العيــن التــي ينبــت عليهــا الشــعر ،والشــعر

األصــوات أو فــي الصيــغ ،أو فــي تركيــب الجملــة ،وحــركات
اإلعــراب ،أو فــي داللــة األلفــاظ ،ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن

هــو ال ُهــدب" (أدب الكاتــب.)21 :

ويقــول ابــن مكــي الصقلــي فــي كتابــه (تثقيــف اللســان وتلقيــح

األمثلــة التــي عالجوهــا فــي كتبهــم.

الجنــان)" :يقــول العامــة للــكأل األخضــر ،حشــيش ،وليــس

لقــد وقــف أعــام اللغــة موقــف العلمــاء المخلصيــن لدينهــم

كذلــك ،إنمــا الحشــيش اليابــس ،فأمــا األخضــر فيســمى

ولغتهــم ،وبذلــوا جهــو ًدا كبيــرة للــذود عنهمــا ،وأســهموا

الرطــب والخلــى ،ويقولــون للحشــيش اليابــسُ :عشــب وليــس

الضوابــط التــي تصونهــا مــن الخلــل والفســاد ،وأدركــوا أن

اللســان.)197 :

بقســط وافــر فــي دراســة اللغــة واســتنباط قوانينهــا ،ووضــع
األلفــاظ تتعــرض فــي أصواتهــا وصيغهــا وداللتهــا إلــى
االنحــراف والتغييــر ،والتأثــر والتأثيــر ،وقــد نبــه الجاحــظ

يتكلــم بهــا فــي غيــر موضعهــا ،وخــص البــاب األول لأللفــاظ

كذلــك ،إنمــا العشــب :األخضــر مــن المرعــى" (تثقيــف

(ب) تصحيح األبنية:

لهــذا التطــور ،فقــال" :اللغتــان إذا التقتــا فــي اللســان الواحــد

اجتهــد علمــاء اللغــة فــي معالجــة األبنيــة التــي اعتراهــا

أدخلــت كل واحــدة منهمــا الضيــم علــى صاحبتهــا" (البيــان

اللحــن ،وحرفــت فــي ضبطهــا أو حروفهــا ،مــن حيــث الحــذف

والتبييــن.)368/1 :

والزيــادة ،والتقديــم والتأخيــر والقلــب ،والخطــأ فــي تحريــك

مناهــج اللغوييــن فــي معالجــة ظاهــرة لحــن
العامــة:
(أ) التصحيح الداللي:
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أواســط الفعــل الثالثــي مــن ضــم أو فتــح أو كســر ،وكــذا
ً
صحيحــا ،وقــال
ضبطــا
الخطــأ فــي األســماء وضبطهــا
ً

الكســائي" :وتقــول :دعــه حتــى يســكت عــن غضبــه ،بالتــاء،

وال يقــال :يســكن بالنــون ،قــال اهلل تعالــى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ﴾ [األعــراف]154 :
(ما تلحن فيه العامة.)100 :
وقــال " :وتقــول :عجــزت عــن الشــيء ،بفتــح الجيــم ،ومنــه
قولــه تعالــى ﴿:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾

[المائدة]31 :
(السابق ،105 :وما تلحن فيه العامة.)100 :

(ج) تصحيح التصحيف:
وعالــج علمــاء اللغــة األلفــاظ التــي طــرأ عليهــا التصحيــف،
فحــل فــي كل منهــا حــرف مــكان حــرف ،ونبهــوا علــى مــا
تصحــف فيــه العــوام ،وقــال ابــن مكــي الصقلــي فــي كتابــه
(تثقيــف اللســان وتلقيــح الجنــان)" :غلــط العلمــاء فــي
تصحيــف المشــهور مــن حديــث النبــي ﷺ ،وتغييــر أســفار
العــرب وتصحيفهــا ،وتصحيــف كتــب الفقــه ،وغيرهــا".
وكذلــك يقولــون فــي جمــع مــاء ،ميــات ،والصــواب ميــاه،
وأمــواه ،بالهــاء؛ ألن الهمــزة فــي مــاء مبدلــة مــن هــاء أصلــه

(مــوه).

(د) تصحيح الخطأ في النحو والصرف:
انصرفــت جهــود العلمــاء إلــى معالجــة اللحــن فــي األلفــاظ،
وصوبــوا أخطــاء العــوام فــي النحــو والصــرف ،وأول زيــغ
ظهــر فــي األلســنة تســكين أواخــر الكلــم هر ًبــا مــن اإلعــراب،
وذكــروا اســتعمال العــرب لصيغــة الجمــع ،والعــوام يطلقونهــا
علــى المثنــى أو المفــرد خطــأ ،كأن يقــال :رجــل عظيــم
المناكــب ،وإنمــا لــه منكبــان ،وامــرأة لينــة األجيــاد ،وإنمــا لهــا
جيــد واحــد.
وذكــروا اســتعمال العامــة المفــرد للمثنــى فيمــا ال ينفصــل،
فقالــوا :تــوأم وزوج ،والصــواب :توأمــان وزوجــان ،ونبهــوا
علــى خطــأ العامــة عندمــا اســتعملوا بالتــاء الوصــف الخــاص
بالمؤنــث ،وقــال الفــراء " :امــرأة حامــل وحاملــة ،إذا كان فــي
بطنهــا ولــد ،فــإذا حملــت شــي ًئا علــى ظهــر أو رأس فهــي
حاملــة ال غيــر ،وقــال ابــن قتيبــة :إن العامــة كانــت تســتعمل
بالتــاء األوصــاف الخاصــة بالمؤنــث ،وقــال :مــا كان علــى
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"فعيــل" نع ًتــا للمؤنــث ،وهــو فــي تأويــل "مفعــول" كان بغيرهــا،
نحــو كــف خصــب ،وملحقــة غســيل".

ولنــا أن نتســاءل ً
أيضــا ،هــل االهتمــام بتفصيــح وتصحيــح

ألفــاظ ،مثــل :كمــش وكماشــة ،وخربــش وفـ ّ
ـش وفواشــة ،وكثيــر

ولــم يعتــرف علمــاء اللغــة بمــا تولــد مــن الــكالم بالمعنــى الــذي

ج ـ ًدا مــن أمثالهــا أولــى مــن تفســير معانــي كلمــات فصيحــة

لــم تســتخدمه العــرب فيــه ،مــن ذلــك إنــكار بعضهــم اســتعمال

وأكثرهــا قرآنــي ،يمــر بهــا النــاس والقارئــون ،ويســمعونها مــن

العامــة نظــر إلــى الشــيء ،بمعنــى "شــاهده" وتنــزه بمعنــى

القــراء فــا يفهمــون معانيهــا ،حتــى أصبــح الكثيــرون فــي بــاد

خــرج للنزهــة ،وعدهــم إياهمــا مــن الــكالم المولــد الــذي لــم

العــرب يقــرؤون القــرآن كمــا تقــرؤه العامــة فــي بــاد إســامية

يكــن لــه وجــود فــي اللغــة بهــذا المعنــى رغــم وجــود أصلــه

غيــر عربيــة وال يفهمــون المعنــى!! وهــم أمــة (القــرآن) وأمــة

(المزهــر.)306/1 :

(اقــرأ)
إننــا إذا فســرنا مــا كان مــن الكلمــات مثــل :ران ،راغ ،ألــت،

نشر الفصيح وإحياؤه أم تفصيح العامي؟

ســمد ،وقــب ،كنــد ،بخــع ،العضــل ،مــرج ،مريــج ،خــاق،

صنفــان مــن الكلمــات أســاء النــاس إليهمــا ،األول منهمــا:

يســتطيع القــارئ فهــم اآليــات التــي جــاءت فيهــا تلــك الكلمات،

كلمــات فصيحــة صحيحــة ،خفيفــة علــى اللســان ،ســهلة فــي

مثــل:

تكــون منســية عنــد بعضهــم ،ومجهولــة عنــد األكثــر وهــم لــو

• ران علــى قلبــه :غلــب ،مثــل﴿ :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾ [المطففيــن]14 :
• راغ ،حــاد ومــال إليــه شـ ًرا ،مثــل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ﴾ [الصافات]91 :
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [الصافات]93 :

فهــي ً
أيضــا كلمــات عربيــة فصيحــة حرفتهــا ألســن العامــة،

[األنعام]116 :

النطــق ،زهــد بهــا الكتــاب وقــل اســتعمالها ،فانصــرف عنهــا
النــاس غفلــة وإهمــا ًال ،وجهــل معناهــا أكثــر النــاس ،وكادت
عقلــوا تلــك الكلمــات وألفــوا اســتعمالها ،لكانــوا أكثــر قر ًبــا مــن
النــص ،وأعمــق فه ًمــا وأكثــر إدرا ًكا وتأث ـ ًرا.
وأمــا الصنــف الثانــي مــن الكلمــات التــي أســاء إليهــا النــاس،

• خرص ،كذب ،مثل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾

وعدلــوا مــن حركاتهــا أو حروفهــا حتــى نزعــوا عنهــا ســمة

• ألــت الشــيء ،نقصــه ،مثــل ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾ [الطــور]21 :

الفصاحة،فغرقــت فــي بحــار عامياتهــم ،حتــى كاد نســبها إلــى
أصلهــا العربــي يضيــع ،مثــل :كـ ّ
ـش وكمــش.

وعلــى كل فاســتخراج الفصيــح مــن كالم العامــة ،والتنبيــه

 ،وقــال تعالــى﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ﴾ [الحجــرات]14 :

علــى صحتــه ،ونســبته إلــى أصلــه الصحيــح الفصيــح عمــل

• ســمد الرجــل ،غنّــى ول ًهــا ،فهــو ســامد ،مثــل ﴿ :ﮤ
ﮥ﴾ [النجــم ])61 :أي الهــون غافلــون.

إننــا نتســاءل ،أليــس فــي العربيــة الفصيحــة مئــات الكلمــات

﴿ ﭟ ﭠ﴾ [يس]14 :

لغــوي مشــكور ال غبــار عليــه..

جهود العلماء في نشر الفصيح:
التــي نــدت عــن أقــام الكتــاب ،وأحاديثهــم حتــى نســيت ،وهــي
ُعــدل ولــم تبــدل ،بــل
عربيــة فصيحــة ،خفيفــة النطــق ،لــم ت َّ

تركــت وأهملــت.
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• عـزَّ ،غلــب وقــوي ،مثــل " :وعزنــي فــي الخطــاب" (ص)23 :

• وقب الليلَّ ،
حل وشمل كل شيء بظالمه ،مثل:
﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[الفلق]3 :

• الفلق ،الصبح ،وهي الذي فلق الظالم وكشفه ،مثل:
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﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الفلق]1 :

• كنــد النعمــة ،جحدهــا ولــم يشــكرها ،فهــو كنــود ،وهــي

كنــود ،مثــل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [العاديــات]6:
ً
وغيظــا ،مثــل ﴿ :ﭤ ﭥ
• بخــع خصمــه ،قتلــه غ ًّمــا

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾
[الكهف]6 :

• العضــل :المنــع والحبــس ،وعضــل المــرأة ،منــع زواجهــا،

ومنــه فــي ســورة البقــرة اآليــة ( ﴿ :)232ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ إلــى عشــرات مــن مثــل هــذه
الكلمــات التــي غابــت عــن ألســن النــاس وأقالم الكتــاب وغابت
معهــا معانيهــا ،وهــي جديــرة باإلحيــاء والنشــر والتــداول.

 -2حروف المعاني:

بــذل العلماءجهــوداً كبيــرة فــي تفســير اختــاف معنــى الفعــل
الواحــد باختــاف موقعــه مــن الــكالم ،واختــاف الحــرف
الــذي يتعــدى بــه ،ألن تفســير األفعــال ال يمكــن أن يقــوم بــه
مــن ال يعــرف الحــروف التــي تتعــدى بهــا تلــك األفعــال ،وهــي

ـان ،لذلــك ســميت حــروف المعانــي ،وأطلــق
حــروف لهــا معـ ٍ
عليهــا اســم (األدوات) وقــد يكــون للحــرف الواحــد عــدة
معــان ،فأيهــا يختــار المفســر؟ وهــل يصلــح للمعنــى الــذي
ٍ
يريــده؟  ،كمــا فــي (رغــب فيــه) و (رغــب عنــه) وكمــا فــي (فــزع
منــه) و (فــزع لــه) و (فــزع عليــه) و(فــزع إليــه) فلــكل فعــل فــي
هــذه المواضــع معنــى مخالــف لمعنــاه فــي غيــره.
أن اســتعمال
وقــد نبــه القدمــاء مــن لغوييــن ونحوييــن علــى َّ
األدوات بعضهــا مــكان بعــض أو تعاقبهــا ليــس قياســ ًيا ،وال

يجــوز -كمــا قالــوا -أن يكــون قياسـ ًيا؛ ألن ذلــك يفســد اللغــة،
وقالــوا إن لــكل منهــا مح ـ ً
ا ال يصــح لآلخــر ،وقــد غفــل عــن
ذلــك بعــض العامليــن فــي ميــدان اللغــة اليــوم ،وجهلــه بعضــم

فراحــوا يقيســون حر ًفــا علــى حــرف ،أو أداة علــى أداة ،أو
محــ ً
ا علــى محــل ،وأدى ذلــك عندهــم إلــى أحــكام عجيبــة
ترفضهــا اللغــة وأصولهــا وتنكرهــا أســاليبها.

 .3فــروق لغويــة بيــن ألفــاظ تبــدو مترادفــة:
(مشــى وســعى وســارع وفـ ّـر فــي القــرآن).
لــو تأملنــا تلــك األفعــال كلهــا ،لدلــت علــى الســير والحركــة،
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ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [المؤمنــون]61 :

وحيــن أراد ســبحانه أن يعبــر عــن اإلقبــال علــى اهلل والدعــوة

إليــه ،قــال علــى لســان رســوله ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﴾ [الذاريــات]50 :

فعبــر بقولــه (ففروا)عــن الفــرار والهــروب مــن شــوائب الحيــاة
الدنيــا وضالالتهــا ،والهــروب مــن عــذاب اهلل وعقابــه ،وعــن
الفــرار إلــى الملجــأ الــذي ال ملجــأ ســواه إلــى اهلل وحــده

ولكــن لــو نظرنــا إلــى مواضعهــا فــي كتــاب اهلل تجــد أن

وهــو المانــع ،وهــو القائــل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

يكــون مشــ ًيا ،وهــو الحركــة الهادئــة المتأنيــة التــي يحتــاج

وهــو الــذي يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر ،أي يقــ ّدر أو

الحركــة أو الســير إلــى طلــب الــرزق وإلــى التســوق يجــب أن
فامــش
صاحبهــا إلــى النظــر والبحــث ،فــإذا طلبــت الــرزق
ِ
ـش؛ ألن كال األمريــن يحتــاج إلــى
إليــه ،وإذا كنــت متســو ًقا فامـ ِ
تمهــل ونظــر.

قــال تعالــى ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [الملــك]15 :
وقال﴿:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﴾ [الفرقــان]7:
وقــال﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ﴾
[الفرقــان]20:

وهكــذا لمــا كان األمــر يحتــاج إلــى اعتــدال فــي الســير ،فقــد

أوحــى تعالــى بقولــه علــى لســان لقمــان﴿ :ﰉﰊﰋ﴾

[لقمــان ]19 :أي :اعتــدل وتوســط فيــه.

وال تظنــن أن إســراعك فــي طلــب الــرزق أو اللهــاث وراءه

ســينفعك أو ســيزيد مــن رزقــك ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﴾ [الذاريــات]22 :

ولــو اجتمــع أهــل األرض علــى أن يعطــوك شــي ًئا لــم يكتبــه

اهلل لــك فلــن يســتطيعوا ،ولــو اجتمعــوا علــى أن يمنعــوا
الــرزق المكتــوب لــك فلــن يســتطيعوا ،فهــو ســبحانه المعطــي
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[الزخــرف]32 :

يقتــر ،فحســبك أن تطلــب وســيأتيك مــا قســمه اهلل لــك.

وأمــا إذا كان المشــي بقصــد الصــاة ،وهــي ذات وقــت معيــن
محــدد فعلــى المــرء أن يســعى ســع ًيا إلدراكهــا ،قــال تعالــى:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [الجمعــة]9 :

وكذلــك طلــب اآلخــرة ومــا أعــده اهلل فيهــا لعبــاده المتقيــن،

بقولــه
ففــروا" أي فــروا مــن عذابــه إلــى رحمتــه ،وكالهمــا فــي
حاجــة إلــى أشــد الهــرب والفــرار.
وهكــذا كان البيــان اإللهــي فــي وضــع المشــي والســعي
واإلســراع والمســارعة والفــرار فــي الموضــع الــذي ال يغنــي
عنــه غيــره.
ولــو تبينــا كثي ـ ًرا ممــا ورد فــي كتــاب اهلل مــن أســماء وأفعــال

وصفــات ،لوجدنــا مثــل وجدنــا هنــا فــي مشــى وأخواتهــا ،كل
كلمــة حلــت فــي الموضــع الــذي ال يحســن فيــه غيرهــا ،ولــو

كان بمبناهــا! وســبحان مــن جعلــه "قرآ ًنــا" عرب ًّيــا" فصلــت

القــرآن والقبائــل ،ورســائل فــي الحشــرات والخيــل واإلبــل
والشــاء والوحــوش ،وفــي خلــق اإلنســان ،ورســائل فــي األزمنــة
واألنــواء ،وفــي الديــارات والبلــدان والمواضــع ،ورســائل فــي

آياتــه مــن لــدن حكيــم خبيــر.

التضــاد والمشــترك اللفظــي ،واالشــتقاق والمثلثــات اللغويــة،

﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [اإلســراء]19 :

جهــود العلمــاء فــي تحويــل الثقافــة العربيــة
مــن المشــافهة إلــى التدويــن:

واألمثــال ورســائل أخــرى وضعوهــا علــى أســاس األلفــاظ،

وإذا كان الســعي مــن أجــل المغفــرة ومــن أجــل بلــوغ

ازدهــرت حركــة التأليــف عنــد اللغوييــن العــرب ،وتنوعــت

يحتــاج إلــى (ســعي) صــادق إلدراكــه وبلوغــه ،قــال تعالــى:

الجنــة ،فذلــك أمــر يحتــاج إلــى الســرعة بــل إلــى المنافســة

بالمســارعة ،قــال جـ َّـل جاللــه ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﴾ [آل عمــران]133 :
ووصــف زكريــا ويحيــى عليهمــا الســام بقولــه ﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [األنبيــاء]90:

وكذلــك وصــف طائفــة مــن عبــاده المشــفقين مــن خشــية

ربهــم ،والمؤمنيــن بوحدانيتــه بقولــه﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ

االتجاهــات المتعــددة التــي تفرعــت إليهــا حركــة التأليــف،
فوضــع اللغويــون مؤلفــات اختلطــت فيهــا الموضوعــات
اللغويــة بالموضوعــات الدينيــة واألدبيــة والتاريخيــة،
ومؤلفــات اختلطــت فيهــا موضوعــات اللغــة مــن اهتمــام
بالغريــب وباللغــات والنحــو والصــرف والعــروض وفقــه اللغــة،
ووضــع رســائل لغويــة مســتقلة ذات مناهــج محــددة وطرائــق
متنوعــة ،منهــا رســائل علــى أســاس الموضوعــات ،فألفــوا فــي
غريــب القــرآن والحديــث وغريــب اللغــة ،ورســائل فــي لغــات

فألفــوا فــي اإلبــدال واإلعــال والقلــب ،ورســائل فــي اإلتبــاع
والمعاقبــة والنظائــر ،وفــي التذكيــر والتأنيــث ،وفــي المنقوص
والمقصــور والممــدود ،وفــي اإلفــراد والتثنيــة والجمــع،
ورســائل فــي األبنيــة والحــروف ،وفــي المعــرب والدخيــل،
وفــي لحــن العامــة ،وقــد شــملت الدراســات اللغويــة أغلــب
الجوانــب اللغويــة الدالليــة والصيغيــة ،والتركيبيــة والصرفيــة
والصوتيــة.
 ،ثــم انتقــل العلمــاء إلــى وضــع معاجــم األلفــاظ ومعاجــم
المعانــي ،ووضــع مؤلفــات كتــب النحــو والصــرف والبالغــة
وفقــه اللغــة وكتــب النقــد بهــدف صيانــة العربيــة الفصحــى
وحمايتهــا مــن الضيــاع واالنحــراف.
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لـغـويـــات

عنــد علمــاء التشــريع بعلــوم اآللــة ،وفــي مقدمتهــا علــوم اللغــة

تســتوعب األجنــاس العربيــة كافــة التــي أتــت إلــى بالدنــا،

العربيــة إذ إننــا ال نســتطيع أن ننقــل النــص الــذي أنزلــه اهلل

والتمســك بهــا تمســك بالوطــن وبهويــة الوطــن وبالثقافــة

عــز وجــل مــن الحالــة الســماعية " التلقــي" إلــى حالــة العمــل
والســلوك إال مــن خــال الفهــم ،والفهــم ال يمكــن أن يكــون إال
مــن خــال معرفــة اللغــة معرفــة دقيقــة  ،لــذا جعــل العلمــاء

شــك أن مكانــة اللغــة العربيــة فــي علــوم التشــريع كانــت ســب ًبا

الصحافــة شــريك فــي الحفــاظ علــى اللغــة
العربيــة:

اللغــة العربيــة نشــطت وارتقــت بنــاء علــى البحــث فــي قضيــة
اإلعجــاز التــي جــاءت فــي ســياق إثبــات إلهيــة مصــدره ،فــاهلل
ســبحانه تحــدى العــرب فــي أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن مــن
حيــث فصاحتــه وبالغتــه ،ولــوال علــوم التشــريع لمــا كان للغــة
العربيــة اليــوم هــذه الحالــة الموجــودة عليهــا.

لغتنا هويتنا :وضياع اللغة ضياع للهوية.
إن للهويــة ثالثــة أركان :اللغــة ،العقيــدة ،التاريــخ ،وتمثــل لغتنــا

نجحــت العربيــة فــي أول اختبــار تتعــرض لــه والمتمثــل فــي

للتشــريع اإلســامي الــدور األبلــغ فــي حفظ العربيــة وحمايتها

اســتيعابها لعلــوم الحضــارات القديمــة وإيجــاد المصطلحــات

وضبطهــا مــن ناحيــة الصــرف والنحــو والمفــردات والداللــة؛

الخاصــة بــكل علــم مــن علــوم الرياضيــات والفيزيــاء والكيمياء

ألن كل مفــردات التشــريع تقــوم علــى ركنيــن أساســيين

والصيدلــة والطــب والهندســة.

همــا مصــدر التشــريع وال يمكــن الوصــول إلــى فهــم هذيــن

وطبــع العلــم المترجــم والمصــاغ باللغــة العربيــة بطابــع العلــم

المصدريــن إال مــن خــال اللغــة األم التــي جــاء بهــا الوحــي.

العربــي الــذي صنعــه علمــاء أفــذاذ مــن العلمــاء العــرب وغيــر

المصــدران همــا :القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف ،وقــد

العــرب وصاغــوه باللغــة العربيــة الفصحــى ،ثــم نجــاح العربيــة

نــص القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــددة علــى أنــه جــاء باللغة

فــي اختبــار آخــر تمثــل فــي نجاحهــا فــي اســتيعاب علــوم
الحضــارة الحديثــة ،ووضــع المؤلفــات والكتــب والمصطلحــات
باللغــة العربيــة (تجربــة جامعــة دمشــق).

إال مــن خــال هــذه اللغــة ،ومــن هنــا كان لدينــا مــا يســمى
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هويتنــا ،فهــي لغــة كل عربــي وهــي الوعــاء الــذي يحتــوي كل
العلــوم " :االقتصــاد ،السياســة ،االجتمــاع ،وبالتالــي فاللغــة

تبــدو عالقــة الصحافــة باللغــة عالقــة وثيقــة ،وهــي ســاح
ذو حديــن ،فمــن جهــة تــؤدي دو ًرا مه ًمــا فــي صقــل اللغــة
وتقريبهــا مــن النــاس ،ومــن جهــة أخــرى شــاركت فــي قتــل
الكثيــر مــن قــوة اللغــة ،نظــ ًرا لطبيعــة العمــل الصحفــي،
واالســتعداد لالســتجابة الســريعة لقبــول الدخيــل دون الكثيــر
مــن التمحيــص ،ويجــب أن نشــير إلــى أن إتقــان اللغــة ليــس
مقتص ـ ًرا علــى أهــل االختصــاص ،فعلــى اختصاصــي العلــوم
األخــرى إتقــان لغتهــم؛ ألن هــذا اإلتقــان يزيدهــم قــدرة علــى
التعبيــر والبحــث والدراســة.

العربيــة "لســا ًنا عرب ًّيــا" وكثيــرة األحاديــث النبويــة التــي أكــدت
ذلــك ،وال يمكننــا فهــم مضمــون القــرآن علــى الوجــه الصحيــح
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العربيــة لغــة والدة وغنيــة تســتوعب مترادفــات االختراعــات

مــن شــروط االجتهــاد واإلفتــاء ،التمكــن مــن اللغــة العربيــة،

فــي الحفــاظ علــى هــذه اللغــة ســليمة ،صحيحــة ،وعلــوم

جهــود العلمــاء فــي ترجمــة علــوم الحضــارات
القديمــة إلــى اللغــة العربيــة:

النبيلــة ،والعربيــة منــا هــي األم واألب واألخ واألخــت واللغــة
الجديــدة وتواكــب المصطلحــات الجديــدة.

وأن يكــون الفقيــه عال ًمــا بمفرداتهــا ومعانيهــا ودالالتهــا ،وال

أثــر القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف فــي
حفــظ العربيــة وتنميــة البحــث العلمــي فيهــا:

العربيــة وتمســك بالقــرآن ،وبالمــروءة والقيــم اإلنســانية
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وقـفـات بـالغيـة

العل ِْم ّي
اب ِ
مراتب االستعارة في ِ
الخ َط ِ
َب ْي َن القديم والحديث

 -١االستعارة ديوان البالغة:

ال شـ ّ
أن االســتعارة هــي أشــرف وجــوه المجــاز اســتخدا ًما
ـك ّ

فــي العرب ّيــة ،فبهــا تتز ّيــن أســاليب الفصحــاء ،وتلهــج بذكرهــا
ألســنة البلغــاء ،وتتفــاوت فــي إجــادة اســتخدامها نظمــا ونثــرا

طبقــات األدبــاء؛ ولذلــك س ـ ّوى صاحــب العقــد الفريــد بيــن
أن ظاهــر مــا اســتق ّر فــي تعريــف
البالغــة واالســتعارة ،والحــقّ ّ

الجرجانــي (ت471ه) لالســتعارة مــن أ ّنهــا ا ّدعــاء معنــى
الحقيقــة فــي الشــيء للمبالغــة فــي التشــبيه ،مــع طــرح ذكــر
يؤســس للفصــل بيــن االســتعارة أســلو ًبا فــي التعبيــر
المشــبه ّ

العلمــي أداة لبســط الــرأي
يحتكــره األدب ،وبيــن الخطــاب
ّ

بوضــوح وتبســيط المعرفــة دون إلغــاز ،فــإذا مــا االســتعارة
البالغــي القائــم علــى التشــبيه والمبالغــة
بهــذا المفهــوم
ّ
فــإن مــن الوجاهــة أن نعــ ّد اســتخدام المجــاز فــي الوصــف
ّ

العلمـ ّـي وفــي اصطالحــات الفنــون أمـ ًرا يناقــض طبيعــة العلــم

وغاياتــه ،ويصـ ّـح حينئــذ أن نســتبعد االســتعارة مــن كل نظــر
وتف ّكــر إذا مــا أجريناهــا علــى ميــزان علــم البيــان ،واســتفتينا

فصلهــا البالغ ّيــون ،وراعينــا فيهــا
فيهــا مباحــث المجــاز كمــا ّ
منطلقــات الفصــل الصــارم بيــن بالغــة خطــاب األدب ،ومــا
يتطلّبــه مــن تأ ّنــق وتخييــل وابتــداع وصرامــة خطــاب العلــم
ومــا يقتضيــه مــن وضــوح فــي االســتدالل ،وصرامــة فــي

د .منـجــي العــمــري
أستــاذ اللساني ــات العــرف ـ ــان ّيـ ــة
بجامعة القيروان
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ـدا عــن وجــوه
ـي ينبغــي أن ُتطلــب بعيـ ً
يظـ ّـن كثيــرون ّ
أن بالغــة الخطــاب العلمـ ّ
المجــاز؛ فالخطــاب العلمــي هــو خطــاب دقيــق العبــارة لطيــف اإلشــارة ال
ألن شــأن مصطلحــات العلــم ومفاهيمــه
تتحمــل ألفاظــه تــرف االســتعارة؛ ّ
ّ
وفرضياتــه واســتدالالته عنــد أهــل الصناعــة أن تكــون مدلوالتهــا مفهومــة
ّ
ـد ّ
كل تعقيــد أو إلغــاز فــي العلــم مــن الطرائــق
وقياســاتها معلومــة ،ولذلــك ُعـ ّ
ألن فيه تعميــة في إجراء العلّة ،ومفســدة
المذمومــة والبــدع غيــر المفهومــة؛ ّ
لتماســك االســتدالل تخــرج العالــم عــن الم ّلــة التــي رســمتها تقاليــد العلــم
وســننه ،ولكـ ّـن تجديــد النظــر فــي مفهــوم االســتعارة دفــع بعــض اللســانيين
المحدثيــن إلــى عقــد صلــة وثيقــة بيــن خطــاب العلــوم وضــروب المجــاز ،فهــم
ووجوهــا طريفــة مــن النســب يمكــن أن نعــرض
أن بينهــا صــات شــتّ ى
ً
يــرون ّ
ـف منهــا متــى أمعنّ ــا البصــر وغيرنــا زاويــة النظــر.
إلــى ُن َتـ ٍ

القواعــد ،ود ّقــة فــي التحليــل.

أن االســتعارة تعــ ّرف عنــد الجرجانــي (ت471ه)
وآيــة ذلــك ّ

لغــوي
اختــص فــي األصــل بوضــع
بأ ّنهــا اســتعمال للفــظ
ّ
ّ
ّ
تــدل عليــه الشــواهد ،ثــ ّم يســتعمله الشــاعر أو
معــروف
الخطيــب فــي وضــع جديــد ،وينقلــه إليــه نقــ ً
الزم،
ا غيــ َر ٍ

ويكــون هــذا النقــل لموضــع العبــارة ذا وجهيــن؛ إ ّمــا تأ ّنقــا فــي
توسـ ًعا فــي أوضــاع اللغــة غيــر ذي فائــدة دالل ّيــة
األســلوب ،أو ّ

حســب صاحــب األســرار ،فهــو ال يضيــف للمعنــى شــي ًئا أو

يكــون نقــا مفيـ ًدا؛ أل ّنــه يحــدث أثـ ًرا جديـ ًدا ،وصــورة ذهن ّيــة

ذات فائــدة معنو ّيــة لهــا فائــدة فــي نفــس الســامع مــن جهــة

اســتزادة البيــان والمبالغــة فــي الوصــف.

أن
ولــو التزمنــا بمــا يقتضيــه هــذا التعريــف الســتخلصنا ّ
وأن اســتخدامها فــي
االســتعارة حكــر علــى الخطــاب األدبـ ّـيّ ،

العلمــي ليــس مناســ ًبا لمقتضــى الحــال ،فــإذا مــا
الخطــاب
ّ
ـإن أمــره آيـ ٌل
اســتخدم العالــم فــي أســلوبه مجــازًا اســتعار ّيا؛ فـ ّ

إلــى إحــدى نتيجتيــن :إ ّمــا أ ّنــه يُسـ ّمي األشــياء بغيــر أســمائها

ً
غموضــا بنقــل اللفــظ إلــى غيــر مــا وضــع لــه فــي
فيزيدهــا
األصــل ،فيتخــذه حليــة وزينــة فــي ســياق يُــراد منــه الوضــوح

والد ّقــة أو أ ّنــه يُبالــغ فــي الوصــف والتصويــر مــن حيــث ينبغــي
لــه أن يت ّوخّ ــى االقتصــاد واألمانــة ،وفــي كال الحاليــن ال يخلــو

اســتخدام العالــم لالســتعارة مــن الزلــل فيكــون مقالــه فــي
غيــر مقامــه.

تصور مفهوم االستعارة:
عدة في
 -2وجوه ّ
ّ

يحمــل تعريــف الجرجانــي (ت471ه) لالســتعارة مــا يـ ّ
ـدل علــى
اســتيعاب ثالثــة متصـ ّورات مختلفــة :أ ّولهــا يســتند إلــى نظر ّية

النقــل؛ فاالســتعارة غيــر المفيــدة عنــده هــي نقــل لفــظ مــن
وضعــه األصلــي إلــى وضــع جديــد ،كأن تُسـ ّمي مشــفر البعيــر

شــفة ،فأنــت تنقــل لفــظ وضــع لإلنســان مــن مدلولــه فــي أصل
وضعــه إلــى مدلــول جديــد يتصــل بالحيــوان .وهــذا التص ـ ّور
يعــود فــي األصــل إلــى تأســيس مفهــوم المجــاز فــي كتــاب

أن االســتعارة عنــده
أرســطو (ت 323ق.م) "فـ ّـن الشــعر"؛ ذلــك ّ

األصلي في
 كســائر فنــون المجــاز  -نقــل للفــظ من موضعــهّ

معجــم اللغــة إلــى موضــع جديــد طــارئ باالســتخدام البالغـ ّـي
يــراد بــه الحليــة والزينــة والتأ ّنــق فــي الموضــع الجديــد .وأ ّمــا
المتصــ ّور الثانــي فيمكــن وســمه بالنظر ّيــة التشــبيه ّية وهــي

التــي تعتبــر مقصــد االســتعارة المبالغــة فــي الوصــف؛ أل ّنهــا
فــي األصــل تشــبيه لــم يذكــر فيــه لفــظ المشـ ّبه بــه كأن تقــول
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وقـفـات بـالغيـة

عــن قــدوم الرجــل الشــجاع "قــدم األســد" ،وأنــت تقصــد قــدوم

ونســبته إلــى ضــروب مــن الطرافــة والج ـ ّدة ،وال يعنينــا فــي

إلــى التشــبيه ،وينزّلــه مرتبــة األصــل منهــا وينزلهــا منــه مرتبــة

أن طرافــة نظــره تظهــر فــي تجــاوزه
مــا يعنينــا التأكيــد علــى ّ

الرجــل الشــجاع كاألســد ،وهــذا المنحــى يخضــع االســتعارة

مقامنــا هــذا أن نحصــي مظاهــر الجـ ّدة فــي ذا التصـ ّور بقــدر

الفــرع ،مــع أ ّنهــا أعلــى منــه فــي مراتــب البالغــة .وأ ّمــا ثالــث

لمتصــوري النقــل والتشــبيه الــذي يحصــر االســتعارة فــي

هــذه المتصــ ّورات وأقربهــا إلــى الطرافــة والجــ ّدة َف ُهــ َو مــا

يمكــن أن نُ َسـ ِ ّـميه نظر ّيــة االدعــاء الجرجان ّيــة ،وهــي أقــرب مــا

تكــون إلــى النظر ّيــة الذهن ّيــة؛ ألنهــا تجعــل حــدوث االســتعارة
ليــس فــي األلفــاظ نقـ ًـا أو تشــبي ًها ،بــل فــي الذهــن ادعــا ًء
لمعنــى جديــد؛ فالمتكلّــم حيــن يصــف الرجل الشــجاع باألســد
جنســا ثال ًثــا ال هــو باألســد وال هــو بالرجــل،
إ ّنمــا هــو ينشــئ
ً

وإ ّنمــا هــو جنــس متخ ّيــل يوجــد فــي الذهــن يجمــع بيــن صفات
اإلنــس والحيــوان.

االدعاء عند الجرجاني:
ّ -3
جدة مفهوم ّ

الجانــب اللغــوي التلفظــي ،وتأكيــده علــى مســتوى جديــد هــو
هــذا الطابــع الذهنــي النفسـ ّـي الــذي ينشــئ بمقتضــاه المتكلّــم
عوالــم جديــدة مــن التخييــل ترتبــط بإنشــاء البالغـ ّـي لمفهــوم

جديــد لــم يســبق إليــه؛ ولذلــك كان الجرجانــي (ت471ه)
مــدر ًكا لجــ ّدة مــا يســتخلصه مــن تصــ ّور جديــد لالســتعارة

"محصولــه أ ّنــك ت ّدعــي حــدوث شــيء هــو مــن الجنــس
المذكــورّ ،إل أ ّنــه اختــص بصفــة غريبــة وخاصيــة بديعــة ،لــم
يتوهــم جوازهــا علــى ذلــك الجنــس".
يكــن ّ

الجرجانــي (ت471ه) مــن تصــ ّور
إن التم ّعــن فيمــا ق ّدمــه
ّ
ّ
طريــف لالســتعارة يدفعنــا إلــى مراجعــة مــا نخالــه تعري ًفــا

ليــس مــا يعنينــا ههنــا أن يكــون بيــن هــذه التصـ ّورات لمفهــوم

جام ًعــا مان ًعــا لمفهومهــا ،وتصـ ّو ًرا نهائ ًيــا لح ّدهــا ومظاهرهــا

مخصــوص مــن المجــاز ،وإ ّنمــا يعنينــا مــن ذلــك مــا يحملــه

خصوصــا مــن قبــل مــا يقترحــه
والنقــد واإلضافــة مــن بعــده
ً

االســتعارة وشــائج وصــات ،أو أن يتف ـ ّرد كل تص ـ ّور بضــرب

وأشــكال حضورهــا واســتخدامها ،ال يأتيــه النقصــان

مهمــا انشــغل عــن األدب ّيــة بضوابــط العلــم ،ود ّقــة المصطلــح،

وصرامــة المفهــوم.

مــن التجديــد ،ولكــن هــل يمكــن لمفهــوم االدعــاء أن ينقــل
مجــال االســتعارة مــن الخطــاب األدبـ ّـي إلــى مجــال الخطــاب

ويمكننــا مــن هــذا المنظــور أن نشــير إلــى حداثــة الجرجانــي

العلمــي؟
ّ

تفســير االســتعارة بمفهــوم االدعــاء ج ـ ّدة فــي النظــر وفــرادة

متجددة لمفهوم االستعارة:
 -4حياة
ّ

النظــري فــي
(ت471ه) فــي عصــره؛ فقــد كان اقتراحــه
ّ

هــذا التصــ ّور الثالــث مــن حداثــة فــي عصــره وطرافــة فــي

المعاصــرون مــن مراجعــة للتــراث البالغـ ّـي وتثميــن مــا فــي

قــد يفتحهــا هــذا النظــر فــي تد ّبــر مواضــع االســتعارة وربــط

الكونــي؛ فالمتأ ّمــل فــي متصــ ّور اال ّدعــاء فــي
فــي بعدهــا
ّ
ّ
حــف بــه مــن
تعريــف الجرجانــي (ت471ه)  -رغــم مــا

أن الجرجانــي
فــي التفكيــر لــم يســبقه إليهــا أحــد ،ومــع ّ
(ت471ه) لــم يتخـ ّل تما ًمــا عــن فرض ّيتــي النقــل والتشــبيه فــي

عصــر آخــر فنخــرج النظــر العلمـ ّـي مــن شــروطه التاريخ ّيــة،

مفهومنــا لالســتعارة ،ال سـ ّيما بربطــه بالجانــب الذهنــي ذلــك

منــازل االســتعارة وقيــاس مــا تحدثــه مــن أثــر ،أن يعطــي

وفرض ّياتــه ،لكــن مالحظــة مواطــن التقاطــع واالتفــاق بيــن

رســم حـ ّد االســتعارة ،وال نــرى ضيـ ًرا فــي تب ّيــن آفــاق جديــدة
أن
وجودهــا أيضــا بخطــاب العلــم ،فأكثــر مــا يثيــر اهتمامنــا ّ

تفســر أثــر االســتعارة فــي عصــر يســيطر
اال ّدعــاء آل ّيــة ذهن ّيــة ّ

أن الجرجانــي
فيــه الفهــم
األرســطي للمجــاز .وهــذا يعنــي ّ
ّ
(ت471ه) خــرج عــن أفــق عصــره ليربــط االســتعارة بتص ـ ّور

حقيقــة ذهن ّيــة ينشــئها المتكلّــم ،ويزعــم وجودهــا فــي عقلــه

مــن درر وفكــر اعتمــا ًدا علــى مكتســبات اللســانيات الحديثــة

اقتصــاد فــي الشــرح  -يفتــح لنــا مســالك جديــدة فــي مراجعــة
الجانــب الــذي يمكــن أن يظهــر فــي الخطابــات كلّهــا بمــا فــي
ذلــك الخطــاب العلمـ ّـي ،وعلــى عكــس مــا قــد يحدثــه الفهــم

وجــو ًدا حقيق ًّيــا كمــا يفهــم مــن تعريــف الخليــل (175ه)

الظاهــر لهــذا التعريــف مــن ظـ ّـن كاليقيــن قوامــه أن االســتعارة

مفهــوم اال ّدعــاء فــي تصــ ّور الجرجانــي (ت471ه) باهتمــام
وتوســعوا فــي تأويــل معقول ّيتــه
كبيــر مــن جهــة الدارســين،
ّ

االســتعارة لــو اعتمدنــا علــى مفهــوم الجرجانــي (ت471ه)

لال ّدعــاء بأنــه بمنزلــة أن "ت ّدعــي ح ًّقــا لــك"؛ ولذلــك حظــي
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أناقــة فــي العبــارة ،وتشــبيه تــراد بــه المبالغــة ،قــد تكــون
ضر ًبــا مــن اإلنشــاء الذهنـ ّـي يمكــن أن يســتوعب ك ّل خطــاب،

تفســير أثــر االســتعارةّ ،إل أ ّنــه اســتطاع مــن خــال ترتيــب
لالدعــاء القيمــة األه ـ ّم فــي رســمه لحــدود االســتعارة؛ ذلــك

أ ّنــه نقــل المفهــوم مــن العالقــات اللفظيــة إلــى عالقــة جديــدة

لــكل عصــر حداثتــه ،وال يمكــن أن نســقط حداثــة عصرنا على
ونطلــق عليــه صفــات ال تنتمــي إليــه ،وال تســتوعبها مفاهيمــه
ســائر النظريــات  -حتــى وإن اختلفــت عصــو َرا  -يم ّثــل
تد ّبــ ًرا وعبــرة يمكــن أن تفيدنــا فــي تجديــد النظــر إلــى

ذات طابــع ذهنـ ّـي ،وال نــرى صفــة أخــرى يمكــن أن يتّصــف بهــا

مفهــوم االســتعارة وســائر المفاهيــم اللســان ّية ،ومتــى ج ّددنــا

المج ّدديــن الذيــن يقطعــون خطــوة إلــى الــوراء الســتيعاب

بالحيــاة المتج ـ ّددة ،ويمكــن أن نعيــد دراســته فــي ضــوء مــا

العالــم غيــر صفــة الحداثــة فــي عصــره ،إذا كان مــن طبقــة

الســنن العلميــة ،وخطوتيــن إلــى األمــام البتــداع نصيبهــم

ـاني العربـ ّـي اكتشــفنا أ ّنــه تــراث ينبــض
النظــر إلــى تراثنــا اللسـ ّ

اكتســبناه مــن نظريــات حديثــة ومناهــج مســتج ّدة ،وقــد نكتفي
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وقـفـات بـالغيـة

اليكــوف وجونســون؛ هــذه النظريــة مارســت حداثتها فأحدثت

هــو دعــوة للتفكيــر فــي دالالت كثيــر مــن المصطلحــات فــي

ثــورة فــي مفهــوم االســتعارة ،فعـ ّدت المجــاز جــز ًءا ال ينفصــل
اليومــي ،وال يمكــن أن نتصــ ّور ً
قــول خلــ ًوا مــن
عــن كالمنــا
ّ

العلمــي عنــد علمــاء العــرب وإمــكان تصنيفهــا
الخطــاب
ّ
ضمــن االســتعارات التصور ّيــة؛ فكثيــر مــن األســماء التــي
ً
مجــال مــن مجــاالت حيــاة
أســندت إلــى المفاهيــم تســتعير

طريقــة فــي التفكيــر ال يمكــن أن ينقطــع عنهــا المجــاز حتــى

العربــي ،وتجعــل أســماءه وســو ًما للمفاهيــم المجــ ّردة ،ولــو
ّ

تفكيــره كال ًمــا دون أن يعتمــد علــى االســتعارات ،فحيــن تقــول

يجعلهــم ال يعـ ّدون أســماء األعــام اســتعارات ،لوجدنــا ســب ًبا

االســتعارات ،فهــي اســتعارات نحيــا بهــا؛ لذلــك تع ّد االســتعارة

وإن كان الخطــاب علم ّيــا؛ فالذهــن ال يمكنــه أن يف ّكــر ويترجــم

"الســام عليكــم"؛ فأنــت فــي بحــرف الجــ ّر "علــى" تســتعير

مــن العلـ ّو الفضــاء المكانـ ّـي ،وتربطــه اســتعار ًّيا بالســام تلــك

الحــال المج ـ ّردة التــي تعنــي األمــان والســكينة ،وحيــن تقــول

"يحمــل الــكالم معنــى"؛ جعلــت الــكالم بمنزلــة الوعــاء المــا ّدي
الــذي يحمــل كيا ًنــا مج ـ ّر ًدا مثــل المعنــى فاســتعرت المــا ّدي
للمج ـ ّرد.

العلمي:
 -5استعارات الخطاب
ّ

عدنــا إلــى البالغــة القديمــة متســائلين عــن الســبب الــذي
وجي ًهــا يذكــره الجرجانــي (ت471ه) فــي تد ّبــر طريــف؛ فهــو
يعــرض عــن وســم أســماء األشــخاص مــن قبيــل "أســد" و"ثــور"

ألن فعــل التســمية
بالمجــاز ،ويكتفــي بوصفهــا أســماء منقولــة؛ ّ
جــرى دون ســبب مشــابهة بيــن المنقــول منــه والمنقــول لــه؛
وهــذا الســبب كاف ليجعــل الجرجانــي (ت471ه) يســير علــى
نهــج ســابقيه فــي إنــكار صفــة "اســتعارة" فــي األلفــاظ التــي
يقــع فيهــا اشــتراك بيــن شــيئين مــن غيــر ســبب يكــون بيــن
المشــتركين فهــي عنــده أســماء منقولــة.

كيــف ينشــئ الخطــاب العلمـ ّـي اســتعاراته؟ إذا مــا اســتندنا إلى

خاصــة
لكــن االعتمــاد علــى فرض ّيــات علــم الداللــة الحديــث
ّ

إلــى التمييــز بيــن تصوريــن مختلفيــن :أحدهــا لفظــي ،واآلخــر

أن نقــل اســم
ال تخلــو مــن االســتعارة ،إذ يــرى العرفان ّيــون ّ

ظاهــرة مالزمــة للغــة علــى ســبيل الجوهــر الدائــم ال العــرض

وكالهمــا يقصــي االســتعارة مــن الخطــاب العلمـ ّـي ،ويجعلهــا

حليــة أو نقــل ،بــل هــو تح ّقــق للمجــاز فــي صــوره الذهن ّيــة؛

أي علــم ومفاهيمــه
فــي منزعــه العرفانـ ّـي ،يجعــل مصطلحــات ّ

ذهنـ ّـي؛ أ ّمــا التصـ ّور اللفظـ ّـي :فنقصــد بــه النقــل أو التشــبيه،

إلــى غيــر مســ ّماه فــي اصطالحــات الفنــون ليــس مجــ ّرد

االســتعارة؛ أل ّنــه أصبــغ عليهــا صفــة ذهن ّيــة ،فربطهــا بادعــاء

حليــة مــن متطلبــات بالغــة األدب ،وأ ّمــا الثانــي :فنقحــم فيــه

ً
عرضــا
فاالســتعارة جوهــر أصيــل فــي المصطلحــات ،وليــس

هــذا المنجــز بالنظــر فــي التطــ ّورات الالحقــة لنظر ّيــات

التصور ّيــة ،مــع حفــظ الفــارق بيــن مجاليهمــا؛ فمجــال االدعاء

المتكلّــم لصــورة ذهن ّيــة جديــدة ،ويكفــي أن ند ّلــل علــى قيمــة

متص ـ ّور الجرجانــي القائــم علــى اال ّدعــاء ونظر ّيــة االســتعارة

أن هــذا البعــد الذهنـ ّـي
االســتعارة فــي عصرنــا ،لنتأ ّكــد مــن ّ
أعيــد إليــه االعتبــار وصــار حجــر األســاس فــي النظريــات

قابــل لالســتثمار فــي استكشــاف خطابــات غيــر أدب ّيــة ،إذا

اللســانية والبالغيــة اليــوم.
يمكننــا أن نتخــذ لذلــك مثــا فــي تجديــد النظر ّيــات اللســان ّية

ذهنــي
ســنن البالغــة ،بالنظــر إلــى مــا يفتحــه مــن مجــال
ّ
لتفســير آليــات اشــتغال االســتعارة؛ فهــل يوجــد مثــا فــي

المؤسســة لتصــ ّور
الذهنــي ،ومنهــا إحــدى أبــرز النظر ّيــات
ّ
ّ

فــي نظــره حقيقــة؟

مــا تجاوزنــا االفتتــان بج ـ ّدة مفهــوم الجرجانــي وشــذوذه عــن

العرفان ّيــة للمفاهيــم البالغ ّيــة وربــط آل ّيــات اشــتغالها بالبعــد

خطــاب العلــم مــا يـ ّ
ـدل علــى إنشــاء اســتعارات ي ّدعيهــا العالــم

جديــد للمجــاز تعــرف بنظريــة االســتعارة التصور ّيــة عنــد

الفكــري ،وإ ّنمــا
ليــس هــذا الســؤال الــذي نثيــره بالتــرف
ّ
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توهمنــا فيهــا
فــي الخطــاب العلمـ ّـي وســائر الخطابــات مهمــا ّ

الخل ـ ّو مــن المجــاز؛ أل ّننــا ال نســتطيع تص ـ ّور المج ـ ّردات إال

تعريــف القدامــى لالســتعارة ،فينبغــي لهــذا الســؤال أن يســتند

بالقــول إن الجرجانــي (ت471ه) كان مج ـ ّد ًدا فــي نظــره إلــى

عبد القاهر اجلرجاين

طار ًئــا عليهــا ،فنحــن نفكــر فــي المج ـ ّرد بواســطة مــا ندركــه
مــن معرفــة ســابقة بالمحســوس .مــن ذلــك أن وســم حــركات

بواســطة مــا ندركــه مــن محسوســات ،فيكــون المجــاز حينئــذ

الزائــل ،فــا ينجــو منــه متكلّــم ،وال يخلــو منــه اصطــاح مهمــا
حــرص علــى الدرجــة الصفــر مــن المجــاز.
هــذه المراجعــة لمفهــوم االســتعارة انطالقــا مــن تراثنــا

العلمــي
البالغــي ،وتد ّبــر مــدى حضورهــا فــي الخطــاب
ّ
ّ
استئناســا بالبالغــة الجديــدة ،هــي ثمــرة ثــورة فــي النظــر
ً

اإلعــراب ال تخــرج عــن اســتعارة الوضــع الطبيعـ ّـي للشــفتين

اللســاني أعــادت تعريــف االســتعارة ،ونقلــت مجالهــا مــن
ّ
مجــال حليــة اللفــظ إلــى مجــال آل ّيــة التفكيــر ،ومتــى كانــت

الطبيعي
و"الخفــض" اســما مســتعارا مــن الحركــة في الفضــاء
ّ
الطبيعــي؛
للمتكلّــم ،ويجــ ّر ويرفــع ويخفــض فــي الفضــاء
ّ

العربيــة قدي ًمــا مــن نظــر ثاقــب ،كانــت مراجعــة التــراث

"فتحــا" و"ض ًّمــا" و"كســرا" لهمــا فيغــدو ذلــك اســتعارة لهــا
ً
فــي أســمائها ،وكذلــك تكــون مصطلحــات "الجــ ّر" و"الرفــع"

فاالســتعارة حينئــذ ليســت مجــ ّرد مرتبــة فــي البالغــة ،أو
حليــة يتز ّيــن بهــا الــكالم ،بــل هــي آل ّيــة فــي التفكيــر أصيلــة

مراجعــة المفاهيــم الحديثــة منســجمة مــع مــا تد ّبــره علمــاء

اللســاني العربـ ّـي بوســائل منهجيــة حديثــة أم ـ ًرا مفي ـ ًدا؛ أل ّنــه

يزيــح الغبــار عــن مســاهمة العــرب فــي التــراث اللســاني
الكونــي ،ويــزرع فيــه حيــاة متجــ ّددة.
ّ
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إبـداعـات شعريـة

العبـقــري الخــالــــد
د .إبراهيم بلقاسم

أستاذ بجامعة عبد الحميد بن باديس

اإلمام عبد الحميد بن باديس مع طلبته
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����د ْه
����ح���� َم َ
������ب ِل����ل َ
َب����ادي����� ُ����س �أَ ْن َ
������ج َ
ْ����ج����زَ ا ِئ����رِ َم ْ
������ن َع َ
����ح���� َّررا
ْ���ح��� ِب ِ
َم ْ
���ي���ب ُم َ
����ا�����ش ِل����لْ���� َوطَ ����نِ ال َ
ال���������س���� َم����اءِ بِ����هِ���� َّم ٍ
ْ�����ب َم������ن ٌ
����ة
ُ������وط ف�����ي
َق�����ل ٌ
ّ
����������دا ب ِ
ِ�����ه
َ�����ح����� ُّب ُ
ْ������م������قَ������ا ِم َح َ
ف ُ
�����ه َدا َر ال ُ
ّ
������ر ِة ِدي������ ِن ِ
������ه
والل وفَّ��������ق ُ
ُ�������������ص َ
َ��������ه ِل������ن ْ
ُّ
������دى
والل ثَ����� َّب�����ت ُ
َ�����ه َع�����لَ�����ى َد ْر ِب الْ������ ُه َ

ب��������ر ِج الْ���ف�������ض���ي���ل���ة َ
���ه
ي����دع����و �إل�������ى
����ش��� ْع��� َب ُ
ُ
ْ
ال�����ر������س�����ال�����ة دع����������وة ق���د����س��� ّي���ة
خ����ل����ق
ّ
ك�����������رم و ������ص�����ب�����ر ع������� ّف�������ة و ط������ه������ارة
�������د ال���� َع����ف َ
ت����دى
اء
�����ص����دقٍ فَ����ا ْر َ
َو َج َ
ْ
َ����اف ِر َد َ
َ��������ه َو ِل������قَ������ ْو ِم ِ
������ه
َو
�����ج�����اةٌ ل ُ
ال�������������ص������دقُ َم����� ْن َ
ّ
ْ�����م َق ِ
ْ�����ح َ
�����������ض�����ا َر ِة كُ ��� ِلّ��� َه���ا
������اع َ
������د ُة ال َ
والْ����� ِع�����ل ُ
������ن ُي ِ
�����س��ئْ
�������س���انِ الْ���كَ���رِ ِ
ي���م َو َم ْ
����ج����زِ ي ِب����إ ِْح َ
َي ْ
ُ
������ح������اط بِ������ ِع������ز ٍَّة
�����م�����رٍ ال ُي
�أَ ْه����������������و ِْن بِ����� ُع ْ
�����و������س َج���� َّم ٍ
����ة
����د ف
ِّ
ٍ
ُ������������رقَ ِف������ي نُ�����فُ
ال����م����ج ُ
ْ
����م �أن���������ش����ود ُة
����ب
���������س���� ِل ٌ
َ
� َ����ش���� ْع ُ
ال�����ج�����زَ ا ِئ�����رِ ُم ْ
���������ن ك�������ان َي����� ْب����� ِغ�����ي و َّدن�����������ا ف���ح���ب���ي��� ُب���ن���ا
َم ْ
���ح���ائ���ف ن ِّ
ال�������ص
و�إذا
َ����رتْ
ُ
ُ���������ش����رتْ وت����ن����اث َ
ّ
����ه
����م ُ
تَ������� ْه�������وِي َع�����لَ�����ى ُم������� َن��������آ َد َه�������ا فَ����تُ���� ِق����ي ُ
������رى لَ��� َه���ا
���������ص
ه������ذي َب َ
ُ������م تَ������ ْت َ
����ائ����ر ر ِّب������ك ْ
ُ
ٍ
رف������ق������ة م����ث����ل ال������ ّن������ج������و ِم �أ ِدلّ������������ة
ف������ي
آل���ف���ت
أرواح���������� ُه����������م ف���ت����
ْ
َوتَ�������� َع��������ا َرف ْ
َ��������ت � ُ
�����س����اقَ ال��� َب َ
���م
َ
�������ش���ا ِئ َ
���ر ُه ْ
���ر ِل����لْ���� ِع���� َب����ا ِد َب���� ِ���ش���ي ُ

����د ْه
���������س َ
َ
�������ص������ا َرتْ لَ���� َه����ا َم������ ْ�����ش�����كُ�����و َر ًة َو َم ْ
����ح َّ
َّ�����د ْه
َوفّ�������ى ل ُ
����ب َوخَ �����ل َ
َ������ه الْ������ َوطَ ُ
������ن ال َ
ْ����ح���� ِب���� ْي ُ
فَ������� ِل�������ذَ َ
�������د ْه
���������د َم َي������ ْو َم ُ
�����ر ُج�����و غَ َ
اك َق َّ
������ه َي ْ
��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه َدا َر ال ُْ��م��قَ��ـ��ـ��ا َم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
��ة �أَ ْو َر َد ْه
َو ُح�� ُّب
ُ
������ن َب���� ْع ِ
����������د َد ْه
����د
ال������د ُر ِ
و�������س َو َج َّ
ُّ
�أَ ْح������ َي������ا ُه ِم ْ
�����������د ْه
�������ص���رِ الْ����� َع�����زِ ي�����زِ َو�أ ّي
َ
َ
وح������ َب������ا ُه ب���ال��� َّن ْ
َ�������ض���ي���ل ِ
�����ي �إل������ى الْ���ف ِ
����د ْه
� َّإن
����ج���� َه َ
َ���ة َم ْ
ُّ
ال�����ر ِق َّ
����رم ������س������ؤد َد ْه
ي���ح���وي ب���ه���ا ال���� ّ���ش���ع���ب ال����م����ك ّ
م�����ج�����اه�����د ْه
ح���������زم و ب��������أ��������س ق���������وة و
َ
������ر ٍ
زاد ِف������ي ال����تُّ����قَ����ى فَ��������تَ��������زَ َّو َد ْه
وخَ ������ ْي َ
َ��������ه َوتَ��������� َع��������� َّو َد ْه
����ج����ى ل ُ
فَ����������ا ْرتَ����������ا َد ُه َم���� ْن ً
���������اب َ
َم������ا خَ
������د ْه
����ب َرا َم
ُ
������������ه َوتَ������ َع������ َّه َ
َ
�����ش���� ْع ٌ
����ن �إِلَ������� ْي ِ
����ح ِ
����د ْه
�������ه تَ���ف ُّ
َ�������ض�ل�ا ِل���� ُي����قَ���� ِّي َ
���������س ْ
ُي ْ
َ������را َم ٍ
و الْ��� َع��� ْي ُ
�����������د ْه
������ة َم�����ا َ�أ ْز َه
�������ش ُد َ
َ
ون ك َ
���������س َ
م����ت����ف����رد ْة
����ك َف�����������ذَّ ًة
وح�������� َوت ُ
َ
ْ��������ه نَ���� ْف ُ
ّ
����د ْة
����ت ل���ه���ا ك�����لّ ال����ج����زائ����رِ ُم���� ْن����� ِ����ش َ
�أ�����ض����ح ْ
ُ
�����د ْة
ال���������س
�������ض ِم����� َّن�����ا
ول���م��� ْب��� ِغ ٍ
����ي����وف َم����� َه����� ّن َ
ّ
ك����ان����ت ِ
����د ْة
ِ�������س��� َم���ا ِئ��� َه���ا
�����ص َ
ْ
����ر َ
ب َ
����ش��� َه���ا ُب���ك ُم ْ
ف���ت���ن���ق���د ْه
وت������ح������لُّ ب����ال����زّ ي����ف ال���م�������ض���لِّ
َ
ُ
����د ْه
����م َم����� ْ����ش���� َه َ
����ح����قّ����قُ ف����ي ال����م����ع����ا ِل ِ
نُ��������و ٌر ُي َ
َ����د ْه
اه����ت َ
����دى فَ��� َم���نِ اقْ ����ت َ
ع��ل��ى ال���� ُه َ
ِ���م ْ
َ����دى بِ���ه ْ
�������د ْه
وغ�����������د ِت ج���م���ي��� ًع���ا ل����ل����ج����ه����ا ِد ُم������� َو َّح َ
َ
�������س���انِ ِ
����د ْه
�����س���� َع َ
�����ص ْ
بِ��� ِل َ
����دقٍ ف���ي ال���م���ح���ا ِف���لِ �أَ ْ
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ع���ي���ده
����ر ال���م�������ض��� ِّي���ع
َم������ا �
َ
َ
أح����������زن ال����� ّ����ش����ع َ
ُ����ه
ت���ب���ك���ي ال�����ق�����واف�����ي
َ���������س����ل ُ
َ
ف������ق������د ُه ل�����م ت ْ
�����ون ل���ي���ل���ى ظ�������لّ ي���ط���ل���ب �أ ْي�����نَ�����ه�����ا
م�����ج�����ن ُ
�����ب
ط������اب������ت
ع������ق������ائ������دن������ا ب������ق������ول ط����� ّي ٍ
ُ
ح�������ذ ٌر م����ن ال����� ّ����ش ِ
ِ
����م����زي���� ِغ َوكَ����ا� ِ����ش ٌ
����ف
����رك ال ُ
��������ن ال رِي������ َب������ة
ال���������د
ْ��������م َب�������� ِّي ٌ
ُ
ّ
ي���������ن ِع��������ل ٌ
ّ������را
ت���ب���ك���ي ال���م���ج���ال�������س
ذاك������������را وم������ذك ً
ً
وم������ع������لّ������ ًم������ا ل����ل����ج����اه����ل����ي����ن م�������ذكِّ�������را
ي���ح���ك���ي ل�������دى ب�������س���ط ال����ح����ق����ائ����ق ع���ب���ده
ال����م����ن����ا�����ص����ب ن����الَ����ه����ا
ه�����م�����ه نَ������ ْي������ل
ِ
ل������و ُّ
�أو ه������ ّم������ه ل�����ق�����ب ُي��������ح��������از و�������ش������ارة
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ِ
ع�������دم ال���خ���ل���ي���ف���ة �إ ْذ �أ�������ض������ا َع م���ح��� َّم���د ْه
َّ����د ْه
���������س ُ
����ه َي������� ْو ًم�������ا ل����ك����ي ت����ت����ف����ق َ
�أ ْو تَ���� ْن َ
�������س������د َد ْه
ه������واه������ا
�����������ن ف�����ي
�����ر َد ْي ٌ
َ
ّ
�����م ُ
وال����� ُع ْ
�������د ْه
�����ب
��������ن ط����� ّي ٍ
م�������ج َ
ِم ْ
ع����������ر َف الإل�����������هَ َو َّ
َ
َ�������د ْي ِ
�������د َد ْه
ل�����م�����زال�����قٍ �أ�����ض����ح����ت ل َ
�������ه ُم������� َع َّ
ّ������د ْه
�أو م�������لّ�������ة م���������وروث���������ة و م������ق������ل َ
أف�����ئ�����د ْه
ال�������ش���ف���اء �إل�������ى ����س���ق���ام ال
ي����ه����دي ّ
َ
ِ
����د ْه
ل����ل����م
ل���ل���غ���اف���ل���ي���ن م������ح������ار ًب������ا
����ف���������س َ
ُ
م�����ب�����ر َد ْه
ول������دى ال���ف�������ص���اح���ة ف����ي ال���ب���ي���ان
ِّ
ٌ
����������������د َد ْه
م�����������ال ُي������ك������ثَّ������ر َع
ه������م������ه
�أو
َّ
ُّ
أوح�����������د ْه
ل����ك����ان ف�����ي دن����ي����ا ال����م����ف����اخ����رِ �
َ

�أ ّم����������������ا ال��������ه��������وى ف�������ل�������ر ّب�������ه ون�����ب����� ّي�����ه
ال������ه������م ف������ي َدرك الّ����ت����ي
وال������ه������م ك�������لّ
ّ
ُّ
ف�������ي �أ ّم��������������ة ت����ح����ي����ا ب������ع������زّ دائ������������م *
واع������������دت ن���������ص����را ب�����ال�����لّ�����ق�����اء ف����فُ ����تَّ����ه
وت�����رك�����ت�����ن�����ا ف�������ي ي���������وم ع���������زّ �أب����ي���������ض
و ه���ل���ك���ت ل����ك����ن ل������م ت�������زل ل������ك ���ص��ي��ح��ة
ِ
ج���������زاءه
أج�������������ره و
��������م �
ي������ا رب �
َ
َ
أع��������ظ ْ
ب�������ا ُع ال����ق����واف����ي دون َ
������م
�����ش
ِ
����ام����خ طَ ������ ْو ِدكُ ْ
ّ������ي������ت ف���������ض���� َل َ
َّ����ه
أك����������ن وف
�إن ل�����م �
ُ
����ك ح����ق ُ
ْ
ُ���م
ح�����س��ب��ي ���ش��ف��ي�� ًع��ا � ْأن َوفَ������ ْي ُ
������ت ب ُ
ِ���ح��� ِّب���ك ْ
������ة م���م���ن���ون ٌ
ال���������ض����م����ائ����رِ ِم������ َّن ٌ
َ
���ة
ل�������ك ف�����ي
ّ
َ����������ت �أح����ب����ا َب����ه
ذك���������رى وف������ا ِت������ه َزلْ����������زَ ل ْ

م���ق�������ص���د ْه
����ر�����ض����ي����ا ي����ب����ل����غْ ب����ذل����ك
�إن َي َ
َ
ت�����ص��ل ال��� ّن���ف���و����س �إِذا �أت������ت م�����س��ت�����ش��ه َ��د ْه
���د ْه
ل���ي�������س���ت ل���غ���ي���ر �إاله�������ه�������ا م�������س���ت���ع��� َب َ
م�����وع�����د ْه
و�أن������ج������ز ال���� ّن���������ص����ر ال����م����ظ����فَّ����ر
َ
أ��������س������� َو َد ْه
ع���ان���ي���ت م�����ن ه������ول ال���م���ت���اع���ب � ْ
������د ْه
ح���������رة و
ت���ح���ي���ا ال�����ج�����زائ�����ر
م������وح َ
َّ
ّ
ول������ ُت�������ؤ ِت ِ
و�����س����رم����د ْه
����م
������ه
َ
خ����ي����ر ال���� ّن����ع����ي ِ
َ
َ
ل����������ذاك ُم��������������ر ّد َد ْه
��������ص�������ارتْ
و ل����ر ّب����م����ا َ
َ����������م �أُ
��������د ْه
ق��������������ر ْب
ب����ال����م����دائ����ح �أَ ْب�������� َع َ
ِ
ول ْ
ِّ
����د ْه
ُح���� ًّب����ا �أب����اه����ي ف����ي ال��������و َرى � ْأن � ْ
أ�����ش���� َه َ
����د ْه
� ْإن �أ ْن
���ب �����س���� ِّي َ
������ك������ر ال����ع����ب ُ
����د ال���م���خ��� َّب ُ
َ
م����ول����د ْه
َ����ج���� َع����لُ����وا ي�������و َم ال���ب�������ش���ائ���رِ
َ
فَ����لْ����ت ْ
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شــعــر وشــاعــر

وفـــاء األمـومــة

أ .د  .بكري محمد الحاج

في شعر عيسـى جرابـا

رئيس مجمع اللغة العربية السوداني

 -1المحور األول  :التعريف بالشاعر:
اســمه عيســى بــن علــي بــن محمــد جرابــا  ،ولــد عــام  1389هـــ
الموافــق 1969م فــي قريــة الخضــراء الشــمالية التابعــة لمحافظــة
ضمــد مــن منطقــة جــازان ،جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية.
تلقــى تعليمــه االبتدائــي فــي المدرســة االبتدائيــة فــي الخضــراء
الشــمالية  ،ثــم التحــق بالمعهــد العلمــي فــي ضمــد ،وبعــده التحــق
بكليــة اللغــة العربيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية
بالريــاض ،وتخــرج بدرجــة البكالوريــوس .عمــل مدرســا فــي معهــد
صبيــاء العلمــي ،وتقاعــد عــن العمــل عــام 1438هـــ.
بــدأت كتاباتــه الشــعرية فــي الظهــور منــذ عــام 1409هـــ  ،وقــد
نشــر شــعره فــي صحيفــة المســائية عامــي  1413هـــ
و  1414هـــ ،واليــزال ينشــر أشــعاره فــي العديــد مــن الصحــف
والمجــات األدبيــة .فــاز بالمركــز األول فــي مســابقة "
شــاعر الوطــن ،التــي نظمهــا النــادي األدبــي بالريــاض،
بمناســبة اليــوم الوطنــي بالتعــاون مــع إذاعة الرياض
عــام  1433هـــ وذلــك عــن قصيدتــه بعنــوان
(ســيد األوطــان) ،وقــد تقــدم إلــى المســابقة
أكثــر مــن خمســين شــاعراً.

جــاءت هــذه الورقــة ســعي ًا الســتمرار الصلــة العلميــة مــع مجمــع اللغــة العربيــة بالشــارقة مــن خــال مجلتــه
المرموقــة (العربيــة لســاني) .وتتكفــل بإلقــاء الضــوء علــى النتــاج األدبــي لشــاعر يمثــل جيــل الشــباب ،وهــو
أحــد المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة ،الذيــن تعرفــوا تراثهــا الشــعري واألدبــي ،ووقفــوا علــى إمكاناتهــا
ٌ
ـعرية مطبوعـ ٌـة،
التعبيريــة الراقيــة ،وعلــى نمــاذج عاليــة لشــعرائها المجيديــن ،تســند عيســى جرابــا ملكـ ٌـة شـ
اســتقت مــن ينابيــع بيئــة الجنــوب فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،التــي ألبنائهــا قــدم راســخة فــي مســاحات
اإلبــداع الشــعري.
وتمثــل الورقــة نمطــا لدراســة بينيــة ،تجمــع بيــن اللســانيات ،وعلــم االجتمــاع الــذي يعنــى بدراســة ســلوك
األفــراد والجماعــات ،وتعــد الجملــة الوعــاء اللغــوي المبــدع ،وقــد انطلــق منهــا الشــاعر لبنــاء نصــوص تحمــل
أنماطــا مــن الوفــاء األســري ،وقــد رأى الباحــث الوقــوف علــى ترابــط النصــوص فــي عينــات مختــارة ،تركــز علــى
إبــراز قيمــة وفــاء الشــاعر ألمــة العزيــزة التــي فارقتــه إلــى دار الخلــود .واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي،
وقــام هيكلــه علــى مقدمــة ،وثالثــة محــاور :عــرف المحــور األول بالشــاعر عيســى جرابــا فــي لمحــة مختصــرة،
وتكفــل المحــور الثانــي ببيــان روافــد الوفــاء عنــده بصفــة عامــة ،فــي حيــن أبــرز المحــور الثالــث قيمــة الوفــاء
والبــر مــن قبــل الشــاعر ألمــه التــي فجــع بفراقهــا لــه.
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هــذا وقــد اتخــذت أشــعاره مدونــة
لعــدد مــن األبحــاث الجامعيــة،
وأذكــر منهــا تســجيل رســالة
للحصــول علــى درجــة
الدكتــوراه فــي مســار النقــد
واألدب

بقســم

اللغــة

العربيــة بجامعــة الملــك
عبــد العزيــز بجــدة.

 -2بيئة الشاعر:
نشــأ عيســى جرابــا وترعــرع فــي منطقــة جــازان،
وهــي العاصمــة اإلداريــة لهــذه المنطقــة  ،التــي تقــع
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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فــي أقصــى الجنــوب الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية

علــى ســاحل البحــر األحمر.وهــذا الموقــع جعلهــا ممــراً
هامـاً للقوافــل .ووجــود المينــاء علــى البحــر األحمــر لــه أثــره
فــي مشــاركتها الفاعلــة فــي أحــداث التاريــخ منــذ أكثــر مــن
ألفــي ســنة ،فكانــت قريــش تســلك طريــق جــازان وهــي تقــوم
برحلتهــا إلــى اليمــن والحبشــة قادمــة مــن تهامــة .
وال شــك أن هــذه البيئــة التــي حظيــت بالجمــال الطبيعــي،
مــن جبــال وســهول وخضــرة مــن شــأنها أن تكــون عونــا إللهــام
الشــعراء واألدبــاء عمومــا ،وال عجــب أن ينتســب العديــد مــن
الشــعراء لهــذه المنطقــة ،وتظهــر فيهــا مجموعــة مــن شــعراء
الجنــوب ،ومــن بينهــم شــاعر الشــباب عيســى جرابــا.

 -3المحــور الثانــي :روافــد الوفــاء عنــد
عيســى جرابــا:
كانــت الدراســة الجامعيــة لجرابــا فــي تخصــص اللغــة العربيــة
قــد تركــت بصماتهــا فــي نفســه ،وأوقفتــه علــى موقــع الشــعراء
علــى امتــداد تاريــخ العربيــة ،والديــن اإلســامي ،حيــث موقــع
الشــاعر فــي صــدارة األمــة؛ فقــد كان هــذا للشــعراء فــي
العصــر الجاهلي.وعنــد بــزوغ فجــر اإلســام رأينــا الشــعراء
يســهمون بســاح الكلمــة نصــر ًة للديــن ،وكان حســان بــن ثابــت
علــى رأســهم.
واقتفــى عيســى النهــج ذاتــه  ،مرتكــزا على عقيدته اإلســامية
التــي يســتلهم منهــا الثبات.والعقيــدة مرتكــز مــن المرتكــزات
فــي إعــاء قيمــة الوفــاء وغيرهــا مــن القيــم عنــد جرابــا،
والثبــات عليهــا فــي وجــه التحديات.يقــول:

َج َب ٌ
ــــب ِاتي
ــل َأ َنـا ِ
فـــي ِعــــزَّ ِتـي َو َث َ
َ
ـــــي ِاتي
ــق ْي َد ِتي
َو َع ِ
الــــغ َّر ُاء ِس ُّر َح َ

مــن المجتمــع الــذي تربــى علــى قيمــه وموروثاتــه القائمــة

علــى هــدى الديــن الحنيف،تفاعــل شــاعرنا مــع كل هــذا،
وأدرك دوره فــي حيــاة األمــة ،وخيــر مثــال لذلــك مــا ورد فــي
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دفاعــه عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فــي قصيــدة
منهــا قولــه:

اضنَ ا َو ِد َم ُ
ِإ َّ
اهلل َما َأ ْع َر ُ
ــاؤ َنا
ال َر ُس ْو َل ِ
ال َت ُ
َأ َّ
ــــــــدى؟!
ــــــه ِف
ــــك
ــــــــــــون َل ُ
َ
َ
وعمــل علــى النهــوض بواجبــه دون تشــدد ،وينفــي عــن نفســه
هــذه التهمــة ،ويبيــن أن اللجــوء إلــى الحــوار مســلكه وديدنــه.
يقول:

َوافْ َت ْح َم َغ ِال ْي َ
الـح َو ِار َف ُبل ُْب ِلــي
ـق ِ
الــر َؤى َغ ِر ٌد َأ ِص ْي ُ
الـم ْو ِر ِد
َس ِ
ــل َ
ـامـي ُّ

ويســعي عيســى جرابا إلى ترســيخ قيم الســماء في النفوس؛

لتســمو بهــا ،ويذكــر بمــا حبــا اهلل بــه هــذه األمــة مــن ِن َعــم ،مثــل

وجــود الكعبــة المشــرفة التــي جعلهــا اهلل قيامــا للنــاس ،وجعــل
األفئــدة تهــوي إليها.يقــول مخاطبــا إياهــا ،ومبينـاً تعلقه بها:

سالم ُر ْو ِحي َل ْم َت َزلْ
َيا ِق ْب َل َة ِ
اإل ِ
ــــم َ
ـان
َول َْهى َو َقــل ِ
الخــفَ ــــقَ ِ
ْبــي َد ِائ َ
ـــر ْو َفـه
لــى َف ِ
ــعـــري َأ ُص ْو ُغ ُح ُ
ـــمـي ِش ْ
َو َع َ
ــــان
ــعــ ِ
لحـنـــــ ًا َي ِ
ــق َول َْه ِ
اش ٍ
ْ
ــنــــ ُّم ِب َ

وباإلضافــة لهــذا فــإن لألســرة دوراً أساسـاً فــي تنشــئة
عيســى جرابــا فهي«الوســيط األول بيــن الفــرد والمجتمــع
الــذي يعيــش فيــه .» ...ويبــدو أن تأثيــر والدتــه كان عليــه
كبيــرا ،ويتضــح هــذا مــن تأثــره الكبيــر بفقدهــا ،بعــد انتقالهــا
إلــى دار الخلــود .وهــذا مــا ســيتم تناولــه فــي المحــور الثالــث
بــإذن اهلل.

 -4المحور الثالث :تجسيد الوفاء لوالدته:
يظهــر مــن شــعر عيســى جرابــا ورثائــه لوالدتــه أنــه كانــت
لــه عالقــة حميمــة وقويــة بهــا ؛ لــذا كان وقــع فقدهــا عليــه
كبيــرا ومؤلمــا ،وقــد رثاهــا بأكثــر مــن قصيــدة فــي مــرور
ذكراهــا عبــر الســنين ،وفــي مناســبات لوفــاة أمــات أصدقــاء

لــه ،أججــت فــي نفســه مشــاعر تعلقــه بها.وتتجلــى فــي شــعره
العاطفــة الصادقــة المعبــرة عــن الوفــاء والبــر ،بلغــة تتابعــت

ص َطلــــِــي) ذات الفاعــل
(أ ُ ِّمــــي) علــى الجملــة الفعليــة (أَ ْ
الضميــر المســتتر الــذي عــاد علــى الضميــر البارز(أَنـــَــا)

فيهــا الصــور البالغيــة ،وتجاوبــت مكونــات الجمــل المعبــرة

وترابــط معــه ترابطــا لفظيــا ،واتفــق معــه فــي اإلفــراد

عــن هــذا الوفــاء لتجســيد هــذه الحالــة الشــعورية .مــن ذلــك

والتذكيــر والتعريــف .وهــذا أحــد أضــرب الترابــط اللفظــي

علــى ســبيل المثــال يقــول مــن قصيــدة لــه فــي مناســبة مــرور

عنــد علمــاء لســانيات النــص.

عاميــن علــى وفاتهــا:

ويعبــر عيســى جرابــا عــن إحساســه بالغربــة بعــد وفــاة والدتــه

ــــام ْي ِن ِم ْن َر ِح ْي ِل ِك ُأ ِّمــي
َب ْع َ
ــــد َع َ
ــلــي ِب َج ْم ِر ان ِْت َ
ـظ ِاري
نـــا َأ ْص َط ِ
َو َأ َ
َأ ْش َت ِكي ُغ ْر َب ِتي… َفال َ
األ ْه ُل َأ ْه ِلي

الد ُار َد ِاري
مــــ ْن ُذ َف َار ْق ِتــــنَ ــا… َوال َّ
ُ

وقــد جــاء صــوغ نــص الجملــة فــي البيــت األول متجاوبــا
مــع اإلحســاس العميــق بهــذا الفقد؛حيــث تقــدم قيــدا الجملــة
(بَ ْعــــ ـ َد َعــــــا َميْنِ مِ ـ ْن َر ِحيْ ِلـ ِـك) المتبوعــان بالجملــة الندائيــة

فــي قصيــدة أخــرى بعنــوان :مِ ـ ْن َو ْحـ ِـي البَيْـ ِـت القَدِ يْــم ،يقــول

فيهــا:

ْـــت َأ َنــــا؟
ْـت َعـــنّ ِــي َأ ْم َر َحـــل ُ
َأ َر َحـــل ِ
ــــد َس َ
ــــكـــنَ ـــا!
ــــع َـــ ِك َل ْم َأ ِج ْ
ُأ َّم ُ
ــــاه َب ْ
إلى أن يقول:

ــمــ ْن
ـــــشـي ِإ َلى
َأ ْم ِ
البـــ ْي ِ
ــت القَ ِــ ْي ِم َك َ
َ
ــهـــنَ ــا
ــــي ِإ َلـــى
َي ْم ِ
الســ َّج ِ
ــان ُم ْـر َت َ
َّ
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وفــي البيــت األول يقابلنــا هــذا التكــرار الفنــي الرائــع بيــن

الجملتيــن ( َر َحـــــــــل ْ ِ
ــــــت) فــي هــذا األســلوب
ــــــت
و(رحـــــــــل ْ ُ
َ
االســتفهامي الــذي يجســد حضــور الوالــدة العزيــزة فــي قلــب

« :حيــن رأيــت أســتاذي الحبيــب الشــاعر القديــر /محمــد
بــن عبــده شــبيلي ينفــض يديــه مــن التــراب بعــد دفــن أمــه،
نفضــت يــدي… قبــل أكثــر مــن عاميــن فكانــت
تذكــرت يــوم
ُ

عيســى جرابا.والتكــرار وجــه مــن وجــوه الترابــط اللفظــي

هــذه القصيــدة تعزيــة لــي ولــه ،ودعــاء ألمــي وأمــه بالرحمــة

فــي علــم اللســانيات النصيــة ،ولــم يقتصــر الترابــط اللفظــي

والمغفــرة»:

علــى التكــرار ،بــل كان للضمائــر وجــود وحضــور ،فضــا عــن
تحقــق الترابــط المعنــوي بيــن الفعــل وفاعلــه فــي الجملتيــن
ـت).
الفعليتين( َر َحـــــــــلْـــــ ِـت
و(رحـــــــــلْـــــ ُ
َ

ويؤكــد جرابــا هــذا الحضــور لوالدتــه ،والوفــاء لهــا ولذكراهــا

فــي قصيــدة ثالثــة بعنــوان ال ترحلــي يقــول:

اك َما َت ْـنفَ ُّك َعنِّ يَ ...و ْج ُه َهـــا
ِذكْ َر ِ
ــــه!
ــــور َو ِم ْع َز ُف
صـــو ِت َهـــا َمـــا َأ ْجــــم َل ْ
ُن ٌ
ْ
ــن َر َّق
بــيــ ِبي" َأ ُّي َل ْح ٍ
ــيـــ َســى َح ْ
ِع ْ
ــه
لــ َل ْ
ــه َ
ـــم َي َــ ْع ِفي ُم ْ
َحــتَّ ــى َل ْ
ــج ِتي َمـا َب َّ

وفــي البيــت األول يتقــدم المســند إليــه (ذِ ْكــــــــ َر ِ
اك) علــى

المســند والجــار والمجــرور؛ لكــون الذكــرى هــي التــي
تســارعت إلــى ذهــن الشــاعر ،ولــذا تجاوبــت عبــارة المضــاف
والمضــاف إليــه ( ذِ ْكــــــــ َر ِ
اك) فــي التقــدم فــي صــدر هــذه

ــن ِلي ِإ َذا َخ َّل ْي ِت ِني… َم ْن ِلي؟
َم ْ
ــو ِبـــي… َو َال َســـى ِظ ِّلــــي
الفَ قْ ُ
ــد َث ْ
الـم ْو ُت َس ْو ٌط ِم ْن َل َظ ًى… َو َل ُه
َو َ
ــــو ٌت… ُيــقَ ِّـر ُح ُم ْه َج َ
ـــة ِّ
ــل
الطـفْ ِ
َص ْ

وهكــذا تجســد هــذه المقتطفــات مــن شــعر عيســى جرابــا
قيمــة الوفــاء مــن ابــن بــا ٍّر بوالدتــه ،ذي صلــة حميمــة ضربــت

بجذورهــا فــي المــوروث األســري المترابــط ،المتكــئ على قيم
اإليمــان والتقــوى ،المتطلــع إلــى رضــاء اهلل عــز وجــل ،وقــد
جــاءت النمــاذج المختــارة مترابطــة فــي مكوناتهــا المؤلفــة مــن

الجمــل المتتابعــة ،متســق ًة مــن حيــث دالالتُهــا علــى نحــو م َّكــن
الشــاعر مــن التعبيــر عــن مقاصــده بوصفــه شــاعرا متمكنــا
مــن ناصيــة العربيــة.

الجملة«فــإذا وجــب لمعنــى أن يكــون أوال فــي النفــس وجــب
للفــظ الــدال عليــه أن يكــون مثلــه أوال فــي النطــق» .
وفــي قصيــدة مــن قصائــده نــراه يتطلــع إلــى اســتجابة أمــه
للقيــاه كأنــه علــى موعــد معهــا يقــول:

اآلن؟
ْـــــت َ
ـــر؟ َأ ْي َ
ـــن َأن ِ
َو ِل َ
ـــم التَّ َأ ُّخ ُ
ــــو ِد ُم َؤ َّج َلـــةْ ؟
َح َ
الو ْع ُ
ــد َأ ْم ُك ُّل ُ
ـان َ
الو ُع ْ
اك؟ َفقَ ْد ُت َأ ْع َظ َم ِن ْع َم ٍة
َم ْن ِلي ِس َو ِ
ــن ُ
َ
الـم َت َب ِّت َلـــةْ
ـــد ُت َص
َم ْ
ــذ افْ َـتـقَ ْ
ــــالت ِك ُ

وكانــت والــدة عيســى جرابــا حاضــرة فــي كل مناســبة حزينــة،
غيــر أنــه كان يســتقلها للدعــاء لهــا ،والتمــاس التعزيــة لنفســه.

مجمع القرآن الكريم بالشارقة

مــن ذلــك مــا قــدم بــه لقصيــدةٍ لــه بعنــوان( َمـ ْن ِلــي…؟) يقــول
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الشعر في مواقع
التواصل ا الجتماعي
(وقفة مع شعر محمد حماسة عبد اللطيف)

د  /أحـمـد كمـال محـمـد

دكتوراه اللغة العربية ،كلية دار العلوم ،جامعة الفيوم

لــم يبــرع العــرب األقدمــون فــي فــن مــن فنــون القــول براعتهــم

كالهمــا؛ وزعــم زاعــم أن الشــعر العربــي مــات بمــوت أحمــد

فــي الشــعر ،ولــم يكتــب لشــيء مــن كالمهــم مــن الذيــوع

شــوقي ميتــة األبــد ،حكــى ذلــك شــيخ العربيــة محمــود محمــد

ِــب لــه وقــد أدرك أهــل العربيــة وعلماؤهــا
والحفــظ مــا ُكت َ
للشــعر منزلتــه منــذ الصــدر األول؛ فقــد روى البيهقــي «أن
رســول اهلل ﷺ قــال :إن مــن الشــعر لحكمــة»( ،الســنن
الصغيــر ،ج ،4ص.)182

رحبــت ،فالصــدارة فــي المحافــل ووســائل النشــر وغيــر ذلــك

وأشــهر عبــارة يوصــف بهــا الشــعر ،وهــي (الشــعر ديــوان

مــن بوابــات التواصــل مــع الجمهــور صــارت لغيرهــم ،وإن أتيــح

العــرب) ،مرويـ ٌة عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه؛ حيــث روى

لهــم شــيء مــن ذلــك فبقــدر ضئيــل ال يتناســب مــع أصالــة

البيهقــي عــن عكرمــة ،عــن ابــن عبــاس أنــه قــال " :إذا قــرأ

هــذه النمــط الشــعري وعراقتــه ،حتــى كاد كثيــر منهــم يمــوت

أحدكــم شــيئا مــن القــرآن فلــم يــدر مــا تفســيره فليلتمســه فــي

بالســكتة الشــعرية علــى حــد تعبيــر أبــي همــام عبداللطيــف

الشــعر؛ فإنــه ديــوان العــرب"( ،شــعب اإليمــان ،ج ،3ص.)212

عبــد الحليــم.

ولعــل مــن أوفــى العبــارات داللــة علــى تقديــر علمــاء العربيــة

ولكــن التضييــق الــذي لقيــه الشــعر بصفتــه التــي أســلفنا
أعقبتــه رحابــة غيــر محــدودة بانطــاق مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،ومنهــا موقــع (فايســبوك) ،وقــد لحــظ كاتــب

ـتودعا،
تعالــى لهــا مقــام الكتــاب لغيرهــا ،وجعلــه لعلومهــا مسـ ً
ً
حافظــا ،وألنســابها ُم َق ِّيــ ًدا ،وألخبارهــا ديوا ًنــا
وآلدابهــا

هــذه الســطور  -وقــد ال يكــون منفــر ًدا بهــذا -أن الشــعر

بالــوزن والقوافــي ،وحســن النظــم ،وجــودة التحبيــر مــن

الرقمــي بدرجــة يصــح القــول معهــا إن الشــعر العربــي يشــهد

ال يــرثُّ علــى ال ّدهــر ،وال يبيــد علــى مــ ِّر الزمــان ،وحرســه
التدليــس والتغييــر ،فمــن أراد أن يُحــدِ ث فيــه شــي ًئا عســر

ذلــك عليــه ،ولــم يخــف لــه كمــا يخفــى فــي الــكالم المنثــور"،

المــوزون المقفــى ازدهــر وراج علــى نطــاق واســع فــي الفضــاء

حركــة إحيــاء جديــدة كالتــي شــهدها علــى يــد البــارودي ،ومــن
ســار علــى نهجــه مــن اإلحيائييــن األوليــن.

(تأويــل مشــكل القــرآن ،ص.)18-17

وبالقــدر الــذي تســمح بــه هــذه المقالــة نقف مع شــعر األســتاذ

والشــعر الــذي عرفتــه العربيــة هو ما التــزم األوزان العروضية

الدكتــور محمــد حماســة عبــد اللطيــف (1941م2015-م)،

المعروفــة طب ًقــا لرؤيــة الخليــل بــن أحمــد ،وهــي القصيــدة

الــذي نشــره بصفحتــه الخاصــة فــي موقــع (فايســبوك)؛

كمــا يقــول ابــن قتيبــة.

العربيــة بالقاهــرة ،ونائ ًبــا لرئيــس المجمــع ،وقــد صحــب اللغة

ذات الشــطرين أو المصراعيــن محروس ـ ًة بالــوزن والقوافــي
وقــد بقــي الشــعر فــي حراســة الــوزن والقوافــي حتــى فــي

وكان رحمــه اهلل أســتا ًذا بــدار العلــوم ،وعضـ ًوا بمجمــع اللغــة

وإبداعــا عــدة عقــود ،وتحولــت صفحتــه مــذ
والشــعر تدريســا
ً

عصــور الضعــف المتأخــرة التــي ســيطرت فيهــا الصنعــة

النصيــب األوفــ ُر؛
أنشــأها إلــى منتــدى أدبــي للشــعر فيــه
ُ
وغــدت مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي كمــا كان المربــد

محروســا بالــوزن والقوافــي حتــى ظهــور حركــة اإلحيــاء
ً

ٍ
عهــد
وعــكاظ مــن عالــم الشــعر فــي ذلــك الزمــان( ،ولــكل
مِ ْربَ ـ ٌد و ُع ـ َك ُ
اظ).

اللفظيــة ،ووصــف شــعرها بالركاكــة وضعــف المعنــى ،وظــل
الشــعري فــي العصــر الحديــث ،ثــم خلفــت مــن بعــد ذلــك

خُ لُـ ٌ
ـوف دعــت إلــى التخلــص مــن الــوزن والقوافــي أحدهمــا أو
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المــوزون المقفــى قــد ضاقــت األرض عليهــم زمنًــا بمــا

للشــعر قــو َل ابــن قتيبــة  ":وللعــرب ِّ
الشــع ُر الــذي أقامــه اهلل
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والتزمــت القصائــد المنشــورة فــي صفحــة الدكتــور حماســة
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وحــدة الــوزن ووحــدة الــروي ،وفــق مــا جــرى عليــه الشــعر

ين َأو َخ ْم ٍس ُتنَ ِاو ُشها
َهلْ َب ْع َد َس ْب ِع َ

فــي دواوينــه األولــى ،وكان ظهــوره علــى هــذه الصفحــة إعــادة

ان الذى َن ْح َي ُاهُ ،ي ْس ِع ُد َنا
هذا الزَّ َم ُ

العربــي القديــم ،ولــم يخــرج عــن ذلــك إال قصائــد ممــا نظمــه
نشــر ،ال محــض ابتــداء.
من موضوعات شعر حماسة في موقع (فايسبوك):

 - 1الحنين إلى الشباب:
بــكاء الشــباب والحنيــن إليــه موضــوع مطــروق مــن قديــم" ،
قــال أبــو عمــرو بــن العــاء :مــا بكــت العــرب شــي ًئا مــا بكــت

الشــباب ،ومــا بلغــت مــا هــو أهلــه"( ،عيــون األخبــار البــن

قتيبــة ،ج ،4ص  ،)50ونُقِ ــل عــن األصمعــي قولــه ":مــن أحســن
ألفــاظ الشــعر المراثــي ،والبــكاء علــى الشــباب"( ،شــرح
مقامــات الحريــري للشريشــي ،ج ،3ص .)223
بعضــه،
وليــس بغريــب أن يأســى المــرء علــى فتــرة زمنيــة هــي ُ
وقــد تولــت بمــا فيهــا مــن قــوة وفتــوة ،وخلفــت البعــض الباقــي
منــه يقاســي عــوادي الدهــر.

الج ْس ُم ما للنَّ فْ ِس َيفْ َت ِت ُن؟
ُي َط ِاو ُع ِ
َط ْو ًراَ ،و َيقْ َه ُرنا َط ْو ًراَ ،و َي ْم َت ِح ُن

 -2الشعر:
حديــث (حماســة) عــن الشــعر كثيــر ،ونقــف هنــا مــع قصيــدة
جعــل عنوانهــا (الشــعر) ،وقــد رأي فيهــا أن شــعر الشــاعر
جــزء مــن روحــه ،يتجســد فــي كلمــات ينظمهــا اســتجابة
لحــوادث الحيــاة ،ســواء فــي ذلــك عواصــف الحــزن وطوائــف
الســعادة ،فالمحــب واجــ ٌد فــي شــعره مســل ًكا تعبير ًّيــا عــن

ممتزجــا بالنغــم اإليقاعــي الــذي تكســبه إيــاه البنيــة
أشــواقه
ً

العروضيــة ،وواجــد فيــه كذلــك مواســاة لمــا يعتــري القلــب

مــن انكســار ،والشــعر باعــث لآلمــالُ ،موقِ ـ ٌ
ـظ مــن الغفلــة ،ولــه

تأثيــره الحاســم فــي موقــف التراخــي والتــردد فيســتبين بــه
الحــق ويثبــت بــه المتــردد :

وقــد جــرى (حماســة) فــي شــعره بموقــع (فايســبوك) علــى

إن َّما ِّ
وحـنـا
ــايا ُر ِ
عر َش َظ َ
الش ُ

وتــرى فــي شــعره الموازنــة بيــن الشــباب والمشــيب بصــورة

الحزْ ُن ِبنَ ا
َت ْن َج ِلي َلو َع َص َف ُ

فالــروح وثابــة َف ِت َّيــة ال تعتــرف بعامــل الزمــن ،والبــدن  -وقــد

واقنَ ا
الح ِّب في َأ ْش ِ
ُت ْر ُجمان ُ

 -3الحب:
يتمتــع الحــب بحضــور وافــر فــي شــعر (حماســة) عبــر
الفضــاء الرقمــي ،وحديثــه عــن الحــب حديــثٌ سـ ٍـام ،حديــثٌ

عــن معانــاة المحــب وأشــواقه ،تــرى فيــه مــن صفــات الهــوى
العفـ َ
ـاف والرقـ َة ،وفيــه مــن خيــال الحالــم مــا يالئــم هذيــن ،ثــم

هــو مــن بعــد ذلــك يمــر بالقلــب مــر النســيم ،فيفعــل فعلــه فيــه،
ويبعــث فــي النفــس ذكريــات مــا مضــى مــن أيــام بعي ـ ًدا عــن
نبــع الحــب الجميــل ،يقــول:

وى َع ٌّف َر ِق ٌ
ـــم
يـق َو َح ِ
َه َو ِ
اك َه ً
ــال ٌ

المقْ ِب ُ
ـــل
َي ُم ُّر َك َمــا َمـــر َّالنَّ ِس ُ
يـــم ُ

طف ِمن َقلْبي َه َو ُاه َف َأ َ
َف َي ْخ ُ
نت ِشي

َف َيثْ قُ ُ
ــم َأثْ ُم ُل
ــل َخ ْ
ــطــوي َت َ
ـار ًة ُث َّ

ــد َق َ
ــض ْي ُتهــا
َو َأذْ ُك ُر َأ َّي ِامي ال َِّتي َق ْ

خج ُل
َب ِع ً
الج ِم ِ
يل َف َأ َ
يدا َعن النَّ ْب ِع َ

وتــراه خصــص إحــدى القصائــد للحديــث عــن ماهيــة الحــب
علــى نحــو مــا فعــل مــع الشــعر ،فجــاءت بعنــوان (ســؤال

ســنن األوليــن مــن الشــعراء فبكــى شــبابه ،وأســف لمشــيبه،

ــات
دائ ًمــا ِ فــي َك ِل َم ْ
َت َت َب َّ
ـدى ِ

ُمبِينـ ٍـة عــن الصــراع الداخلــي العنيــف الــذي يعانينــه الشــاعر،

ات
أو َح َوا َنا َط ِائ ٌف ِم ْن َب َس َم ْ

أثقلتــه الســنون  -ال يســتطيع أن يســاير الــروح فيمــا تهفــو
إليــه ،يو ِّلــد ذلــك عنــد مــن يشــعر بــه إحساســا بالمحنــة والقهر

ـــات
الن َغ َم ْ
يه ِب ْ
ــعــذب َّ
وي ْج ِّل ِ
ُ

َيا َس ِّيدى َهل َل َد َ
وم َأ ْج ِو َب ٌة
الي َ
يك َ

ال تمحوهــا الســعادة التــي يدركهــا المــرء فــي بعــض أطــواره:

ــات
لــوب َذ ِائ َب ْ
ــاه ُق ٌ
ِم ْن ُح َم َّي ُ

ـــاتــى ُس َ
ـــؤ ًال َل ُي َل ْج ِل ُجــه
َفـقُ ل ُ
ْـت َه ِ

َ
والح َز ُن
يأ َبى الزَّ َم ُ
ان َو َي ْأ َبى َ
اله ُّم َ

ــات
الس َب ْ
َأو َن ِف ً
يرا ِإ ْن َت َـو َّل َنا ُّ

الح ُّب؟ َه َذا َما ُي َل ْج ِل ُج ِني
َقا َل ْتَ :ف َما ُ

الع ْم َر ُم ْر َت ِه ُن
َو ِإ ْن ُي ِر ْد َها َف ِإ َّن ُ

ً
ـد ُعــو َّ
ــات
للث َب ْ
للح ِّق َت ْ
راية َ

الم ِر ُء َأ ْن َت ْبقَ ى َن َض ُارته
َك ْم َي ْب َت ِغى َ

َو َك ْم َت ِض ُ
نيـــا َف َيقْ َب ُلـــهــا
يق ِب ِه ُّ
الـد َ
َي َ
ـظ ُّ
ــر ِاو ُده
وح مــا َكــا َن ْ
ــت ُت َ
ــل ِل ُّ
لـــر ِ

الب َد ُن
يب ا َّل ِذى َت ْهفُ و َل ُـه َ
َو َل ُي ِج ُ
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يه َ
ــر ْت
َأو ُي ِ
واس ِ
إذا َمــا ان َْك َس َ

ــدو ُش ْع ً
ــل
ــم َيغْ ُ
ــن َأ َم ٍ
لـة ِم ْ
ُث َّ
إن َت َر َ
اخ ْت َأ ْنفُ ٌس َي َو ًما َغ َدا
ْ

َه َك َ
ــدا
ـذا
َ
كــان َو َيبــقَ ـــى َأ َب ً

وآت
اض ْ
اإلن ِ
ِفي َب ِني ِ
ْسان في َم ٍ

د .محمد حماسة عبد اللطيف

ٍ
وســائلة عــن ماهيــة
وجــواب) ،وفيهــا حــوار بيــن الشــاعر
الحــب:

وتها َق ْد َأ ْح َك َم ِّ
الض ُ
يق
وفى َص ِ
َقا َل ْتِ ،

ِخنَ َ
ـيــع َ
وت ْم ِز ُ
يـق
ـاق ُ
ــو َت ْر ِج ٌ
ــه؛ َف ْه َ
ــذي َي ْع ُلــوه َتغْ ِل ُ
يــق
الس َؤ ِال ا َّل ِ
َعن ُّ

َخ ٌ
نــك َت ْح ِل ُ
يــق
وف َو َل َي ْع َت ِليــه ِم ِ
ـــاب َ
ــه َت ْأ ِر ُ
يــق
فـــؤ ِادي ِم ْن ُ
ومـا َأ َص َ
َ

ــم
اض َ
الم ِ
َه َذا ِ
يـــن ُك َّل ُه ُ
ـــر َ
الـــذي َح َّي َ

ُ
ــول َل ُهــــم ِفيـــه َتـفَ ِار ُ
يــــق
وك ُّـل َق ٍ

ســائلة حائــرة قلقــة لــم تقنعهــا أقــوال الماضيــن فــي تعريــف

الحــب ،لديهــا ســؤال واحــد تطلــب لــه أجوبـ ًة ال جوا ًبــا واحـ ًدا،

وقــد ســقطت علــى خبيــر أجابهــا برأيــه فــي الحــب إثباتًــا
ونف ًيــا:

ير َفل َْسفَ ة
َفقُ ل ُْت َق ْو ًل َج َرى ِم ْن َغ ِ

ان َ
ُ
ديــق
وت ْص
يم ٌ
ُ
الح ُّب ُن ٌ
ور ِوإ َ

يبــا َو َو ْس َو َس ً
وليس َشكّ َــا َ
ــة
وتــكْ ِذ ً
َ

يب َو َت ْض ُ
ييـق
ير َذ ِل َك َت ِ
عذ ٌ
َف َغ ُ

ــم ٌ
ــة
َو َل َع َل ْي ِك َف ِــإ َّن ُ
ـــب َم ْر َح َ
الح َّ

َو َش ُ
وقه َخ ْم َر ٌة والقَ ل ُْب ِإ ْب ِر ُ
يق

ـب كمــا عبــر عنــه (حماســة) فاعـ ٌل قــوي التأثيــر ،وتيــار
والحـ ُّ

جــارف يبــدد جســد المحــب ،ويفــرق ضلوعــه ،وال غرابــة فــي
القلــب الــذي يحــس وينبــض ،وينصهــر بالحــب،
ذلــك؛ َفثَــ َّم
ُ

فينطقــه الشــاع ُر شــع ًرا:

ــايــا
الذى َي ْس َت ِق ُّر َب ْي َ
َما ِ
الحنَ َ
ـــن َ

ـــع ُ
ــايــا
ــار َبقَ َ
وح ِ
الـــر َ
َي ْج َ
واإل َط َ
ـــل ُّ

ـــب َحتَّ ـــى
َأ ْه َو َقل ٌْب َي ُ
ـــد ُّق ِب ُ
الح ِّ
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ــم ُ
ـــايـــا
ـــوع َش َظ َ
والض ُل َ
الج ْس َ
َف َّر َق ِ

بالج ْس ِم َحتَّ ى
الر ُ
وح َش َّف ِ
أو َ
هو ُ

ــر َايـــا
والبقَ َ
الج ْس َ
ـــو َل ِ
ـــم َ
َح َّ
ايــا َم َ

يـــاء
عـت ِب ِض ٍ
س َش ْع َش ْ
أو ِه َي النَّ فْ ُ

ـايـــا
ــم َ
َف َت َج َّلـــت ُن ُج ُ
ومــهــا فـــي َس َ

ــرا
َأو ُه َو ُ
الح ُّب َي ْص َه ُر القَ ل َْب ِش ْع ً

الخ َ
يـــن َ
ـــل َيــا
ــوب َب َ
يــب القُ ُل َ
َف ُي ِذ ُ

 -4الشكوى:
نلحــظ فــي بعــض شــعر حماســة الشــكوى مــن جحــود أهــل
زمانــه ومــا لقيــه منهــم فــي محنــة طبقــت شــهرتها اآلفــاق فــي
وقتهــا؛ فكانــت هــذه النفثــة التــي عنونهــا بـــــ (جــزاء ســنمار)

كمــا يســهم النشــر فــي هــذا الموقــع فــي ســرعة انتشــار
القصيــدة؛ حيــث يســتطيع األصدقــاء أن ينشــروا القصيــدة
علــى صفحاتهــم ســواء أكان ذلــك بالنســخ وإعــادة النشــر
أم بخاصيــة المشــاركة ،وعلــى ســبيل المثــال وصــل عــدد
مشــاركة قصيــدة (جــزاء ســنمار) إلــى تســعمائة وإحــدى
وســبعين مشــاركة حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور.
وهنــاك أمــران يقدمهــا (الفايســبوك) لمنشــوراته بعامــة،
ومنهــا الشــعر ،نقــف عندهمــا يســي ًرا فيمــا يلــي:

ً
وصــول إلــى
 .1تتبــع تطــور القصيــدة
صيغتهــا األخيــرة:
يمكــن تتبــع تطــور القصيــدة حتى وصلت لشــكلها المنشــور من
خــال معاينــة التعديــات التــي أجراهــا الشــاعر فــي ســجل

التــي قيــل  -وليــس كذلــك  -أنهــا آخــر مــا نظــم مــن الشــعر

متاحــا ،ومثــال ذلــك قصيــدة (جــزاء
التعديــات ،إن كان ذلــك
ً

الع ْر َف ال َخ ً
وفا وال َط َم ًعـا
َل ْم أفْ َعل ُ

(2015/12/29م) فــي الســاعة (11:30م) ثــم أضــاف البيــت

قبيــل وفاتــه ،يقــول:

لكنَّ ُه ُ
واألخ َ
الــــد ُار
ـــل ُق و
اهلل
ْ
َّ

به
الو َد ِاد ِ
ما ُك ْن ُت َأ ْب ِغى ِس َوى ُح ْس ِن ِ

يت َك َما ُي ْج َزى ِس ِن َّم ُار
َو َق ْد ُج ِز ُ

َيكْ ِفي َج َز ِائي َأ ِّنى َق ْد َس ِع ُ
دت ِب َمـــا

َ
واهلل َأ ْخ َ
ـــار
ــل،
َأ َت ْي ُت ِم ْن َع َم ٍ
ــت ُ

ســنمار)؛ فقــد نشــر (حماســة) البيتيــن األول والثانــي يــوم

رها َأ َم ً
َل َي َ
ــل
رتجى ِمن َغ ْي َ

ــب َهـــا َث ِم ُ
ـــل
َذا َأ ّن ُ
ــــــه ِم ْ
ــــــن ُح ِّ

الثالــث فــي الســاعة (12:17ص) يــوم (2015/12/30م) أي

الس ِب ُ
ــه
يــل َل ُ
َيا ِفتْ نَ تي َأنْت َّ

وتســتطيع متابعــة تطــور تشــكيل القصيــدة مــن إعــادة نشــرها

الع َّ
ـــش ُ
ــاق ِفتْ نَ َتــه
بص َر ُ
َلو َأ َ

الســاعة (5:36م) مــن يــوم (2015/12/17م) ،يقــول فيهــا:

ُ
ـــــــرقــتــــــه؟
ــــــيــــم ُح
وف
ِ
َ

بعــد ســبع وأربعيــن دقيقــة مــن نشــر البيتيــن األول والثانــي.
بصــورة مختلفــة ،ومــن ذلــك قصيدتــه التــي نشــرها فــي

اله َوى ِّ
والش ْع ُر َو َ
الغ َ
ـــز ُل
َأن ِْت َ

الس ُب ُ
ـــل
َلو َأ ْظ َل َم ْ
ـــت َأ ْو َح َ
ــارت ُّ

اب؟
الع َذ ُ
َل َت َع َّل ُمواِ .إ ِّني َل ُهم َم َث ُل ِف َ
يم َ

شــكلية ،أو كميــة ،أو موضوعيــة ،ويمكــن االعتمــاد على بيانات
وهــي تلــك القصائــد التــي ينشــرها الشــاعر للمــرة األولــى ،وال

َع ْي ٌن َمـــــع َ
ــــار َت ْر َت ِح ُ
ـــل
اﻷز َْه ِ

إبداعهــا ،وال يتوفــر لهــا مــن معاينــة تعديــات مــا يؤكــد أنهــا

وما ِبهـا َ
ــــداق َتكْ َت ِح ُ
ُ
ـــل
اﻷ ْح
َد ً

الموقــع فــي التأريــخ الدقيــق لكثيــر مــن القصائــد المنشــورة،
يصاحبهــا مــن القرائــن مــا يــدل مغايــرة تاريــخ نظمهــا لتاريــخ

ور ُتها
َأن ِْت ِ
التي ِفي القَ ل ِْب ُص َ

ً
تاريخــا رقم ًّيــا ســاب ًقا.
لهــا
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وتتبعهــا مــن قبــل المتلقــي قــد ال يتــاح بيســر فــي حالــة النشــر
الورقي.

 .2التفاعل بين الشاعر والجمهور:

ــج ُ
ولي ْذ َهـب َ
ُ
ـــل
الخ َ
ولتقْ ِب ِليَ ،

قــ ُل
ــس َي ْن َت ِ
ـــم َل ْي َ
َوالقَ ل ُْب َع ْن ُك ْ

الح َّب َأ ْن َذ َه َب ْت
َما َض َّر َه َذا ُ

ومــن البَ ِّيــن أن إجــراء مثــل هــذه التعديــات مــن قبــل الشــاعر

فيمكــن للمتابعيــن واألصدقــاء أن يبــدوا آراءهــم ونقدهــم
علــى القصيــدة موافقــة وخال ًفــا ،إجمـ ً
ـال أو تفصيـ ًـا ،ويمكــن

اله َوى َو َج ٌ
ــل
ِوإ َذا َن َه ِ
اك َعن َ

يســتطيع الشــاعر أن ينشــر فــي صفحتــه مــا يريــد دون قيــود

الســادس.

يزيــل النشــر الرقمــي الحجــب بيــن الشــاعر والمتلقيــن،

َ
مـــ ُل
لي ْش ِ
َل َت ْع َتبـــيَ ،و ُ
ـــرق األ َ

وح َض ِار َب ٌة
َف ُج ُذ ُ
ور ُك ْم ِفي ُّ
الر ِ

الخامــس ،واســتبدل (حــارت) بـــ (ضاقــت) فــي البيــت

ولت ْض َحــك القُ َب ُ
يه ِلي َ .
ــل
َخ ِّل ِ

الح ِّب ُمؤْ َت ِلـقً ـــا
َف ُلت ْش ِر ِقي ِب ُ

ما يقدمه موقع (فايسبوك) للشعر:

فــي البيــت األول ،واســتبدل (ذا أنــه) بــــ(أألنــه) فــي البيــت

الــو َج ُ
ــل
ُق ِ
ولي َل ُه ْار َحلْ َأ ُّي َهـا َ

فقــد ســبق نشــرها يــوم (2015/12/15م) فــي الســاعة
عــدل فــي
(5:22م) ،وبمقارنــة النشــرتين تبيــن أن الشــاعر َّ

القصيــدة فاســتبدل (وليشــرق األمــل) بــ(وليزهــر األمــل)

للشــاعر أن يتلقــى هــذه االســتجابات فــور صدورهــا أو بعــد
حيــن ،وأن يتفاعــل معهــا بالقبــول أو المحــاورة.
مــن هــذه االســتجابات مــا هــو إبداعــي صــادر عــن أصدقائــه
مــن الشــعراء ،فكثيــر منهــم كان يعلــق علــى قصائــد حماســة
بقصائــد مــن نفــس الــوزن والــروي ،مثــال ذلــك أنــه نشــر
قصيدتــه:
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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شــعــر وشــاعــر

الج ْم َر ِبقَ ل ِْبي َو َم َضى
َأ ْش َع َل َ

ــمــــر َ
الغ َ
ــضا
َما ا َّل ِذي َأفْ َعل في َج ْ

ـــد َمـــا
ــم ِئنَّ ــــا َب ْع َ
ـــراه ُم ْط َ
َأ ُت َ

ـــر َضــــا
ــــي َي ْو ًما َأ ْع َ
َم ْه َف َما َقل ِْب َ

تعليق ،تقول:
فأجابته األستاذة ُه َدى مِ ي َقاتِي في
ٍ

َه َ
ــــكـــام القَ َ
ـــضـــا
ـس ِب َأ ْح
ِ
نأ النَّ فْ َ

ـــوى
ِآه ِم ْن َج ْم ِر َ
اله َوى ِفي َما َح َ

ــــــل َ
َم َ َ
ان َأ ْر ًضـــــا َو َف َ
ـــضـــا
ــــو َ
اﻷكْ َ

ــر ُه
ِم ْن َب ُخ ِ
ور القَ ل ِْب َي ْس ِري ِع ْط ُ

الع ْم ُر ا ْنقَ َضى
َك ْي َف َ -يا ُع ْم َ
ريَ -و ُ

ـــام َ
ـــر ِام
ْـــــس ُ
ُك َّل َما َأذْ َكتْ ُه َأن َ
الـــغ َ

ــــه
ِإ َّن َما ِبالقَ ل ِْب َلــــو َأ ْط َلقْ ُت ُ
ــــل
ـن َأ َم ٍ
س ِلي ِفي ُح ِّب ِه ِم ْ
َل ْي َ

ــه
َّـــذى َي ْأ ِتـــي ِب ِ
ـــوى ال ِ
ِإنَّ ِنــي َأ ْه َ

ــه َأو ِفــي ِر َضـــا
ـــاء ِب ِ
َغ ِ
اض ًبا َج َ

ــــض َمــــا َي ُ
ــــل َ
ـــذا َأ ْر ُف ُ
ـــه
رف ُض ُ
َف ِ

َو َأ َنا َأ ْق َب ُ
ــــه َ
ارت َضــــى
ـــل َمـــا ِم ْن ُ

ــــم ِفــــي
َن ْح ُـن ُر ٌ
وح َواحـــ ِـ ٌد ُق ِّس َ

ــــذا ُ
ــد ْينَ ـــاَ ،و ِب َ
اهلل َق َ
ــضى
َج َس َ
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اضــــه
ـــر
ِ
الم ْم ِ
َأ ُّي َها ُ
ــعـ ُن ِفـــي ِإ ْع َ

نـوفمبـر  ٢٠٢٠م

ــــو َاز الفَ َضـــا
ــيب َج َاز َأ ْج َ
ِم ْن َل ِه ٍ
اش ًرا ِفي َ
الر َضى
َن ِ
الك ِ
اس ِّ
ون َأ ْنفَ َ

يمـــا َق َ
ـضـا
َض َ
اعُ ،شكْ ًرا ِللقَ َضا ِف َ

يقــول الناقــد الدكتــور أحمــد فرحــات معلقــا ":األفعــال ذوات

والذيــوع ،وتضمــن كذلــك حريــة التفاعــل بيــن الشــاعر

الــدالالت النفســية الحــادة ،مــن جهــة ،والمضعفــة ،مــن جهــة
أخــرى ،جعلــت النــص متماسـ ًكا ،مــن حيــث البنيــة الصغــرى،

ومتلقيــه ،ويســتطيع الباحثــون أن يجــدوا فــي هــذه الصفحــات
مــادة وفيــرة للبحــث والــدرس؛ فمــا اخترنــاه مــن صفحــة

وجــال الموضــوع وهيبتــه ،وصبــه فــي قالــب تقليــدي ،جعــل

الدكتــور محمــد حماســة عبــد اللطيــف هــو قليــل مــن كثيــر

مــن النــص أيقونــة شــعرية لهــا مهابتهــا وقدســيتها الفنيــة،

تفيــض صفحــات الشــعراء فــي الفضــاء الرقمــي.

ونســتطيع فــي ختــام هــذه المقالــة التأكيــد علــى أن الشــعر
العربــي بصورتــه األولــى مــازال متقــد الجــذوة قابــا لإلفــادة
مــن التطــورات الرقميــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي
بوصفهــا وســائط نشــر تضمــن قســطا وافــرا مــن الحريــة

ومــن اســتجابات متابعــي شــعر حماســة مــا تضمــن بعــض
التحليــات والتعليقــات النقديــة ،ومــن أمثلــة ذلــك قصيدتــه
التــي قــال فــي مطلعهــا:

َم ِالي َأ َرى ِّ
الذكْ َرى ِبقَ ل ِْبي َت ْصفَ ُع

اج ً
ــد ُع
رج ُ
ـــة َو ُت َص ِّ
ـــه ُم ْه َت َ
َو َت ُّ
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مــقــاالت

آيــــة الـعـدالــة

آية العدالة:
مــن جماليــات اللغــة العربيــة ومالمــح عبقريتهــا وإعجازهــا،

أننــا نجــد آيــة كريمــة واحــدة أو بضــع آيــات تبنــي منظوم ـ ًة

متكاملـ ًة فــي علــم معيــن ،أو جانــب مــن جوانــب حيــاة اإلنســان

ومعارفــه وأنشــطته؛ ومــن بــارع األمثلــة قولــه تعالــى ﴿ :ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

[النســاء]58 :

وهــذه اآليــة الجليلــة الفــا ّذة يَ ْج ُم ـ ُل بنــا أن نَ ِس ـ َم َها باطمئنــان

بأنهــا (آيــة العدالــة) ،ذلــك أ ّننــا مِ ــن تَ َدبُّـ ِـر معانيهــا وعطاءاتهــا؛

يمكننــا أن نســتخلص (مفهــوم العدالــة القضائيــة وبعضــاً

بتقصــي نتاجــات
مــن آليــات تطبيقاتهــا) ،ولســنا نتناولهــا
ِّ
والح ْكــم علــى آرائهــم بالترجيــح أو التقريــر ،بــل
المفســرين ُ
ِّ

ـور قانونـ ٍّـي
نســتقرئُ ألفاظهــا وعباراتهــا وتوجيهاتهــا مــن منظـ ٍ
ِص ـ ْرف.

ياء النداء:

أ .حسن جمعه الرئيسي
مستشار قانوني

م��ن ج�لال الق��ر�آن العظي��م و�أم��ارات �إعج��ازه ودالئ��ل الع��دل ف��ي �آيات��ه
الكريم��ات؛ �أن��ه يخاط��ب العالمي��ن جميع�� ًا ،لأن��ه �أُن ِ��زل �إليه��م كا َّف ً��ةِّ ،
مب�ش��ر ًا
ونذي��ر ًا ،ف��كان َق ِمن�� ًا ب ِّ
��كل �إن�س��انٍ �أن يتفكَّ��ر ف��ي �آي ِ��ه ،ويتد َّب��ر �أوام��ره ونواهيه،
وت�ش��ريعاته و�أحكام��ه.
واختي��ا ُر اهلل  -ع��زّ وج ّ��ل  -العربي َ��ة لتك��ون لغ ً��ة لكتاب��ه الخا َت��م (الق��ر�آن
��وم عل��ى �آخري��ن ،ب��ل ق�ض��ى
��رق عل��ى ِع ٍ
الكري��م)؛ لي���س لتف�ضي��ل ِع ٍ
��رق �أو ق ٍ
ناطق
�س��بحانه وتعال��ى �أن يخ ِت��م كتبه المنزلة بقر�آن مكت��وب باللغة العربية ٍ
به��ا ،لحكمت��ه العلي��ا وعلم��ه المط َل��ق ب�أن هذه اللغ��ة فيها من غ��زارة المفردات
والعب��ارات ،ودقائ��ق المعان��ي و�ش��مول المفاهي��م؛ ما ال تقوم به لغ��ة �أخرى من
لغات النا���س.
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بمخاطبتهــم بـــ ﴿يــا أ ّيهــا النــاس﴾.

ولــم تنــادِ آيــة العدالــة علــى شــخص مع َّيــن وتذ ُكــره باالســم كما
جــاء مثـ ً
ا فــي قولــه تعالــى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ﴾ [ص]26 :

َ
َ
تعارض بين أن يـأمـر اهلل بأن
تناقض وال
ال
ّ
بالحــق ،ويمـكـن
ُيحكم بالعــدل أو ُيحــكـم
أن نجمع ذلك في مصطلح قــانونــي واحــد
ّ
الحق).
(تطبيق العدالة يقود إلى
ّ
الحق وسبيله:
العدل طريق
وممــا يلفــت نظ ـ َر المتد ِّبــر أن (آيــة النســاء) فيهــا أمــر بــأن

(يحكــم بيــن النــاس بالعــدل) بينمــا فــي (آيــة ص) جــاء األمــر

بــدأت اآليــة الكريمــة بقولــه ســبحانه﴿ :إ َِّن َّ َ
الل يَ ْأ ُم ُر ُكـ ْم﴾ دون
أن تســبقها (يــاءُ النــداء) التــي غالبــاً مــا تأتــي فــي اآليــات

جــاءت مخاطبـ ًة للنبـ ِّـي داود  -عليــه الســام  -فــي زمــن معيــن

وغيرهــا مــن الرســائل مثــل﴿ :يــا أ ّيهــا الذيــن آمنــوا﴾﴿ ،يــا

ـمولي لل ّنــاس عا ّمــة.
أ ّمــا (آيــة النســاء) فمدلولهــا شـ ّ

التــي تحمــل األوامــر والتوجيهــات واإلرشــادات والبشــريات

أ ّيهــا النــاس﴾﴿ ،يــا داوود﴾﴿ ،يــا موســى﴾﴿ ،يــا يحيــى﴾،

﴿يــا مريــم﴾ ،وغيرهــا مــن أدوات النــداء ،وهــذا يعــود إلــى

أن (آيــة ص)
بــأن (يحكــم بالحــق) ،فالــذي يُلمــح مــن ذلــك ّ

ـت بيــن يديه،
ومــكان محـ ّدد وفــي قضيــة حقوقيــة معينــة ُو ِض َعـ ْ

ـارض بيــن أن يأمــر اهلل بــأن يُحكــم
ـض وال تعـ َ
كمــا أ ّنــه ال تناقـ َ
بالعــدل أو يُحكــم بالحــقّ  ،ويمكــن أن نجمــع ذلــك فــي مصطلــح

قانونــي واحــد (تطبيــق العدالــة يقــود إلــى الحــقّ ).

وس ـ َعةِ إيحاءاتــه.
د ّقــة التعبيــر وعمــق معانيــه َ
فهــي لــم تبــدأ بيــاء النــداء ﴿يــا أ ّيهــا الذيــن آمنــوا﴾ مثــ ً
ا،
موجهــة للنّــاس عا ّمــة ،بعيــداً عــن كونهــم مؤمنيــن أو
ألنهــا َّ

وهــذه اآليــة ومــا بعدهــا مــن اآليــات علَّ َمتْنــا الكثيــ َر مــن
ـوب
الــدروس فــي القانــون ،منهــا ّ
أن مــن العدالــة القضائيــة وجـ َ

ألن هــذه اآليــة  -كمــا ســنرى  -تجمــع بيــن المخاطبــة العا ّمــة
ّ

للمد ِعــي وأصــدر الحكــم قبــل أن يســمع
الســام حيــث اســتمع َّ

غيــر مؤمنيــن .كمــا أ ّنهــا لــم تبــدأ بالمنــاداة ﴿يــا أيهــا النــاس﴾؛
الخاصــة لفئــة معينــة هــي
لجميــع البشــر ،والمخاطبــة
ّ

جماعــة القضــاة الذيــن يقضــون بيــن ال ّنــاس ،وكمــا هــو معلــوم

نـوفمبـر  ٢٠٢٠م

فإ ّنــه ليــس جميــع ال ّنــاس يتولــون القضــاء حتــى تأتــي اآليــة

أن يســتمع القاضــي للخصميــن ،ال كمــا فعــل داود عليــه

َ
إســتئناف
فــإن مــن العدالــة
المد َعــى عليــه .كذلــك
حجــة
ّ
َّ
األحــكام وإعــادةَ النّظــر فيهــا إذا تب َّيــن أنهــا أحــكام خاطئــة؛

نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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مــقــاالت

فلهــذا خـ َّر داود راكعـاً وأنــاب ،وكمــا هــو معلــوم أن فــي ركــوع
اإلنســان خضوع ـاً لسـ ٍ
أمــر أعلــى منــه.
ـلطة أو ٍ

إن اهلل يأمركم:
َّ
ومــن دالئــل إعجــاز هــذه اآليــة الكريمــة أن كل مفــردة منهــا
ـوب تمامـاً وال تُغْنــي عنهــا
قــد اختِيـ َر ْت لتــؤ ِّدي الغـ َ
ـرض المطلـ َ
ـاب
مفــردة غيرهــا ،فكلمــة (يأمركــم) تس ـ ُّد علــى اإلنســان بـ َ

االختيــار بــأن يَحكــم بغيــر العــدل ،فهــو ملـزَم بتطبيــق العدالة.
ولفظــة (يأمركــم) مــن أرفــع درجــات الحــزم والوضــوح الــذي

ال تأويــل معــه ،وبعدهــا تأتــي الرســائل األخــرى كالطلــب،
والتوجيــه ،واإلرشــاد ،وغيرهــا مــن الكلمــات المماثلــة.

تؤدوا:
أن ّ

فكلمــة (تــؤ ّدوا) فــي معناهــا الجليــل العميــق أمــر بــأن يقــوم

بعضهــم علــى بعــض ،أو يــأكل أحدهــم مــا َل اآلخــر ،وإذا وقــع

الــذي ال يملكــه إلــى صاحــب الحــق.

ـاس علــى أن
ك ُّل ذي حــقٍّ ح َّقــه .ولــذا حــثَّ الحــق ســبحانه ال ّنـ َ

يتنــازل عــن ح ِّقــه لتحقيــق مصالــح أكبــر ،أو َمــن يحتســب
أجـ َرهُ عنــد اهلل ويُ ْؤ ِثــر الصبــر تقديــراً للظــروف وواقــع الحال.

يــؤ ّدوا أماناتهــم ،ويبــرئ كل منهــم ذ ّمتــه ،وبهــذا يتحقــق أداء

حكمتم:

ـليم َّ
ّ
الشــيء
الشــخص مــن خــال أداء األمانــة بإبــراءِ ذ ّمتــه وتسـ ِ
أ ّمــا (تسـلّموا) و(تعطــوا) وغيرهمــا مــن المرادفــات؛ فهــي غير
الشــخص َّ
ملزمــة ،فقــد يسـلِّم ّ
الشــي َء الــذي بحوزتــه لآلخريــن
ِ

َ
فرضتْهــا آيــة العدالــة ،وإذا أنْ َع ْمنــا النّظــر فــي
األمانــة كمــا

تؤ ّدوا).

ناجمــة عــن عــدم أداء األمانــة.

إلى أهلها:

أن كلمــة (قضيتــم) ونحوهــا
فقــه اللغــة والمعانــي نجــد ّ
متضمنــ ٌة ومشــمول ٌة فــي مدلــولِ (حكمتــم) التــي هــي أعــ ُّم
َّ
وأشــم ُل فــي معناهــا ومدلولهــا.

وتســاءلت :لمــاذا
وقــد اســتوقفتني هــذه اللفظــة (أهلهــا)
ُ

أن نزاعــات النّــاس وخصوماتهــم متن ّوعــة
ومــع اعتبــار ّ
ومتشـ ّعبة وال يَحصرهــا زمــان وال مــكان ،وكذلــك ُطـ ُر ُق َفـ ِّ
ـض

تفضـ ًـا وتك ُّرم ـاً وليــس إبــرا ًء للذ َّمــة كمــا هــو فــي حالــة (:أن
ُّ

األمانات:

ومــن ســياق مــا جــاء فــي اآليــة اآلمــرة﴿ :إ َِّن َّ َ
الل يَ ْأ ُم ُر ُكــ ْم
أَن تُ ـ َؤ ُّدوا ْ األَ َمانَـ ِ
أن
ـات ِإلَــى أَ ْه ِل َهــا﴾ نجــد أ ّنهــا ب َّينــت بجــاءٍ ّ
األصــل أداء األمانــة طوع ـاً ،واالســتثناء هــو أن يَفــزع ال ّنــاس
إلــى القضــاء ،وبهــذا ُو ِضعــت قاعــدة العدالــة االجتماعيــة
الســتقرار المجتمعــات.

بعــد ذلــك يأتــي األمــر بــأداء األمانــات (أن تــؤ ّدوا)َ ،
ِــي
وغن ٌّ
عــن البيــان أن هــذا الحــرف (أن) هــو عنــد اللغوييــن للتأكيــد
وإزالــة أي شـ ٍّ
ـال أو لُبْـ ٍـس فــي األمــر.
ـك أو احتمـ ٍ

بذلــك ت ُْظهِ ـ ُر تعـ ُّد َد األمانــات وتن ُّو َعهــا ،وأ ّنهــا ليســت واحــدة،

كلمــة أخــرى بديلــة مثــل (تعطــوا) ،أو (تســلّموا) ونحوهمــا،

والقــرآن الكريــم فــي هــذه اآليــة يحجــز النّاس عن أن يبغي

إن اللفظــة التــي تليهــا (تؤ ّدوا) تفيد معنًى ال تســتطيع أداءه
ثــم َّ

صــل ،ليأخ ـ َذ
تعـ ٍّـد مــن أحدهــم ،فالقضــاء هــو الملجــأ وال َفيْ َ

أســباب القضايــا التــي تنظــر المحاكــم فيهــا؛ فســنجد أ َّنهــا

جــاء التعبيــر بهــا ،ولــم يـ ِ
ـأت بمرادفــات لهــا مثــل( :أصحابهــا،
مســتح ِّقيها )..ونحوهــا؟ وعندمــا أ ُ ِحيــ ُل هــذا الســؤال إلــى
القانــون الــذي يعتمــد علــى صياغــة النــص المكتــوب؛ أج ـ ُد

ضــ َم األمانــة
أنــه ال يمكــن لكلمــة أن
تتصــدى لمــن يريــد َه ْ
َّ

وكلمــة (األمانــات) فــي اآليــة جــاءت بصيغــة الجمــع ،وهــي

فتقطــع عليــه أي تالعــب أو تأويــل مثــ ُل كلمــة (أهلهــا)!

وال يمكــن حصرهــا فــي مجموعــة مع ّينــة أو فئــة مخصوصــة.

ـوب تســليم األمانــة إلــى َم ـ ْن
كمــا أن لفظــة (أهلهــا) تُفيــد وجـ َ
ألي شــخص َ
آخ ـ َر ح ّتــى لــو كان
هــو أه ـ ٌل الســتالمها ،وليــس ِّ
هــو صاحــب األمانــة أو مســتحقّها ،أل ّنــه قــد يطــرأ طــارئ يمنع

صاحــب األمانــة ومســتحقها مــن اســتالمها لفقــدِ ه أهل َّيتَــه:

الح ْجــر ،أو غيرهــا مــن األســباب التــي
كالوفــاة أو الجنــون أو َ
ـخص أهل َّيتَــه ســوا ًء بصــورة دائمــة أو مؤقتــة ،وفــي
تُفقِ ــد الشـ َ

تلــك النزاعــات وآلياتُهــا مختلفــة مــن زمـ ٍـن إلــى زمـ ٍـن ،ومــن
ـإن الكلمــة ّ
الشــاملة دائم ـاً هــي األنســب
مجتمـ ٍـع إلــى آخ ـ َر؛ فـ ّ
مــن الكلمــة المحــ ّددة أو المق ّيــدة.

بين النّ اس:
وعبــارة ﴿وإذا حكمتــم بيــن النــاس﴾ التــي وردت فــي آيــة
العدالــة أ َّكــدت عالميــة القــرآن الكريــم ،وأ ّنــه لــم يـ ِ
ـأت لجنــس

أن
ـت آيــة العدالــة علــى ّ
مع َّيــن أو أ َّمـ ٍـة مخصوصـ ٍـة؛ لهــذا نَ َّصـ ْ

جميع الناس على اختالف أجناســهم وانتماءاتهم ومشــاربهم،
المســل َم منهــم الــذي يؤمــن بالقــرآن ،وغي ـ َر المســلم الــذي ال

حالــة الخــاف بتعييــن مــن (هــو أهلهــا) فاآليــة ش ـ ّرعت أن

وإذا:

فاحكموا بالعدل:

وقولــه تعالــى فــي اآليــة (وإذا) هــي هنــا شــرطية أي أنــه حتـ ٌم
الز ٌم الخيــار معــه للقاضــي أو مــن يقــوم مقامــه أن يَ ْح ُكـ َم بغيــر

عندمــا يَفــزع اإلنســان إلــى القضــاء ألخــذ ح ِّقــه؛ فهــو يرجــو

العــدل إذا مــا ُع ِر َ
ـت عليــه دعــوةٌ قضائيـ ٌة.
ضـ ْ

ض
كذلــك تب ِّيــن (إذا) أنــه ليــس مــن الضــروري أن يتــ َّم َعــ ْر ُ

كل نــزاع أو خصومــة علــى القضــاء ،فقــد يكــون هنالــك َمــن

92

(حكمتــم) دون مــا يُقاربهــا مثــل (قضيتــم)؟! وعنــد دراســة

يؤمــن بــه وبمــا جــاء فيــه؛ جمي ُعهــم متســاوون فــي تح ُّقــقِ

يت ـ َّم االحتــكا ُم إلــى عدالــة القضــاء وأمانتــه.
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ولمتد ِّبــر اآليــة أن يســأل :لِــ َم جــاء فــي اآليــة قولــه تعالــى

العدالــة بينهــم أثنــاء المحاكمــات.

صبــه إ َّيــاه ،ولــذا
مــن عدالــة المحكمــة أن تنتــزع ح َّقــه ممــن َغ َ

َأمــرت آيــة العــدل القاضــي أن يَ ْعــدِ ل فــي إجراءاتــه ،وأن يتب َّيــن
المد ِعــي ،فقــد يكــون فاســقاً يحمــل نبـ ًأ فيــه مــن
ِصـ ْد َق ا ِّدعــاء َّ

البُ ْهتــان والـزُّور مــا يرمــي بــه بريئـاً ،وإذا تح ّقــق عنــده ِصـ ْد ُق
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مــقــاالت

ِ
المد َعــى عليــه ويُم ِّكنَــه مــن
المدعــي فعليــه أن يكــون َعـ ْدالً مــع َّ

أن يأتــي بدفاعــه في ِّبيــن وجه ـ َة نظــره فيمــا ا ُّد ِعــي بــهِ عليــه،
ليتم َّكــن القاضــي مــن خــال إجراءاتــه العادلــة مــن إعطــاء كل

ذي حــقٍّ ح َّقــه.

الح ْكـ ُم بيــن الناس
ولسـ ٍ
ـائل أن يقــول :لمــاذا أمــر اهلل أن يكــون ُ

بالعــدل ،وليــس بشــيء آخــر كالرحمــة أو الرأفــة أو ِ
الحلْــم
اســة أو الحــزم أو القــوة أو غيرهــا مــن الصفــات؟
أو الكِ يَ َ

أن العــدل يشــتمل جميــع ذلــك ويحتويــه ،فعلــى
والجــوابّ :
بالحكــم بالرحمــة
ســبيل المثــال :إذا أمــر اهللُ تعالــى القاضــي ُ

بيــن النــاس ،فقــد يســتغل بعضهــم ذلــك بارتــكاب الجرائــم
المختلفــة ثــم يطلــب الرحمــة والعفــو بعــد اعتدائــه علــى
حقــوق اآلخريــن ،وهــذا يــؤدي إلــى ضيــاع الحقــوق وتمــادي
ـاب أســا َء
مــن لــم تَ ْر َد ْعــه العقوبــة ،وقــد قيــل :مــن أَمِ ـ َن العقـ َ
األدب!
َ

نعما يعظكم به:
َّ
إن اهلل ّ

أل ّنــه ســميع بصيــر ،فــإذا عجــز المظلــوم عــن أخــذ ح ّقــه ،أو

ألن
بمضـ ِّـي الزمــن كمــا هــو موجــود فــي بعــض التشــريعات؛ ّ

ســلط ًة أعلــى وأعظـ َم ســتتخذ مقتضيــات العدالــة ،والتــي لــم
ـي فــي هــذه الدنيــا أو يــوم الحســاب!
تح ـ ِّدد موعدِ هــا أَ ِهـ َ

سميع ًا بصيراً:

ـإن هنــاك
تخَّ لــف القضــاء عــن واجبــه فــي تطبيــق العدالــة؛ فـ َّ

إن اهلل كان:
َّ

ومدلــو ُل (كان) يشــير إلــى َحـ َد ٍث وقــع فــي الماضــي ،والتعبيـ ُر
إن كل أفعالكــم
ـأن اآليــة كأ ّنهــا تقــولَّ :
بهــا هنــا يوحــي بـ ّ

وتص ّرفاتكــم بشــأن أداء األمانــة هــي محفوظــة ،ولــن تَســقط

اهلل ســميع بصيــر ،ويُمِ هــل وال يُهمِ ــل.

ومــن اللطائــف التــي تفيــض بهــا هــذه اآليــة مــا جــاء فــي
ختامهــا وهــو قولــه تعالــى﴿ :ســميعاً بصيــراً﴾ ،وليــس (عليمـاً،

حكيمـاً ،قديــراً )..أو مــا شــاكله ،فمــن النّاحيــة القانونيــة نجــد
أن ذلــك يت َِّســق مــع ســياق آيــة العــدل التــي يكــون فيهــا للســمع
ّ

والبصــر دو ٌر فــي مــا يتخاصــم بــه ال ّنــاس؛ فمــن يُنْكِ ــر ح ًّقــا
عليــه :إ ّمــا أن ينكــره ســمعياً أو بصريــاً ،وإذا أراد َغ ِري ُمــه
ِثبــات ح ِّقــه فعليــه أن يأتــي بب ِّي ٍ
نــة مســموعة أو إظهارهــا
إ َ

للنّظــر فيهــا.

ـاب لــم يتو َّقــف فــي عطاءاتــه مــع تطـ ّور
َّ
وألن القــرآن الكريــم كتـ ٌ

المجتمعــات والتقنيــات؛ فكأنــه َشـ َرع لنــا فــي هــذا العصــر أن

ـض المعامــات واإلجــراءات ســمعياً وبصيــراً،
ـت بعـ ِ
ي َّتــم تثبيـ ُ

بحيــث يتــ ُّم اســتخدام التقنيــات فــي ضبــط أداء األمانــات؛
ســواء أكان ذلــك باســتخدام آالت التصويــر ،أو تســجيل
األصــوات.

َّ
يتوقف فـــي
كــتـاب لـــم
القــرآن الكـــريــم
ٌ
تطور المجتمعات والتقنيات؛
عطاءاته مع
ّ
فكأنه َش َرع لنا فـي هـــذا العــصـــر أن يتَّ ــــم
بـعض المعــــامــــالت واإلجــــراءات
تثبيت
ُ
ِ
يــتــم استـخــدام
سمـعيـ ًا وبصيـراً ،بحـيـث
ُّ
التقنيات في ضبط أداء األمــانــات؛ ســواء
أكـــان ذلك بــاستخــدام آالت التصويــر ،أو
تسجيل األصوات.

وقــول الحــقّ هــذا فيــه ترغيــب للنّــاس فــي التــزام أداء
األمانــة وإجــراءات العدالــة؛ أل ّنــه ســبيل الفــاح لهــم
والصــاح لمجتمعهــم .كذلــك لــم يصــرح فــي اآليــة

بتوعــدِ المخالفيــن بالعــذاب والويــل ومــا يقاربهمــا
ُّ

بصــورة مباشــرة ،ولكنه َذ َه َب إلــى إجراءات العدالة

الر َّبان ّيــة؛ حيــث أ ّنــه ال يفوتــه  -ســبحانه  -شــيءٌ
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اللغة العربية واإلعالم

الـــعـربيـــة
ال ّلــغــة
ّ
واإلعـالم الجـديـد

ومــا يهمنــا فــي مقامنــا هــذا هــو لغــة اإلعــام التــي شــغلت

يحــال بهــا علــى هــذه الظاهــرة الجديــدة فــي حقــل اإلعــام

اهتمــام الدارســين ،وفــق منظــورات عــ ّدة ،ال علــى أســاس

للداللــة علــى اختــاف الــرؤى؛ فهــو فــي نظــر بعضهــم إعــام

وظيفتهــا التواصليــة فحســب ،فهــذا ممــا ال يختلــف فيــه

الســلطة،
اثنــان ،وإنمــا نُظــر إليهــا علــى أنهــا وســيلة لممارســة ّ

بمــا تحقّقــه مــن تأثيــر ضاغــط علــى المتلقــي المفتــرض لهــا،
وهــو األمــر الــذي نجــم عنــه حديــث عــن لغــة اإلعــام واللغــة
اإلعالميــة ،والســمات الفارقــة للغــة الموظفــة إعالم ًيــا ،م ّمــا

أوصــل إلــى بــروز لغــة جديــدة يمكــن القــول عنهــا :إ ّنهــا لغــة

داخــل اللغــة معج ًمــا ودالل ـ ًة وتركي ًبــا.

وســنعمل مــن خــال هــذه الصفحــات علــى تقديــم توصيــف

الــذي فــرض حضــوره فــي كل مفاصــل الحيــاة المعاصــرة.
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مخالفــة علــى أ ّنــه إعــام الوســائط المتعــددة.

وعليــه أمكــن لنــا ر ّد التســميات إلــى كونــه اكتســبها مــن
خــال مفارقتــه لإلعــام التقليــدي مــن حيــث إ ّنــه :تفاعلــي
فــي عمومــه ،ويســتثمر تكنولوجيــا رقميــة بوســاطة الخــط

فــي حقــل اإلعــام بعامــة والجديــد بخاصــة ،مســتندين فــي

الحســاس
ومؤصــل علم ًيــا عــن حقيقــة اللغــة فــي هــذا القطــاع
ّ
ّ
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جماعــة أخــرى إعالمــا فائقا-متفرعــا ،-واســتقرت جماعــة

الفعلــي بفضــل خاصيتــه التفاعليــة ،ويتجــاوز الحــدود،

مؤســس
نبغــي مــن هــذا اإلســهام تشــكيل وعــي معرفــي
ّ

وكــون معلوماتــه ذات حيــاة محــدودة ،وأ ّنــه ينفلــت مــن
المراقبــة والضبــط ،وكلفتــه زهيــدة ،وال يحتــرم دو ًمــا معاييــر
وأخالقيــات اإلعــام والصحافــة.

وهــو مــا يدفــع الناظــر إلــى أن يلحــظ فــي العناويــن المســاقة
لتعييــن هــذه الظاهــرة الجديــدة ،أنهــا انطلقــت فــي كل اســم

وتفــرض علينــا هــذه الوقفــة بعــض التحديــدات المفاهيميــة،

ممــا ذكــر آنفــا مــن خاصيــة جزئيــة يتســم بهــا هــذا القطــاع،

تبــدأ أوال بمفهــوم اإلعــام الجديــد ،ثــم نعــرج علــى لغتــه

وأغفلــت بقيتهــا ،ومــن ثمــة لــم يقــع اإلجمــاع بيــن المع ِّرفيــن،

لهــذه الظاهــرة المقترنــة بتكنولوجيــا االتصــاالت ،ورقمنــة

مصطلــح اإلعــام الجديــد ،وحتــى مســألة الجــ ّدة نســبية؛

توصي ًفــا وتميثــا؛ إذ يلحــظ المتأمــل فــي المفاهيــم المســاقة

وإن كنّــا بدأنــا نعايــن اســتقرا ًرا فــي اآلونــة األخيــرة علــى

النــص والصــوت والصــورة ،والتــي اشــتهرت فــي اآلونــة

كــون الجديــد مآلــه القِ ــدم ،وهــذا االختــاف ليــس بالغريــب

األخيــرة باإلعــام الجديــد ،تعــد ًدا وتباينًــا فــي التســميات،

فــي دائــرة المعرفــة اإلنســانية ،وهــو األمــر الــذي يقودنــا إلــى

وعــدم اســتقرار حــول مفهــوم واحــد جامــع مانــع يرجــع إليــه

المشــتغلون فــي هــذا الحقــل والمهتمــون بــه؛ إذ إ ّنــه وعلــى

ينصــب النقــد علــى أســماء التخصصــات
أ ّنــه :ال يجــب أن
َّ
العلميــة وعناوينهــا ،وكــذا القطاعــات الحياتيــة ،التــي تتّجــه

الرغــم مــن القفــزة النوعيــة التــي عرفهــا هــذا القطــاع؛ فإ ّنــه

دومــا نحــو خســارة جــزء مــن داللتهــا األصليــة بفعــل التطــور

فــي ُعــ ْرف عبــاس مصطفــى صــادق ":مــازال فــي بعــض

الــذي يلحقهــا.

جوانبــه حالــة جنينيــة لــم تتبلــور خصائصــه الكاملــة بعــ ُد".

د .محمد خاين

وســ ّمتْه
اتجــه طــرف خامــس إلــى أ ّنــه إعــام معلومــاتَ ،

نزعــم أ ّنــه إســهام فــي ترشــيد الممارســات اللغويــة ،وترقيتهــا

صفحــات وفضــاءات شــبكات التواصــل االجتماعــي ،كمــا

أستاذ بالمركز الجامعي
أحمد زبانة بغليزان ،الجزائر

الشــبكي ،وذهــب آخــرون إلــى أ ّنــه إعــام ســيبرني ،فــي حيــن

أو بدونــه ،ويتمحــور حــول المســتخدِ م ،ويشــتغل فــي الزمــن

ذلــك علــى معاينتنــا للعربيــة المك ّرســة بفعــل التــداول علــى

حظ��ي الإع�لام ب�ش��قيه التقلي��دي والجدي��د بتدار���س مك ّث��ف ،ف��ي مختل��ف الحق��ول المعرفي��ة
الإن�س��انية واالجتماعي��ة ،وا�س��تنا ًدا �إل��ى مرجعي��ات متنوع��ة ،وم�ش��ارب �أيديولوجي��ة متع��دّ دة؛
وم��ر ّد ذل��ك خط��ورة الوظيف��ة الت��ي ي�ضطل��ع به��ا ف��ي الحي��اة المعا�ص��رة� ،إذ �أطلق��ت علي��ه نع��وت
بال�س��لطة الرابع��ة ،تبيا ًن��ا لم��ا ل��ه م��ن ت�أثي��ر ف��ي توجي��ه
و�أو�ص��اف كثي��رة ،و�صل��ت ح��د َو ْ�س��مه ّ
كام�لا امتل��ك �ش��رعية الت�أ�سي���س
��ا
ي
معرف
حق�لا
�
��ك
ل
ت�ضلي�لا .ودلي��ل ذ
إقناع��ا �أو
أنّ
ال��ر�أي الع��ام � ً
ً
ً
ً
ً
واال�س��تقاللية �ضم��ن دائ��رة العل��وم الم�ش��ار �إليه��ا �آنف��ا ،وح��از اعت��راف الم�ؤ�س�س��ة االجتماعي��ة
والأكاديمي��ة وال�سيا�س��ية ،ونق�ص��د ب��ه عل��وم الإع�لام واالت�صال ،مم��ا حدا بفا�ض��ل البدراني �إلى
الترجي��ح ف��ي �إح��دى درا�س��اته� :أن يك��ون �أكث��ر فاعلية من �س�لاح المدفع �أو الطائ��رة �أو الدبابة،
و�إذا كان االقت�ص��اد ذا �أهمي��ة ق�ص��وى ف��ي حي��اة المجتمع��ات ونه�ضته��ا؛ ف���إن نجاح��ه ال ب��دّ من �أن
يرتب��ط بحرك��ة الإع�لام ال��ذي يع��د الناف��ذة الأ�سا�س��ية له ف��ي ال�س��وق المحلي��ة واالقت�صادية.

رقمــي ،وعنــد فريــق ثــان إعــام تفاعلي،كمــا عــرف باإلعــام

وعليــه ارتأينــا االنطــاق فــي إثبــات حالــة عــدم االســتقرار
علــى مفهــوم واحــد ،وذلــك بفعــل كثــرة المصطلحــات التــي

ومــا ســيق أعــاه ال يلغــي الحـ ّد األدنــى مــن المفهمــة المح ِّقــق
لمــا يمكــن وســمه بشــبه اإلجمــاع ،مــن حيــث أشــكاله وســماته

الفارقــة ،ووظيفتــه ،فهــو :مختلــف األشــكالِ المســتح َدثة مــن
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نُ ُظــم االتصــال اإللكترونــي ،الناشــئة عــن حــاالت التالقــي،

أفرادهــا.

واالندمــاج بيــن الحواســيب وشــبكات االتصــال الرقمــي،

فالســعي الدائــم وراء المعلومــة ،وإرادة نشــرها فــي زمــن

والوســائط المتعــددة ،والقائــم علــى التمــازج بيــن النــص

قياســي يدفــع إلــى عــدم االشــتغال علــى النســق الناقــل لهــا،

والصــوت والصــورة؛ وهــو مــا يعنــي أن التفاعليــة فيــه أهــ ّم
ســمة فارقــة عــن اإلعــام التقليــدي ،وعليــه أمكــن الحكــم بأنه

وتركيــز االهتمــام فيــه ،يضــاف إلــى هــذا كــون اإلعالمــي
يبتغــي تبليغهــا إلــى فئــات واســعة مــن المتلقيــن علــى اختــاف

يعلــي مــن الفرديــة والتخصيــص بنــاء علــى تلــك الخاصيــة؛

مســتوياتهم ومحيطهــم االجتماعــي والثقافــي ،األمــر الــذي

ممــا نجــم عنــه تغيــر فــي الصــات القائمــة مــا بيــن اإلعــام

يدفعــه إلــى تبســيط خطابــه بدعــوى وصــول الرســالة إلــى
مظانهــا ،وتحقيــق الغايــة المرجــوة منهــا مم ّثلــة فــي اإلقنــاع

والجمهــور" :فعالقــة الصحافة/الجمهــور التــي كانــت عموديــة
فــي الســابق تتجــه اآلن لتأخــذ منحــى أفق ًيــا :لقــد اضطــر

والتأثيــر ،وهــذا مــا قــد يوقعــه فــي فــخّ االبتــذال ،كمــا قــد

المعنيــون فــي اإلعــام إلــى أن يعترفــوا بالمتعامليــن معهــم

إن
يوصلــه إلــى حــ ّد اإلبــداع لتوظيفــات لغويــة جديــدة .ثــ ّم ّ

"كمــا يــرى ريمــي ريفيــل؛ فالتفاعليــة ميــزة إعــام القــرن

تنامــي تكنولوجيــات االتصــال ،والتنافــس بيــن المؤسســات
اإلعالميــة ،واعتمــاد الترجمــة سـ ً
ـبيل ومصــد ًرا للمعلومــات،

الواحــد والعشــرين فــي مقابــل الجماهيريــة ســمة اإلعــام
التقليــدي وفــق مــا اســتقر عليــه المشــتغلون فــي هــذا الحقــل
األمــر الــذي دعــا بعضهــم إلــى حصــر اإلعــام الجديــد

وتحــ ُّول اإلعــام إلــى صناعــة ،والبحــث عــن اإلثــارة فــي
المؤسســات الراعيــة
مختلــف الوســائط اإلعالميــة ،ووقــوف
ّ

ّ
للشــأن اللغــوي موقــف المتفــرج بفعــل عــدم قدرتهــا علــى

فــي (اإلنترنيــت) والهاتــف المحمــول ،وشــبكات التواصــل
االجتماعــي مثــل الفايســبوك والتويتــر ،ومواقــع مشــاركة

الوســيط األمثــل لتبليــغ رســالتها ،وتلميــع صورتهــا ،ونشــر

مســايرة ،ومرافقــة هــذا الزخــم اإلعالمــي أوصــل إلــى غيــاب
ِّ
المنظمــة ،والراعيــة لحالــة النمــو اللغــوي التــي
المراجــع

ويكفينــا أن نحيــل هنــا علــى صرخــة إبراهيــم اليازجــي ،فــي

الفيديوهــات كاليوتيــوب ،ومــن هنــا قيــل عنــه :إن مصطلــح
اإلعــام الجديــد يصــف نطا ًقــا إعالم ًيــا َّ
يوظــف ألغــراض

أفكارهــا وترويــج منتجهــا؛ ممــا وفــر عليهــا الكثيــر مــن الجهــد

يعرفهــا هــذا القطــاع بوصفــه مســتهلكا نهمــا للمفــردات

بدايــة القــرن العشــرين ،وموقفــه مــن لغــة الجرائــد؛ إذا يقــول

والوقــت والمــال الــذي يكلفــه اللجــوء إلــى اإلعــام التقليــدي.

والتراكيــب والصيــغ.

وبعــد هــذه المحاولــة التعريفيــة بظاهــرة اإلعــام الجديــد،

(إذاعــة ،تلفزيــون ،جرائــد ،مجــات).

نــرى أنــه مــن الضــرورة المنهجيــة الوقــوف عنــد لغــة اإلعــام

مــا ســقناه آنفــا أفــاد كثيـ ًرا فــي مســايرة العربيــة لمســتجدات
العصــرَّ ،إل أنــه و ّلــد الجــرأة علــى المعاييــر المعمــول بهــا،

من ِّبهــا إلــى أهميتهــا" :موضــع الجرائــد مــن األ ّمــة ومــا لهــا

وقــد بــدأ يشــيع فــي الممارســات اإلعالميــة الراهنــة -

وبشــكل مك ّثــف ومتواتــر  -تداخــل وتمــاهٍ بيــن اإلعال َميْــن
التقليــدي والجديــد ،مــن خــال اســتحداث قنــوات البــث

بعامــة ،والحديــث عــن فرادتهــا ،ومفارقتهــا للغــة المتداولــة.

وأوصــل إلــى حالــة مــن التبريــر البراغماتــي لالبتــكار الســائد

وذلــك رغبــة م ّنــا فــي الوعــي بحالــة التجـ ّدد الدائــم ،ودورهــا

فــي هــذا القطــاع الــذي تفرضــه المؤسســة اإلعالميــة ،ونحــن

فــي ظهــور مــا أصبــح يعــرف بالعربيــة المعاصــرة؛ إذ إليهــا

الكالســيكية مواق ـ َع لهــا علــى (االنترنيــت) ،وصفحـ ٍ
ـات علــى

يعــود الفضــل فــي التحديثــات فــي كافة المســتويات ،وتخليص

المعرفــي.

مختلفــة عــن تلــك التــي يضطلــع بهــا اإلعــام التقليــدي

شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وأضحــى الحديــث عــن بــثّ

ـان عبــر (الســاتل) ،ونســخة إلكترونيــة
رقمــي علــى الخــط ،وثـ ٍ
وأخــرى ورقيــة مــن أدبيــات اللحظــة الراهنــة ،كمــا اتخــذت
المؤسســات الحكوميــة واألهليــة فــي شــتى أشــكالها ،وعلــى
تعــ ّدد نشــاطاتها واختصاصاتهــا مــن اإلعــام الجديــد
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العربيــة مــن الكثيــر مــن القوالــب اآلســرة .ويصيــر لزا ًمــا علينا

التعريــج علــى مس ـ ِّوغات وخلفيــات التط ـ ّورات الســريعة التــي

عرفتهــا ،ولــو علــى حســاب مــا تواضعــت عليــة الجماعــة
ِّ
المؤطــرة لــك ّل تواصــل لغــوي
اللغويــة التــي يُفتـ َرض فيهــا أنهــا
بمــا خلّفتــه مــن تراكــم معرفــي ِّ
ينظــم عمليــة التواصــل بيــن

إذ نتحــدث ههنــا عــن وضــع اللغــة فــي اإلعــام ال نعنــي

العربيــة فحســب ،وإ ّنمــا هــي ظاهــرة عا ّمــة فــي ك ّل اللغــات

ذات اإلرث الحضــاري الــوازن ،واالنتشــار العالمــي الواســع.

مــن التأثيــر فــي مداركهــا وأذواقهــا وآدابهــا ولغتهــا وســائر

ملكاتهــا ،وال ســ ّيما مــع كثرتهــا وانتشــارها فــي عهدنــا
الحالــي" ،ثــم يواصــل محــذ ًرا ممــا فشــا فيهــا مــن الغلــط الذي

يــراه أخطــر أثـ ًرا مــن اللحــن فــي اإلعــراب" :بيــد أ ّننــا مــع ذلــك
ً
ألفاظــا قــد شــ ّذت عــن
ال نــزال نــرى فــي بعــض جرائدنــا

منقــول اللغــة فأُ ِنزلــت فــي غيــر منازلهــا ،واســتعملت فــي غيــر
أن الغلــط
معناهــا ،فجــاءت بهــا العبــارة مشـ َّوهة...وال يخفــى ّ

وقــد أثــارت الممارســات اللغويــة فــي حقــل اإلعــام ومــا زالــت

فــي اللغــة أقبــح مــن اللحــن فــي اإلعــراب" .وهــذا يدفعنــا إلــى

يوجهــون لهــا ســهام
حفيظــة اللغوييــن ،والغيوريــن ممــا جعلهــم ّ

القــول :كيــف ســيكون موقفــه لــو كتــب اهلل لــه أن يكــون يبننــا
اليــوم؟ ،بعــد أن تجاوزنــا مــا ســماه ً
غلطــا إلــى حالــة الهجيــن

علــى الحيــاة وتمــارس ســلطتها وتأثيرهــا علــى الجماهيــر.

الســائدة بيــن النــاس اليــوم ،والتــي يعــود أغلبهــا إلــى اللغــة

النقــد منــذ بــدأت تســتحوذ علــى متابعــة الــرأي العــام ،وتهيمــن
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التــي فرضهــا اإلعــام بوســائطه الجديــدة التــي ملكــت علــى

مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فيمــا يأتــي:

-السياسة اللغوية للدولة.

النــاس حياتهــم.

 -غياب التركيز على الكتابة اللغوية الصحيحة.

 -وسائل اإلعالم.

وقــد دعــا الوضــع اللغــوي  -الــذي كانــت لــه انعكاســاته

 -إيثــار التوظيــف للحــرف الالتينــي والــذي اشــتهر باســم

أما العوامل الخارجية فأرجعها إلى:

االيجابيــة والســلبية علــى باقــي مرافــق الحيــاة الدارســين -

العربيــزي ،والفرانكــو أرابيــك ،وتفشــي مــا يعــرف بالتعاقــب

 -تأثير اللغات األجنبية.

إلــى العمــل علــى احتــواء لغــة اإلعــام ضمــن حقــول معرفيــة
عديــدة بغيــة تأطيرهــا ترشــي ًدا وترقيــة ،ومــن أهــم هــذه

اللغــوي  ،ويمكــن لنــا أن نلخــص الوضــع اللغــوي القائــم حال ًيــا

 -مؤثرات العولمة.

فــي حقــل اإلعــام الجديــد فــي مصطلــح اللغــة الهجيــن ،وهــو

الحقــول اللســانيات االجتماعيــة فــي إطــار مــا أضحــى يعــرف

أنواعــا متع ـ ّددة مــن مظاهــر ال ُهجنــة،
مصطلــح مــرن يشــمل
ً

متخصصيــن فــي الشــأن اللغــوي.
تضــم بيــن جنباتهــا
ّ

مــن دواعــي انتشــارها؛ اإلقبــال علــى تعلــم اللغــات األجنبيــة،

بالتخطيــط اللغــوي ،والــذي تتكفّــل بــه مؤسســات رســمية

وأن
والتــي هــي أخطــاء يقــع فيهــا العامــة وال ُك ّتــاب وغيرهــمّ ،

 تأثير لغة المستعمِ ر. تأثير وسائل اإلعالم الخارجية. -اآلليات واألجهزة المعاصرة وما يلحقها من تسميات.

ونحــن نــرى أ ّنــه وترشــي ًدا للممارســات اللغويــة المتداولــة فــي

أن الحديــث عــن لغــة اإلعــام أصبــح مــن مكــرور القــول،
وبمــا ّ

وكــذا يســر التواصــل فــي عصــر الرقمنــة بين األمــم والثقافات

حقــل اإلعــام الجديــد ،بعيـ ًدا عــن الشــحن العاطفــي القائــم

فــإن اهتمامنــا ســيتجه
ولــن يضيــف جديــ ًدا إلــى المســألة ّ

مــن خــال وســائل اإلعــام الجديــد.

علــى الشــجب واإلدانــة ،والتجريــم ،والتباكــي علــى ضيــاع

صــوب الممارســات اللغويــة التــي صاحبــت اإلعــام الجديــد،
وتشـ ّكلت لــدى فئــات واســعة ،وخاصــة لــدى الشــباب المنســاق

 -التعبيــر عــن المعانــي العربيــة بوســاطة الرمــوز المســتحدثة

اللغــة ،وانتهــاك قدســيتها مــن قبــل شــباب غيــر واع ،مســتلب

فــي هــذا الفضــاء الرقمــي.

بطبعــه نحــو االندفــاع والتحــ ّرر حتّــى مــن األنســاق اللغويــة

 -اســتخدام األشــكال الرســومية فــي أداء المعانــي وتصويــر

ثقاف ًيــا ينبغــي وضــع سياســة لغويــة علميــة قوامهــا:

المتوارثــة ،وهــو يتبنــى تلــك الممارســات بوصفهــا تعبيـ ًرا عــن
موقــف ،واســتحدا ًثا لنمــط تواصلــي خــاص بــه ،وهــو األمــر

األصــوات العربيــة برمــوز األرقــام كالرقــم 3للعيــن و 7للحــاء

 إنجــاز دراســات نوعيــة يُتع ـ َّرف مــن خاللهــا علــى مواطــنالضعــف فــي اللغــة العربيــة فــي اإلعــام واالتصــال عمومــا.

مثــا ضمــن نســق كتابــي ال تينــي.

 -إقامة دورات تدريبية تخصصية لرجال اإلعالم.

الــذي دفــع محمــود الــذوادي إلــى ربــط الممارســات اللغويــة

 -تفشــي األخطــاء فــي كافــة مســتويات اللغــة (إمــاء ،نحــو،

الســائدة فــي وســائل التواصــل الحديثــة بالبعــد الهوياتــي،
متجــاوزًا الوصــف الســطحي للظاهــرة ،محـ ً
ـاول الوصــول إلــى

صــرف ،تركيــب ،داللــة) ،وضعــف األداء اللغــوي.

تخــص العربيــة فــي ميــدان اإلعــام
 تطويــر تطبيقــاتّ
الجديــد.

 -التواصل بالعاميات ،بما تحويه من انحرافات نطقية.

 -وضــع معاييــر ومواصفــات لمواقــع (اإلنترنيــت) الخادمــة

أبعادهــا االجتماعيــة وتأثيراتهــا على شــخصية الشــباب ،وكذا

وهــو مــا يعنــي أننــا بــإزاء مــا أضحــى يعــرف فــي اللســانيات

للغــة العربيــة.

انعكاســا لهويــة بــدأت فــي التشــكل مــع المـ ّد العولمــي
كونهــا
ً

االجتماعيــة بالممارســات اللغويــة ،العائــدة فــي جوهرهــا إلــى

-اســتحداث جوائــز تشــجيعية للكتابــة المعياريــة فــي شــبكات

االســتعمال الــذي يفــرض أنماطــا تعبيريــة ليســت بالضــرورة

التواصــل االجتماعــي ،وتشــجيع المبــادرات الفردية الناجحة.

متجانســة مــع المعيــار اللغــوي المتواضــع عليــه.

-ضــرورة تفهــم المجامــع اللغوية والمجمعييــن للواقع اللغوي

الــذي يعــ ّد اإلعــام الجديــد أحــد أبــرز ســماته الفارقــة،
والفاعــل الرئيــس فــي عمليــة قولبــة القيــم وترويجهــا.

كمــا أنــه مــن الــوارد أن يكــون مــرد األمــر التســاهل وغيــاب

وقــد قــام صالــح بلعيــد بضبــط العوامــل المؤ ّثــرة فــي

المســتحدث ،وتأطيــره بعيدا عــن التخوين والتجريم.

الوعــي ،وال سـ ّيما فــي ظــل المنابــر اإلعالميــة الجديــدة التــي

الممارســات اللغويــة وتحديدهــا ،فوجدهــا ترتبــط بمعطيــات

-االســتئناس بالتجــارب الغربيــة الناجحــة فــي مرافقــة

العصــر السياســية والثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة ،وتنقســم

ظاهــرة اإلعــام الجديــد لغو ًيــا.

أتاحــت لــكل فــرد أن يمــارس الوظيفــة اإلعالميــة متــى يشــاء
وبالكيفيــة التــي يشــاء ،بعــد أن كانــت هــذه المهمــة حكـ ًرا علــى
فئــة مخصوصــة.

ومــع ذلــك بإمكاننــا أن نُجمِ ــل مــا نحــن بصــدد تبيانــه مــن
ّ
الموظفــة فــي
االختــاالت اللغويــة التــي أضحــت ســمة للغــة
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اللغة العرب ّية والتقن ّية

العربية لسان المعرفة والعلم:
ّ

أ ّوالــــ العرب ّيــة والعِ لْــم :اســتطاعت العرب ّيــة أن تكــون لغــة
حضــارة إنســان ّية واســعة أســهمت فيهــا أمـ ٌم شـتّى كان العــرب
ـب عــن حركة
نواتهــا األساسـ ّية
ّ
والموجهيــن لهــا ،وتحدِ ثُنــا الكتـ ُ
التّرجمــة فــي بغــداد التــي أصبحــت بوتقــة انصهــرت فيهــا

ثقافــات عريقــة عرب ّيــة وبربر ّيــة وأرمن ّيــة وقِ بط ّيــة ِ
وهنْدِ َّيــة

ويونان ّيــة ويهود ّيــة وصين ّيــة ،وتالقــت تلــك ال ّثقافــات بفضــل
التّعريــب فــي شــتّى المياديــن ،وكانــت العرب ّيــة هــي اللّســان

الحاضــن لــك ّل العلــوم بلغاتهــا المختلفــة ،ولــم يقــف العلمــاء

عنــد حــ ّد النّقــل فقــد أظهــر الكثيــرون منهــم تف ّو ًقــا فــي
التّرجمــة ،م ّمــا يؤ ّكــد ِإلْ َما َمهــم بأصــول العلــوم التــي نقلوهــا؛

لذلــك خرجــت مؤ ّلفــات كثيــرة فــي علــوم شــتى منهــا :كتابــات

واق ــع ال ِّلـسـان ال ـعـربـ ّـي

ـــي
فــي العـصـــر َّ
الـــر ْق ِـم ّ

د .عباس محمد عبد الباقــي
أستاذ مشارك بكلية التربية وعميد كلية
الدراسات العليا -جامعة زالنجي
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َغ َ��زتْ ال َتكنولوجي��ا ال َّر ْق ِم َّي��ة حي��اة الإن�س��ان العلم ّي��ة و�س��يطرت عليه��ا ،وب��رزت ال َعولم��ة اللُّغو ّي��ة �إلى
��ب الثّقاف َّ��ي المرتب��ط باللُّغة،
حي��ز الوج��ود معلن��ة ع��ن نف�س��ها ب��كل ق��وة و�صراحة ،وا�س��تهدفت الجان َ
و�أ�صب��ح تق��دّ م ال��دُّ ول يقا���س بم��دى �س��يطرة لغته��ا عل��ى �ش��بكة (الإنترن��ت) وبم��دى م�س��اهمتها ف��ي
االقت�ص��اد والأ�س��واق المال ّي��ة العالم ّي��ة ،كم��ا ظه��رت نتائ��ج بحوث حو�س��بة ال ُّلغ��ات ،وارتفع��ت �أ�صوات
ين�ص عل��ى وجود محت�� ًوى ُل َغ��وِيٍّ يل ّبي
تن��ادي ب�ض��رورة تطبي��ق مفه��وم ال ُّلغ��ة لأغرا���ض جدي��دة ال��ذي ّ
خا�صة،
حاجات النّاطقين بغيرها ،واتخذ الإعالم مكانة عالم ّية م�ؤثّرة ،واحتاج �إلى لغة بموا�صفات ّ
وبالرجوع
فظهرت بحوث الإعالم الجديد ،و�أ�صبحت اللُّغة موردًا اقت�صاد ًيا مه ًّما ال بُدَّ من ا�ستثماره،
ّ
�إلى البحوث والدّ را�سات تجد اللّغة الإنجليز ّية هي الم�سيطرة في هذا الع�صر ال َّر ْقم ِّي ،و�أنّ العرب ّية
في تراجع م�ستمر ،وك�أنّ �أهلها �سلّموا ب�أن القر�آن تكفل بحفظها ،والحقيقة غير ذلك فهي تحتاج �إلى
ال�سيا�س��ة اللُّغو ّي��ة التي ت�ضمن لها الأمن والبقاء؛ فاالتجاه الم�س��تمر في درا�س��ات
م��ن يخط��ط وي�ض��ع ّ
حو�س��بة ال ّلغ��ات ،وانت�ش��ار معام��ل الكتابة ف��ي (الإنترنت) والو�س��ائط التي يجيد ا�س��تخدامها ال�صغار
�أف�ض��ل م��ن الكب��ار ،وتغي��ر العالقة بين المعلّم والمتعلّم ب�س��بب الو�س��ائط التكنولوجي��ة ،وانقالب دور
الرقم ّ��ي العربي في (الإنترنت) كلُّها
الأ�س��رة ف��ي التعام��ل مع تلك الو�س��ائل الحديثة ،وقلّة المحتوى َ
مب ّ��ررات تفر���ض علين��ا �ض��رورة ت�أمي��ن العرب ّية ،وربطها بتراثه��ا ً
ربطا يجمع بي��ن القديم والجديد.

ـب العيــون في
إسـ َ
ـحاق التــي اعتُمِ ـ َدت مرج ًعــا فــي ِطـ ّ
ُحنَيْــن بــن ْ
أوروبــا والعالــم العربـ ّـي ،كمــا وضــع الفيلســوف ّ
والطبيــب ابــن
ســينا عشــرات ال ُكتُــب فــي شـتّى الحقــول ،مــن ِعلْـ ِـم األخــاق

الطــب وعلــم مــا وراء الطبيعــة ،كمــا ط َّبــ َق
والمنطــق ،إلــى
ِّ

ّجريبــي ،فتمكنُّــوا مــن إعــادة
الباحثــون العــرب المنهــج الت
ّ

حســاب محيــط األرض وتصحيــح المعلومــات الجغراف ّيــة
ــي
فــي أعمــال بطليمــوس ،وقــد انعكــس هــذا التّقــ ّدم العِ لْمِ ّ
ـول تطبيق ّيــة مثــل بنــاء النّواعيــر والخزّانــات وقنــوات
علــى حقـ ٍ

الميــاه ،واشــتهر عــدد كبيــر مــن الحواضــر اإلســام ّية مراكـ َز

عالم ّيــة للمعرفــة ،منهــا :بغــداد ،والقاهــرة ،و ُقرطبــة وغيرهــا،
أن اللِّســان الــذي اســتوعب تلــك المعرفــة قــاد ٌر
وهــذا يؤ ّكــد ّ

ينقصــه
العربــي لــم
علــى المواكبــة فــي ك ِّل زمــان ،فاللّســان
ْ
ّ

شــيءٌ ،وإ ّنمــا النّقــص فــي قــدرات أصحــاب هــذا اللّ َســان.

المؤهلــة للمواكبــة :قبــل الحديث عن
ثانياــــــ مق ّومــات العربيــة
ّ
قــدرة العرب ّيــة علــى مســايرة العصــر ،ال بـ َّـد أن نذ ِّكــر بأمــور
مه ّمــة إن لــم نأخــذ بهــا ســتضيع معظــم الجهــود المبذولــة:

إن التّقـ ُّدم الــذي حقّقتْــه العرب ّيــة فــي عصرهــا ال ّذهبـ ّـي
األ ّولّ :
إن
ليــس ثمــرة جهــود أ ّمــة أو شــعب واحــد، ومصــداق ذلــك ّ

َغ َز ْت َ
الر ْق ِم َّية حيـاة اإلنسـان
التكنولوجيا َّ
الـعولمـة
العلمية وسيطرت عليهـا ،وبــرزت َ
ّ
غوية إلى حيز الوجود معلنة عن نفسهـا
ال ُّل ّ
بكل قوة وصراحة.
ال ّثــورة المعرف ّيــة العالم ّيــة اليــوم هــي نفســها جهــد مشــترك.

ال ّثانــي :النّظــر إلــى العرب ّيــة بوصفهــا لســا َن أ ّمــة ،وأ ّنهــا غيــر
ميســرة و ُمع ـ ّدة
مقصــورة علــى عــرق أو جنــس محــدد ،فهــي ّ
لتكــون لســان األمــة المح ّمديــة كلّهــا.

ّعصــب لــه ال
ال ّثالــثّ :
إن االنكفــاء علــى الماضــي وتخليــده والت ّ

يفيــد مطل ًقــا ،ولكــن المفيــد هــو إخــراج هــذا الماضــي فــي
ثــوب الحاضــر.

ُصــوى مــن ميزات العرب ّيــة وتطويعها لتحت ّل
ال ّرابــع :اإلفــادة الق ْ

ِ
راســات الحديثــة الحاســوب ّية واإلعالم ّيــة
مكانتَهــا فــي ال ّد
ألن العرب ّيــة تتم ّيــز بميــزات تجعلهــا قــادرة علــى
واالقتصاد ّيــة؛ ّ

المعاصــرة ،وهــي علــى قســمين :األ ّول ميــزات عا ّمــة ،وال ّثانــي

خاصــة ،أ ّمــا العا ّمــة فأه ّمهــا:
ميــزات
ّ

أ -العرب ّيــة لســان متطـ ّور شــأنه شــأن معظــم اللّغــات الح ّيــة،

فهــي قديمــة ولكنّهــا بقيــت مســتعملة ح ّيــة ح ّتــى اليــوم ،وهــي

متّســعة؛ فقــد وصــل إلينــا الكثيــر مــن موا ّدهــا ومعاجمهــا،

الصراعــات التــي خاضتهــا مــع
وهــي ح ّيــة لــم تنهــزم فــي ّ
ض؛ لذلــك لــم تعجــز
ض وتَ ْقتَـ ِـر ُ
غيرهــا ،وهــي متفاعلــة تُ ْقـ ِـر ُ

عــن أن تكــون لغــة ِ
الخطــاب واألدب والعلــوم فــي كثيــر مــن

بلــدان العالــم فــي العصــر الحديــث.

ـت إلــى
ب -انتشــار اللّغــة خــارج موطنهــا األصلـ ّـي؛ فقــد وصلـ ْ

كثيــر مــن أقطــار العالــم بفضــل اإلســام ،ووجــدت القبــول

وكان لهــا التّأثيــر الكبيــر ،ففــي إفريقيــا نشــأت ال ّثقافــة

ـواحيلي
واللّغــة الســواحيل ّية بســبب االحتــكاك بالعرب ّيــة ،والسـ
ّ
هــو هجيــن (عربــي ـــــ إفريقــي) اقتبســت كثيــراً مــن الكلمــات
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العربيــة التــي تم ّثــل  %20فــي لغــة التّخاطــب ،و %30مــن

الخاصة فهي:
وأما الميزات
ّ
ّ

اللّغــات اإلفريق ّيــة ذات المنبــت المماثــل.

نصوصهــا َعبْــر العصــور والقــرون ،ويتواصــل أبناؤهــا
وتم ـ ّر
ُ

الســواحيلية المكتوبــة ،و %50مــن الســواحيلية القديمــة ،ولقــد
كتبــت الســواحيلية أص ـ ً
ا بالحــرف العربــي ،مثــل كثيــر مــن

 -1العرب ّيــة مــن اللّغــات القالئــل ال ّثابتــة األصــول المتينــة
البنيــان الممت ـ ّدة ال ُع ْمــر ،يَ ْف َه ـ ُم َ
ـب األَ ّول،
اآلخ ـ ُر فيهــا مــا كتَـ َ

وامتــد التّأثيــر إلــى لغــات أخــرى مثــل الصومال ّيــة -وقــد

َعبْــر الزمــان والمــكان ،فمــا كتبــه امــرؤ القيــس والنّابغــة
وعنتــرة حاضــر ماثــل اليــوم يتغ ّنــى بــه ّ
الشــعراء والك ّتــاب ،بــل
يتعلّ ُمــه التّالميــذ ّ
ـزي
والطــاب ،علــى حيــن ال يفهــم اإلنجليـ ّ

كانــت تُ ْكتَــب بالحــرف العربـ ّـي ح ّتــى وقــت قريــب -وفــي وســط
وســا ،التــي ســبق و ُكتبــت بحروف
وغــرب إفريقيــا نجــد لغــة ال ُه َ

عرب ّيــة يتحـ ّدث بهــا نحــو 24مليــون شــخص ،وأغلــب متح ّدثيها

اليــوم مــا كتبــه شكســبير وأمثالــه قبــل بضــع مئــات مــن

موجــودون فــي ال ّنيْ َجــر َ
وشــمال نَيْ ِجيريــا وغانــا وتُوغــو ،و ِبنِيــن،

الســنين.
ّ

الســودان ،وتشــاد ،والكاميــرون ،وبوركينــا
باإلضافــة إلــى ُّ
فاســو كمــا يســتخدمها ناطقــون بلغــات أخــرى فــي أغلب ّيــة

لتوليــد عشــرات اآلالف مــن المشــتقّات القياســ ّية اعتمــاداً

ـت
غــرب إفريقيــا ،نجــد مــن بيــن اللّغــات اإلفريق ّيــة التــي ُك ِت َبـ ْ

ـوبي؛
فــي العصــر الحديــث فــي بحوث النّظــام ّ
رفي الحاسـ ّ
الص ّ

القياســي فــي العرب ّيــة ،وهــو قابل ّيــة العرب ّيــة
 -2االشــتقاق
ّ

وخاصــة بيــن المســلمين .وفــي أقصــى
إفريقيــا الغربيــة،
ّ

ـوب
علــى عــدد محــدود مــن الجــذور ،وقــد أثبــت ذلــك الحاسـ ُ

بحـ ٍ
ـرف عربـ ّـي لغــة الولــوف ،وهــي لغــة قبائــل الولــوف الذيــن

يتحــ ّدث بهــا نحــو %30؛ ألنهــا تعــ ّد لغــة تجــارة واقتصــاد،
وتــدل اإلحصــاءات علــى أن خُ ْمــس ســكان القــارة يتكلّمــون

أن االســتعمار حــا َر َب العرب ّيــة فــي إفريقيــا وعمــل
العرب ّيــة ،إال ّ
علــى الحـ ّد مــن انتشــارها واســتبدال اإلنجليزيــة أو الفرنســية

بهــا.

وفــي الوقــت الحاضــر وصلــت العرب ّيــة إلــى معظــم دول
آســيا ،علــى رأســها ماليزيــا ،والصيــن ،وإندونيســيا ،واليابــان،
أظهــرت اهتما ًمــا
وتايالنــد ،وجــزر المالديــف ،هــذه الــ ّدول
ْ

ـدأت جامعاتُهــا تعقــد مؤتمـ ٍ
ـرات لدراســة
كبي ـ ًرا بالعرب ّيــة ،وبـ ْ

العربــي :ارتبطــت العرب ّيــة بالقــرآن
ج -عالم ّيــة اللّســان
ّ
الكريــم ال ّديــن العالمـ ّـي ،وهــذا يلــزم عــدم حصرهــا فــي أ ّمــة

ـص فــي خطابــه علــى ذلــك ،موجه ـاً
دون أخــرى والقــرآن ينـ ّ

نــدا َءه لل ّنــاس جميعـاً وللعالميــن ،قــال تعالــى ﴿ :ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [الفرقــان]1 :
وقــال﴿:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

[األعــراف ،]158 :واآليــات كثيــرة فــي هــذا الشــأن؛ إذن

بح ْك ِــم القــرآن ،وعالميتــه تعنــي
العربــي
اللّســان
عالمــي ُ
ّ
ّ
خلــوده وبقــاءه وحيو ّيتــه وصالح ّيتــه لتلبيــة حاجــات اإلنســان

أن ال ّدافــع إلــى
بعــض القضايــا المتعلّقــة بتعليــم العرب ّيــة ،إال َّ

ألســباب اقتصاد ّيــة وسياس ـ ّية ،هــذا االنتشــار الكبيــر قدي ًمــا
وأن مــا أصابهــا لــم يكــن
وحدي ًثــا برهــن علــى ق ـ ّوة العرب ّيــةّ ،

وليــس بحمايــة اللّغــة العرب ّيــة ممــا قــد يصيبهــا مــن مشــكالت

ليصيبهــا لــوال ضعــف أهلهــا.
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الحاســوب ،ووضــع المبرمجــون القواع ـ ّد ال ّثابتــة التــي ت ُْش ـتَقُّ

بهــا المشــتقّات وتتصـ ّرف بهــا األفعــا ُل وتتو ّلــد بهــا الكلمــات،

فــإذا بالحاســوب يو ّلــد آالف الكلمــات ،بــل مئــات اآلالف
اعتمــاداً علــى هــذا العــدد المحــدود مــن الجــذور.

ـب
 -3موافقــة المنطــوق للمكتــوب فــي العرب ّيــة ،فالعرب ّيــة تُ ْكتَـ ُ
ـظ ،وتُل ْ َفـ ُ
كمــا تُل ْ َفـ ُ
ٍ
معروفة ال
ـب َو ْفـ َق قواعـ َد صوتيـ ٍـة
ـظ كمــا تُ ْكتَـ ُ
ـاظ محــدودةٍ يخالــف فيهــا اللفـ ُ
يُ ْســتثنى مــن ذلــك ســوى ألفـ ٍ
ـظ
نحتــج فــي نظــام تحويــل الــكالم المكتــوب إلــى منطــوق إال إلــى

كلّهــا فــي ك ّل زمــان ،وهــذا ال يتنافــى مــع ضــرورة التّخطيــط

العربــي ،ولكــن
هــذا االهتمــام ليــس بتأثيــر أهــل اللّســان
ّ

وذلــك عندمــا أ ْد َخ ـ َل الباحثــون ســبعة آالف جــذر عربـ ّـي فــي

الكتابـ َة مثــل( :لكــن ،وأولئــك ،وعمــرو ،وهــذا ،)...ولذلــك لــم

الســنغال ،و %15مــن ســكان
يشــ ّكلون  %26مــن عــدد ســكان ّ
الســنغال حيــث
غامبيــا وموريتانيــا ،وهــي اللّغــة ال ّثانيــة فــي ّ

لسان ّأمة ،وأنّها
العربية بوصفها
النّ ظر إلى
َ
ّ
غير مقصـورة علـى عـرق أو جـنس محـدد،
ــعــدة لتـكــون لـسـان األمــة
وم ّ
ميسرة ُ
فهي ّ
المحمدية ك ّلها.
ّ

ـوي؛ فــاهلل تبــارك وتعالــى تك ّفــل بحفــظ القــرآن الكريــم،
اللُّغـ ّ

مــن جــراء العولمــة اللغو ّيــة.

قائمــة واحــدة شـ ّذت فيهــا بعــض األلفــاظ مــن قواعــد النطــق

الصوت ّيــة
العرب ّيــة ،وأ ّمــا قــوام النظــام فــكان تلــك القواعــد ّ

ّ
والــام
لنطــق ألفــاظ العرب ّيــة مــن مثل(:الــام القمر ّيــة
ّ
الشمسـ ّية ،والتّفخيــم ،واأللــف الفارقــة )...علــى حيــن احتــاج
األمــر فــي نظــام مماثــل للّغــة اإلنجليز ّيــة إلــى مئــات القوائــم

التــي تخالــف فيهــا الكتابـ ُة الن ُْطـقَ ،ويختلــف فيهــا النطـ ُق عــن
الكتابــة ،وكأن األصــل فــي النطــق الشــذو ُذ.
ثالثاـــ إضاءات في طريق تمكين العرب ّية:

إن القضيــة التــي نحــاول معالجتَهــا قضيـ ٌة كبــرى ،ولها أهمية
ّ

أن أول خطــوة فــي طريــق الح ـ ّد مــن
قصــوى؛ لذلــك نعتقــد ّ
ســطوة التّحديــات هــو تنــاول هــذه القضيــة تنـ ً
ـاول جماع ًّيــا،

أن هــذه المقترحــات متداخلــة ومتماســكة وال
ونُن ّبــه علــى ّ
يمكــن الفصــل بينهــا ،وبعضهــا مقـ ّدم علــى اآلخــر؛ لذلــك أرى

تقســيمها قســمين:
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اللغة العرب ّية والتقن ّية

القسم األول:

مختصيــن فــي هــذا المجــال ،وتوفيــر
بالعرب ّيــة ،تحــت إشــراف
ّ

ٍ
ٍ
واضحــة،
سياســة لُ َغ ِو َّي ٍــة
وضــ َع
أ -يتطلّــب الواقــ ُع اآل َن ْ
ـتوع ُب َّ
تسـ ِ
بالسياســةِ اللُّغو ّيــة
كل متطلّبــات المرحلــةِ  ،ونعنــي ّ

ـب فــي
هَ /ع ْقــد دراســات لغو ّيــة يتو ّلــى أم َرهــا الجامعــات تصـ ّ

أساســ ّيات العرب ّيــة بجانــب أساســ ّيات اإلنجليز ّيــة.
ج -تخصيــص منتديــات للّغــة العرب ّيــة فــي الجامعــات ،والعمــل

فــي ال ّدولــة.

بتحفيزهــم ،حتــى تصبــح هــذه المنتديــات مــن ال ّثوابــت التــي

التّحديــ َد بواســطةِ ال ّدولــة وأجهزتهــا المختلفــة ،لتنظيــم
اســتخدام المــوارد اللّغو ّيــة فــي مجــاالت التّعليــم واإلدارة

والمجتمــع ،ومــن أهـ ّم أهــداف هــذه السياســةِ تقنيـ ُن اإلعــام؛

ـمي فــي ال ّدولــة والعمــل َعبْ ـ َره علــى توضيــح
أل ّنــه جهــاز رسـ ّ

العالقــة بيــن العاميــة والفصحــى ،والحــدود التــي يســمح فيهــا
باســتخدام العاميــة دون أن تؤ ّثــر علــى الفصحــى؛ إذ ال يمكــن
الفصــل بينهمــا علــى اإلطــاق.

ك ّل الوســائل المعينــة علــى نَ ْشـ ِـر العرب ّيــةِ .

ألن
خانــة عالقــة العربيــة ومجتمــع المعرفــة وبنــاء االقتصــاد؛ ّ

قض َيــة اللَغــة أصبحــت جــز ًءا ال يتجــزأ مــن القضايــا العا ّمــة

ومراجعــة مناهجهــا ،وتأهيــل أســاتذتها وتنظيــم قبــول

المقترحات والتَّوصيات:

طالبهــا ،وإدخــال مق ـ ّررات فــي اللّغــة العرب ّيــة تُعلّــم ُّ
الطـ َّـاب

 -1إجــراء المزيــد مــن ال ّدراســات المتعلّقــة بالتّعريــب فــي

الجــاد علــى اســتمرارها ،وترغيــب ُّ
الط َّ
ــاب فــي المشــاركة
ال غنــى عنهــا.

القسم الثاني:

د -الوقــوف علــى ك ّل اإلعالنــات والمكاتبــات والتّأ ّكــد مــن

أ -العمــل علــى إقنــاع المعلّــم بأهم ّيــة الفصحــى مــن خــال

ألن
صحتهــا رســ ًما وتركي ًبــا؛ وهــذه النقطــة مه ّمــة للغايــة؛ ّ
ّ

ألن ذلــك اإلقنــاع ســيجد طريقــه
تأهيــل المعلّميــن وتدريبهــم؛ ّ

المكتــوب قــد ال يخلــو مــن الخطــأ؛ لذلــك ال مفــر مــن تطبيــق

ب -العمــل الجماعـ ّـي مــن جهــة مجامـ ِـع اللُّغــةِ العرب ّيــةِ إلنتــاج

عبْــر المعلِّــم إلــى العا ّمــة ،وحينهــا يمكــن أن نتخلّــص مــن كثيــر

شــبكة (اإلنترنــت) مــن خــال تفعيــل المواقــع المهت ّمــة باللّغــة

للعربيــة (الكتابــة ،القــراءة ،الــكالم ،االســتماع) ،ويحــ ّد مــن

وتأهيلهــن؛ فهــي مرحلــة مه ّمــة مــن
المعلمــات والمربيــات
ّ

االســتخفاف بالفصحــى.

مراحــل التّعليــم ،والتّفريــط فيهــا قــد يــؤدي إلــى اكتســاب

ب -الوقــوف عنــد المعاهــد التــي تــد ّرس اللّغــات األجنب ّيــة

ســلوك يصعــب معالجتــه فــي المســتقبل.

المعاجــم اللُّغو ّيــة ا ِإل ِل ْكترون ّيــة ،وزيــادة المحتــوى العربـ ّـي فــي

وزيادتهــا.
ج -تفعيــل َدور وزارات ال ّثقافــة واإلعــام ،مــن خــال االهتمــام
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مــن المشــاكل ،أقلّهــا تمليــك التّلميــذ المهــارات األساســ ّية

فكــرة (الحــارس اللُّ َغ ِــو ّي).
المدرســي عــن طريــق تدريــب
هـــ -االهتمــام بالتّعليــم قبــل
ّ

التّعليــم العــام والعالــي.
 -2تنميــة مهــارات التّواصــل اللُّ َغـ ِـو ّي بمــا يتوافــق والتّقنيــات
الحديثــة.
 -3تدريــب المعلميــن علــى األســاليب واالســتراتيج ّيات
الحديثــة المتعلقــة بالعمل ّيــة التّعليم ّيــة.
المؤس َســات التّربو ّيــة والتّعليم ّيــة
 -4تطويــر التّكا ُمــل بيــن
ّ
واالجتماعيــة المختلفــة.
 -5تشــجيع ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار مــع االهتمــام بمــدارس
المســتقبل.
 -6نشــر مفهــوم األمــن اللغــوي وأهميتــه ،وصلتــه بالواقــع
االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي.
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إبـداعـات شعريـة

أ .رعــد أمــان
إعــالمــي

ال ُّلـــــــغـــــة
الـخــالـــدة

بالقلم
ال�ضرب بال�سيف ال كال�ضرب
ُ
ِ
ُ
ُ
�صروف الدهر ِج َّد َته
ال�سيف ُتبلي
َ
قلم
ف��ك ْ��ن �إذا غ��اي ٌ��ة �
أغ��رت��ك ذا ٍ
���رء � ْإن ُ
نف�سه ِه َم ٌم
عظمتْ يف
ِ
وا مل ُ
َ
ُ
مقا�صد ه
حيث ي��رى �أغلى
هناك
ِ
�إين ن��ظ ُ
��رت �إىل ال�ساعي ملطل ِبه
وق���د ن���ظ ُ
إل���ي���ه ���ص��ا َب��ه ك��ل ٌ��ل
���رت � ِ
على م��را ق��ي املنى ي���أ � ٌ��س ي�شاغله
املرء عين ًا �أو ُظبا َح َ�س ٍد
قد يتّقي ُ
خرجه
ولي�س ك��ا لأ م��ل ا ل��و ث��اب ُي ُ
فيملأُ
ين�شر ها
النف�س با لأ�شذاءِ
َ
ُ
�إين تعلَّقتُ م��ن دون ال���ورى ر ���ش���أً
َ
دقيق اخل�صر من هَ َي ٍف
بهي خ��دٍّ
َّ
العمر وا لأ ن��ف��ا � َ��س و ه��ي هنا
ب ُتها
َ
�����د وال َ���ش�� َب ٌ��ه
ج��م��ا ُل��ه��ا م���ا ل���ه ِن ٌّ
108
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َ
����ذاك ينبو وذا يبقى ب�لا َث�� َل ِ��م
ف
وي��خ��ل��دُ ال��ق��ل ُ��م ال���رائ���ي ب��غ�ير َدم
ُ
بالقلم !
الغايات
 ..ف�إمنا ُت��د َر ُك
ِ
وال�سدُ ِم
�س َمتْ به بني عايل النجم ُّ
يهمي �ضيا ُه عليه من ُذ رى ال ِع َظ ِم
الهمم
��راع��ن��ي م��ا �أرى م��ن ف���ور ِة
ف َ
ِ
���ر ِم
��دب��ر هَ ِ
�ي�ر ك��ه ٍ��ل ُم ٍ
ف��ل��م ي��ك��ن غ َ
كي ال يح ّل َق َ
القمم
مثل الن�سر يف
ِ
لكنما ا ل��ي���أ � ُ��س جم���را ُه �إىل العد ِم
ال�سنا من ربقة ُّ
الظ َل ِم
�إىل رح��اب ّ
أم !
ُ
ويح�ضن النو َر من ٍ
خلف ومن � َ ِ
ر�شيق ق��دٍّ فريدَ ُ
َ
احل�سن وال َّر َ�س ِم
َ
ن ر خ َّ��ي اجلفن من َ�س َق ِم
كحيل ع�ي ٍ
يف �أ�ضلعي وحنايا ال��روح من ِق��دَ ِم
���س��اح��ر ال��ن�� َغ ِ��م
���ي
ُ
ل�����س��ا ُن��ه��ا ع���رب ٌّ

هي التي �أغ��رت الدنيا وم��ا فتئتْ
ي��ا الئ��م��ي يف ه��واه��ا �إن��ن��ي ٌ
كلف
ن�صف ما � َ
لو كنتَ ُت ُ
أنكرت يل �شغف ًا
كل ِح�سان الأر�ض ُم ْذ َ
تركتُ َّ
نب�ضتْ
ً
و �إ ن��ن��ي لو وهبتُ
خال�صة
النف�س
َ
َم ْ��ن ذا ال��ذي حقَّها و ّف��ا ُه مكتم ًال ؟
ُ
تفعل يف الع�شاق فعل َتها
ح�سناء
ُ
َ
وذاك � َ��ش ٍ��ج
���ص��ب
ذا ع��م��ي��دٌ وذا
ٌّ
بفاتنة ه��ا َم ال��زم��انُ بها .
َم ْ��ن يل
ٍ
أطياب خطر ُتها
تلك التي
تنفح ال َ
ُ
�ص ُّلوا على امل�صطفى الهادي مع ِّلمنا
�سبحانَ من َخ ّ�صها بالف�ضل حني بها
�شرف تزهو به ٌ
ٌ
لغة ؟
هل بعد ذا
ال�ضوءهذيال�ضا ُدما َ
تبقىلنا
نب�ضتْ
َ

ُتروي ب�سحر َلاها ال َع ْذ ِب َّ
كل َظمي
وح�� ُّب��ه��ا يف ح�شا روح���ي ف�لا ت�� ُل ِ��م
َّ
تتم�شى يف ع��روق دمي
فهي التي
يف القلب مني وغنّاها الهوى بفمي
النق�ص م��ن �شيمي
��د
ملقلتيها َل�� ُع َّ
ُ
م��ا ك���ان يف ���س��ائ ٍ��د ه���ذا وال ُح�� ُل ِ��م
وت�ستبد بهم يف الع�شق ُك ِّل ِه ِم
..
ُّ
وذل���ك ال�����ش ُ
��وق �أ���ض��ن��ا ُه ف��ل��م َي�� َن ِ��م
���م
وح��ي��ث��م��ا وم���ت���ى ت���ب���دُ ل���ه َي��� ِه ِ
فت�ستقر كما ا لأ ن�����س��ام يف الن ََّ�س ِم
ُّ
��رب ومن َع َج ِم
و�س ّي ِد اخللق من ُع ٍ
أق��د���س ال�� َك�� ِل ِ��م
عليه ن��� َّز َل وح��ي�� ًا �
َ
ال وا ل���ذي �صا َنها للفخر يف َ�ش َم ِم
�ضاء من � َإ�ض ِم
ففي ُ�ضحاها
ٌ
�ضياء َ
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مـعـجـميــات

َ
ٍ
الوظفِ ّية؛
ساورت أ ُ ْوالء العلما َء في تطوير لغتهم
صعوبة ّما
ْ

ابتدا ًء من تعريب ال ّدواوين على عهد عبد الملك بنِ مروان

عوائص صناعة المصـطلــح
الـعـربـيـــة
فـي اللــغـة
ّ

والخوارزمي (ت :بعد
ْدي (ت256 :هـ)،
(ت86 :هـ) ،إلى الكِ ن ّ
ّ

232هـ) ،وابن الهيثم (ت430 :هـ) ،وبختيشو َع (ت828 :هـ)،
والزهراوي (ت :بعد 400هـ) .و َمن لم نذكر ،أكث ُر.

وال يقال إ ّال نح ُو ذلك في شأن العرب ّية لو قار ّنا بين حالها

في بداية القرن العشرين ،وكيف كانت ركيكة إلى ح ّد بعيد،
أ .د  .عبد الملك مرتاض

وعاجزة عن استيعاب مصطلحات العلوم بشكل يدعو إلى
الوه ُن قد أصابها حتّى لدى صياغة الشعر
ال ّرثاء ،بل كان
َ

أ ّوالً -العرب ّية وصناعة المصطلح:

أكث ُر اللّ ِ
غات في العالَم تط ّوراً هي أقد ُرها على إيجاد
المصطلح ال ّ
الئقِ للمعاني الحضار ّية الجديدة ،والمستكشفات

فيها ،وقدرتها العجيبة على االِنزياح بمعانيها من وجه إلى

وجه آخر دون أن تجد في ذلك ح َرجاً أو ُعسراً -حتّى ال

أقولُ :جناحاً -لصارت من أعظم اللغات.

ّ
الطارئة في ك ّل حقول المعرفة .واللّغة القادرة على إيجاد

والذي ينظر في العرب ّية كيف كانت أ ّيا َم الجاهل ّية األولى،

يتمحض
الفولكلور ّية كإيجاد آالف المصطلحات لك ّل ما كان
ّ

اإلسالمي ،ويواز ُن فيما بين
ثم كيف أصبحت في العهد
ّ
التّط ّور المذهل الذي أصابها في الحالين االِثنتين ،أو في

وعلى مستويات متفاوتة في الكفاءة ،قادر ًة على ابتكارِ ِّ
أدق

ُّ
قط لتكون مج ّر َد لغةِ ّ
الشعر ،بل كانت لغ َة فكر وحضارة

واختالفها.

يدينونها ،أل ّنا ألفيناها ،هنا ،مطمئنّة في مكانها ،مستقرة

المتمحضة للحياة المحلّ ّية ،والعادات والتّقاليد
المصطلحات
ّ

للنّاقة والفرس وما إليهما؛ قد تكون من حيث المبدأُ،
وأكثرها تعقيداً في مجاالت البحث على تن ّوعها
المصطلحات
ِ
عربي يستهين بلغته ويحسبها قاصر ًة عن أن
وكأ ّي ْن مِ ن
ّ
المعاني الجديدةَ المعاصرة تعبيراً؛ وذلك حين يُصيبه
ت ََس َع
َ
االِنبهار بقدرة اللّغات الغرب ّية على بعض ذلك؛ واألم ُر

يصى؛
ينصرف هنا إلى اإلنجليز ّية واأللمان ّية والفرنس ّية ِخ ِّ
ص َ
وينسى ما
فيستسلم للقضاء والق َدر ،وينادي بالويل والثُّبور،
َ

أن هذه اللّغة لم ُ
ِ
تك
العهدين االِثنين
المتالح َقيْنِ ؛ يتب ّين له ّ

أن األقحاح
وتقانة .فلقد انضافت -نستعملها على الرغم من ّ
في مقامها -إلى هذه اللّغة منذ ظهور اإلسالم حتّى نهايةِ

القرنِ ال ّرابع للهجرة آالف المصطلحات؛ فلقد أنش َأ رواة

اللّغة مصطلحاتهم من العرب ّية ،وأمثالُهم فعل ُر َواةُ الحديث
ّ
الشريف ،والنحو ّيون ،والبالغ ّيون ،واألُصول ّيون،
ّبوي
الن ّ
والكالم ّيون؛ قبل أن يصل إلى العرب ّية الفالسفة والبياطرة

وجدت من ينبُش عنها
للعرب ّية من طاقة معجم ّية ال تن َف ُد ،لو
ْ

واألط ّباء وال ّرياض َّيات ّيون (تمييزاً عن النسبة إلى الرياضة)

ولو ألْ َفت مجتهدين لغو ّيين كباراً يف ّكرون في طبيعة نظامها،

المعرفي مصطلحات ير ّددها ويتجادل
العلماء وضع لحقله
ّ
بها .ولم نجد أثراً لشكاية واحدة مكتوبة ،أو مرو ّية ،عن

في بطون معاجمها ،وينقّب عليها عبر أسفار أ ّمهات تراثها؛

وعبقر ّيتها وأبْنيَتها ،ومرادفاتها وأضدادها ،وصيغ المبالغة
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صر ّيات ّيون… فك ّل فريق من هؤالء
وال َفلَك ّيون والموسيق ّيون والبَ َ

الرفيع؛ ولكن ها هي تي بع ُد؛ وذلك بفضل جهود العلماء،
ومؤسسات التّعليم على اختالف مراحلها ،ووسائل اإلعالم
ّ

على اختالف أشكالها :أمست على ما نعرفها عليه في الوقت

والجالء ،والحيو ّية والفت ّوة ،والتحفّز
ال ّراهن :من ال ّرشاقة
َ

ُّ
حس مستعملُها ،والمقتد ُر عى التحكم
والش َرأْبِي َبة :بحيثُ يُ ّ
فيها ،كأ ّنها لغة في ريعان ّ
وأن الزّمن
الشبابِ ،
وج ّدة ا ِإلهاب؛ ّ

ّ
ضرتها شيئاً كثيراً؛ بفضل ما
الطويل لم يستطع أن ينال من نَ ْ
ج ّددت من إِهابها ،وص َقلت من شبابها.

ّ
في حين ال نبرح نحن ِ
بالشكوى ،وننادي بالبلْوى ،وال
نض ّج
نتذ ّوق شيئاً من اللَّ ْذ َوى ،بلغة عائشة ،وذلك أمام تكاسلنا
وتقصيرنا في حقّ التّحصيل اللّغوي ،من َع ْجز هذه العرب ّية

تس َع مصطلحات العلوم والفنون والتّقانة على العهد
عن أن َ
ِ
المصطلحات جاهز ًة معلَّبة
ال ّراهن؛ فنُؤْثر أن ننقل هذه

مقرطساً
مقرطس ًة؛ كما نؤثر أن نستهلك ما ِير ُد علينا معلَّباً
َ
من أهل الغرب النّشطين العاملين ،دون أن نف ّكر نحن في

صنع شيء م ّما نستهلك م ّما يع َملون ،ونحن بذلك راضون!

ولقد نظرنا في هذا األمر طوي ً
أن سبب هذه
ال فتب ّين لنا ّ
المحنة اللّغو ّية ،على عهدنا ال ّراهن ،تعود ،في أغلب الشأن،

أن العلماء الذين يشتغلون بحقول العلم والهندسة ّ
والط ّب
إلى ّ

اآللي وسائر الحقول التّقان ّية التي نراها
والصيدلة واإلعالم
ّ
ّ
متناهية التّعقيد ،ال يعرفون العرب ّية العالية التي تم ّكنهم من

ِ
ٍ
لوظائف اآلالت التي يتعاملون معها
مقابالت عرب ّية
إيجاد
جملة أو تفصي ً
ال .ولَ ّما لم يتل ّق ْوا تكوينَهم العال َِي بالعرب ّية،

العربي ضعيف ًة في أغلب
ولَ ّما كانت مناهج التعليم في العالم
ّ

أطوارها؛ ث ّم لَ ّما كانوا ،هم ،قاصرين في التّعامل مع العرب ّية

باحتراف ّية كاملة؛ فقد اعتقدوا ،خط ًأ بل ُحوباً ،أ ّنها عاجزة
تس َع تلك المعان َِي التَّقان ّي َة اليوم ّية التي يتعاملون معها؛
ع ْن أ ْن َ
أن الحقيقة
فوقعوا في اليأس منها واستراحوا؛ على حي َن ّ
هي أ ّنهم هم العاجزون.

العربي فهم ،أساساً،
وأ ّما الذين يعرفون العرب ّية في العالم
ّ
أساتذة اللّغة العرب ّية وأدباؤها؛ وهؤالء ال يستطيعون إيجاد
لوظائف ٍ
ِ
آالت ال يتعاملون معها ،ويجهلون أسرار
مصطلحات

ارتباط ِ
ِ
ببعض؛ فكيف نطالبهم بما ال يجوز؟
بعضها
ٍ
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وبين هاتين المفارقتين ،ل ُدنِ الفريقيْن ا ِالثنينِ ضاعت
العرب ّية.

ولع ّل من أجل ذلك ،نُلفي العلوم اإلنسان ّي َة تد ّرس كلّها

العربي ،ومنها علم االِجتماع ،وعلم
باللّغة العرب ّية في العالم
ّ
أن
النّفس ،واللّسان ّيات العا ّمة وغيرها؛ وذلك على ال ّرغم من ّ

اآللي؛ تتج ّدد مصطلحاتها وتتط ّور
اللّسان ّيات أمست كاإلعالم
ّ

ك ّل ستّة أشهر؛ ومع ذلك فمعظم المصطلحات اللّسان ّيات ّية

واستعماالته عبر التّاريخ ،وكيف تط ّورت استعماالته بين حقل

وب»،
وحقل آخ َر من العلم ،ومن ذلك استعملُنا لمصطلح « ُكتْبُ ٍ
ْبوب،
في تحديد طبقات الكتّاب بين
كاتب ،و ُك َويت ٍِب ،و ُكت ٍ
ٍ
فقد وقعنا في حيرة من أمرنا لدى ترجمة مصطلح روالن
بارط »Écrivant« :حيث كان يقصد به إلى غير الكاتب
ذي المستوى الرفيع ،ف ُهدِ ينا إلى ورود ذ ْكر طبقات الشعراء
في كتاب «البيان والتبيين» ألبي عثمان الجاحظ ،ومن بعده

وس َعتْها العرب ّي ُة المعاصرة استعماالً
على تعقيداتها ّ
الشديدة ِ

ٍ
شاعر ِخنْذِ يذ( ،ويعني لفظ الخنذيذ
تراث أ ُ َخ ُر :بين
كتب
ٍ
ُ
حسب الجاحظ ،ثم شاعر دون وصفُ ،
وش َويْعِ ٍر،
عندهم التا ّم َ

غوي ،أو غي َر المتم ّكن من لغته تم ّكناً عميقاً
ّ
إن العا ِل َم غي َر اللّ ِّ

أن العرب جعلوا طبقات
على « ُك َويْتب» بارطُ :كتبوباً .ونالحظ ّ

(حتى ال تلتبس النسبة إلى «اللسان» ،وهو غير «اللسان ّيات»)
واستيعاباً.

يأتي لنا من األمر ما لم
وواسعاً ،ال يمكن أن نطمع فيه أن
َ
ض له؛ فهو ال يعرف اللّغة بالمقدار الذي يجعله يبدع بها
يُق َّي ْ
ٍ
مصطلحات جديد ًة آلالته المعقّدة (هذا إن اخترع شيئاً!)؛

ُ
وش ْعرور((( ،ثم متشاعر :فرأينا ،وركوحاً إلى ذلك ،أن نطلق

الشعراء أربعاً ،في حين جعل بارط طبقات الكتاب اِثنتين
ليس غيراً.

العيب الذي يُ ْمنَى به العالِم
وهذا
العربي؛ لم يكن يمنَى به ج ّدهُ
ُ
ّ

صحة استعمال المصطلح
واألخرى :ال ب ّد من التّأ ّكد من
ّ
بنائ ّياً ونحو ّياً حتّى ال نش ّوهَ العرب ّية ونخلط في استعماالتها

تيك العهود موسوع ِّيين في معرفتهم ،فكنت تجد الفيلسوف

المعرفي؛ كما يحدث ذلك بالقياس إلى النّسبة إلى مصطلح
ّ

العربي في قديم الزّمان ،وذلك حيث كان العلماء على
العا ِل ُم
ّ

لغو ّياً -أو لسان ّياً -ونحو ّياً وموسيق ّياً وفقيهاً ومتكلّماً وطبيباً

ورياضيات ّياً وفلَك ّياً وأصول ّياً وهل ّم ج ّراً( ،الفارابي ،وابن سينا
مث ً
ال).

الغربي أَ ّنه
العربي عن المصطلح
ومن شروط نقل المصطلح
ّ
ّ

أي لغة
علينا ،قبل إنشاء ذلك المصطلح الجديد ،ونقْله من ّ

ِ
أجنب ّية ح ّية ،أن نجعله يم ّر
بثالث مراح َل ال يمكن االِستغناءُ

بأي وجه من الوجوه:
إحداها ّ
عن ْ

مناص من النّظر في أصوله االِشتقاق ّية
المرحلة األولى :ال
َ
حتّى يكو َن مندمجاً في عبقر ّية اللّغة العرب ّية ونظامها ،غي َر

ناشز االِستعمال فيها.
ِ

والثانية :البحث في الخلف ّية المعرف ّية للمصطلح،
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رفي ،وحتّى
ّحوي،
فنزي َد الوضع سوءاً في البناء الن ّ
ّ
والص ّ
«ال ِبنْية» في اللّغة العرب ّية المعاصرة حيث أمام ضعف عرب ّية
ال ّنقّاد المعاصرين وتس ُّرعهم في استعمال المصطلح ،تراهم

182هـ)؛ فأنت إ ّما أن تقولِ « :بنْي ِّي» (كما تقول في النّسبة
إلى فِ تْ َية «فِ تْي ِّي» على القياس ،وهو اختيار أبي عمرو ابن
العالء) .وإ ّما أن تقولِ « :بن َِو ّي» (كما تقول في النّسبة إلى فِ تْيَة

َ
ص َخصة»)؛ و«الج ْو َسسة» (يريدون إلى
(يريدون إلى:
«الخ ْ

«فِ ت َِو ّي» ،على التّخفيف ،وهو اختيار يونس) .ولقد ينشأ عن

المستَ ْهتَرين .وال يمكن أن
على جهل بعض ال ّنقّاد المعاصرين
ْ

ولقد ابتكر العلماء ع ّدة تقنيات استعمال ّية لتطوير المصطلح

نحوي بَ ِشي ٌع؛ وال ّ
يدل إ ّال
أن استعمال «ال ِبنْيَو ّية» خطأ
هذاّ ،
ّ

النووي
المنسوب إليه كان (ونطلق عليه نحن «الح ْمض
ّ
اللغوي») هو« :ال ِبنْ ِي ّية»؛ وذلك حتّى تقلب الياء الثانية واواً .مع
ّ

حجة .ومقولة :خطأ شائع خي ٌر من صواب
يب َّرر الخطأُ ِّ
بأي ّ

اإلضافة من كتابه استناداً إلى مق ّررات علماء النّحو أمثالِ

صصة»
في اللّغة الجديدة ( )la néologieقولُهم« :الخ ْو َ

لواو في
ّجسس» ،بل منهم من يقول« :ال َع ْوربة» ،وال وجود ٍ
«الت ُّ

يقولون في النّسبة إلى هذا الحرف« :ال ِبنْ َي ِو ّية» غي َر عابئين
أن اللّفظ المفرد
بأن مثل هذه النّسبة كانت تكون سليمة لو ّ
ّ

أن المسألة بسيطة كما بحثها سيبويه (ت180 :هـ) في باب
ّ

ض العائضين .ومن األخطاء ِ
البشي َعة
َو َرطات ال منجاة منها ع ْو َ

نادر ،هو مذهب فاسد ،وهو من أقوال الذين يؤْثرون الكسل
ألن الذي ارتكب هذا الخط َأ أ ّو ُل ،إنما ارتكبه
على التّحصيلّ ،

أبي عمرو بنِ العالء (ت154 :هـ) ،ويونس بن حبيب (ت:

بالج ّهال.
عن ٍ
جهل ،ومن البل ّية القِ ْد َوةُ ُ

( )1يطلق ال�شعرور يف املعاجم العرب ّية القدمية على ال ِق ّثاء .وقد ورد ذكر ُ�شعرور� ،إن مل تخ ّني
الذاكرة ،يف �شعر امرئ القي�س ،ومن ال�شعراء الذين ا�ستعملوا م�صطلح «�شعرور» من غري الكتّاب،
نفيع بن �صفار املحاربي� ،إذ قال :ما بعدَ قت ِْل ُ�ش َع ْي ٍث يف َ�سرا ِت ُك ُم وبعدَ قت ِْل �أبي �أف َعىُ ،
و�ش ْعرو ِر
(البالذري� ،أن�ساب الأ�شراف).

اختالف حقول وظائفها الحضار ّية المعاصرة لتو ّر ْطنا في

إ ّنا لو لم ِ
نلتح ْد إلى التدقيق في استعماالت العرب ّية على

هذه الكلمات إفراداً ،فيكون فيها جمعاً).

العلمي؛ ومن أه ّمها بالذكر في هذه الدراسة «ال ّ
الحقة
ّ
الصناع ّية»؛ وهذه
العلم ّية» التي كانوا يطلقون عليها «الياء ّ

التّقن ّية لم تكن موجودة في العرب ّية ال على عهد الجاهل ّية ،وال

في أ ّول اإلسالم ،وإ ّنما كانت من توليد العلماء انطالقاً من
األموي.
أواخر العهد
ّ
أن المستعملين العرب المعاصرين أكثروا من بناء
في حي َن ّ
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« َف ْعلَلَة» في إطالقها على المرافق الحضار ّية الجديدة مثل

«تلفزة» ،ور ّبما قالوا أيضاً« :تلْفن» فيكون االِسم «التّلفنة»
(وإن كانت ال تستعمل في جمهور االستعمال ،وهي من أصل

ثانياً -المصطلح في ح ّد نفسه

كان لفظ االصطالح شائعاً ومتدا َوالً بين علماء اللغة منذ
القِ ْد ِم ،ومن أ ّولهِ م استعماالً له أحمد بن فارس (ت395 :هـ)،

وتابعه على ذلك جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) في

أن الجاحظ كان يقصد هنا اللغة َ
الوظ َف ّية التي
ومن الواضح ّ

ص َحص»( .وقد نسجنا نحن على هذا مصطلحاً
بناء َ
«ح ْ

عنوان له في كتابه «المزهر في علوم اللغة وأنواعها(((»،

السليمة في العرب ّية
ومن االستعماالت الجديدة الفصيحة ّ
المعاصرة بناء «فاعول» الذي يوجد في اللّغة العرب ّية القديمة

وصاحب كالم موزون؛ فال
شاعر في األرض
كالم منثور ،وك ّل
ِ
ٍ

وابن جنّي (ت392 :هـ) في كتابه «الخصائص» إذ أورد عنواناً
له فيه بعبارة« :أص ُل اللغة إلها ٌم هيِ ،أم اصطال ٌح(((»؟

َص»...
«نصن َ
سي َمائ ّياً جديداً في العرب ّية هو ْ

ٌ
ألفاظ ِ
بليغ في األرض وصاحب
حظيَ ْت عندهم .وكذلك ك ّل ٍ
ً
ب ّد من أن يكون قد لهِ َج وأل َ
ألفاظا بأعيانها؛ ليُدي َرها في
ِف

أجنبي على ك ّل حال؛ ومن األ ْولى استعمال «هتف»)؛ كما
ّ
ِقتصادي القطاع
المتخصص اال
«خص َخص» إذا ح ّول
قالوا:
ّ
ِّ
ْ
الخاص ،وهي فصيحة عالية قياساً على
العا ّم إلى القطاع
ّ

تخص ٍص مع ّين ،لغتَ ُهم ،حيث يقول« :ولك ّل قوم
أن لك ّل أهل
ّ
ّ

قائ ً
ٌ
هي ووحيِ ،أم
واضع اللغة:
ال )...(« :بيان
ِ
أتوقيف َ
ُ
وتواط ٌؤ»؟
اِصطال ٌح
وأ ّما

استعمال

لفظ

«المصطلح»،

و«المصطلحين»،

كالمه ،وإن كان واسع العلم ،غزير المعاني(((».

ٍ
مصطلحات بأعيانها مِ ن
ينشأ عنها ،في الحقيقة ،استعمال
تِيك اللغةِ  ،ليُطلقها على مفاهي َم في ذلك الحقل الذي يعالجه

االختصاص الذي و َقف عليه حياتَه بحثاً
بالكتابة ،أو من ذلك
ِ

وتنقيباً.

(قياساً على قولهم« :عمر الفاروق»)؛ فبنَوا عليه ،فقالوا:

و«اصطلحوا» ،و«اصطالح ّية» ،و«اصطالحاً» وما يتص ّرف

ِ
«حاسب»،
من يطلق على هذا الجهاز العجيب مج ّرد مصطلح

آبادي (ت817 :هـ) حين يقول « :ودقّ :
من المعجم ّيين الفيروز
ُّ

أنت ترى أهل المشرق يختلفون في استعمال المصطلح

حاسب؟! (وهنا يجب مراعاة الوظيفة التّقن ّية التي تؤ ّديها

وكان ابن منظور ذكر لفظ «مصطلح» بالتنكير مرتين في

قد يمت ّد إلى المتعاملين المشارقة فيما بينهم ،والمغارب ّيين
َ
فوضى ال
فيما بينهم ،فيزداد األمر سوءاً ،وتمثُل المعرفة

وقد ورد ذ ْكر هذا المصطلح بمعنى االستعمال المعاصر في

مد ِّقق لها يد ّققها.

صاروخ ،وناسوخ (فاكس) ،وحاسوب (كمبيوتر) .ومن النّاس

فإن مِ ن أوائل َمن استعمله
من ك ّل ذلك باألبْ ِنيَة المختلفةّ ...

أن هذا البناء ال مبالغة فيه؛ فهل ح ّقاً «الحاسوب» مج ّرد
مع ّ

الد َر َجةِ ».
ص َطل َ ِح النُّجومِ ِّيُ :ج ْزءُ مِ ْن ثالثي َن ُجزْءاً من َّ
في الـ ُم ْ

اآللة الِستعمال مصطلح الئق بطاقة وظيفتها ح ّقاً).

ولكن معظم االستعماالت االِصطالح ّية تؤخذ غالباً من اللّغة
ّ
العا ّمة المستعملة ،ثم تح ّمل بداللة جديدة تخرج بها عن

العادي كما يصادفنا ذلك في مصطلحات اإلعالم
االستعمال
ّ
اآللي :قرص ،استكشاف ،حقل ،رمز ،صورة ،حفظ ،فتح،
ّ
ِ
المصطلحات
إغالق ،تظليل ،فأرة ،وهلم ج ّراً ...فمث ُل هذه
المعجمي ألفاظ ذات دالالت أخرى؛ فانتقلت
هي في أصلها
ّ

ٍ
جديد.
دالالتها إلى حقل من المعرفة

إ ّننا ال ننكر الجهود ال ّرائعة التي بذلها العلماء ،في مختلف

ٍ
مصطلحات
حقول المعرفة ،من أجل تطوير العرب ّية وإيجاد
أن ذلك ال يزال مفتقراً إلى جهود
ٍ
لمعان جديدة فيها؛ غير ّ

إضاف ّية ُم َمن َهجة ومتضافرة ،إذا شئنا أن يكون لعرب ّيتنا شأ ٌن
في المستقبل ،كما كان لها شأن في الماضي.
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«لسان العرب(((».

معان مع ّينة
ٍ
وقد أمسى استعمال المصطلح المطلَقِ على

خاص ًة .فإذا
العرب
معضل ًة يكابدها المتعاملون األكاديم ّيون
ُ
ّ

أن هذا الخالف
الواحد مع أهل المغرب اختالفاً بعيداً .كما ّ

اإلسالمي كثيراً ،حتى إ ّنه تك ّرر فيما ل ُد ّنا
العربي
كتب التراث
ّ
ّ

ولعل الذي أفضى إلى ُمثول هذه الفوضى المصطلحات ّية
َع َجل ُ ُه ْم في االستعمال ،أو َل م ّرةٍ  ،دون المرور على المراحل
الزمن ّية والتاريخ ّية والمعرفية التي يجب أن يم ّر بها ك ّل

توافق عليه القوم في تعيين مفهوم مج ّر ٍد :من الفلسفة والعلم،

الدراسة) فيقع التساؤل :هل استعمل األجداد هذا المصطلح

من مصاد َر زهاء مئَت َْي م ّرةٍ .

وقد جاء لفظ مصطلح من قولهم« :صالحه ،فاصطلح معه»،

أي وافقه .ثم شيئاً فشيئاً ،صار المصطلح يُطلق على ما
فصار لك ّل حقل من حقول المعرفة والفنون مصطلحاتُه
الخالص ُة له.
وكان يطلِق على ذلك أبو عثمان الجاحظ (ت255 :هـ):

مصطلح لدى صناعته( ،كما و َم ْأنا إلى ذلك في صدر هذه

قريب منه؟ وإن لم يستعملوه لعدم
لمعنى
للمعنى الماثل ،أو
ٍ
ً

الئق يستطيع
معرفتهم إ ّياه هل تتّسع العرب ّية لصياغة مصطلح ٍ
األجنبي بكفاءة واقتدار؟ ث ّم كيف يجب،
أن يقابل المصطلح
َّ

أن لك ِّل قوم ،أي
مج ّرد مصطلح« :اللغة» ،حيث إ ّنه كان يرى ّ

من الوجهة الص ّرف ّية الخالصة ،ص ْو ُغ المصطلح العارض أل ّول

( )2ابن ج ّني ،اخل�صائ�ص32 .1 ،
( )3ال�سيوطي ،املزهر995 .2 ،
( )٤ينظر ابن منظور ل�سان العرب ،م َكك؛ و َق َي

( )٥اجلاحظ ،احليوان366 .3 ،

فيمسي مستع َم ً
ال بد ّقة ،أي على
م ّرة ،إلشاعته بين المعاملين
َ
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مـعـجـميــات

االصطالحي
المعجمي أ ّوالً ،ثم بالمعنى
عندها بالمعنى
ّ
ّ
آخراً ،كما كان القدماء يفعلون.
أن استعمال القدماء للمصطلح لم ُ
يك ،في معظم
غير ّ
األحوال ،عن عميق اهتمام بمشكلة استعماله ،وال عن عويص
العثور على ما يالئم المعنى المستع َم َل فيه ،فكانوا يت َْخذون
يسمى
الصيغ أو األبن َية يع ّينون بها ما يمكن أن
جملة من
َّ
ِ
مصطلحاً ،ومن ذلكم أسماءُ الفِ رق اإلسالم ّية ،فهم يقولون،
مث ً
ال :المرجئة ،والمعتزلة؛ وهم يقولون :الخوارج والرافضة؛

كما يقولونُّ :
الشراةَ والمارقة .وفي الوقت نفسه لم يكونوا

يجدون ح َرجاً في صناعة المصطلح بإنهائه بالياء الصناع ّية،

فكانوا يقولون :القدر ّية ،والعثمان ّية ،والزيد ّية ،واإلباض ّية،

ُّ
والشعوب ّية ....كما أ ّنهم اتّخذوا بِنا ًء يُ ْجرون عليه
والصفر ّية
ِ
«فواعلة»،
معظم الفِ رق والهيئات والعائالت األجنب ّية ،وهي

أو «فعالِلة» ،وذلك كقولهم :األزارقة ،والبرامكة ،والبطارقة

مقتضى نظام اللغة العرب ّية في أدقّ أبنيتِها دالل ًة؟ وهل أذعن

العربي
آثارهم .ثم ،هل وقع التفكير في حال انعدام المثيل
ّ
األجنبي المرادِ نقلُه إلى العرب ّية في نحت
القح للمصطلح
ّ
ّ

َ
مقتضيَات االستعمال في النوادي العلم ّية ،ومخابر البحث
مع

لتقابِل( »Textualisation« :وهو من استنباطنا) ،و«اإل ْرجاء»

استعمال المصطلح المتدا َولِ بين المعاملين لعمل ّية التأثيل

والتأصيل ليتالء َم مِ ْن ذِ ي أُنُ ِف (أي فيما يستق َبل من الزمن)

َصة»
َّصن َ
مصطلح جديد ذي بنية عرب ّية صميمة كقولنا« :الن ْ

األكاديم ّية؟ وهل وقع التفكير قبل نقل بعض المصطلحات
عج ٍل ،بل على َف ْط ٍر ،كما
األجنب ّية إلى اللغة العرب ّية ،على َ

ليقاب َل مصطلح جاك دريدا «:Jacques Derrida
«»La dlifférance؟ (وهو من استنباط َسوائِنا).

و«الفونيم» ،و«المونيم» ،و«األيْقونة» (بتأثير النطق اإلنجليزي،

ُ
الشروط
علم نح ٌو يضبطه ،ونح ُو المصطلحات :هذه
إ ْذ لك ِّل ٍ

ولوجيا»،
هي في لغتها األصل ّية مثل «المثلولوجيا»،
و«الس ْميُ ِ
ِّ

إن لصناعة المصطلح شروطاً وآداباً ،بل أكاد أقول« :نحواً»،
ّ

حصى من
و«إِيقونة» بتأثير النطق
الفرنسي((() ،وما ال يكاد يُ َ
ّ
المصطلحات األجنب ّية التي استعملت في العربية ،مع أ ّنه كان

س وتتج ّمع لكيما يق َع
العلم ّية القاس َية التي يجب أن
تتأس َ
ّ
ض ،هذه الفوضى في
التعام ُل بها ،ومعها ،فنتجن َّبَ ،ع ْو َ

في استعماالتهم؟ فإن لم يكن في تراثهم فالوج ُه أ ّنا نبني على

ثم صار استعمال المصطلح بين المؤلفين العرب مألوفاً،

( )٦اجتهدْ نا يف تعريب هذه املفاهيم �إىل العرب ّية على الوجه الآتي ،:وتوالي ًا :العجائبيات (ولنا
وال�ص َويت ،واللُّ َف ْيظ ،واملماثِل.
كتاب عنوانه« :عجائب ّيات العرب») ،وال�سي َمائ ّيةُّ ،

يُخطئ استعمالَه في مق ّدمته ،أو في تعريف قض ّية بالتو ّقف

ض وجو ُد ما يقابلها ،أو ما يُماثلها ،لدى االجداد األكرمين
يُفت َر ُ
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االستعمال.

ِحريراً،
بحيث ال نكاد نجد كاتباً منهم كبيراً ،وال عالماً ن ْ

(فارسي مع ّرب ،ومنهم من يراه عرب ّياً حجاز ّياً) ،واألغالبة،
ّ
(((
لكن صناعة المصطلح ظلّت ل ُدنْهم بالياء
والتراجمة .
ّ

من العلوم العصر ّية التي سبَقنا القوم إلى ابتكاره ،وبما في
ات ،وهنا يقع إي َما التقصي ُر في
ات والسيمائ ّي ُ
ذلك اللسان ّي ُ
ترجمتها ،وإي َما التساه ُل وال َّت َع ُّج ُل في استعمالها ،فيوشك
َ
الخطل ،وينقا َد إلى ال َّزلَل.
المترجم أن يقع في
المترجم
العربي للمصطلح
ولكن المستعمِ ل
وليس هذا ف َق ْد،
ّ
َ
ّ

التعجل فيس ِب ُق سيْل ُ ُه َمط َره ،كما تقول العرب
يَت ّم بشيء من
ّ

اقترحنا
في أمثالها .ولو اتّبع المترجم المراحل الثالثَ التي
ْ

التعري َج عليها ،قبل تقرير االِستعمالَ ،
لنض َب سيْل الفوضى
العلمي
في هذا المجال .ولَ ّما كنّا ال نر َقى إلى المستوى
ّ

نقص ،أل ّنا
لعلماء الغرب (نقول ذلك وال نحمل أي عقدة ٍ
ونج َّد كما ج ّدوا ،وهنالك سنكون
يجب أن نبحث كما بحثواِ ،

لهم أنداداً) إ ّال في استثناءات ال تلغي القاعدة :فإ ّنا لم نزل
نُ َ
ألي علم من العلوم من أصله
ضط ّر إلى ترجمة المصطلح ّ
(إنجليزي غالباً ،وبدرجة أق ّل في العلوم اإلنسان ّية:
الغربي
ّ
ّ
فرنسي) إلى اللغة العرب ّية ،فنقع في أمر َم ِريج.
ّ

الصناع ّية ْ
أشيَ َع ما تكون استعماالً.

وجاءت العهود الحديثة ،فصار العالم الكبير قرية صغيرة،
يعرف هؤالء لغة أولئك ،وأولئك لغة هؤالء ،فإن لم يعرفوها،
أن
فإن ذلك يقع بالفزَع إلى الترجمة إلى لغتهم األ ِّم .غير ّ
ّ
الترجمة في ح ّد ِ
نفسها إذا انصرفت إلى النصوص اإلبداع ّية
ال يقع االِحتياج فيها إلى استعمال المصطلح ،وال المكابدة
في توخّ ي استعمالِه ،ولكنّها تت ّم بمج ّرد نقل المعنى إلى
أن المعاناة تُكابَ ُد لدى الْ َم ْسعا ِة إلى ترجمة
المعنى .في حين ّ

المصطلح من إحدى اللغات الح ّية إلى اللغة العرب ّية ،في علم
( )٧ولع ّل �أ ّول من ا�ستعمل لفظة تراجمة التي �صارت م�صطلح ًا يطلق على الأعاجم الذين كانوا
يرتجمون للملوك كما ورد يف كتاب «الكامل يف التاريخ» البن الأثري و�سواه :املقفّع الكِ ْندي من
ق�صيدة ميدح فيها الوليد ابن يزيد ،حيث يقول:
الف�صيح بك ّل ما َ
ا�ستِعجامِ ِه
على
نطق الل�سانُ به
م�ستعج ٌم وهْ و
ِ
ُ
ْ
تِبيانُ ما يتلون من َترَجامِ ِه
وله تراجم ٌة ب�أل�سن ٍة له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم
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مـن عيـون التـراث

كتاب
َع ْي ٌن على ِ
(الخصائـص) البـن ِج ِّنــي

صنف في الدراسات اللغوية خالل تاريخ
ومن أه ِّم وأع ِّز ما ُ

األمة العربية (كتاب الخصائص) الذي أ َّلفه اإلمام الن َّْحوي
أبو الفتح عثمان بن جني الرومي(ت392ه) في القرن الهجري
الرابع ،فجمع فيه وأوعى من أسرار لغة القرآن الكريم ما بَ َّذ
به المعاصرين ،وفتح به آفا ًقا علمية واسعة للمتأخرين.
يعتبر كتاب (الخصائص )أحد أشهر الكتب اللغوية القديمة

وخالل تصف ُِّحنا لهذا الكتاب خرجنا بالمالحظات التالية:
1ـ االستطراد :غلب االستطراد على المصنَّفات العربية

القديمة ،باعتباره ًّ
دال على سعة اطالع الكاتب وبُ ْعد َغ ْورِ ه،
وهي عادة منهجية لم يخرج عليها ابن جني ،بل ظل يمارسها

ويبررها في كتابه هذا.

يقول" :وأَف َ
ْضينا إلى هذا الق ْدر ،التصاله بما كنا عليه ،قال:
به
ند
َو ِع َ
أن لم َأ ُب ْح ِ
ٍ
غير ْ
سعيد َ

وأكثرها تجدي ًدا في ميدانه عمو ًما ،وأبرز وأشهر تآليف

ُ
لألمــر
ذكر
إن
ذكرت ِك َّ
ِ
َ
األمــر ُي ُ

خصوصا ،فال يكاد يُذكر ابن جني إال و ُذكر كتاب
ابن ِجنّي
ً
الخصائص! وقد وضعه استجابة لطلب بعض مرتادي مجلسه

ويقول" :فهذا شيء عرض قلنا فيه ،ثم لِن ُع ْد"

العلمي ،الراغبين إليه في وضع هذا التأليف بإلحاح ،كما في

2ـ اإلحالة على أعمال سابقة أو الحقة :ال تخطئ عين مطالع

المقدمة؛ ثم أهداه ـ بعد ما استوى على ُسوقِ ه ـ لبهاء الدولة،

ٍ
إحاالت مفيد ًة ،تتعلق باإلنتاج العلمي
السفر المبارك
هذا ِّ

أحدِ ملوك دولة (بَني بُ َويْه) الذين عاصرهم في القرن الرابع

الهجري ،وهي عادةٌ َدأَب عليها العلماء في تلك العصور.

ص ْدنا من تلك الشذرات :
التأليفية عند الكاتب ،وقد َر َ

وال يخفى تجديده في هذا التصنيف على مستوى

قوله" :ونحن نعتقد إن أصبنا فسحة أن نشرح كتاب يعقوب

الموضوعات التي يثير ،وعلى مستوى المنهجية العلمية ،ما

وم��ع ظهور الإ�س�لام وات�س��اع رقعته وتم ُّ��دن القوم واحتكاكهم ب�أه��ل الح�ضارات الأخرى،
خ�صو�ص��ا ،وكل م��ا يخ��دم
دع��ت دواع ديني��ة و�سيا�س��ية �إل��ى االعتن��اء بالل�س��ان العرب��ي
ً
الح َّ��ذاق عل��ى التدوي��ن ف��ي كل تل��ك الحق��ول
��ب جهاب��ذة ُ
ن�صو���ص الوح��ي عمو ًم��ا ،فانك َّ
المعرفي��ة ،تحدوه��م الهم��م العالي��ة وابتغ��اء «العم��ر الثان��ي».

جعله ينال إعجاب معاصريه من أهل العلم ومن جاء بعدهم،
فتحا جدي ًدا في عالم الدراسات اللغوية ،وأول مصنَّف
ويُعتبر ً

عرب) في تفسير قوافي أبي الحسن فنودعها إياه،
(الْ ُم ِ

نحا ابن جني في كتابه هذا نهج
ومن حيثُ المنهجي ُة العام ُة َ

وقوله" :وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح المقصور

أصول الكالم والفقه ،كما ص َّرح به في قوله في المقدمة:

والممدود".
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"وذلك أنا لم نر أح ًدا من علماء البلدين تع َّرض لعمل أصول

النحو على مذهب أصول الكالم والفقه" .وآثر الميل إلى
ً
متوسل إلى اإلقناع بكل ما في وسعه.
اإلطناب والتكرار،

د .المعلوم محمد الحضرامي
أستاذ بمعهد ابن عباس للدراسات
اإلسالمية بانواكشوط

بن الس ِّكيت في القلب واإلبدال".

وقوله" :ولم تحضرنا هذه المسألة في وقت علمنا الكتاب

معروف في علم أصول النحو بمعناه االصطالحي.

ل��م تع��رف الأم��ة العربي��ة ـ ب�ش��كل كبي��ر ـ ف��ي ع�صورها المتقدم��ة على الإ�س�لام الكتابة،
ف�أح��رى التدوي��ن والت�ألي��ف وف��ق مناه��ج علمي��ة مت�ضح��ة المعال��م .وال تق��دح ف��ي ذل��ك
ت�ش��بيهات �ش��عرائها �آث��ار دوار���س الدم��ن ب��ـ «خ��ط زب��ور» و«ما رق���ش في ظه��ر الأديم قلم»
و«بابهم��ا» ،فه��ي ال ُتل��زم وال ت�س��تلزم دراي��ة الق��وم -ف��ي عامته��م  -بالكتابة.

البن جنّي ،وهو أسلوب معين على تتبع سيرورة الحركة

َفلْتُلحق هذه المسألة به بإذن اهلل".

3ـ اهتمامه بالقياس :يظهر من صنيع ابن جني تأثره بشيخه
أبي علي في التركيز على القياس وتقديمه على حفظ اللغة،
ّ
يدل على ذلك قوله في الجزء الثاني:

وقد صدر الجزء األول من كتاب الخصائص عن مطبعة الهالل

"مسألة واحدة من القياس أن َب ُل وأَن َب ُه من كتاب لغة عند

عام 1913م ،ثم صدر بعد ذلك كامال في ثالثة أجزاء عن دار

عيون الناس. قال لي أبو علي  -رحمه اهلل -بحلب سنة ست

الكتب المصرية عام 1952م ـ 1955م ،بتحقيق األستاذ محمد

وأربعين :أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ،وال أخطئ في

علمي مم َّي ٌز وناد ٌر ،ظلت دور النشر
علي النجار ،وهو تحقيق
ٌّ

واحدة من القياس".

تكتفي بتصويره في اإلبرازات األخرى من الكتاب.

4ـ اهتمامه بالمسائل النظرية :وفي إطار اهتمام ابن جني

نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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مـن عيـون التـراث

حديثة،كلتاهما في الكالم على الحرف المبتدأ أَيمكن أن

بالقياس ،ع َّرج على بعض المسائل النظرية ،لبناء الْ َملَكة

تناهبَتْه
َّ
الض ْرب من الكالم ( )...كثير في كتب العلماء ،وقد َ

ذلك:

وراءه من القول على هذا النحو".

هذا الشرح في معناهما".

"وهذا ونحوه إنما الغرض فيه الرياضة به وتد ُّرب الفكر
ِبت ََج ُّشمِ ه وإصالح الطبع لمِ ا يعرض في معناه وعلى َس ْم ِته،

ولذلك نالحظ بين سطوره ن َف ًسا علم ًّيا جري ًئا ،يبحث عن

7ـ إعجابُه بالمتن ِّبي واستشها ُده بشعره :اشتهر ابن جني

الما َو َرائ ّيات:

بعالقته الخاصة مع المتنبي وإعجابه به ،وترجم ذلك

ال .ولو كان ال يُخاض
فأما ألن يستعمل في الكالم ( )...ف 

"وإنما يسمع الناس هذه األلفاظ فتكون الفائدة عندهم منها

بد له من وقوع مسائله معينة
في علم من العلوم إال بما ال َّ

إنما هي علم معنياتها ،فأما كيف ومن أين ؛فهو ما نحن علي ه.

مهميْن على ديوان أبي الطيب،
اإلعجاب في وضع
َ
شرحيْن َّ

ً
وفضل
وأحج به أن يكون عند كثير منهم ن ّي ًفا ال يُحتاج إليه
ّ

يقول:

غيره أولى منه".

"وذاكرت المتنبي شاع َرنا نح ًوا من هذا ،وطالبته به في شيء
ُ

والتدريب على التمثل وامتالك الكفايات ،يقول مبررا عمله

محصلة لم يتم علم على وجه ،ولبقي مبهوتًا بال لحظ
ومخشو ًبا بال صنعة! أال ترى إلى كثرة مسائل
الفقه والفرائض والحساب والهندسة وغير
ذلك من المركبات الْ ُمستص َعبات ،وذلك
إنما يمر في الفرط منها الجزء
النادر الفرد ،وإنما االنتفاع بها
من قِ بل ما تقنيه النفس من
االرتياض بمعاناتها".
5ـ سعيه إلى التجديد:
من مزايا ابن جنّي
تر ُّف ُعه عن اجترار
يض فيه
ما ِخ َ
من

المسائل

أغراضهم، وإنما غرضنا هنا ما
أقوالُهم ،وأحاطت بحقيقته
ُ

إنه باحث من ِّ
اللب ،بل
الطراز األول ال يكتفي بالقشور عن ّ
يتطلع إلى المالءمة والجمع:

من شعره ،فقال: ال أدري ما هو ،إال أن الشاعر قد قال:
لَ ْسنَا َك َم ْن َحلَّ ْت ِإيَا ُد دا َرها  ...البيت

ُّ
والتلطف في جميع هذه األشياء وض ِّمها ومالءمة
"فالتأ ِّتي
(خاص اللغة) وس ُّرها وطالوتُها الرائقة
ذات بينها هو
ُّ
ُ
ُ
هرج ًة
حفظها ساذج ًة
وجوهرها ،فأما
وقمشها محطوب ًة ِ

هو في معنى البيت الذي تعقَّبتُه عليه من شعره، واستكثرت
ذلك منه".

،ونرغب بما آتاناهُ سبحانه عنه".
؛فنعوذ باهلل منه
ُ

هذا وقد خرجنا من قراءتنا لترجمة ابن جني ،ومحاولة

وهو ال يف ِّوت الفرصة في التنبيه على بعض إبداعاته الدقيقة،

استكناه خفايا تأليفه حول خصائص اللغة العربية الشريفة

حتى ال يدعيها المن ِّكب عن سواء طريق االعتناء بالملكية

اللطيفة؛ بخالصات نجملها في النقاط التالية:

الفكرية ،فيقول ـ ً
مثل ـ في ُمفتَتَح (باب في االشتقاق األكبر):

أ -أن هذا الرجل كان شخصية علمية ف ّذة ومميزة،لم تقعد

"هذا موضع لم يُس ِّمه أحد من أصحابنا ،غير أن أبا

بها ُعقد التراتبية االجتماعية ـ المهيمنة في عصره ـ عن

علي  -رحمه اهلل  -كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز
عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل ب ه .وإنما هذا التلقيب لنا
مستحسن".
نحن ،وستراه فتعلم أنه لقب
َ

6ـ اعتماده على دروس شيخه أبي علي :إذا كان سيبويه

تسنُّم ذرى اإلبداع.

ب-أن كتاب الخصائص "أول كتاب أ ُ ِّلف في علم أصول

النحو بمعناه االصطالحي الدقيق".
ج -أن ابن جني كان موف ًقا في منهجيته التأليفية تبوي ًبا

حتى نضج ،وع َّرج على بعض المسائل النظرية لبناء الْ َملَكة
والتدريب على التمثل وامتالك الكفايات ،ور َّكز على القياس
مق ِّد ًما له على حفظ اللغة واالكتفاء بالقشور.

ٍ
شذرات مهم ًة ،منها ما يتعلق
قدم خالل هذا الكتاب
ه -أنه َّ

بشيخه أبي علي ،ومنها ما يتعلق ببعض معاصريه كالمتنبي،
ومنها ما يتعلق بإنتاجه العلمي وتبنِّيه لبعض المذاهب.

وتفقي ًرا وتعري ًفا وتقسي ًما وأسلو ًبا ،مستعينًا بانتهاج منهج

تأسيس نظريات علمية تقوم على مرتكزات صلبة تراعي

اعتمد في (كتابه )على مادة شيخه الخليل ،فإن ابن جني
العلمية حتى

اعتمد في (خصائصه) على مادة شيخه أبي علي الفارسي،

في بعض األحايين ،وجعله تداخ ُل المستويات اللغوية التي

نضج:

مص ِّر ًحا بذلك في مواطن مختلفة منه ،كقوله:

ص ٍ
رامة في
ناقش في كتابه يترك َجنَانَه يرتع ويرتعي دون َ

"وألبي علي ـ رحمه اهلل ـ مسألتان: طويلة قديمة،وقصيرة

يض فيه من المسائل العلمية
د -أنه تر َّفع عن اجترار ما ِخ َ

وكلها نتائج تدعو إلى ضرورة إحياء تراثنا اللغوي في مختلِف

أصول الكالم والفقه ،وإ ْن َج َمح به القلم إلى االستطرادات

"فإن هذا
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كما ترجمه في هذا الكتاب باالستشهاد بشعره والثناء عليه؛

فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطالبة له ،حتى أورد ما
ُ

االشتقاق األصغر، لكنه مع هذا لم يس ِّمه ،وإنما كان يعتاده
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يكون ساكنًا أم ال،فقد غنينا بهما أن نتكلف نحن شي ًئا من

الترتيب الداخلي.

ً
سبيل إلى
العصور ،وقراءته قراءة تمحيص واستنتاج،

الجوانب المتعددة للمادة العلمية.
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إبـداعـات شعريـة

د .امحمد صايف املستغانمي
األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة
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و ُر ْع��ب��وب ٍ��ة غ��ي��داء ق َّ
نظيــــرها
��ل
ُ
ٌ
بـــــي�ض ب ِه ٌّي جما ُلــها
ف�سا تينُها
لها �أ ع ُ ٌ
و���ض��يء جبينُهـا
����ج
��ي�ن ُد ْع ٌ
ٌ
ل��ه��ا يف ���ص��دور ال��ع��ارف�ين َم�� َّب ٌ��ة
م��اء البحر ُك َّ
��ل �أُ ُج��و ج ٍ��ة
ْ
لئن �أَ َّج ُ
لئن َّ
حف باحل�سناء عقدٌ ِب َن ْحرها
ْ
ف��م��اذا ده���ى ق��وم��ي ُت����ا َه بهائها
�أ ي��ا ُل َ
ّنزيل ُع ْ
�ضاع ًفا
غة الت ِ
���ذ ًر ا ُم َ
و�إنَّ بني القر�آن تاهوا عن ال ُهدى
الغاب غابوا عن احلِمى
و�إنَّ �أُ�سو َد
ِ
و �أ ب��ن��ا �ؤُ ن��ا ِ�صنفـان�ِ :ص ٌ
م�� َّي ٌ��ع
نف ُ َ
فالغرب ر � ُأ�سهم
ف�أ ّما َذ ُو و ال َّتمييع
ُ
ُ
فاجلهل َذ ن ُبهم
و �أ ّم��ا ذوو التّغرير
وج�� ُّل�� ُه��ـ��ـ ُ��م يهــذي بفقه وفطنة
ُ
َر َم��� ْوا ُل َ
ؤو�سهم
غة ال��ق��ر� ِآن َل��� َّو ْوا ُر� َ
وهَ ْ
إع���راب �إال حبـي ُبهُ
��ل ُي ْت ِق ُن ا ل
َ
روبة
وهل ُي ِ
ف�ص ُح ا لإن�سانُ دونَ ُع ٍ
�شد كم
لر ِ
�أيا ُح َ
كماء ال ُع ْر ِب ُه ُّبوا ُ
و ث��و ُب��وا حل�سناءِ اللغات جمي ِعها

ري هـــا
َ
وف��اح ب�أرجــــاء البالد عب ُ
ني زا َد �سرو ُر ها
أب�ص َر تْها الع ُ
�إذا � َ
��ذب ُ
أ�سيــر ها
و�
إيـــقاعها ع ٌ
ُ
وك��ـ ٌّ��ل � ُ
ُ
وك ُّ
ري هـا
���ل �أد ي��ـ��ـ��ـ ٍ��ب ِح ُّبها وع�شـــ ُ
فقد َع ُ��ذ َب��تْ �أوا ُز ُن��ه��ا و ُبحــــو ُر ها
فبال�سجع وال َّتجني�س ُحفَّت ُنحو ُرها
َّ
ن�صيـرها
فما يل �أراه���ا ال��ي��و َم ع�� َّز
ُ
أميــرها
ف���إنَّ ُه َ��ذ ْي َ��ل ال�شعر غ َ
��اب � ُ
���اح ال�� َغ ْ��ر ِب ه َّبت َح��رو ُره��ا
و�إنَّ ري َ
ره��ا
ِ
���ض��راغ ُ��م��ه��ا ن��ام��ت ون����ا َم زئ��ـ�ي ُ
ٌ
عجيب ُغ��رو ُر ه��ا
وطائفة �أُ خ���رى
ٌ
�يران ُت�� َغ ّ
�سعيـرها
��ذى
أف��ظ�� ْع ب��ن ٍ
و� ِ
ُ
ري ها
يجوبون
جهالء �شديدا هج ُ
َ
و ه ْ��ل يف َقهُ ا لأ خ��ب��ا َر �إ َّ
خبيـر ها
ال
ُ
وه ْ
مـاء �إال َكفو ُر ها
��ل ُين ِك ُر ال ّن ْع َ
ْ
ري ها
ي�سب ا لأ ���ش��ع��ا َر �إال �سم ُ
وه��ل ُ ُ
ري ها
ْ��ر و ل��ي��� َ��س ي�ضــ ُ
�أال �إنَّ ذا ُن��ك ٌ
ين�ص ُر ا ل�� ُب��ل��دانَ �إال ُ�ص ُقو ُر ها
ف�لا ُ
احل�سناء ُ ْ
ت َم ْد ُمهو ُرها
و� ْإن ُتخْ َط ِب
ُ
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اللغة العرب ّية والترب ّية

ـــم
ــو ُم َ
ـــح َ
َن ْ
ــع ِّل ٍ
ُّ
ــة
ل
ــر ِب َّي ِ
غـ ِ
َج ِـد ٍ
ــة َ
الع َ
يـر بال َ

هــذا الوضــع يعنــي أ ّننــا أمــام طــاب معظمهــم ُمرغمــون علــى
دراســة اللغــة التــي ســينهضون بعــبء تعليمهــا أو تحليلهــا أو

تطويرهــا والحفــاظ عليهــا؛ فهنــاك حالــة مــن العــزوف عــن
واضحــا ســبب العــزوف
دراســة اللغــة العربيــة وطلبهــا ،ويبـ ُدو
ً
ٍ
بصــات
ــت
عــن
التخصــص فــي حقــول الدراســة التــي تَ ُّم ُ
ّ

إلــى اللغــة العربيــة ،واإلقبــال الدائــم علــى دراســة غيرهــا
والتخصــص فــي غيرهــا مــن مياديــن المعرفــة؛
مــن اللغــات،
ّ
ً
شــرطا مــن
فســوق العمــل ال يجعــل إجــادة اللغــة العربيــة
إن بعــض الوظائــف
شــروط التعييــن فــي وظيفــة مه ّمــة ،بــل َّ
التــي تتطلّــب إجــادة اللغــة العربيــة  -كأن تكــون معل ًمــا للغــة

ونتســاءل هنــا :مــا الــذي قــد يدفــع الطــاب المتف ّوقيــن

فــي المرحلــة الثانويــة إلــى االلتحــاق بكليــات وأقســام اللغــة
وأساســا مــن
مفتاحــا مــن مفاتيــح الحـ ّل ،بــل
العربيــة؟ ليكــون
ً
ً

أســس البنــاء ،فــإذا تـ َّم التخطيــط مــن البدايــة لمســتقبل واعد

المتخصصيــن المتم ّيزيــن؛ فــا شـ َّ
ـك أنهــم ســيقبلون
لهــؤالء
ّ

علــى الدراســة والنهــوض بلغتهــم األ ّم ،وقــد يكــون إنشــاء
مــدارس عالميــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا،

إن الدوافــع هــي دائ ًمــا أه ـ ّم عوامــل اإلنجــاز ،ولعلّنــا نلحــظ
ّ

ّ
أن الدوافــع
تلــك المفارقــة؛ فــا
أن األمــر يعــود إلــى ّ
شــك ّ
ليســت ُمتكافئــة ،والدوافــع هنــا ليســت ماديــة فقــط ،بــل هــي
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ُمحفّــزات اإلقبــال علــى االهتمــام باللغــة العربيــة ،والســعي

بمســتويات معلّمــي اللغــة العربيــة ،وإذا نظرنــا فــي أســباب
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إلــى الصــورة النمطيــة لمعلّــم اللغــة العربيــة فــي المعالجــات

وفتــح أســواق عمــل داخليــة وخارجيــة للطــاب المتم ّيزيــن فــي

أن مســتويات معلّمــي اللغــات األجنبيــة ومهاراتهــم الوظيفيــة
ّ
وإنجازاتهــم العمليــة ،تبــدو فــي تزايــد دائــم و ُم ّطــرد مقارنــة

محمود عبد الباري تهامي
باحث مساعد
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة

العربيــة ،وال داعــي هنــا لذكــر أمثلــة كثيــرة؛ فيكفــي أن نشــير

العربيــة  -يتطلّــب الحصــول عليهــا إجــادة لغــة ثانيــة ،ولكــن
ً
مثــا أن يكــون
هــل يشــترط فــي معلّــم اللغــة اإلنجليزيــة
مجيــ ًدا للغــة العربيــة؟!.

المتقدمين
معلمو اللغات الأجنبية ودار�س��وها م��ن �صفوة
ّ
م�� َّرت عق��ود ُيخت��ار فيها ُ
تدري�س��ا �أو درا�س��ة؛ فعل��ى �س��بيل المث��ال كان��ت كلي��ة الآداب بجامع��ة
للنهو���ض به��ا
ً
المتقدمين لاللتحاق ب�أق�س��ام اللغات غير
القاهرة وما تزال ت�ش��ترط في الطالب
ّ
العربية �أن يكونوا حا�صلين على �أعلى الدرجات في مجموع اللغات الأجنبية واللغة
يتقدم للدرا�سة فيها �صفو ُة الطالب النابغين
العربية كذلك؛ �أي �أنّ هذه الأق�سام ّ
ف��ي ٍّ
ف�ض�لا ع��ن المتم ّيزين في
كل م��ن اللغ��ات الإنجليزي��ة والفرن�س��ية والألماني��ةً ،
اللغ��ة العربي��ة كذل��ك ،وف��ي الوقت نف�س��ه يلتحق بق�س��م اللغة العربي��ة من �ضاقت
به��م ال�س��بل ف��ي الأق�س��ام الأخ��رى ،وربم��ا يت ّ��م م�ؤخ ً��را ا�ش��تراط اجتي��از امتح��ان
قبول لاللتحاق بق�سم اللغة العربية ،لكنّه على ِّ
كل حال امتحان ال يمنع الطالب
وتعبيرا  -من االلتحاق بالق�سم ،ويمكننا �أن نقي�س على
ال�ضعفاء في اللغة  -فه ًما
ً
ه��ذا المث��ال الكلي��ات المعني��ة بتعلي��م اللغة العربي��ة ك ّلها ،والأق�س��ام المتخ�ص�صة
فيها.

ُّ
ويحــط مــن شــأن معلّمــي اللغــة
معلّمــي اللغــات األجنبيــة،

دوافــع اجتماعيــة وثقافيــة؛ فالمجتمــع نفســه يُعلــي مــن شــأن

حقــل الدراســات العربيــة وتعليمهــا داف ًعــا قو ًيــا ،و ُمح ِّفـزًا مــن
الجــاد نحــو دراســتها وإتقانهــا.

أن هنــاك معاهــد متكاملــة الخدمــات مــن
لنــا أن نتصــور ّ
وأن هــذه المعاهــد
تعليــم وإقامــة فندقيــة ورحــات ترفيهيــةّ ،
عــدة الســتقبال طــاب اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا
ُم َّ

مــن مختلــف األنحــاء ،وكل طالــب يعــرف برنامــج الدراســة
والزيــارة واإلقامــة والترفيــه قبــل قدومــه ،بــل ويســتطيع أن
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يحـ ّدد قبــل القــدوم إلــى البلــد العربــي غاياتــه مــن تعلّــم اللغــة
برنامجــا
العربيــة ،وبنــاء عليــه يســتطيع المعهــد أن يضــع لــه
ً
متكامـ ًـا يح ّقــق غاياتــه ،ويعـ ُّد لــه معل ًمــا قــاد ًرا على مســاعدته

علــى بلــوغ غايتــه كذلــك ،أظننــا بذلــك قــد نفتــح أبوا ًبــا للعمــل

التخصــص العريــق الصــورة النمطيــة
علينــا أن نزيــل عــن هــذا
ّ

التقليديــة التــي تراكمــت فــي أذهــان ال ّنــاس عبر عقــود طويلة،
رســختها علــى نحــو ســلبي المعالجــات الدراميــة للعامليــن فــي
َّ

مياديــن اللغــة العربيــة بمختلــف مناحيهــا وحقولهــا؛ فصــار

فــي كليــات متميــزة ،تشــترط لاللتحــاق بهــا شـ ً
ـروطا تُضاهــي

الذيــن يعانــون وهــم يدرســون مــا ال يطيقــون ،أقتــرح أن تو ّفــر

ـب والهندســة وأقســام اللغــات
شــروط االلتحــاق بكليــات الطـ ّ
ً
مرتبطــا بعــدد محـ ّدد يتناســب
األجنبيــة؛ ويكــون القبــول فيهــا

المؤسســات التــي يعملــون بهــا وظائــف إداريــة مالئمــة لمــن
ّ

مــع فــرص العمــل المتاحــة لخريجــي هــذه الكليــات ،وأقتــرح

التخصــص فــي
لطــاب متميزيــن يمكــن إغراؤهــم بامتيــازات
ّ
هــذه الحقــول المعرفيــة التــي تتصــل باللغــة العربيــة ،فضـ ًـا

والســخرية؛ لمــا يســتدعيه فــي ذهــن المتلقــي مــن مواقــف

عــن التعليــم اإللكترونــي ،أو التعليــم عــن بعــد الــذي يجــب أن
يكــون هد ًفــا أصيـ ًـا مــن أهــداف المجامــع اللغويــة؛ فتعليــم

متخل ًفــا ومعقّــ ًدا ،ومتحذل ًقــا علــى نحــو يجعلــه أقــرب مــا

وغيرهــا.

اللغــة العربيــة ونشــرها هــو مــا يحفظهــا ويط ّورهــا ،ال أظــن أن

يكــون إلــى المه ـ ّرج.

بقــي هنــا أن نتحــدث عــن إصــاح مــا أفســده الدهــر ،أقصــد
هــؤالء الذيــن أُجبــروا علــى العمــل لســنوات أو عقــود فــي

وضعهــا فــي المجلــدات والكتــب وعلــى المواقــع اإلليكترونيــة
وحــده هــو مــا ســيحفظها.
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ومتخصصيهــا مثيــ ًرا للضحــك
الحديــث عــن اللغــة العربيــة
ّ
ـخصا
ســينمائية وتليفزيونيــة بـ َدا فيهــا معلّـ ُم اللغــة العربيــة شـ ً

إن إزالــة هــذه الصــورة النمطيــة تتطلّــب إعدا ًدا جــا ًّدا ومتميزًا
ّ

لصفــوة مــن المتف ّوقيــن يتــم اختيارهــم للدراســة األكاديميــة

أن تكــون فــروع الدراســة فــي هــذه الكليــات مرتبطــة بمجــاالت
علــوم اللغــة العربيــة التطبيقيــة كالتعليــم وتكنولوجياتــه،
والحوســبة والبرمجيــات العربيــة ،والمعجميــة اإللكترونيــة

ميــدان لــم يكونــوا راغبيــن فيــه ،وأقصــد هــؤالء المعلّميــن

ال يبــدي منهــم اســتعدا ًدا للتطويــر ،ومالحقــة االشــتراطات
التــي يجــب توافرهــا فــي معلّــم اللغــة العربيــة الــذي يجــب أن
يكــون مل ًّمــا بلغــة أجنبيــة واحــدة علــى األق ـ ّل ،ومل ًّمــا كذلــك
بعلــوم الحاســوب األساســية ،علــى أن يكــون تحويــل هــؤالء
إلــى الوظائــف اإلداريــة دون مســاس بمعاشــهم الوظيفــي،
وبذلــك تقــوم المؤسســات التعليميــة بعمليــات إحــال
وتجديــد تدريجــي تقـ ّدم فيهــا المتميزيــن المحبيــن ألعمالهــم
والمخلصيــن للغتهــم علــى المرغميــن علــى القيــام بعبئهــا.
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مـن عيـون التـراث

في جنة كاتب وأفياء كتاب
الكاتب شمس الدين ،والكتاب سير أعالم النبالء

بعد هذا التقديم الذي لم ِ
يوف عالمنا الجليل بعض حقه،
فالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
عالم علم غني عن التعريف وأشهر المترجمين المشهود لهم
على اختالف األزمان ،والذي تحفل حياته العلمية بالفرائد

عبد اهلل.

عليه معاصروه ابتداء وال غنى لمن جاء بعدهم عن نفائسه
المبهرة الشاملة حد الكمال إن كان لشيء دنيوي كمال ،فقد
أغنى عالمنا المفضال المكتبة العربية بالعديد من النفائس

وهذا العام يقع في خواتم العصر العباسي ،هذا العصر الذي

التي أعد منها وال أَع ّددها نحو مؤلفاته في علم الحديث

لم يلقب بالعصر الذهبي اعتباطا فقد اكتمل فيه الحراك

وهي :الميزان ،وتذكرة الحفاظ ،والمغني ،والموقظة ،وقد

بشقيه العلمي والديني ولم يكتفى بذلك فقد اتسع جدا حتى

برع أيما براعة في التراجم ومؤلفاته في هذا الباب كثر وعلى

شمل كل العلوم وهضم كافة الحضارات ،وتفرغ فيه العلماء

رأسها كتاباه تاريخ اإلسالم ،ومناط بحثنا سير أعالم النبالء

للكتابة المتخصصة الشاملة التي تمزج بين العلوم المتباينة

وهما ختام فرائده في علم التراجم لذلك حظي بقصب

كمزج النحل لمختلف الرحيق فتخرج لنا الشهد ،وهذا العصر

السبق في اكتمال األدوات وغزر المعارف وتنوعها وتفادي

هو الشهد الخالص من حيث شفاؤه للعلل العلمية كافة كأنه

أخطاء المؤلفات السابقة وإن كنت ال أرى أن إلمام كالذهبي

المعني بقول الشاعر:

إضاءة حول اسم الكاتب المصقع الذهبي
هو الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان

د .زيــنــب السيــد فــــكـــي
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ميالده وعصره ونفائسه:
ولد عالمنا شمس الدين في منتصف العام  673الهجري

أخطاء إال ما ال يخلو منه عمل بشري البتة.

الباحثة بمجمع اللغة العربية السوداني
مديرة دائرة اللغات السودانية
واللهجات المحلية

فيه البصر عاد ً
كليل ،أما لقب (الحافظ) فدرجة علمية ال
ينالها إال من حفظ عشرة ألف حديث فما فوق ،وكنيته أبو

والدرر وليس أدل على ذلك من إنتاجه الغزير الذي يعتمد

ال �أدري م��ن �أي��ن �أبت��دئ الحدي��ث ع��ن �شم���س العل��وم و�إم��ام ع�ص��ره والع�ص��ور م��ن بع��ده،
الحاف��ظ بوع��ي ،الم��درك با�س��تظهار ،الجي��د العر�ض ،الفائق ال�س��بك ،ال�سل���س الحديث،
القارئ النهم ،المرتب الأفكار ،العامل بجد ،قل نظيره ،وا�س��تحال مثيلهّ ،
العلمة الذي
ف��اق �س��ابقيه ،وتف��وق عل��ى معا�صري��ه ،و�أعج��ز م��ن �أتى بع��ده ،الأدي��ب الأري��ب ،والم�ؤرخ
المن�ص��ف عل��ى الرغم من ندرة الإن�صاف بي��ن الأحياء والمعا�صرين فكيف يكون �إن�صاف
الموت��ى والق��رون الغاب��رة ولك��ن م��ن طل��ب �ش��يئا بعزم��ه وحر���ص علي��ه رغ��م ا�س��تحالته
وا�س��تعان بنقاء ال�س��ريرة و�صفاء النوايا في ابتغاء الثواب من رب العباد� ،أثابه المولى
ف��ي الداري��ن ،فث��واب الدنيا خلود عمله وحوجة القا�صي والداني لخبايا �س��فره وناهيك
عن رفع ذكره في مجال�س العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء� .أما ثواب الآخرة فما
ال عي��ن ر�أت وال �أذن �س��معت وال خط��ر على قلب ب�ش��ر.

واللّمعان المنقطع النظير حتى أغشى األبصار فكل من أحد

ــة
ـــت ِم ْن ُك ِّل
النَّ ْح ُل لما َر َع ْ
فــــــاكه ٍ
َ
ين َّ
الع َسال
الج ْو َه َر ِ
َأ ْب َد ْت َلنا َ
الش ْم َع َو َ
َّ
نــــور ُي ْس َ
ضاء ِب ِه
َّيـــل
الش ْم ُع ِبالل ِ
ٌ
ـــت ُ

َّ
العــ َلال
ذن
والش ْه ُ
ِ
البـارئ ِ
ــد ُيبري ِب ِإ ِ

الذهبي وقديما قيل( :إن لكل حي نصي ًبا من اسمه) من

للذهبي نفائس أثرت المكتبة العربية على تواتر العصور

هذا المنطلق حاز الحافظ على تمام اسمه ابتداء من االسم

منها :السفر األول :كتاب (تاريخ اإلسالم) ،وهو من أمتع

األول (شمس الدين) فهو شمس المعارف والعلوم والدين

كتب التراجم وأجلها ،ومما ال يستغني عنه باحث أو قارئ،

والعلم صنوان ال يفترقان وعالمنا جمعهما معاً واسمه الثاني

فقد صور الذهبي من خالله أعالم األمة على امتداد سبعة

(محمد) كل محمد محمود الخصال وعالمنا كثر حامدوه،

قرون كاملة .السفر الثاني :كتاب (ميزان االعتدال في نقد

واسمه الثالث (أحمد) ويكفيه فخرا جمعه السمي المصطفى

الرجال) .السفر الثالث :كتاب (تذكرة الحفاظ).

جم ًعا هو له أهل ،واسمه الرابع (عثمان) وكل من سمي عثمان
له من السخاء والحياء سهم وافر ابتداء من عثمان بن عفان،
ولقباه (الذهبي) وقد أخذ من هذا اللقب النفاسة والعلو

إضاءة حول السفر الخالد سير أعالم النبالء
هذه اإلضاءة تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما وصف سفر
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بتحقيق شعيب األرناؤوط وآخرين ،وتعتبر هذه الطبعة هي
األفضل.

وصف سفر سير أعالم النبالء العلمي من خالل
منهج الذهبي
رتب الحافظ الذهبي كتابه على الطبقات ،حيث جعله على
أربعين طبقة تقريباً ،وهذا هو أسلوبه في عرض التراجم،
وهذا األسلوب له بذوره الدينية ولعل كل من انتهج هذ النهج
اعتمد على حديث المصطفى الذي أورده البخاري ونصه:
"خير أمتي قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ،وقد
أشار العيني في شرحه (عمدة القاري) إلى أن خير القرون
الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين.
إذن التقسيم على نهج الطبقات هو تقسيم إسالمي أصيل
كما أنه أقدم تقسيم زمني ُو ِج َد في التاريخي اإلسالمي،
هذه اإلضاءة تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما وصف سفر

نسخة أحمد الثالث األولى تعليق بخط الذهبي كتب على

سير أعالم النبالء المظهري والمخبري ،الوصف المظهري

الجهة اليسرى منها نصه" :في المجلد األول والثاني سير

ببيان عدد مجلداته وعدد طبعاته وهي:

النبي صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء األربعة تكتب من تاريخ

ً
أوال :من حيث عدد مجلدات السير:
بلغت مجلدات السير أربعة عشر مجل ًدا في مخطوطته

اإلسالم".

ثاني ًا :من حيث عدد طبعات السير:

األساسية والتي جعل الذهبي كتابه "سير أعالم النبالء" في

الطبعة األولى :طبعة دار الفكر بيروت ،وهي طبعة كاملة

أربعة عشر مجل ًدا راعى فيها التناسق من حيث عدد األوراق،

تحتوي على مجلد السيرة ومجلد التراجم المفقود والذي

ولم يراع في األغلب ناحية تنظيمية أخرى ،لذلك وجدنا

يحتوي على ترجمة شيخ اإلسالم.

النساخ فيما بعد لم يلزموا أنفسهم بتقسيم المؤلف.

الطبعة الثانية :طبعة دار الحديث ،وهي غير كاملة وقد

وقد أفرد الذهبي المجلدين األول والثاني للسيرة النبوية

ً
أصل لها.
اعتمدت طبعة الرسالة

الشريفة وسير الخلفاء الراشدين ،لكنه لم يُعِ ْد صياغتهما،

الطبعة الثالثة :طبعة التوفيقية ،وينقصها مجلد الفهارس لم

وإنما أحال على كتابه العظيم "تاريخ اإلسالم" ليُ َ
ؤخذا منه

يطبعوه باإلضافة إلى أخطاء فنية.

ويُ َ
ض ّما إلى "السير" فقد جاء في طرة المجلد الثالث من

الطبعة الخامسة :طبعة مؤسسة الرسالة وهي أشهر الطبعات
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ولم يكن نتيجة مؤثرات خارجية ،بل هو نتيجة طبيعية لفكرة
دينية بحتة تعتمد على حديث المصطفى اآلنف الذكر.
لقد كان الذهبي من أبرز علماء التراجم ،واسع االطالع،

غزير المعارف ال سيما في التراجم ،لذلك استعمل أسلو ًبا

فري ًدا في انتقاء التراجم ووضع لها العديد من األسس ،وهذه

األسس يمكن تلخيصها في خمسة عمد وهي:

العمدة األولى الع َّلمية:
لقد اشترط الذهبي العلمية ،فعمد على اصطفاء

األعالم وترجم لهم ،ولم يورد المغمورين والمجهولين ،وأظن

وليس كل الظن إث ًما ،أن سبب هذا التخيير هو الفوائد الجمة
التي ال تخلو منها تراجم األعالم ،وم ّما يدعم هذا المسلك
القول المأثور (من أخصب تخير).

األعالم ،بل ن َّوع تراجمه ما استطاع ،فأتت تراجمه شاملة
لفئات الخلفاء والملوك والسالطين والقضاة والوزراء
والمحدثين والفقهاء واألدباء واألطباء واللغويين والنحاة
والشعراء
وأرباب الملل والنحل والمتكلمين والفالسفة وانتهاء بمجموعة
من المعنيين بالعلوم الصرفة.

العمدة الثالثة الشمول المكاني:

لقد عمل الحافظ الذهبي على أن يخرج كتابه شام ً
ال

لتراجم األعالم من كافة أنحاء العالم اإلسالمي ،من أقصاه
إلى أقصاه فجمع التراجم من األعالم ابتداء من األندلس
غرباً إلى أقصى الشرق.

العمدة الثانية الشمول النوعي:
نوع معين من
لم يقتصر الذهبي في سفره هذا على ٍ
نـوفمبـر  ٢٠٢٠م
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وقال :هذا آخر العهد بك ،قلت :اللهم ال تمكر بنا) انظر
كيف ختم الخبر بالدعاء ً
قائل( :اللهم ال تمكر بنا) أال تجده
يشتمل على إيعاز بأن كل المسلمين عرضة للفتنة ،وأيضا أال
تتنسم فيه دعاء المصطفى (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي
على دينك) ،أهناك انصاف للموتى أبلغ من موقفه هذا؟
الشذرة الثانية :سيرة الحجاج بن يوسف

العمدة الرابعة التوازن الزماني:
سعى الحافظ الذهبي جاهدا أن يوازن ما استطاع في

أو قبيلة أو عصر أو ملك أو دولة ،وهذا أمر عزيز جدا.

ثانياً :إخالص النية وابتغاء األجر من الخالق ال المخلوق.

عدد األعالم الذين ذكرهم على امتداد المدة الزمنية التي

ثالثا :لطف العبارات وسالسة األسلوب وانسيابية العرض

استغرقها الكتاب والبالغة سبعة قرون ،حيث إننا لم نجد

ويسره.

عنده تفضي ً
ال لعصر ما على عصر آخر ،وتلك قمة الحياد
والعدالة والبعد عن التحيز البالغ الضرر.

شذرات منتقاة من سير أعالم النبالء
هذا السفر النفيس كله أطايب وأحسبه مما ال يستغني

العمدة الخامسة تباين التراجم طوال وقصرا:

عنه طالب علم والقاعدة تقول ما ال يؤخذ كله ال يترك جله

أرى أن الحافظ الذهبي لم يكتب كل علمه في تراجم األعالم

فمن فاته التبحر في هذ العلم الجم والبحر الزاخر بتفاصيل

التي تضمنها هذا الكتاب ،فهو عالم واسع االطالع في تراجم

كل من أثر في الحراك العلمي والسياسي والثقافي والديني

الرجال ،كما نالحظ في هذا الكتاب نوعين مختلفين من

ابتداء بخير األنام محمد المصطفى مبلغ الرسالة المحمدية

الترجمة ،فقد ترجم لإلمام أحمد بن حنبل أكثر من مائة

وحتى انتقال كاتبنا الذهبي من دار الفناء إلى دار البقاء .فال

صفحة بينما ترجم لجنكيز خان والحجاج بن يوسف الثقفي

تفوته هذه الشذرات التي أعجبتني جدا وكله معجب لكنني

في صفحة واحدة أو أقل ،ولم يفت هذا التباين على فطنة
الذهبي فبرر لهذا التباين بتباين مقدار الفائدة المتوقعة من
كل ترجمة ،فسيرة أحمد بن حنبل فيها من النفائس والنوادر
ما يُنتَ َف ُع بذكره ويُستَفاد منه ويُقتَدى به على مر العصور.
إذن فقد امتاز الذهبي عن رصفائه من المترجمين بثالثة
أمور ارتقت بسفره وكتبت له الخلود والسيرورة وهي:

أوالً :اإلنصاف والعدالة ،وعدم التحيز سواء لفرقة أو مذهب
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هذا األمير الذي ألفت المجلدات في ظلمه وعدوانه
وجرأته على الدين ورجاالته ،لم يفرد له الذهبي سوى نصف
صفحة فقط وختم تاريخه لسيرته بسطر غريب جدا فقد
قال عن الحجاج( :وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه ،وأمره
إلى اهلل ،وله توحيد في الجملة ،ونظراء من ظلمة الجبابرة
واألمراء) انظر هداك اهلل كيف لم يُغفِ ْل ذكر حسنات الحجاج
ثم فوض أمر الحكم عليه هلل عز وجل فهو وحده من يحق
ِ
يكتف
له الحكم على عباده وليس للبشر من األمر شيءٌ ،ولم

بذلك بل شهد له بالتوحيد الذي يكفل له حقوق المسلم على
أخيه المسلم ،ومضى ُم َذ ِّك ًرا بأنه لم يكن الجبار الوحيد ،بل

شمـس الـديــن الـذهبــي
له نظراء من األمراء والحكام ،وهذا عندي منتهى التذمم
وعدم التعرض ِل َعل َ ٍم ما من خالل سيرته.
أكتفي بهذا القدر إلثبات فرضية البحث القائلة بإنصاف
الذهبي لكل من أ َّرخ لهم من خالل سفره سير أعالم النبالء،
واإلنصاف في عمومه مركب صعب يشق على النفس حتى
ترتاضه ،أما إنصاف الموتى فغاية الغايات التي تقارب
المحال إن لم تكنه.

ً
سبيل.
اجتهدت الصطفاء األطايب ما استطعت إلى ذلك

الشذرة األولى :سيرة عبد الملك بن مروان وإغالقه
للمصحف
هذه الواقعة التي ذكرها كافة المؤرخين واتخذوها

ً
مدخل للحكم على عبد الملك وعصره ولكن الذهبي عندما
أوردها في معرض الحكاية عن غيره فقال( :قال ابن عائشة:
أفضى األمر إلى عبد الملك والمصحف بين يديه ،فأطبقه
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الــهـــدهــد..

ومنهج البحث عن الحقيقة

لق��د �ض��رب لن��ا الق��ر�آن الكري��م �أروع الأمث��ال ،وق���ص علين��ا �أح�س��ن
الق�ص���ص ،بتعابي��ر رائع��ة و�أ�س��اليب ماتعة ،تركيبا ودالل��ة .ومن جملتها
ما ت�ضمنته �سوره من ذكر الحيوانات؛ لتحقيق �أغرا�ض داللية وبالغ ّية
عديدة.
و�إن المتعق��ب ل�س��ور الق��ر�آن الكري��م ليج��د �أن المذك��ور م��ن الحيواني��ات
ه��و :الإبل ،والبغ��ال ،والبقر ،والبعو�ضة ،والثعب��ان ،والجراد ،والحمير،
وال�س��بع ،وال�س��لوى
والح��وت ،والخنزي��ر ،والخي��ل ،والذئ��ب ،والذب��ابّ ،
(طائ��ر) ،وال�ض���أن ،وال�ضفدع ،والعجل ،والعنكبوت ،والغراب ،والفرا���ش،
والق��ردة ،والقم��ل ،والكل��ب ،والماع��ز ،والنح��ل ،والنم��ل ،والهدهد.،
وال �ش��ك �أن ه��ذا ال�س��جل المعجم��ي لأ�س��ماء الحيوان��ات ي�ضف��ي ر�ش��اقة
عل��ى حمولته��ا الداللي��ة؛ لتتطاب��ق وعنا�ص��ر ال�س��ياقات والمقام��ات التي
وردت فيه��ا.
وإذا كان القرآن الكريم قد نقل لنا مفهوم (البحث) من خالل فعل الغراب
ض﴾ ليعلِّم ابن آدم كيف يعالج مشكالته
الذي بعثه اهلل ﴿يَبْ َحثُ فِ ي ْالَ ْر ِ

النفسية واالجتماعية واإلنسانية بشكل عام ،فإنه قد بين منهجه من
خالل ما تضمنه جواب الهدهد -وهو يبرر تغيبه عن االجتماع الذي
عقده سيدنا سليمان  -في قوله تعالى:

﴿ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [النمل]25-22 ،

والطريف في هذا أن الهدهد قد سلك في جوابه مسلك الخطاب

أ .د .لعبيدي بوعبداهلل

جامعة محمد الخامس أبو ظبي

الهادئ والهادف والهادي:
الهادئ -من خالل انسجام بنيته الصوتية-؛ ألن موقف دفاعه وإجابته
عن االستفسار الموجه إليه لم يخرجه عن الهدوء والتأدب مع نبي
اهلل .والهادف؛ ألن انتظام البنية التركيبية لم تخرج عن محايثة قصدية
الخطاب .وهو ٍ
هاد ألن البنية الداللية كانت دليل سيدنا سليمان -
للتواصل مع بلقيس فيما بعد.
واألطرف من هذا أنه اتبع خطوات إجرائية منهجية ،نوجزها فيما يأتي:
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 -االهتمام بمصدر المعلومة :وذلك في قولهَ ﴿ :و ِجئْت َُك مِ ن

أدت به إلى إصدار حكم أنهى به نقله الحقيقة﴿ :أَ َّل يَ ْس ُج ُدوا ْ
ِ َّ
لِ﴾.

-بخالف الخبر ،-وفي ذلك تدليل على اهتمامه بالمصدر

والمالحظ أن في قوله﴿ :يُـخْ ِر ُج الْ َ
ـخ ْب َء﴾ استثمار لمعارفه

َسبَ ٍإ﴾ ،بل وصف (النبأ) بـ (اليقين)؛ مع أنه ال يحتمل الكذب

الذي سيبني عليه استنتاجاته.

 دقة الوصف :في قوله ﴿ا ْم َرأَ ًة تَـ ْم ِل ُك ُه ْم﴾ بدل ( َم ِل َكة)،وقوله﴿ :مِ ن ُك ِّل َش ْيءٍ ﴾ بدل (كل شيء)؛ ألن في قوله هذا أو
ذاك حكم مسبق بملَكِ ّيتها للخلق ولكل شيء.

المسبقة وتجسيد لقناعته اإليمانية.

وهكذا يمكن اعتبار منهج الهدهد في التعاطي مع ما وجده
في سبأ منهج البحث السليم؛ في صحة النقل ودقته ،وجودة
الوصف والتحليل وموضوعيته ،وتبني الموقف المالئم مع

 -التمهيد للموضوع :في ما تقدم من الوصف تمهيد مناسب

حسن استدالل .فكانت عناصر خطابه منظومة منهجية

للدخول في صلب الموضوع.

متكاملة ،ومفاتيح داللية أثمرت إسالم أمة بكاملها.

 التقيد بموضوع واحد :ويظهر من خالل البنية الدالليةلجواب الهدهد أنه لم يتحدث إال في موضوع واحد وهو
العقيدة ،وهو في غاية الدقة واألهمية ،أراد اهلل  -نقله على
لسان طائر .وهو ما يؤكد ق ّيوميته على جميع مخلوقاته،
وأنهم لما تساووا في أصل الخلقة تساووا في اإليمان به
والدعوة إلى عبادته.
 توظيف االستقراء :في قولهَ ﴿ :و َق ْو َم َها﴾ ،واالستقراءمسلك لفهم أعمق للظواهر من خالل االنتقال من جزئيات

القضايا للحكم على كلياتها.
 -تبني الموقف :كل األدوات المنهجية والمراحل اإلجرائية
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