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افتتاحيـة العـدد

ُ
ّ
قلـــــعــــــة ِعــلْـــــم،
الـشـــارقـــــــة
ـــرح معـرفـة
ُ
ومنــارة ثـقـافــةَ ،
وص ُ

ّ
للشارقة في رقبة ُك ّل ُمثقَّ ٍف َد ْي ٌن ُم َ
ست َح ٌّق

ُ
ف من عُنوانه ،و ُتع َر ُ
الكتاب ُيع َر ُ
العتيقة
ف المد ُُن
ُ
والحواض ُر ال ُم ُ
نيفة بمبانيها وقصورها ،وأسوارها وأبوابها،
وزجت بك األسفا ُر إلى
وتاريخها وساستها ،وإذا َر َمتْ َك األقدا ُر ّ
الشارقة الباسقةّ ،
ّ
الشامخة الباذخة ،فإ ّنك ستحم ُد ما فعلَتْ بك
بالك ،و َي َق ُّر بَل ْ ُ
وسيَ ْهنَأ ُ ُ
بالك ،و َيبْ َه ُت َك
األ ّيا ُم ،و َق َّد َر ْت ُه لك اللّياليَ ،
ما ترا ُه من مآذنها و ُقبَبِها ،وصوامعها ومساجدها ،ومعاهدها
وحصونها ،وحدائقها و ُمنتزهاتها،
وجامعاتها ،وقالعها ُ

ودورها و ُبيوتها ،وقصورها وناطحات سحابها.
وحين تتج ّو ُل في ضواحيها وأحيائها ،وتمشي في
ً
مأنينة هادئة َت ُ
شوارعها وحاراتهاّ ،
نزل بك ،وسعادة
فإن ُط

ً
ً
ّ
وسكينة إيمانيّ ًة ُت َس ْر ِبلُك،
تتغشاك،
وبهجة ند َّي ًة
غامر ًة تنتا ُبك،
وتعود بك ال ّذاكر ُة إلى الفردوس المفقود ،والمجد التّليد الذي
الساحرة ،اآلسرة العاطرة.
شيَّ َد ُه األجدا ُد في أرض األندلس ّ
األندلسي قد ولّى ،وإذا كان ُ
زمن
هبي
ُّ
وإذا كان العصر ال ّذ ُّ

بني أ ّميّة الجميل قد انقضى ،وفتر ُة ازدهار العلوم والفنون

د /امحمد صافي المستغانمي
األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة

في الدّولة اإلسالميّة في عهد بني العبّاس قد اندثرت وغابت،
َ
فإن إمارة ّ
ّ
تاريخ الثّقافة
الشارقة رسمت في العصر الحديث

ً
ً
ً
ناصعة
شرقة غ ّراء،
صفحة ُم
وكتبت بحروف المجد ال ّذهبيّة
َ
َ
ّ
وأوديسة ّ
الشعر
ملحمة الثّقافة والعِرفان،
وسطرت
بيضاء،
الشعر ،ورفعت َ
وأحيَتْ بيوت ّ
راية التّعليم ،وشيّدت
والبيانْ ،

المحافل والمجامع ،وهي ُتنادي بملء فيها في ّ
كل محفل،
كل مجمع ُم ً
وترف ُع عقي َرتها في ّ
أن اغدوا إلى
نادية األجيالِ :

واس َع ْوا في طلب العلم به ّمةُ ،
وخذوا
َح ْرثِكم على بصيرةْ ،
صن الثّقافة الحصين ،واعتصموا
الكتاب ب ُق ّوة ،وأ ْ ُووا إلى حِ ْ
بحبل اإليمان المتينُ ،
ولوذوا ب ُركنه ال ّركين ،واستمسكوا

ُ
والك ّراسّ ،
فإن العل َم لألجيال
بالقلم وال ِق ْرطاس ،والكتاب
نِبراس ،وهو زين ُتكم في أعين النّاس ،وهو ورق ُتكم النّاجحة،
ُ
وتجار ُتكم ال ّرابحة ،وبطاق ُتكم الثّقيلة يو َم ُت ُ
أعمالكم عند
وزن
ملك النّاس إله النّاس.

ال أريد االبتعا َد عن ّ
السامقة ،ومعالمها الثّقافيّة
الشارقة ّ
الباسقة ّ
الشاهقة التي تشه ُد عند القاصي والدّاني ،والقريب
ً
ً
الصديق واللّدودَّ ،
وفلسفة
حكمة بانية،
بأن وراءَها
والبعيد ،و ّ

ً
ً
ورسالة سديدة ،وإلها نصيرا ،ور ّبا غفورا.
ورؤية رشيدة،
واعية،

من جديد ،وبعثته من هُ مود ،وح ّركته من ُجمود ،وعادت بمجد
وس ُم ّوه و ُبذوخه،
الحضارة اإلسالميّة إلى عنفوانه وشموخهُ ،
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افتتاحيـة العـدد

َ
الحافلة بالمكارم ُّ
وكما ّ
تدل
أن البيوتَ العامر َة بالخير،
أن أصحابها ذوو َف ْ
على ّ
علم وحكمة،
ض ٍل و ُنبل،
َ
وأصحاب ٍ

ُ
ُ
والممالك واإلماراتُ ،
المدن والحواض ُر،
وه ّمة وفطنة ،فكذلك
ُ
وجمالها ،وتنظي ُمها وتنسي ُقها ،على بانيها
َيد ُّل مظه ُرها
ومؤسسها.
ّ

في عهده الجميل.
وإذا كانت قرطبة ،صاحبة ال ّزهراء ،وقصر الحمراء،
ومسجدها العظيم العتيق ،وقصرها البديع األنيق ،فاتنة
المالمحُ ،مح ّركة القرائح ،قد أثارت َشج َو ابن زيدون وح ّركت
عواطفه في قوله متغ ّزال بوالّدة بنت المستكفي:

اريخ ُ
وإذا كان التّ ُ
يذك ُر َف ْ
ص ْق ِر
ض َل الخليف ِة المؤ َّي ِد ال ُمس َّد ِد َ
الفعلي لبالد األندلس،
المؤسس
قريش عبد ال ّرحمن الدّاخل
ّ
ّ

إنــي ذكـرتُ ِ
ِ
هـراء) ُمشتاقـا
(بالز
ـك
ّ

الذي استطاع بالمواهب ال ّر ّبانيّة التي أنعم الله الجليل بها
عليه أن يض َع اللّبنات األولى في صرح األندلس العظيم ،وإذا

ِ
ٌ
أصائلـــه
اعتـــالل فـــي
سيــــم
وللن
َّ
ِ

ُ
كان التّ ُ
السديد،
اريخ
يحفظ صنائ َع هارون ال ّرشيد ،ذي ال ّرأي ّ
الش َ
الذي جعل شغلَه ّ
اغل نش َر العلوم ،وتعليم اللّغة ،وتحفيظ

القرآن ،ورواية الحديث ،حتّى كتب عن عهده المجيد العال ُم
ال ّزاه ُد عب ُد الله ُ
بن المبارك كلمته المشهورة التي رواها عنه
ُ
ّينوري في تاريخ الخلفاء" :ما رأيتُ عالما وال
ابن قتيبة الد
ّ
للح ُرمات ،في
قارئا للقرآن ،وال ساب ًقا للخيرات ،وال حافظا ُ
ام بعد أ ّيام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأ ّيام الخلفاء
أ ّي ٍ

والصحابة ،أكث َر منهم في زمن ال ّرشيد وأ ّيامه .لقد
ال ّراشدين
ّ
َ
القرآن وهو ُ
ابن ثماني سنين ،ولقد كان
كان الغال ُم يجم ُع
الغال ُم يستبح ُر في الفقه والعلم ،ويروي الحديث ،ويجم ُع
الدّواوين ،و ُيناظ ُر المعلّمين وهو ُ
ابن إحدى عشرة سنة ،ولم
يكن ذلك ّإاّل بكثرة إنفاقه واهتمامه بالعلم والعلماء وطالّبه
الصغر".
منذ ّ

ُ
يحفظ للخليفة المأمون ُح ْس َن صنيعه في
وإذا كان التّاريخ
تحفيزه العلماء واللّغو ّيين على ترجمة كتب الحكمة اليونانيّة،

األرض قد راقـا
طلق ومرأى
واألفق ٌ
ُ
ِ

إشـفـاقــا
كـأنّـــه َر َّق لـــي،
َّ
فــاعتـــل ْ
كي،
القرطبي،
وإذا كانت قرطبة تفخ ُر باإلمام
األلمعي ال ّذ ّ
ّ
ّ

الذي ّ
خط بأنامل العلم واإليمان ُمصنّ َفه الفريد :الجامع
ألحكام القرآن ،وتزهو بالمحدّث الحافظ ابن عبد البَ ّر صاحب
التّمهيد واالستذكار ،وابن حزم ّ
اهري الفيلسوف الفقيه
الظ ّ
األديب األريب ،صاحب التآليف الجليلة والتّصانيف العجيبة،
ُ
ُ
الساحر ُة اآلسر ُة ،العاطر ُة
غرناطة
وإذا كانت
المدينة ّ
وسهولها ،وعُشبها واخضرارها ،ومفاتنها
النّاضر ُة بتاللها ُ

ومحاسنها قد َسبَت ّ
الشعراء واألدباء ،وعزف أحدُهم على
طرب الوجدان:
قيثارة الوصف ُمتغنّيًّا بما يس ُّر النّ َ
فس و ُي ُ
فــض ٌ
ُ
والمـسـك تُ ربتُ ـهـا
ــة،
هارهـا ّ
أ ْن ُ

صبــاء
والــــد ُّر َح
روضتُ ـهــا
َ
ـــز َ
والخ ُّ
ّ
ُ
ـــر ُّق ِب ِ
ِ
ـــــه
ـط ٌ
ــهــا لُ ْ
ــــف َي ِ
وللـهــواء ِب َ

وشتّى أسفار العلوم وتصانيف الفنون من الفارسيّة والهند ّية
مجلس ُه قِبل َ ًة للعلماء والفقهاء ،وموئالً
والسريانيّة ،وكان
ُ
ّ

أهــو ُاء
ــــر ُّق ويبـــدو
ُ
ـــن ال َي ِ
َم ْ
منــه َ
صاحب البحر
وإذا افتخرت غرناطة بأبي حيّان الغرناطي
ِ
لسان الدّين
ترسل
المحيط والنّهر المادّ ،واألديب الجهبذ ال ُم ّ
ِ

شج ُع المترجمين بإعطائهم زنة الكتاب
في ذاكرته أ ّنه كان ُي ّ
المترجم ذهبا ،جزا ًء ِوفاقا على ه ّمتهم العالية في التّرجمة،
َ

ولسان شعرها ونثرها في ريحانة
بن الخطيب عمي ِد أدبها
ِ
ُ
الكتّاب....
يحفظ ّ
ُ
قلت :إذا كان التّ ُ
كل هذا وذاك ومثلَه معه في
اريخ
سجالّته ال ّذهبيّة وقراطيسه الفضيّة ،وقد خل ّ َد هؤالء وأمثالَهم

ّ
خواص أهل الثّقافة لمذاكرة العلم
للشعراء واألدباء ،يؤ ّم ُه
ُّ
واألدبّ ،
والشعر والفقه والفتاوى ،وإذا كان التّ ُ
اريخ قد َحف َِظ

وحرصا منه على َجلْب العلوم والفنون من كل أصقاع العالم
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صنع أحداثه ،وتشييد أمجادهّ ،
فإن التّاريخ
م ّمن شاركوا في ُ

صبًا
المعاص َر قد وقف ُمتْ َعبًا كليال ،وجثا على ُركبتيه َن ِ
َم ْحسورا ،وكلّما نظر وأبصرّ ،
وفكر وقدّرّ ،
ينقلب
فإن بص َر ُه
ُ

ُ
ص على َعقِبيْه مغلوبا َمدْحورا ،لما رآه
إليه حسي ًرا،
وينك ُ
ويأ َن ُس ُه في شارقة العلم والعِرفان ،عاصم ِة الكِتاب ،ومأوى
المث ّقفين ،و َمال ِذ األدباء ،و َم ْوئ ِل ّ
حج ِة األبيناء
الشعراء ،و َم ّ
البلغاء ،ومقص ِد ال ُمعجميّين ،وملجأ أهل الفنون واألكاديميّين،
البارعين في شتّى الفنون والعلوم.
نس ًجا من األوهام،
وليس هذا الكال ُم ض ْربًا من الخيال ،وال ْ
ُّ
والحق النّاطق،
الصادق،
وال ِ
ضغثًا من األحالم ،وإ ّنما هو الواق ُع ّ
يعيش في ّ
ُ
الشارقة وأكنافها ليس بحاجة إلى أن أروي
ومن
ُ
الوصف كال ُمعاينة ،وال النّعتُ كال ُمشاهدة.
قصتها ،فليس
له ّ

وعلى ال ّرغم من بضاعة التّعبير ال ُمزجاة ،فسأجته ُد في
ذكر مفاتن مدينة ال ُمدن ،وحاضرة الحواضر ،وإذا َك َّل ُحسا ُم

ُ
تحفل بالكتاب ،يأوي إليها
واستحقاق .أربعون ربيعا وهي
ُ
جيوش ال ُمثَ ّقفين ،ويأ ِر ُز إليها األدب ،ويحتمي بحماها العلم،
ُّ
وتستظل بظاللها الوارفة الفنونَ .مج ٌد ُم َّ
ؤث ٌل و ِر َثتْ ُه كاب ًرا

فالش ُ
ّ
ُ
ارقة َب ْد ُر
معارض الكتب العالميّة
عن كابر ،وحي َن ُت َع ُّد
المؤسسات التي ُتعنى
سمائها ،و ُذرو ُة سنامها ،وحي َن ُتحصى
ّ

واإلسالميّ ،
فإن مراكز اإلشعاع
العربي
بالكتاب في العالم
ّ
ّ
ومؤسسات الكتاب ،ودور النّشر ،ودائرة الثّقافة،
العلمي،
ّ
ّ
عج ُب
وهيئة الكتاب في الشارقة ت ُب ُّز
ُ
وتغلب ،وتتف ّو ُق و ُت ِ
و ُتط ِر ُب.

وإذا بحثتَ أ ّيها ّ
تبوح
الشاعر ال ُمبدع عن بيتٍ تأوي إليه،
ُ
فيه بأسرار ّ
الشعر ،و ُتف ِر ُغ مكنونات األدب ،و ُتفضي بلواعج
فإن بيتك ّ
بيعي موجو ٌد في ّ
اإلبداعّ ،
الشارقة التي تقيم
الط ّ

ّ
للشعر بيوتا ودُورا ،بل ّ
الكاتب
األريب
األديب
إن حاك َمها
َ
َ
َ
يخ الثّق َ
الش َ
المؤ ّر َخ ّ
ِف الهُمام الدكتور سلطان بن محمد

صريع يفتِ ُن ُه
فح ْسبي أ ّني اجتهدت ،ولستُ أ ّو َل
بيانيَ ،
ٍ
ُ
المفاتن ،وتق ُتلُه
الجمال ،ويأخ ُذ بلُبّه ال ُّروا ُء والبها ُء ،وتستهويه

يبني ّ
للشعر بيوتا في العواصم العربيّة
القاسمي أبى إالّ أن
َ

الش َ
ُ
يكفي ّ
عاصمة الكتاب دون ُمنازع،
ارقة فخ ًرا أ ّنها
وحاضر ُة الثّقافة َ
لقب ُمستَ َح ٌّق قطفته عن جدارة
دون ُمقارعٌ .

أرجو يا قارئي الكريم أن تزو َر بيتَ ّ
السودان،
الشعر في ّ
فإ ّنك ستسمع أشعارا تس ُّر الخاط َر و ُتس ِع ُد ال ِوجدان .أرجو أن

المحاسن.

وبعض البلدان األفريقيّة.

يوليو  ٢٠٢٢م

11

افتتاحيـة العـدد

تزو َر بيت ّ
ُ
الشعر في م ّراكش والقيروان،
وستعزف قيثاراتُ
ّ
الشعر لك أعذب األلحان ،و َو ِّل َوجهك شط َر شنقيط ،فإ ّنك

وكفى حاكمها أجرا عند الله تعالى الضطالعه بهذا المشروع
الذي تعجز عنه سوا ِب ُق الهم ُم ،وتنو ُء بحمله ُش ُّم الجبال

َ
ومصر وغيرهاّ ،
لسان حالك س ُي ِق ُّر لشارقة العرفان
فإن
ُ
بالصدق داعيا لحاكمها الهُمام الذي جعل
وسينطق
بالسبق،
ّ
ّ

الصبح تحم ُد األ ّمة
المعجمي متواصل ،والجهو ُد تترى ،وعند ّ
ّ

منها دمشق األمو ّيين في عهدها المجيد ،وبغداد العبّاسيّين
هبي.
في عصرها ال ّذ ّ

ويحفظ تاريخها.

واج ٌد من ّ
الشعر وفنون القول ما يشفي العليل ويروي الغليل،
ِس على ذلك بيوتَ ّ
السمراء واألردن،
الشعر في أفريقيا ّ
وق ْ

والح ْسنا ُء اإلياد ّية
أ ّما الغيدا ُء ال ُمضر ّية ،وال َهيْفا ُء التّميميّةَ ،
فشأ ُنها في ّ
أي شأن! هي في أحسن حال ،وأ ْهنَإ
الشارقة ُّ
ُ
ُ
الميمون
س لها حاك ُمها
المفتون بجمالها جمعيّاتٍ
أس َ
مقامّ .
وخصص مدارس لتعليمها ،وشيّ َد معاه َد لتدريسها،
لحمايتها،
ّ
وأنشأ مجمع اللغة العربيّة بالشارقة ليكون همزة وص ٍل بين

المجامع اللغو ّية في األقطار العربيّة والمراكز اللغو ّية الدّوليّة
لقضاء مآربها ،وس ّد حاجاتها ،والتّمكين لها ،وتذليل العوائق

وتحييد المزالق التي ُ
تقف أمام نشرها وتعميم الحديث بها.
وهل ُيضا ُم شِ ٌ
العربيّة في الشارقة في عرينهاْ ،
بل يحيا في

ٌ
كنف والده ّ
كريمة في بيت أبويها؟ وهل
الضرغام؟ وهل ُتظل ُم
ٌ
أبي شهم هُ مام؟؟
س ُح ّر ٌة
ُت َم ُّ
عقيلة ُ
زوج ّ
بسو ٍء وهي في حِ مى ٍ

مجمع اللغة العربيّة بالشارقة صغي ُر ال ُعمر ،لكنّه ُولِ َد
كبيرا .هو اليوم في زهرة الحياة ،ستّة أعوام قضاها في جمع
ّ
الصدع ،و َر ْتق ال َفتْق ،والحم ُد لله أ ّوال
الشمل
العربي ،ورأب ّ
ّ

ٌ
إن ّ
وآخرا على إنعامه وتوفيقه ،ث ّم ّ
موصول إلى
الشك َر والثّنا َء

القاسمي
مؤسسه وبانيه رج ِل العربيّة وحامل لوائها سلطان
ّ
ّ
الذي ال يألو ُجهدا وال يدّخ ُر ُو ْسعا في دعم ّ
ُ
ينهض
كل مشروع
بالعربيّة و ُي ّ
مجلس اللّسان في موريتانيا عن
مك ُن لها ،وما
ُ
العالمين ببعيد ،ومشاري ُع مجمع الخرطوم على أياديه شاهدة،
وجائزة الدّراسات اللغو ّية والمعجميّة بفضله وإغداقه على
الفائزين متحدّثة ناطقة.
ولو أ ّننا وقفنا فقط عند مشروع المشاريع اللغو ّية ،و ُذروة
سنامها :المعجم التّاريخي للغة العربيّة ،لكفى الشارقة فخرا،
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والقِمم ،وقد رأى العالمون منه في أعوام قالئل سبعة عشر
مجلّدا لخمسة األحرف األولى من حروف العربيّة ،والتّحرير

السرى ،وتجنى ثمرات أعظم مشروع يخدم لغتها،
العربيّة ُّ
ُ
القرآن الكري ُم َف َحد ّْث
َاب اإلسالم ،وهو
وإذا جئنا إلى ُل ّب ُلب ِ
سان وال تتل َ ْجل َ ْجّ ،
وأفص ْح أ ّيها الل ّ ُ
فإن العناية به في
وال َح َرج،
ِ

ؤججُ نا َر اإليمان ،وتسح ُر ال ُمهَج.
شارقة العرفان ُت ّ

وانظر – يا رعاك الله – إلى مراكز تحفيظ القرآن المشيّدة
باإليمان في ّ
كل مكان ،وامأل ناظريك بالمساجد الشارقيّة التي

حي وال ضاحية ،واجته ْد أن تصل بنظرك وتأ ّم ْل
ال يخلو منها ّ
واستمتِ ْع بجوهرة الدّور ،و ُد ّرة القصور :مجمع القرآن الكريم
في ضاحية مويلح الذي هو ٌ
آية في الجمال ونادر ُة ال ّزمان في
الف ّن والعمران.

يض ّم بين أفيائه سبعة متاحف للقرآن الكريم ،ما ّ
فكر فيها
ُ
جان! إ ّنها ِمنّ ُة ال ّرحمن على ّ
إنس وال ّ
الشيخ ُسلطان ،أثابه
قبل ٌ

وح ّق لك – ببناء اإلنسان!
فأنت تفخرين – ُ
وإذا تسابق المتسابقون لجمع المال وحشد رجال األعمال
من ّ
كل حدب وصوب ،وتوفير التّيسيرات الما ّد ّية ،والمل ّذات

والتّفنّن في ّ
الشهوات ،فأنتِ ُتسابقين ال ّزمن في صناعة
ّ
الضمير ،وبناء ال ِقيَم ،وحماية األخالق ،وتغذية العقول بشتّى
العلوم والفنون ،وتعملين في صمتٍ على غرس سالح العلم
في نفس ّ
كل إنسان ،فأنت ال ُتحسنين غير الحوار ،وتوصيل

السالم ،بأعذب بيان وأسطع ُبرهان؛ فطوبى لك في
رسالة ّ
والحسنى لك في اآلخرين ،وشكرا لك فقد أعدت إلى
األ ّولينُ ،
األذهان والعَيان صور ًة حيّة للفردوس المفقود.

وكتبه الفقير إلى رضوان ربّه
امحمد صافي المستغانمي
الشارقة ٢٠٢٢ /٦ / ١٦م
الموافق لـ  ١٦من ذي القعدة  ١٤٤٣هـ

الله المنع ُم المنّان أعلى الجنان ،وما ذلك على الله بعزيز ،وهذا

دعاؤنا وال نملك من الله شيئا.
ٌ
ّ
حديث ذو شجون ُيثي ُر األشجان،
إن الحديث عن الشارقة
ُمتَش ّع ٌب يعج ُز عنه البيان ،ولو ّ
ِصقعًا
أن متكلّما فصيحا م ْ
َذ ِر َب اللّسان ،بسط لنفسه العَنان ،ألبدع فيها قصائد كال ّد ّر

والجمان ،واللّؤلؤ وال َمرجان ،ول ْو ّ
أن ُمغنّيّا موسيقيّا وصفها
ُ
طرب ال ِوجدان ،ول ْو
باإليقاع ألبدع فيها أروع األلحان التي ُت ُ

ّ
رساما ماه ًرا خِ ّريتا را َم أن يرسم لها صور ًة لجادت
أن ّ
أنامل ُه بأبدع مشه ٍد يرسم ُه فنّان ،وتعكسه عدساتُ التّصوير

المتط ّورة في هذا ال ّزمان.

الساحرة ،آ ٍه أ ّيتها البهيّ ُة القاهرة! إذا
آهٍ ،أ ّيتها الفاتنة ّ
تباهت ال ُم ُ
بمؤسسات
السحاب ،فأنت تتبا َهيْ َن
ّ
دن بناطحات ّ
الكتاب! وإذا تفاخرت ال ُمدن بعظيم المباني وشاهق العمران،
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أخبـار املجامــع

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
أكد صاحب ّ

السمراء
العربية في
واق ُع ال ّلغة
ِ
ّ
ّ
الـقارة ّ
اإلفريقية
العربية في القارة
ندوة ال ّلغة
ّ
ّ
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العربيّة في عد ٍد من الدول اإلفريقية.

القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،أن قارة

وأشار سم ّوه إلى جهود ّ
الثقافي
الشارقة في العمل
ّ

ثقافي وتراثي كبير في ش ّقيه المادّي
إفريقيا تحتوي على إرث
ّ

وتأسست خاللها
والتّعاون اإلفريقي الذي بدأ منذ زمن طويل،
ّ

والمعنوي ،شامالً اللغة العربية والثقافة اإلسالمية والكثير من

المنصات الثّقافية،
قاعة إفريقيا في الشارقة التي ُت َع ُّد أقدم
ّ

المعارف والفنون والوثائق والمخطوطات التّاريخيّة.

وأقيمت فيها الكثير من الفعاليات واألنشطة الثقافية في

جاء ذلك خالل مداخلة سم ّوه في ندوة "اللغة العربية

اإلمارة ،الفتا ً سم ُّوه إلى دور المؤسسات الثقافيّة والعلميّة في

في القا ّرة اإلفريقية" التي أقيمت في دارة الدكتور سلطان

تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والثقافية المعنية في

القاسمي صباح اليوم الخميس بمشاركة نخبة من علماء اللغة

التاريخ والثقافة اإلفريقية لتوثيق اإلرث الثقافي المشترك.
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للتخاطب والتّواصل ،ومدى انتشارها وأبرز التّحديات التي

وأكد سم ّوه على ضرورة التعاون مع المؤسسات المعنيّة
بالشأن الثقافي والمراكز اللّغو ّية ،ودعم األدباء والمثقفين

تواجه انتشارها ،والمقترحات التي من شأنها أن ُتع ّزز

وإحياء األنشطة الثقافية التي تعزز من اللغة العربية وتسهم

حضورها وحسن استخدامها في لغة التواصل اليومي ،ولغة

في الحفاظ عليها واستمرارها وفق أسسها واستخداماتها
موجها ً سموه بدعم ُ
الكتّاب واألدباء األفارقة من
الصحيحة،
ّ

الكتابة والمراسالت في الدول التي تعتمدها لغة ثانية.
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن هذه الندوة ،كانت بدعوة من مجمع

خالل إحياء األمسيات واألنشطة الثقافية وطباعة وترجمة

اللغة العربية بالشارقة الذي يرأسه صاحب السمو حاكم

إصداراتهم وكتبهم ،وإنشاء رابطة اللغويين في إفريقيا التي

الشارقة ،وأمينه العام الدكتور امحمد صافي المستغانمي.

وس ُبل التّمكين للسان
ُتعنى بدراسة قضايا اللغة العربيّة ُ
السمراء.
العربي في القا ّرة ّ
ّ

وحضر ها ّ
كل من أصحاب السعادة الدكتور عبد الله
محمد العويس رئيس دائرة الثقافة ،وجمال سالم الطريفي
رئيس الجامعة القاسمية ،ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة

وفي شأن التّعليم والتّربيّة ،لفت سم ّوه إلى ضرورة تأهيل
الصحيح والنافع ،ويكون ذلك التأهيل والتّدريب
األفراد بالعلم ّ
باللغة العربية السليمة مشيرا ً إلى التعاون الكبير مع العديد
من الدول اإلفريقية في استقطاب الدارسين للجامعة القاسمية
وتخريج كثير منهم ليصبحوا مؤهلين بالعلم والمهارات
الالزمة لخدمة بلدانهم والحفاظ على تاريخها وثقافتها.
السمو
وث ّمن المشاركون في الندوة الدعم الكبير لصاحب ّ

الشارقة لإلذاعة والتلفزيون ،والدكتور عيسى صالح الحمادي
مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة.

قارة إفريقيا تحتوي
ثقافي
على إرث
ّ
شقيه
وتراثي كبير في ّ
المادي والمعنوي،
ّ
شامالً اللغة العربية
والثقافة اإلسالمية
والكثير من المعارف
والفنون والوثائق
والمخطوطات
اريخية.
الت
ّ
ّ

ّ
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحرصه على دعم
المجاالت الثقافية المتن ّوعة في كافة البلدان ،ودعمه إلنشاء
المعاهد والمراكز اللغوية والثقافية التي من شأنها تعزيز
العمل الثقافي والحفاظ على مختلف أنواع الثقافة والتراث
الموجودة في إفريقيا.
كما قدّم العلماء اللّغو ّيون المشاركون الذين جاءوا من
سبع دول إفريقيّة هي ساحل العاج ونيجيريا وكينيا كوناكري
السودان والتشاد ومالي ،نبذة حول تاريخ
والسنغال وجنوب ّ
ّ
اللغة العربية وواقعها في الدول اإلفريقية ،وأهميّتها كلغة
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وائية أحالم مستغانمي
الر ّ
ّ

العربيـة ّ
بالشارقـة
فـي ربـوع مجمـع ال ّلغـة
ّ

ّ
بالشارقة الكاتبة ال ّروائيّة
استقبل مجمع اللغة العربيّة
الجزائر ّية أحالم مستغانمي ،وتجولّت خالل زيارتها في أروقة
المجمع وتع ّرفت على مكتبته التي أثنت عليها لما تزخر به من
أنواع المصادر والمراجع قديمها وحديثها ،وقد رافقها خالل

ّ
بالشارقة ُن َس ًخا
كما أهدت الكاتبة مجم َع اللّغة العربيّة
من أعمالها ،هذا وقد جاءت زيارتها في إطار سعي المجمع
الستضافة ّ
الشخصيّات اللُّغوية واألدبيّة المؤثرة دع ًما للثقافة
ً
وخدمة للّغة العربية وآدابها.

جولتها سعادة الدّكتور امح ّمد صافي المستغانمي أمين عام
مجمع اللغة العربيّة ّ
بالشارقة وعدد من موظفي المجمع ،كما

ّ
اطلعت أحالم مستغانمي على المشاريع العلميّة اللغو ّية التي
السم ّو
يتبنّاها المجمع بإشراف ورعاية كريمة من صاحب ّ
القاسمي حاكم ّ
ّ
الشارقة
الشيخ الدّكتور سلطان بن مح ّمد
ّ
يحفظه الله ،-على رأسها مشروع المعجم التّاريخي الذي
ّ
يجمع بين صفحاته تاريخ اللغة العربيّة ورحلة كلماتها عبر
العصور ،وهو مشروع األ ّمة العربيّة األكبر والحلم الذي طال
انتظاره.
وفي حوار ودّي دار بين الكاتبة أحالم مستغانمي وسعادة
الدّكتور امح ّمد صافي وموظفي المجمع ،أبدت ال ّروائيّة
السم ّو
إعجابها بمشروع المعجم التاريخي وبما يبذله صاحب ّ
القاسمي حاكم ّ
ّ
الشارقة
الشيخ الدّكتور سلطان بن مح ّمد
ّ

الروائية أحالم
مستعانمي عن
الشارقة وحاكمها:
لي قرابةٌ
بالشارقة...
ّ
ُ
بمآذنها...وطمأنينتها...
بشموخ جامعاتها
ُ
أبنائها...بعنفوان
وأصالة
ُ
ُ
نغبطها
العربية،
أحالمها
ّ
أل ّنك حكمتها بحكمتك
وقلمك".

يحفظه الله -من جهود متتابعة مثمرة في سبيل دعم العلمً
جاعاًل من إمارة
خاص ًة،
والثّقافة عا ّمة وترسيخ اللغة العربيّة
ّ
الشارقة منارة ثقافيّة ممتدّة النّور ،وقد عبّرت الكاتبة عن
السكينة التي يشعر بها كل من يزور مدينة ّ
الشارقة ،إذ إ ّنها
ّ
تحمل عبق العروبة في أرجائها وعظمة الثّقافة العربيّة في

معالمها ّ
الشامخة ،وقد أهدت ال ّروائيّة عددا من كتبها إلى
السمو حاكم الشارقة – حفظه الل تعالى ، -وجاء
صاحب ّ
السم ّو حفظه الله
في كلمتها في اإلهداء متحدّثة عن صاحب ّ
تعالى" :منارة العروبة وآخر قالعها الدّكتور سلطان بن مح ّمد
الشارقة ّ
القاسمي حاكم ّ
الشاهقة عل ًما وتواضعًا".
بن صقر
ّ

وفي حديثها عن الشارقة عاصمة الثّقافة والكتاب،
ٌ
قرابة
ورافعة راية العلم ،وبانية اإلنسان ،قالت ال ّروائيّة" :لي

"منارة العروبة وآخر
الدكتور
قالعها ّ
محمد بن
سلطان بن
ّ
القاسمي حاكم
صقر
ّ
علما
الشارقة ّ
ّ
الشاهقة ً
وتواضعا"
ً

ُ
ُ
ّ
مأنينتها...بشموخ جامعاتها وأصالة
ارقة...بمآذنها...وط
بالش
ُ
نغبطها أل ّنك حكمتها
أبنائها...ب ُعنفوان أحالمها العربيّة،

بحكمتك وقلمك".
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حد ََّثنَا َو َّ
اح قال  :لَحِ ْقتُ ِب ُثل َّ ٍة من لِداتي،
ض ُ
اح ْب ُن َسا ِك ِن البِ َط ِ

ـال َّي ُـة
ـام ُـة التَّ َن ِ
الم َـق َ
َ

ص ُر أفاني َن البيان،
بعد أن َن َز ْحتُ ما في دواتي؛ فخرجنا َن ْهتَ ِ
ِيح الحِ سان ،ونذكر التَّوبا َد
من أخبار شِ ْع ِب َب َّوان ،ومغانيه الف ِ
دائق َ
وح َ
بابل والم َِسلَّة .فبينما ُ
نحن َنمشِ ي على َه ْونِنا
واألُ ُبلَّة َ ،
 ،إ ْذ َسمِعنا أ َ َناسِ َّي ِم ْن َحولنا ،وهُ م ي ُ
َلوكون عِباراتٍ ُمبعثرةٍ،
ليستْ َم ً
عرفة وال َنكِرة ،وفيها زاي ََل ال ًمبتدأ خبَ َره؛ ف ُرغنا إلى
بأصحا ِبها
فس َشعَاعًا  ،فإذا
َ
َمصد ِرها سِ راعًا ،وقد طا َرتِ النّ ُ
ِم ْن َبنِي َقومِناَ ،
وذ ِوي َرحِ منا ،قد أ ْز َر ْوا بال ُم َ
ض ِر َّي ِة ال َغيْداء،
َرب ال َع ْربَاء ،وط ِف ُقوا لَ ْحنًا في األفعا ِل
ُ
واستباحوا حِ َمى الع ِ
وعاجلناهُ م بال ّزج ِر
القوم،
وجو ِه
َ
واألسماءِ؛ فص َر ْخنا في ُ
ِ
َّ
ص:
وم ،وقد َتمثّلنا بقو ِل
األحوص ،وما حِ دْنا عن النَ ِّ
ِ
والل ِ
تميم أال فا ْن َه ْوا سفيهكُ ُم
بني
ٍ
ــور
الس َ
َّ
َــم ُي ْن َه َم ْأ ُم ُ
فيه إذا ل ْ
إن ّ
كؤوس األلم  .فال
إ ّنكم قد َح َّر ْق ُت ْم علينا األُ َّرم ،وج َّرع ُت ُمونا
َ
طا َر ُ
لكم َطير ،وال سيق إليكم َميْر﴿،أ َ َت ْستَبْد ُِل َ
ون الَّذِي هُ َو
أ َ ْد َن ٰى ِبالَّذِي هُ َو َخيْ ٌر ﴾ ؛ فانتظِ ُروا قارع ًَة َت ُح ُّل بدا ِر ُكم ،و َت ْعتَا ُم
صغا َر ُكم َ
قبل كِبا َركمَ .ف ُس ِمعَتْ أِلِ َ ْو َشا ِب ِه ْم َجلَبَة ،وكانتْ لنا في
َان يَو ِم ِه األش ّد
َ
َان هذا ال َمشهدِ ،وغلي ِ
الحلْبَة ال َغلَبَة .وفي َم ْع َمع ِ
آ َن ْسنَا من جان ِِب ّ
ً
شيخا ُم َع َّم َماَ ،و َر َمقنا ا ْم َرأ ً ُملَثَّ ًما،
ريق
الط ِ
قوم
قد ُز ِّم َل في ِب َجادِه ولم
ْ
يفصح عن ُمرادِه وهو ُينادي :يا ِ
صعِين أ َ ْبتَعِين ،فإ ّني ُج ُ
هينة
إلي أج َمعين ،أ ْكتَعِين أ ْب َ
هَلُ ُّموا َّ
وس ُ
وخ ُ
األخبا ِرَ ،
الج َد َد
فينة اإلبحا ِر ،و َم ْن سل َ َك َ
زينة األفكا ِرَ ،
أ َ ِم َن العِثَا َر .فتَنَحنَح َ
َّ
وكأن السما َء أر َعدَت قبل النَّ ْوءِ،
قبل البدءِ،
وأنشأ ي ُ
َقول:

يــع َ
األ ْو َح ِ
ــد
الب ِـد ِ
َي َار َّبـةَ ُ
ـس ِـن َ
الح ْ

ــت ِب َع ِ
َمـاذا َصنَ ْع ِ
ـــو ِّد ِد؟
ــاش ٍ
ــــق ُمتَ َ

ـدا
َجافَ ْي ِت َع ْن ُه َّ
ـد َب َ
الن ْو َم َحتَّ ـى َق ْ

الـم ْر َق ِ
الس َه ِاد َي َع ُ
ــد
اف ِط َ
يب َ
َر ْه َن ُّ

تَ َّي ْم ِت ِ
ــــرا
ـــه ُح ًّبــا فَ ـــ َأ ْم َ
ــســـى ذَ ِاك ً

الم ْو ِع ِ
ــد
زم َن التَّ َجلِّي في تَ َم ِ
َ
ــام َ

الذ َرى
ل َِك في فُ ؤَ ادي َم ْن ِز ٌل َسامي ُّ
َي ْدنُ و ِم َن ِّ
َج ِم الفَ ْر َق ِد
الش ْع َرى َون ْ
اس
فقلنا :هذا َوا ْي ُم الل ِه عاشِ ق ،في بَح ِر ّ
الصباب ِة غا ِرق .والنّ ُ
َ
ُ
واصل نثر ُد َر ِر ِه َو ُغ َر ِره :
وتذهل من مقالِه .ث ّم
َترثي لحالِه،
ـاد ل َْم َأقْ ِ
الض ِ
ُح ِّي ِ
ـد ِســوا
يت ِب ْن َت َّ
ـص ْ

الناعـ ِـ َم ِ
ِك ِم َن ِ
ــــر ِد
ــات ُ
المالح ِ َّ
الـخ َّ

ــر ِ
ــاظ ِ
َألْفَ ُ
ـد َر ْت
ـس ُ
ـان تَ َح َّ
الح َ
ـك الـغُ ُّ

الط ِامي ِ
الم ْز ِب ِد
ِم ْن َب ْح ِر ِك َّ
الخ َض ِّم ُ

َق ْد َأ ْد َه َ
ـت َأ ْه َ
ــل النـهـى فَ تَ َرنَّ ُمـوا
ـش ْ

ـــر َب َي ِان ِ
تـــ َر ِّد ِد
ـــح ِ
ــك ُ
َط َر ًبــا ِل ِس ْ
الـم َ

اح ِة َوقْ ُع ُه في َم ْس َمعي
َص ْو ُت الفَ َص َ

ــدفَ ِ
اج َع ِ
ــد
ُي ْز ِري ِب َس ِ
الر َبــى َوالفَ ْ
ــة ُّ

ســ ْع ِ
ــد َو ِ
ــه
ـــاب َر ِّبـــي ِإنَّ ُ
َولَـقَ ْ
ــــت ِكتَ َ
ـــه فَ ْلتَ ْس َع ِ
ــيم ِن ْل ِت ِ
ـــدي
ــــر ٌف َع ِظ ٌ
َش َ

ــجـــزٌ
آيـــاتُ ُ
ــع ِ
كـــــ ٌ
الم ُم ْ
ـــه ِفـيهــــــا َ

ــــي َ
ِ ُ
األ ْم َج ِ
ـــد
أِلولي الل َِّس ِ
ــان َ
الي ْع ُر ِب ِّ

َ
ـــدا
َس ِم ُعوا َب
ـــالغتَ ُ
ـــروا ُس َّج ً
ــه فَ َخ ُّ
الم ْش َه ِ
ــــد
ــالوة ٍ َو
َ
ِل َح َ
طــــالوةٍ فـــــي َ
ــــوغ َو َح َّب َ
ــــذا
ـــــر ُّ
الن ُب ِ
َيا َح َّبــــذا ِس ُّ
ــــم ِ
الــه ِ
ـــد
لُ غَ ةُ َّ
ــي َ
ــاشمـــ ِـ ِّي ُم َح َّ
الن ِب ِّ

هـشـام الدقـاق
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ــت ِلنُ ْص َـر ِت ِ
ــر ْت
ـك
َه َّب ْ
المج ِام ُ
َ
ــع َوا ْن َب َ
ِلـ َم ِ
الـــر ِدي
يــب َوالل َّْح ِ
زال ِق التَّ ْغ ِر ِ
ــــن َّ
ــــدو ب ِـ َهـــا
َّ
ـاد ُم ْل ِه َمتــي التـــي َأ ْش ُ
الض ُ
يـــض َو َم ْع َب ِ
ـــد
في ن ْ
ـــد َو الغَ ِر ِ
ــوةٍ َش ْ
َش َ
ـاك ُم َص ِ
يسةُ ِإ ْن َجـفَ َ
ــب
َو ْه َي َ
اح ٌ
الج ِل َ

ـــان َ
َو ْه َي َ
األ ْنكَ ِ
ـــد
يسـةُ فــي الزَّ َم ِ
األ ِن َ

روف ِض ِ
تَ ْسري ُح ُ
يائها فــي ُم ْه َجتــي
فَ تَ ِس ُ
ــــذ َو ِدي
ــو ِان ِب ِم ْ
يل َش ْه ًدا ِم ْن َج َ
ــر ِ
ـــي َب ْل َس ًمــا
ال َغ ْـر َو ِإ ْن كَ ــان ْ
َــت ِل ُ
وح َ

َو ِلغُ ل ِ
ـــآن َأ ْع َ
ــــو ِر ِد
َّـــــة َّ
ـــم ِ
ـــــذ َب َم ْ
الظ ْ

ــر ِب ُ
األلَـــى
ِإنَّ ـا َج ِم ً
ابنَ ـــةَ ُ
يعـــا َي ْ
الــع ْ

الـم ْعتَ ِ
َنـ ْح ِمي ِ
ــدي
الح َمى َون َُر ُّد كَ ْي َد ُ

ث َّم ع ّ
وس َكتَ
الم ،على َخي ِر
َط َر
الكالم ّ ،
األنامَ ،
بالصال ِة ّ
ِ
والس ِ
ِ

َملِيًّا َ ،
فارس العَربيّ ِة المِغوا ِر،
ص القو ُم َن ِجيًّا؛ ف َعل ِمنا أ ّنه
وخل َ َ
ُ
صت بالمإل ساح ُته  ،وضا َقت بهم
وص ْم َ
َ
صا َم ُتهَا ال َهدَّار ،وقد َغ َّ
َّ
بعض قوافيه:
وكأن بشا ًرا يَعنيه ،في
باح ُته ،
ِ
باب ِ
ـــــــه
يــزدحــــم
النــــاس علــــى ِ
ُ
ُ
والم ُ
حــــام
الـعـــذب
نهل
كثيــــر الزِّ
ُ
ْ
َ
ُ
ثم أرد َ
َف وشنَّف  ،وما تلَعثَم أو َ
تخلَّف :
ـــم َأ ْن ِ
ــت زا
َب ْـن َ
الم َع ِ
المع ِ
اج ِ
ـار ِف َو َ
ـت َ
ايــةُ َم ْـق ِ
ـصـدي
الـس ِال ِك َ
يـن َو َأ ْن ِت َغ َ
ُد َّ
الجالل ِ
اك َص ِ
َأ ْه َو ِ
السنــــا
اح َبةَ َ
َـــة َو َّ
ــه ِ
ــد
الـم ْع َ
مــا َع َ
ــــب ِّادكَ ُ
ــــار َ
الص َّ
ــاو َد َّ
َ

الجنَ ـــا
ان ُسكَّ ِ
َق ْد ِص ْر ِت َأ ْن ِت ِل َس َ
ــان ِ

ـــات فــــي َغ ِ
ــر َي ٍ
ــد
ِن َو َما ل َُه ْم ِم ْن ُب ْ
ـش َ
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ِإنّـي َأ ُق ُ
ــهـــوا
ـــول ِل َش ِان ِئيـــك ِ َأال ا ْنتَ ُ
ــــس ِ
َجـــاح ِ
ِ
ــــد
ال َد َّر َد ُّر ال
ـــد َ
يـــن ُ
الح َّ
ـــس ُق ْن َي ٍ
ـــة
ـــر ُم َّد َخ ٍ
ـــــر َو َأ ْنفَ َ
يا َخ ْي َ
يــــن َو َآيـــةً ِل ْل ُم ْهتَ ِ
ــدي
ـــالـ ِم َ
فــــي َ
الع َ

اع ٍ
ـــة
َو َمــــــالذَ كُ ـتَّ ٍ
ـــاب َو ِخ ْ
ــر َ
ـــــد َن َي َ

ـــب ِ
ــاس ِ
لن ِ
ـــــد
ـابـــةً ِل َّ
َو َمــثَ َ
الـمتَ َع ِّ
ــــــك ُ
ــــوع ِإل َْي ِك يــا
الــر ُج ِ
ال َم ْج َد ِإ َّاَّل فــي ُّ
َع َر ِب َّيتي الفُ ْص َحى التي َخ َّط ْت َي ِدي
أي إشادَةَ ،
يخ إنشادَهَ ،
ول ّما أو َق َ
ف َّ
الش ُ
وش ِهدنا
أشدْنا به َّ
ببراعتِ ِه خي َر شهادَة ٌّ .
األلس ُن،
ِص َقع
َ
وكل يتساءَل :م ْن هذا الم ْ
والشا ِع ُر األَلْ َقن ،وال ِم ْد َر ُه األ ْبيَن ؟ فإ ّنا ق ْد َرأينا عَجبًا عُجابًا،
الصمتُ ؛
الصوتُ  ،وخيَّم ّ
للسؤا ِل َجوابًا .ولما َخ َفتَ ّ
وما َو َجدنا ُ
استرس َل فيما كان عليه ،وأعنا ُقنا ُمشر ِئبّ ٌة إليه ،وقال:
َ

ـــر ِ
الج ِميلَـــةُ َج َّـنــةً
َستَ َ
ــظ ُّ
اك َ
ــل ِذ ْك َ

تُ ْسقَ ى ِب َم ِاء ِ
الن ِـدي
الع ْش ِق َو َّ
ــو ِق َّ
الش ْ
وغب فراغه من َقصيدِه  ،وانتها ِئ ِه من نشيدِه ؛ قلنا له:
َّ
األس ُد الرا ِب ُ
ً
ض؟ و
تكون أ ّيها
ُننَاشدك الل َه إال أخبر َتنَا َم ْن
َ
َ
َم ْن أنتَ أ ّيها الرائ ُد ال ّر ُ
الغوامض؟
لم
ِ
ائض ،لِعويصاتِ الك ِ
فاستحض َر َ
َ
قول ال ِّرياحِ ي ،وأسمع من في النّواحِ ي :
ــــاَّل ِع الثّ نايـــا
أنا ْاب ُن َجــــال َو َط َّ
أضع ِ
العمامةَ تـعرفُ ــونـــي
متى ِ
ثم َح َس َر عن وج ِه ِه ورأسِ ه ،وكشف عن خبيئ ِة نفسِ هِ ،فإذا
الس َميْدَعُ  ،ال ُم َقنَّ ُع ْب ُن أ َ ْر َوع ُ ،
غيث العَربيّة
هو صاحِ ُبنا الخِ ِّريتُ َّ
وحيْ ُزو ُمه ؛ توا َرى
الساط ُعَ ،قيْدُو ُم مجل ِسنا َ
الها ِم ُع  ،وبَد ُر َت ِّمهَا ّ
عنا
مس وقلنا له :ما هذه ال ّريحُ
باألمس ،حتّى َظنَنّاه في ال َّر ِ
ِ
الطيّ ُ
بة الّتِي َهبتْ علينَا ،و َح َملَتْ َك إلينَا ؟ فإ ّنا ل ْم َن ُذق بعدك

ً
َغ ً
أخرجنِي
وعرضا فقال :لقد
مضا  ،وقد ُجبْنا األرض طو ًاًل
َ
إليكم أم ٌر ُذو بَال ،يندحِ ُر لسما ِع ِه البَلْب ُ
َال .فقلنا له :وما َ
ذاك
يا ُج َد ْيلَهَا ال ُم َح َّكك ،وابن ب َْج َد ِتهَا ال ُم َحنَّك ،وع َُذ ْي َقهَا ال ُم َر َّجب،
ً
فانتفض ً
قائاًل ،وا ْنتَه َ
َ
جائاًل:
صائ ًِاًل
و َن َطاسِ يَّها ال ُم َج ّرب؟
َض َ
ُ
ضر .أق ُ
والح َ
معاشِ َر َم ْن َح َ
أمامكم،
ِف اليو َم
ضر ،من البَ ْد ِو َ
ٌ
وقول ُمبين َرصين .فلقد
ولستُ إما َمكم .عندي لكم َنبَأ يَقين،
ُ
ُ
َعل ِمتم ّ
أفضل اللّغاتِ وأسماهَا ،
أن َع َربيّتنا
وأكمل اللهجاتِ
وأغناهَا.
دهــرا طويــالً
رضعت ِلبانَـــهــا
ُ
ً

أقض اللُّبـانــةَ و ِ
الفـطـامـــا
ولم ِ

هي العربيةُ الفصحـــى و ِإنِّـــي
َ
ِ
ُ
صحبتها ُغالمـا
بحسن
سعدت
ِ
ليــس تَ ْفـنَ ـى
جواهــر
خزائنُ ها
َ
ُ

ِ
تنتـظــم الكَ ــالمــا
األلفاظ
من
ُ

معجـمــي
اشتــقــاق
ثــراء فــي
ٍ
ٌ
ٍّ
ِ
المفردات تَ ـرى ا ْن ِسجامـا
وبين
ٌ
ُ
محــدثــات تحتـويــهــا
معارف
افتــقــارا ِ
وانهـزامــا
فـال تشكــو
ً

شـــــأن
شـــــأن َأ ُّي
وللتـعــريـــب
ٍ
ٌ
ِ

ـــر الزِّ مـامــا
إذا مـا َأ ْحـكَ َ
ـــم الغُ ُي ُ

ــر ُر المعـانــي
ْ
غدت ذُ لُ ًاًل لـهـا ُغ َ

تشـهـد مبانيـهـا ا ْن ِثالمـا
ولم
ْ
ٍ
عنــاء
العلـــوم بـــال
وتحتضــن
ُ
َ
ير إن ل َِق َي ْت َمالما
و َ
ليس َي ِض ُ

ٌ
ُ
رجــال
نــاء بــهــا
إذا
األثـــقـال َ

ـاما
فإن َّ
اد تَ ْحتَ ِم ُل ِ
َّ
الض َ
الج َس َ
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الكمي ،و َت ُ
التّ ُ
نال الوافد إلى بال ِد
العصامي
األكاديمي  ،أ ّيها
نال
ُّ
ُّ
ُّ

َ
حيب ،وال ُّن َ
الخصيب .فلقد
النزول ِب َر ْب ِع ِه
زول
ِ
َف َحيَّه ََاَل بفنائه ال ّر ِ

السفير فهُو أقوى َظهير ،و َتنَال لَبَّيك
ال َع َر ِب
األماجدِ ،و َتنَال ّ
ِ

َ
ص َب
أكر َمتِ الجزائ ُر مثواهُ ،و َت َق َّفتْ
شروطه وخطاه ،وحا َزت َق َ

ٌ
لقائل في ِه
للحجّ وال ُعمر ِة  ،وق ْد أفلح من َي َّم َم شط َره .وإ ِّني
َ

س َ
أرض الكِنانةِ ،الّتي أج َرت
س الأ َ ْن َ
السبق و ُمنتهاه  .وما أ َ ْن َ
ّ

ً
ألق ما في َجنانِك ،وما
أبيا ًتاُ ،م
جتمعة أو أشتا ًتا ،فقلنا لهِ :
ي َِج ُ
يش في ُح ْسبَانِك .فاندفع ُمنشدًا و ُمغ ّردًا:
ٌ
ســــــؤال
الســمــــــع
ــــــرق
َط
َ
َ
ُ
ــــــال ؟
ذو
مــــقـام مـــــــا التَّ نَ
ٍ
دقــيــــــق
مـقيــــــاس
هـــــــو
ٌ
ٌ
ُ
وامــتثــــــــــال
واخــتبـــــــــار
ٌ
ــــــر َّجـــــــــى
لمـــعــــايـــــــر تُ َ
َ
ٍ
ُ
راسخـــــــــــات التُ
ـــــــــــــزال
ِب عنها البَ ُنون ،وهتَ ُكوا
إن محبوبَتي كما تعل ُمون ،قد َرغ َ

واجحُ  ،دونكم
حاجحُ  ،ويا أولي
الغطا ِر َف ُة َ
األلباب ال ّر ِ
الج ِ
ِ

ص ْف ًحاَ ،
صونَ ،
وط َو ْوا عن
وضر ُبوا ع ْن ذِكرها َ
خِ د َرها ال َم ُ

التَّنَال ،وما أدراك ما التَّنَال؟ به ُت َ
غائب و ُت ُ
نال ،و ُتفتحُ
عطى ال ّر ُ

ُ
تقول ،و َت ُّ
ئن كال َمعلو ِل:
كشحا ،وكأ ّني بها وهي
إعرا ِبها
ً

ُ
غوي
األبواب
واألقفال ،ويظف ُر بال ُمنَى واآلما ِل .فهو اختبا ٌر ُل ّ
ُ

أضـاعـوا
فتى
ُ
أضاعوني َو َأ َّي ً
ِ
كريهـة ِ
ٍ
ــر
وس
ليوم
ــــداد ثَ ْ
ـــغ ِ
ِ
و ُت ُ
رسل عَبر ًة َح َّرى  ،و َزفر ًة تل َو أخ َرى وتقول :
إن َب ِن َّي َض َّر ُج ِ
الـــد ِم
َّ
ـــونـــي ِب َّ

ــن َأ ْخـــزَ ِم
ِش ْن ِشنَ ٌة َأ ْع ِرفُ َها ِم ْ

لقياس الكِفاي ِة اللّغو ّي ِة  ،لمهاراتِ العَربيّةِ.
ِعياري
تربوي م
ّ
ّ
ِ
َ
توفل اإلنجليز ،والدِّلْ َ
ف لدى أهل بَاريز.
تشب ُه شهاد ُته
ُ
ويلفظ ُه
وتلمسه اليدان،
َينان،
َيتَح َّرى
َ
ُ
تعريب ما تراه الع ِ
ُ
اللسان .يعي ُد إلى العَربيّ ِة النّاضر ِة  ،عصورها ال ّزاهية ال ّزاهرة
 ،وأمجادها الغابرة الباهرة ؛ وهو ُموجه إلى النّاطقين بها

كان أوائلُنا َ
فصاح ٍة َ
وظ ْرف ،فخل َ َ
لقد َ
ف من بعدهم
أهل
َ

َتوق إلى التّ
خاصة ،وإلى غيرهم كا ّفة .ف َم ْن ي ُ
وظيف ،فحبّذا
ِ
ّ

وأصبحتِ العَربيّ ُة عندهم
والص ْرف،
َخلْف ،نبذوا النّح َو
َ
َّ

ُ
التكليف ،وب ٍَخ ب ٍَخ بهذا التّ
شريف ،ومن كان للعربيّ ِة ُمد ّر ًسا؛
ِ
ُ
يشمل
الح ْسنَا َء لَ ْم ُي ْغلِهَا ال َم ْهر .إ ّنه
َفلْيَ ْع ُب ِر النَّ ْهر ،ومن َخ َط َب َ

ُذو عق ٍل طائِش ،أو ُممس ٍك
بسهم رائش ،وعلى أهلها َجنَتْ
ٍ
َب َراقِش .وأقول للعَققة الجافين ﴿ :إ ِ ِّني لِ َع َمل ُِكم ِّم َن ٱل َقالِين﴾،

واألجناس ،ومنهُم :األئ ّمة وال ُوعّاظ
اس ،من الطبقاتِ
ِ
جمي َع النّ ِ
وال ُمفتون ،واألطبا ُء وال ُقضاة وال ُمحامون ،وال ُمذيعون ُّ
والش َر ُط

ص ْحتُ لَ ُك ْم َو ٰلَكِن َّاَّل ُتحِ ُّب َ
اصحِ ي َن﴾ وأنتم أ ّيها
ون النَّ ِ
﴿ َو َن َ

ُ
والناشئة الصغا ُر واليافِعون ،و ِم ْن أقسامه:
وال ُمهندسون ،

َ
أهون من ُق َعيْس ،وه ْم عليها أشأ ُم م ْن ُط َو ْيس .وما منهُم إال
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ِ
ٌ
شــــــرط
للتوظيــــف
هــــــو
َ
ُ
رجـــــــال
ليـــس َي ْخـفـــى يا
َ
الضــــاد ويحميـهــا
يحـــرس
َ
ُ
ُ
ــــــــــــــزال
إذا
اشــــتـــــــد النِّ
َّ
يشبه التُّ وفَ َ
الن ْهـــــج
ُ
ــل فـــي َّ
ُ
ــــــــال
فــــــال ُخـ ْل
ٌ
ـــــــــف ُيـــقَ
يــومــــا
عنــــه
لـسـت َأ ْسلُــــو
ُ
ُ
ً
ُ
ـــــــال
أصاب ْت ِنـــــــي النِّ َب
لـــــو
َ
ٌ
جــمــــال
هـــــو للفصــحــــى
ٌ
ُ
كـــمـــــــــــــال
وجـــــــــــالل َو
ِ
إليـــــــه
دومـــــــا
ســـارعـــــوا ً
ُ
نــــــــــال
ِلتَ نالــــــــوا مــــــــا ُي
"ل َْن تَ نَ ـــالُ ـــوا البــ ِـ َّر َحـتَّ ـــــى"
فـــي ثنايـــاهــــــا ِ
ُ
ثـــــــال
الم
إن التّ َ
ُ
ُ
الحصين ،من اللَّح ِن ال ُمشين .
الحصن
نال هو

لمعلّميها امتحا َنه ،وما تنكبت األُ ْرد ُُّن طري َقه ،وفيها كانت
ُ
فلسطين بشميم َع َرا ِره  ،ولَبِست
نشأ ُت ُه العري َقة  .وتمتّعت
َ
فرحا وفخ ًرا ،حينما
أوزباكستان
إكليل َغا ِره .وإني َأَل َ ْنتَشِ يَ َّن ً
َرب ُط ًّرا ،و َيل ُِجهَا ُق ْط ًرا ُق ْط ًرا.
يدخل ديار الع ِ
ٌ
ــقــقَ ـــا
َو لــــي
أمــــل فــــي اهلل أن َيتَ َح َّ
ـــش ِـر َقـــا
قريبا
ـــــم َم ْ
قريبا ِ
ً
ً
مغـر ًبــا ثُ َّ
سلطان ذو ِ
َ
َ
الح َجا
الفضل
ويحمل هذا
ُ
َو َم ْن كان فينـــــا ِ
عال ًمـــــا َو ُم َد ِّقــــقَ ــا
ِ
ـــخـــا
الرايـــات
رفـــع
ومن
للعلــــم ُش َّم ً
ِ
َ
كان َس َّب ً
الخيــــر ُم ْن ِفقَ ـــا
اقا إلـــى
ِ
َو َم ْن َ
نصيـــرهِ
ـــــر
فَ َم ْن ِل ِل ِ
ِ
سـان ُ
ـــــر ِب َغ ْي ُ
الع ْ
ِ
ٍ
َ
المجد ُم ْع ِر َقا
عاش في
خالد َم ْن
أبي
حــاضـرا
المحافــل
ومن كان في َشتَّ ى
ِ
ْ
ً
سبـــرهِ
ومــا ُم َوفَّ ــقَ ا
َوفـــي
ِ
األغــــوار َد ً
َ
ٍ
شــــاهـــد
أكــبر
التاريــــخ
معجم
وفي
ِ
ِ
ُ
ـــم َ
ــــاك تَ َألُّ ــــقَ ــا
إن فَ َ
فال َغ ْر َو ْ
الس َ
ــاق ِّ
المبج ُ
الشيـــــخ
ـــهـــا
ــــل زَ ْو َرةً
ُ
فــيـا َأ ّي َ
َّ
باألمـــــس ُم ْغلَـــقَ ـــا
كــــان
ـــح َب ًابا
ِ
َ
تُ فَ تِّ ُ
الض ِ
َو ِإ َّن تَ نَ َ
ــــم
ـال َّ
ــــاد يرجـــــو ِو َصالَكُ ْ
ان َي ْو ٌم ِف ِ
ـــع ال ِّلــــقَ ـــا؟
فَ َه ْل َح َ
يه َي ْجتَ ِم ُ
َفنَ َط َق األ َ ْشهَا ُد ِب َق ْو ٍل َو ِجيز َ ﴿ :و َما َٰذل َِك عَلَى ٱلل َّ ِه ِب َع ِزيز ﴾
يوليو  ٢٠٢٢م
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ـات ال ُّل َغ ُ
راس ُ
ـويـة
ِّ
الـد َ
بو ٍّي ّ
ريف
الش ِ
الح ِد ِ
يث النّ ِ
يب َ
في َغ ِر ِ
د .نبيل قصاب باشي

قائل  :ما الّذِي ُتضي ُفه م ُ
ق ْد ي ُ
َقول ٌ
ِثل هذه الدِّراساتِ في ُلغ ٍة
الحديثةِ،
ُموغل َ ٍة في ال َغراب ِة وال ِقد َِم إلى َرصي ِد ال َمكتب ِة اللُّغو ّي ِة َ
وهِي ُل ٌ
وح العَص ِر ،وع ْن أدَبيّاتِه و ُمصطلَحاتِه،
غة بَعيد ٌة ع ْن ُر ِ
عيشها اليَو َم ؟ َن ُ
ومَدارسِ ه األدَبيّ ِة واللُّغو ّي ِة الّتِي َن ُ
قول:
إن م َ
أوال ً َّ :
الحدِيثِ النّب ِو ٍّي
يب َ
ِثل هذه الدِّراساتِ في َغ ِر ِ
ريف ُتع ُّد ال َو َ
ّ
الخاص َة بتوقيعَاتِ اللُّ َغويين
ثيقة األصليّ َة
الش ِ
ّ
َ
األُ َول ،الّذِين َ
قاييسها النَّ
حوية
وض ُعوا َمعايي َر اللُّغة ،وق ّعدُوا َم
َ

والص َ
رفية ،و َبنَ ْوا منها َمعاج َم األل َفاظِ ومعاج َم ال َمعَاني؛ َ
فك َ
يف
َّ
يصة ُل ً
ص ً
قبل ُل ً
كيف َن ُ
َن ُ
أص َل لها وال َن َس َب؟ بل َ
غوية،
قبل خِ ّ
غة ال ْ
ص ً
صرفيّ ًة غي َر ُم ّ
وثق ٍة وال ُمح ّققةٍ،
أو قاعِد ًة َنحو ّي ًة ،أو ِ
ياغة َ

صائص
وثيق ُج ِّل َخ
ريب َ
ِ
الحديثِ كان ال َمصد َر األ ّو َل لتَ ِ
و َف ُّن َغ ِ
الحدِيثِ النّب ِو ٍّي َ
فِق ِه ه ِذ ِه اللُّغةِّ .
إذنْ هو ال ِوعا ُء األ ّو ُل
يب َ
إن َغ ِر ِ

َب ُل َ
وصر َفها؛ و َن ُ
حن
َرب  :فِقهَها و َنح َوها َ
الَّذِي استَوع َ
غة الع ِ
ف ِب َح ٍّق اإل ْب َ
ال َنستطي ُع أنْ َنتع ّر َ
كاني
لب اللُّ ّ
دال وال َق َ
غوي ال َم ّ
ُ
عنوي والتّراد َ
اصطل ِح علي ِه بال ُمثلّثاتِ اللَّفظيّةِ،
ُف ،أو ما
وال َم ّ
َ
أوالج َ
السماعيّ َة ،أو أن
موع وأبنِيتَها ال ُم
ُ
ختلفة ،أو ال َمصاد َر ّ

َنتع ّر َ
بيان أص ِل
َعض األبنِي ِة َّ
الصرفيّةِ ،أو ِ
ف ما َش َّذ م ْن ِبني ِة ب ِ
َ
الكلمةِ ،أو ما اختل َ َ
ِالف َمعناهُ ،أو ما
رفي مع ائت ِ
ف مبْنا ُه ّ
الص ُّ
اختل َ َ
رفي
ِقهي باخت ِ
راب أو البِنا ِء ّ
الص ِّ
ِالف اإل ْع ِ
ف ُحك ُمه الف ُّ

ف َّ
أو البِنيَ ِة اللّفظيّةِ ..ال َنستطي ُع أن َنتع ّر َ
كل ذل َِك وغي َره من
َ
َقضايَا اللُّغ ِة
ريب َحديثِ
دون هذا ال ِوعا ِء اللُّ ِّ
غوي الثَّ ّر من َغ ِ

َر ُسو ِل الل ِه ﷺ.
إن ُل َ
ّ
يب – بعا ّم ٍة – هي عَق ٌد َشرع ٌِي بين األص ِل
غة ال َغ ِر ِ
عاجم
عاجم لَفظٍ و َم
روع اللُّغ ِة من َم
اللُّ ِّ
ميع ُف ِ
غوي ،وبي َن َج ِ
ِ
ِ
َمعنَىَ ،ممهُورا ً
بتوقيع ُشهو ٍد ال ُتر ُّد لهُم َشهاد ٌة ،وهل ُتر ُّد
ِ
ريف َ
والحديثِ ّ
راب و ُوفو ِد
الش ِ
رآن َ
َشهاد ُة ُلغ ِة ال ُق ِ
وشهاداتُ األ ْع ِ
َرب الّتِي كا َنتْ َت ِف ُد إلى َر ُسو ِل الل ِه ﷺ بلُغاتٍ ُمختل َفةٍ،
الع ِ

أصبَحَ َشط ٌر َكبي ٌر م ْن ُلغاتِها قِراءاتٍ ُقرآنيّ ًة اعت َمدَها ُق ّرا ُء
رآن ،و َت َ
وافق عَليها َج ْم ُع ال ُمسلمي َن ال َغفي ُر ،م ْن عَه ِد ُنزولِها،
ال ُق ِ
َ
َوم ي ُ
األرض وما عَلَيها ؟؟
َرث الل ُه
وإلى يَومِنا هذا ،وإلى ي ِ
بي
وم َن ال ُم
َ
ستحس ِن التّنوي ُه إلى أ ّننا َنعنِي ب َغريب ُلغ ِة النَّ ِّ
اط َب بها َق َ
ﷺ اللُّ َ
غة التي َخ َ
َرب م ْن َغي ِر " َع َر ِب
بائل الع ِ
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العَاليّة" (المناطِ َق ال َغربيّ َة من َن ْجد وهي الحِ َجا ُز) ،وال َنعنِي
َّ
رس ٌل
بي ُم َ
بي ﷺ َفقي ُه ُلغ ٍة ُيع ُّد م ْن ُفقها ِء اللُّغةِ ،فهُو َن ٌّ
أن النَّ َّ

َ َ
وح ْسب.
بليغ ِرسالتِ ِه للعالَمِين َ
أرسله الل ُه لِتَ ِ
إن ُل َ
َرب َت ُ
ثانيا ً ّ :
متلك في ُبطونِها َذخائ َر َج ّم ًة م َن
غة الع ِ
الخ ُ
ال ُمفرداتِ ال ُمستع َمل ِة أو ال ُمه َملة التي استَنبَطها َ
ليل م ْن

ِقاق األكبَ ِر ،و َبنَى علَيها ُمعج َمه (( العَين )).
َت
قاليب االشت ِ
ِ
ُ
ول ُ
الحديثِ َذخير ٌة ُمدّخ َر ٌة م ْن ه ِذ ِه ال ّذخائ ُر الّتِي ُتع ّد
غة َغريب َ
وصدتْ أبوا ُب ُه ليوم يَج ُد في ِه ُ
أهل ه ِذ ِه
َرصيدا ً َمصرفيا ً ُلغوياً ،أ ُ ِ
ٍ
ضالتَّهم إليهِ ،فه ِذ ِه الع ُ
َولمة التي َن ُ
اللُّغ ِة َ
عيشها وال َمعلوماتيّ ُة
التي ُتحاص ُرنا م ْن ِّ
ُ
وي
كل جان ٍِب ،ر ّبما
تكون لباحِ ثٍ ُل َغ ّ
وماتي ُف ً
َمعلُ
رجة له في ِبنا ِء ُمصطلحاتٍ َتعريبي ٍة َجديد ٍة من
ّ
ُلغ ٍة َقديم ٍة ال ي َِج ُد ضالتّ ُه ّإاّل ِبهَا.
ثالثًا :وم ّما يَنبَغي التّنوي ُه إلي ِه َّ
ريب ه ِذ ِه اللُّغ ِة
أن تناولَنَا َغ َ
استقرا ًء واستِنتاجا ً َمشفو َعيْن بالتّحلي ِل والتّمثي ِل ،إ ّنما َ
كان في

بي ﷺ َ
بي الّتِي َو َردَت
دون َنظائرها م ْن ُل َغ ِة النَّ ِّ
َغريب ُلغ ِة النَّ ِّ
والسنَن ؛ ّ
ألن
حاح و َروافدِها م َن ال َمساني ِد وال َم
في ّ
جاميع ُّ
الص ِ
ِ
ُل َ
راجع ُس ِّخرتْ عن َد ُمصنّفيها و ُمصنّفي
غة َ
الحديثِ في ه ِذ ِه ال َم ِ
لكونِها َس َ
األحكام الفِقهيّ ِة والتَّشريعيّةَِ ،
َ
هلة
ال ُفقها ِء الستِنباطِ
ِ
بحسبانِها ُل َ
غة "العَاليّة" التي َتبوأتْ ِرياد َتها
همُ ،
التّنا ُول وال َف ِ
ون ُل َ
ريش كما ُزعِم ،والّتِي اختا َرهَا ال َمولَى ُ
ُق ُ
لتك َ
رآن
غة ال ُق ِ
َ
ريم.
الك ِ

الحديثِ َ ،تبيّنَتْ
ريب َ
وم ْن خِ ال ِل النّ َظ ِر في دِراساتِ َغ ِ
بي َتحليالً عِلميا ً
لي ُندر ُة الدراساتِ
ّ
الخاص ِة بتَحلي ِل ُلغ ِة النّ ِّ

ُ
وصوتياتِها ْ ،
بل ل ْم أعه ْد
ي
َتناول فِقهَها وعُلو َم لِسانياتِها َ
بَحثا ً
تناول َ
َ
غوي َتناوال ً َمنهجيا ً أحاط
ساق اللُّ ّ
مثل هذا ال َم ِ
وصرفيةٍ.
ُلوم ُل َغوي ٍة و َنحوي ٍة َ
بما أو َدعَه َتفسي ُر ال َغ ِ
ريب من ع ٍ
ُ
مازالوا َيتَهيّ ُبون َ
الخ َ
وبالجمل ِة ّ
وض
فإن الدّا ِرسين ال ُمحدَثين
ُ
اقتص َر ال ُمح ّق ُقون منهُم على طبا َع ِة
في غِما ِر هذا ال َف ِّن ،وقد
َ
ِّ
مناهجه تنا ُوال ً
َ
الخوض في تنا ُول
جل ك ُت ِب هذا ال َف ِّن ،وتهيّبوا
ِ

رن
علميا ً سوى دراس ٍة متواضع ٍة  -في
ِ
منتصف َسبعيناتِ ال َق ِ
َ
الفائت  -بسطتِ الب َ
تأليف هذا ال َف ِّن للدكتور
حرك ِة
َحث في
ِ
عرض َتوصيفِه و َتعليقاتِه على مخطوط ِة
َشاكِر ّ
الفحام في َم ِ
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لــغـويــات

طق م ْن ُ
خارج
حيث تعاملُه مع َم
االنبِساطِ في ِجها ِز أعضا ِء ال ُّن ِ
ِ
معي الّذِي ي ُ
َميل هُ و َ
اآلخ ُر إلى
الح ِ
ُ
الجها ِز َّ
الس ِّ
روف ،أو مع ِ
َرب
الح ِ
ريحه من َسالس ِة ِ
روف؛ ولهذا َوجدْنا الع َ
صفاتِ ُ
ما ُي ُ
ضعيف ،طلبا ً
رغب عن الهَم ِز والتّ
طلب اإل ْت َ
ِ
باع وال ُم َ
زاوج َة ،و َت ُ
َت ُ
خفيف؛ ْ
بل َت ُ
ِرواح والتّ
راب و َتتجاو ُز َقواني َن
ِ
ترك اإل ْع َ
لالست ِ
ُ
خالف َمعايي َرهما َطلبا ً للخِ َّفة ،وتج ُّنبا ً لثِقل ُنطق
اللّغةِ ،و ُت
آن َمعًا.
الح ِ
ُ
روف ،و َنشا ِز أصواتها في ٍ
والصرفيّ ِة التي امتا َزتْ بها
الوجو ِه النَّحو ّي ِة
ّ
ث ّم َك َشفتُ عن ُ
الس ُ
ُل ُ
ياقية واللسانيّ ُة
والصوتيّ ُة ،وأشرتُ
ّ
بي ﷺ ودَالال ُتها ّ
غة النّ ِّ
موع البِنيو ّية وال َمعنو ّي ِة في َتفسي ِر
إلى تأثير دِالالتِ ُ
الج ِ
قسطي
((الدَّالئل في غريب الحديث)) للقاسِ ِم بن ثابتٍ الس ّر
ّ
جمع اللّغ ِة العَربيّ ِة بد َ
ِمشق.
في َفصل ٍة من َمطبوعاتِ مجل ّ ِة َم ِ
َ
والصوتياتِ في ُلغ ِة
ُلوم اللِّسانيات
ّ
لقد َتناولتُ تأصيل ع ِ
بي ﷺ من خِ ال ِل َثالث ِة ُفصو ٍل؛
النّ ِّ
نهج ُلغ ِة النّ ّ
بي كاشِ ًفا عن َم ِ
َكشفتُ في ال َفص ِل األ ّو ِل منها تأثي َر َ
ضبطِ البِني ِة اللّفظيّةِ،
وتأثي ِر ال ُمثلّثاتِ اللّفظيّ ِة ال ُمتّح َد ِة ال َمعنَى ،وال ُمختل َف ِة المعنى

ُ
ِالف َ
ضبطِ َمبناهُ،
في َتفسي ِر الغريب ،الّذِي ي
َختلف َمعنا ُه باخت ِ
ضبطِ َمبنا ُه على الرغم م ْن كو ِن ِه ُمؤتلفا ً
كان ُمختلفا ً في َ
أو ما َ
ِ
في َمعناهُ.
صائص الل ّ َ
ث ّم استنبطتُ َ
ِلم فِق ِه
الخ
َ
غوية الّتِي ّ
أصلتْ لع ِ

السياقيّ ِة واللِّسانيّةِ ،من خِ ال ِل
اللُّغ ِة
ّ
والصوتياتِ ودِالالتِها ّ
الحديثِ كاإل ْبدا ِل ال ُمعلَّل،
ريب َ
ال ُو ُجو ِه اللُّغو ّي ِة الّتِي َتناولتْ َغ َ
روف ال ُمتقار َب ِة وال ُمتباعدةِ ،سوا ٌء أكان
واإل ْبدا ِل في َم
الح ِ
خارج ُ
ِ
ذلك في فا ِء َ
َ
صتُ في
الكلم ِة أ ْم في عَينِها أم في َاَلمِها ،وخلُ ْ

َ
اصطلَح عَليها اللُّغو ُيون بال َقل ْ ِب من
ال َفص ِل الثّالثِ إلى آليّ ٍة
ف.
قلوب غي ِر المتص ّر ِ
قلوب ال ُمتص ّر ِ
ف ،وال َم ِ
خِ ال ِل َنوعي ِه  :ال َم ِ
ودلَّلتُ في نها َي ِة هذا ال َفص ِل على ما كان لل ُمع َّرب الدّخي ِل

ريب ،وإماز ِة ما كان فا ِرسيا ً ث ّم ُع ّر َب،
من دَو ٍر في َتفسير ال َغ ِ
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وليس في كال ِم ِهم .و ُي ُ
الحظ في ه ََذين
َرب
َ
أو ما استع َملَه الع ُ
بي ﷺ كانتْ اللَّبِ َ
أن ُل َ
ال َفصلَين ّ
تأسيس عِلم
نة األولَى في
ِ
غة النّ ِّ

فِق ِه اللُّغ ِة ؛ وبذلك ُيع ّد هذا الفِق ُه الرائ َد األ ّو َل والوعا َء األسب ََق
والصوتياتِ
لوم اللِّسانياتِ
َّ
ل ُع ِ
ي ُ
ُ
َقول
مازن ال َوعر  " :كا َنتْ استِفاد ُة اللَّسانِياتِ م َن ال ُّتراثِ
َ
غم من َّ
بعض
أن
اللُّ ِّ
غوي الع ِّ
َربي أكث َر من َغي ِره ،على ال ّر ِ
الحقيقةَِ ،
ذلك
الباحِ ثين اللِّسانيين ال َغربيين ال يَعتر ُفون به ِذ ِه َ
أن ال ُّت َ
حجتَهم هي َّ
ّ
ِكاس
غوي
راث اللُّ َّ
ألن َّ
العربي إ ّنما هو انع ٌ
َّ

وحِ ٌ
بعض َفرضياتِه الدَّالليّة
اإلغريقي َّإاَّل في
غوي
فظ للتّراثِ اللُّ ِّ
ِ
ِّ
الجديدةِ".
َ

بي ﷺ ،من خِ ال ِل
وقد أكملتُ المَنهجَ اللُّ َّ
غوي لفِق ِه ُلغ ِة النّ ِّ
ُف واالشتِراكِ والتّضا ّد
زاوجةِ؛ وهي اللَّبِناتُ
التّراد ِ
واإلتباع وال ُم َ
ِ
ُ
األولَى الّتِي ي ّ
ِلم اللِّسانياتِ
األس ُ
َتشك ُل منها ّ
اس األ ّول لبنا ِء ع ِ
ُ
اصطل ِح عليه في علومِنا اللُّغو ّي ِة العَربيّ ِة
والصوتياتِ الّذِي
ّ
بعلم فِق ِه اللّغةِ.
َ
وكثي ًرا ما أل َمحتُ إلى تف ّر ِد العَربيّ ِة بهذه َ
صائص
الخ
ِ
اللُّغويةِ ،الّتِي يتَح َّقق إعجا ُزها في َّ
أن جلَّها يتالء ُم مع ما َتنزعُ

موع التّكسي ِر ،وع ّما
ريب ،وأ َفضتُ في َ
ال َغ ِ
الحديثِ ع ْن أبني ِة ُج ِ
استَ َوى فيه الجم ُع واإلفرادُ ،وما َ
مع أو
كان واحدا ً ب َمعنَى َ
الج ِ
االثنَين ،أو ما َ
كان َجمعًا ب َمعنَى الواحِ ِد أو االثنَين .وتناولتُ
حذوف من أث ٍر في َتفسي ِر
في الفص ِل الثّاني ما إلضما ِر ال َم
ِ
أحصيتُ ال ُوجو َه النَّحو ّي َة جميعَها ،وما َور َد فيها
ريب ،ث ّم
َ
ال َغ ِ
من ُلغاتٍ َسماعيّ ٍة أو قِياسيّ ٍة أو شا ّذةٍَ ،
توظيف
وك َشفتُ عن
ِ
وع
ف ِّن َغر ِيب َ
الحديثِ ل َمعنَى ال َغ ِ
ريب ودِالالتِه و َمرامِيه كو ُق ِ

الـوعـر :
ُ
مـازن َ

َت ِ
استفادةُ
« كان ْ
من التُّ ِ
َّسان ِ
الل ِ
راث
يات َ
أكثر
الل ِّ
ُّغوي َ
ربي َ
الع ِّ
غم
من َغ ِ
الر ِ
يره ،على ّ
ِ
الباحثين
بعض
أن
َ
من َّ
اللِّسانيين الغَ ربيين ال
ِ
َيعترفُ ون ِ
قيقة،
الح
بهذ ِه َ
َ
أن
حجتَ هم هي َّ
ذلك ّ
ألن َّ
التُّ َ
العربي
ُّغوي
راث الل َّ
َّ
كاس ِ
إ ّنما هو ِ
وح ٌ
فظ
انع ٌ
للت ِ
اإلغريقي
ُّغوي
ّ
راث الل ِّ
ِّ
ِ
بعض فَ
رضياته
َّإاَّل في ِ
ِ
ديدة».
الج
َّ
اللية َ
الد ّ

ماعي ،أو
( ال) في ِ
ماضي الفِع ِل ب َمعنَى (ل ْم) ،أو كالتّ ُ
عجب ّ
الس ِّ
ما َ
روف منها ،أو ما
بح ٍ
كان من إراد ِة اللّفظِ بشط ِر الكلم ِة أو ُ
َرب في ( بخ بخ ) و ( واها ً وآها ً ) ومعاني
جا َء من ُلغاتِ الع ِ
( َقط ) و (كأ ّين ) وغي ُر ذلك كثي ٌر.
صرفيةٍ،
الحديثِ م ْن أبني ٍة َ
ريب َ
و َتناولتُ ما َو َر َد في َغ ِ
َخ َدمَتْ َتفسي ِر َغريبِ ِه ،وأ َ ْث َرتْ هذا التّفسي َر بما َ
كان ل ُو ُجوه
رض.
َمبانيها و َمعانيها م ْن دَو ٍر فا ِع ٍل في َت
حقيق هذا ال َغ ِ
ِ

ِرواح والتَّ
خفيف ،وإلى
إليه فِطر ُة
ِ
ِ
اإلنسان ،من َمي ٍل إلى االست ِ

يوليو  ٢٠٢٢م

29

اللغة العرب ّية وقضايا العصر

الق َر َاء ُة ُأفُ ًقا ِ
ِ
للك َت َاب ِة:
بني ِ
يف تَ ِ
يق؟
الق َر َاء ُة َ
الع ِم َ
كَ َ
الكاتِ َب َ
د .سعيـد سهمـي

في لِقا ٍء م َع َ
صري ال ّراحِ ِل َط َه ُح َسين في إحدَى
الكات ِِب ال َم
ِّ
َب
ال َقنَوات التِل َفا ِز َّي ِة العَربيّةَِ ،جم َع ُه ب ُنخب ٍة م ْن أع ِم َد ِة األد ِ
باعي وعبد ال ّرح َمن
َربي أمثَا ِل َن ِجيب َمح ُفوظ
ويوسف ّ
ُ
الس ِّ
الع ِّ

َّ
نصور وعبد ال ّرح َمن َبدَوي ،يُلحّ َط َه
الشرقا ِو ِّي وأنِيس َم ُ
ُح َسين على القِرا َء ِة والقِرا َء ِة ال َغزير ِة والعَمي َق ِة َش ً
رطا للكِتا َب ِة

و ُيؤاخ ُذهم على التّقصي ِر في القِرا َءةُِ ،معتبِ ًرا ّ
أن الكات َِب الَّذي
هذا َح َ
كان َ
َكون عَمي ًقا في َما يَك ُت ُبه .وإذا َ
ال يَقرأ ُ ال ي ُ
ال كِبا ِر

ُ
اب الَّذِين َو َج َد فيهم َط َه ُح َسين َنوعًا من التّقصي ِر في
الكتّ ِ
فإن ال َقضيّ َة اليَو َم ُتثَا ُر بشك ٍل أكب َر في َز َم ٍن َت َ
القِرا َءةَِّ ،
ضاءَلَت
َربَ ،
فيه القِرا َء ُة لَدَى ُ
وك ُثرت في ِه االنشِ غاالتُ بأ ُمو ِر
اب الع ِ
الكتَّ ِ
ُ
سائط اإللِكت ُرونيّ ُة.
الحيا ِة الَّتي َتط َغى عليهَا ال َّرق ِميّ ُة وال َو
َ

راء ِة ِ
فاع ُل ِ
تاب ِة
والك َ
تَ ُ
الق َ

َّ
ليس
إن َتوزي َع الباحِ ثِ وال ُمثَ ّق ِ
ف ُمه ّمتَي القِرا َء ِة والكِتا َب ِة أ ْم ٌر َ
األجوا ِء ال ُمناسب ِة َ
بال َهيِّن ،وإ َّنما يَتطل ّ ُب َخ َ
لذلك ،أو ما ُي ُ
مكن
لق ْ

واقع ِ
وم
راء ِة ل ََدى الكُ َّت ِ
الي َ
ُ
اب َ
الق َ

فَّ ،
أن األغلَبِيّ َة من الَّذين يَك ُت ُبون اليَو َم ال يَق َرؤون
لألس ِ
يبدُوَ ،
اف ،وال ُته ّمهُم الق ُ
َ
ِيمة العِلميّ ُة واإلبدا ِعيّ ُة لما ي ُ
َنش ُرو َنه،
بشك ٍل َك ٍ

َبحثون عن ُّ
الشه َرةِ ،ال سِ يّما مع انتِشا ِر إمكانِياتِ
ب َقد ِر ما ي َ
النَّش ِر وتوا ُف ِر ال َمطبَعاتِ  ،و َتبا ُي ِن ُشروطِ النَّش ِر م ْن َمكتب ٍة إلى
احت ُه ال َّرق ِميّ ُة من إمكانِياتِ النَّش ِر اإللِكت ُروني،
أخ َرى ،وما أ َت َ

َاع؛ ف ِم ْن
وقِل ّ ِة ال َّرقا َب ِة (بمفهُومها
َ
ابي) على األد ِ
اإليج ّ
َب واإلبد ِ
ُ
قبل كانتِ ال َمطبعاتُ ال َت ُ
نشر ّإاّل ما يَستَ ّ
حق النَّش َر ،أما اليَو َم

فق ْد أصب ََحتِ الك ُ
خض ُع ّ
ِتابة ال َت َ
السا ِب َقةِ ،وأصبَحَ
للش ُروطِ ّ
ال َم ْر ُء يَفتخِ ُر ب َغزا َر ِة ما يَك ُت ُب ،ال ِبقي َم ِة ما يَكت ُبه ،فب ُ
َعضهم
َ
يَك ُت ُب َّ
بأي
كل َشه ٍر كِتابًا ،ومنهُم م ْن ل ْم َيل ِِج ال َم
درسة وال َم َّر ِّ

بجمالياتِ القِراء ِة ب َوصفِها حا ِف َز الكِتا َب ِة
شح َن ذاكِر ُتنا َ
أنْ ُت َ
و َوقودَها ،فالقِراء ُة ُتنَ ّمي َشخصيتَنا و َتجعلُنا َن ُ
عيش َحيواتٍ
ً
تنوعة ،كما َي َرى ال َع ّقادُ ،فال ُيمكِننا أنْ َنستفي َد من
َكثير ًة و ُم

غم ِم ْن ُخل ِّو ما يَك ُت ُبه م ْن أ ّي ِة َجو َد ِة أسلُوبيّ ٍة أو
ُشهر ُته ،على ال ُّر ِ
ِماعي اليَو َم
إبدا ِعيّ ٍة أو عِلميّةٍ ،وق ْد َ
أتاحتْ َمواق ُع التّ ُ
واص ِل االجت ِّ
ان أنْ ُيح ّق َق ُّ
الشهر َة كي َف َما َ
ِلمي.
َ
لإلنس ِ
كان ُمستَواه الع ُّ

جارب َ
اآلخرين بَعيدًا عن القِرا َءةِ ،في َز َم ٍن َن ُ
عيش فيه َحيا ًة
َت
ِ
وضيّ ً
َقصير ًة َ
قة.
فإن الكات َِب الَّذي يَق َرأ َكثي ًرا ال ُب َّد أنْ ي َ
م ْن ِج َه ٍة أخ َرىّ ،
َكون أكث َر

عُم ًقا م ْن َغي ِره في َما يَكت ُبه ،فما يَكت ُبه َكثي ًرا ما ي ُ
َكون له َطع ُم
السا ِب َق ِة الَّتي ال ُب َّد أن ُتن ِّمي َمهاراتِه في َف ِّن
َ
ارب الكِتاباتِ ّ
تج ِ
ِتاج ما يَب َقى في َذاكِر ِة
الكِتا َبةِ ،وما الكِتاب َُة في الواق ِِع سِ َوى ن ِ
جارب َ
صوصهم ،وهَذا ما
اآلخري َن و ُن
الكات ِِب بع َد أنْ يَقرأ َ َت
َ
َ
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ص َ
ناعة هذا الواق ِِع
راغ ومن الواق ِِع ال ُم َش َّوه ،ف ُيعِيد ِ
يَكت ُبه من ال َف ِ
َ
ِع َو َ
وذلك الفتقا ِر ِه إلى الما َّد ِة األ ّوليّ ِة
ض َتغيي ِره والتّأثي ِر فيهِ،
للكِتا َب ِة الناب َع ِة م ْن َتأ ُّمل ِ ِه ُ
اريخ
لك ُتب ال ِف ْك ِر وال َف َ
لسف ِة والتّ ِ
و َغي ِرها م ّما ُيح ِّق ُق له َ
َاع والكِتا َبةِ.
تلك ال ُقدر َة على اإلبد ِ

وزيع
وس القِرا َء ِة و ُط ُق َ
أنْ ُن َس ّميَ ُه ُط ُق َ
وس الكِتابَة ،عبر َت ِ
بشك ٍل عَاد ٍل ،ف ِم َن ُ
ال َوقتِ بين ال َمه َّمتَين َ
اب م ْن يَختا ُر
الكتّ ِ
َكتب لَ ً
القِرا َء َة لَ ً
ياًل؛
ياًل لِيَك ُت َب بالنّها ِر ،ومنهُم م ْن يَق َرأ َنها ًرا وي ُ
ُ
خص إلى َ
ُ
ُ
ختلف
آخ َر ،كما َت
وس الكِتا َب ِة َت
فط ُق ُ
ختلف م ْن َش ٍ

مكن َ
قوس القِرا َءةِ ،وله ََذا ال ُي ُ
للكات ِِب أنْ يَك ُت َب ب َم ْع ِز ٍل عن
ُط ُ
حن ال َنقرأ ُ لنَك ُت َب وإ ّنما َتأتي الك ُ
القِرا َءةِ .فنَ ُ
ِتابة َطواعيّ ًة ،وبع َد
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ُيطل ُِق عَلي ِه بَا ْرت ( )R. Barthesوباخِ تِين ()M. Bakhtine
ناص أو التّفاعُل
وجينيت ( )G. Genetteوغي ُرهم ظاهِر َة التَّ ِّ
صي ،أما َ
اتب الَّذي ال يَق َرأ فإ َّنه َغالبًا ما يَلتق ُِط َما ّد َة ما
النّ ِّ
الك ُ

ِلمي يَك ُت ُب عَشراتِ ُ
الك ُت ِب َتحتَ ُمس ّمياتٍ ُمتعدّدةٍ،
َتكوي ٍن ع ٍّ
ِلمي أو إبداع ٍِّي و َم َع َ
ذلك َذاعَت
و َغي ِر ُمصنَّفة ِ
ضم َن ِّ
أي َمجا ٍل ع ٍّ

شك ُل ِ
وم ِ
ِ
الب ُ
راء ِة
حث
عي ُ
َ
الق َ
الجام ُّ

الجامعاتِ العَربيّ ِة  -التي ُته ُّمنا  -غالبًا ما َت ِج ُد الطال َِب
في َ
صصاتِ الجامِعيّ ِة ُيع ِر ُ
ِتاب
الباحِ َث في ُم
ِ
ختلف التّ َخ ُّ
ض عن الك ِ
رك ُز على ُخالصاتِ ُ
و ُي ّ
الك ُتب وعلى ُمقدّماتِها ،ف ُيعيد و ُيك ّرر

جعل الك َ
لة َت ُ
ما فِيها ،وه ِذ ِه النَّا ِز ُ
ِتابة البَحثيّ َة غي َر ذاتِ َمعنَى؛
َح ُ
ف م َن
يث أصبَحَ ال ُيه ُّم الطال َِب الباحِ َث إال االستِشها ُد ب ُنتَ ٍ
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مع ،ولَ َّ
عرفي لم يك ْن سِ َوى
ِكري و َم
ُمق ف ٍّ
َّ
ٍّ
عل ما َكتَبَه م ْن ع ٍ
الس ِ
َنتيج ٍة لتلك القِراء ِة ال َغزي َرةِ ،كما ُي ُ
مكن التذكي ُر ب َعبَاس مح ُمود
ال َع ّقاد الذي َت َر َك ُكتبًا َكثير ًة تجاوزتِ م َ
ختلف
كتاب في ُم
ِائة
ِ
ٍ
ً
"أحب ُ
َ
تب؛ ّ
ألن
يقول:
وكان
نون ال َقو ِل،
الك َ
ُّ
أشكا ِل ال َمعرف ِة و ُف ِ
َحيا ًة واح َد ًة ال َتكفِيني".

ِل َماذَ ا ِ
راءةُ ؟
الق َ

وقبل ِّ
َ
اإلنسان
كل َشي ٍء ُ -جز ٌء ال َيتَ َج ّزأ من
القِرا َء ُة هي  -أو ًاًل
ِ
ٌ
أكان ُمث ّق ًفا أ ْم ل ْم ي َُكن ،بل إ ّنها َ
َسوا ٌء َ
وع
ض
رورية من أج ِل َخ ِ
لق َن ٍ
فسي ِّ
َ
ولذلك كان بروست (Marcel
لكل َفردٍ،
من التّوا ُز ِن النّ ِّ

َ )Prousteي ُع ّد " القِرا َء َة بمثا َب ِة صدا َق ٍة ( ،")amitiéو َعبْر
ّ
عوب و َتر َتقي ،وال ُي ُ
مكن َتخيّ ُل أ ّم ٍة
القِراء ِة تتق ّد ُم األ َم ُم
والش ُ
الح ُ
َ
دون االعتِما ِد على ال َمعرف ِة الَّتي ال ُي ُ
صول
تق ّدمَتْ
مكن ُ
ِتاب.
عَلَيها َخارجَ الك ِ
بح ُ
يث يَع ِم ُد إلى بَت ِر ُجم ٍل خاطِ ف ٍة من
راج ِعَ ،
المصا ِد ِر وال َم ِ
ِتاب والَّتي ق ْد َتتَ
ُ
عارض أفكا ُرها م َع ُجم ٍل في موا ِق َع أخ َرى
الك ِ
ِتاب نفسِ ِه َ
دون أن يَفط َن إليهَا.
م َن الك ِ
أن ب َ
ويَك ُب ُر ال ُمشك ُِل حي َن َن ِج ُد ّ
َعض ال ُمشرفي َن على ال ُب ُحوثِ
الجامِعيّ ِة وال َمعنِيين ب ُمنا َقش ِة الطال ِِب الباحِ ثِ ال ُيكل ّ ُفون

بالشك ِل َ
َّ
بح ُ
يث
أن ُف َسهم عَنا َء قِراء ِة البَحثِ
الكافي للتّع ُّم ِق فيهَِ ،
كان الب ُ
يَقو ُمون بقرا َء ٍة مَسحِ يّ ٍة لما ُكت َِب ،ال سِ يّما إذا َ
َحث َغي َر
ذِي فائ َد ٍة ُت َ
ذك ُر ،وكان َح ِر ًّيا ِب ِهم أن يَعودُوا إلى ال َمصاد ِر
والمراج ِع قِرا َء ًة وبَحثًا و َتنقِيبًا ،وهُ و ما ي ُ
َجعل الب َ
َحث في غال ِِب
ِ
ف إلى َ
أض ْ
ذلك ّ
أن الطال َِب  -في الغالب -
األحيان َع َمالً َمكرو ًراِ ،
ِ
واص ِل
هاب إلى ال َمكتباتِ الجا ِم ِعيّ ِة والتّ ُ
ال ُيكل ّ ُف َن َ
فسه عَنا َء ال ّذ ِ
مع الجامِعاتِ العالَ ِميّ ِة والعَود ِة إلى ُخالصاتِ ال ُبحوثِ كي ال

َيتِ َّم َتكرا ُر ما َسب ََق إنجا ُز ُه م ْن ُب ُحوثٍ .
ُ
ِلمي
ه ِذ ِه ال ُم
عضلة ُتس ِهم  -دون شك  -في ُ
تراج ِع البَحثِ الع ِّ
جعل الع َ
َربي ،و َت ُ
صصاتِ بمثا َب ِة َشي ٍء
َمل في ُمختَلف التّ َخ ُّ
الع ِّ

تفرض ُه َّ
ُ
بحيث يَنتَهي الب ُ
ُ
َحث و َيتَو َّق ُف
الضرور ُة ال غي َر،
صول الطال ِِب على َّ
الشها َد ِة الجامِعيّةِ.
بح ُ
ُ
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َه َو ُس ِ
اب
ند َب ِ
راء ِة ِع َ
عض الكُ ّت ِ
الق َ

إن إ ْد َمـ َ
ّ
س القِرا َءةِ ،أو البِيبل ُيومانيا
ـان القِرا َءةِ ،أو َه َو َ
( )Bibliomaniaباللًّغ ِة اإلنجليز ّيةِ ،والَّذِي عَا َنى مِن ُه أش َه ُر
رن التّاسِ ِع ع َ
َش َر ُتوماس فيليبس (Thomas
قا ِر ٍئ في ال َق ِ

َشك ِل َمكتَبةٍ" ،وباشالر الَّذي كان يَدعُو الل َه َّ
باح "الله َّم
كل َ
ص ٍ
أعْطِ نا ُك ُتبًا َكفا َفنا" ،وم ْن أش َه ِر هؤال ِء َجميعًا َّ
رنسي
الشا ِع ُر ال َف
ُّ
أندري شينيي  ))André Chénierالذي يَذك ُر ال ُمؤ ّر ُخون

ِ -2
ُعمقُ فِ ْك َر الكاتِ ِب
القرا َءةِ ت ّ

والجالّدون
لسوفوكليس َ
أ ّنه في وقتِ إعدا ِمهِ ،كان يَق َرأ كِتابًا ُ
ي َ
صلَة ،فلما َ
حان دَو ُرهَُ ،ثنَى رك َن الور َق ِة
ؤوس بال ِم ْق َ
َقط ُعون ال ُر َ

ِتاب في
فح ِة التي َو َ
كي ُيعل ّ َم على َ
الص َ
َس الك َ
ص َل إليها ،ثم د َّ
َجيبِهِ ،و َم َ
صلَةِ.
ضى إلى ال ِم ْق َ
َرب ُيمك ُننا أنْ َن ُ
ومن ُ
ذك َر َط َه ُح َسين الَّذي لم َتمن ْعه
اب الع ِ
الكتّ ِ

آالف ُ
حاس ِة
تب اعتِمادًا على
عاه ُت ُه البَصر َّي ُة من قِراء ِة ِ
ّ
الك ِ

والح ُّق أ َّنهُم لو َّ
أن ُمؤلَّفاتهم
نفسِ هِ،
َ
اطل َ ُعوا على ما ُي ُ
كتب ِب َش ِ
وع من التّغيي ِر والتّجدي ِد
مق ،ل َو َجدُوا أ ّنهُم
َ
ب ُع ٍ
بحاج ٍة إلى َن ٍ
السابقةِ.
وإعا َد ِة النَّ َظ ِر في َتجا ِر ِبهم َّ

الموهب َة
 -4القراء ُة
ُ
تصنع َ

إن القِرا َء َة هي الَّتي ُتنتجُ َم َ
ّ
وهبة الكات ِِب؛ فحي َن يَقرأ ُ في
وضوع ُمعيّ ٍن بذائ َق ِة ال ُمبد ِِع ال ُمتذ ِّو ِق ال ُب َّد أن ُتح ّف َزه ه ِذ ِه
َم
ٍ
ُ
اإلنتاج
تكون لدي ِه ال ُقدر ُة على
العَمليّ ُة على الكِتا َبةِ ،وم ْن َث َّم َة
ِ
والح ُّق ّ
أن طلب ََة الجامِعاتِ ال ُمطالَبين بإنجا ِز ُبحوثٍ
َاعَ ،
واإلبد ِ
خصصاتهم حتّى
حاج ٍة ل ُمراك َم ِة القِرا َء ِة في َت ُّ
جام ِعيّ ٍة هُ م في َ
يَستطي ُعوا اختيا َر ُ
موضوعاتِ ُب ُحوثهم العل ِميّةِ.

وات الكِ تا َبةِ
القرا َء ُة تَصقُ لُ أ َد ِ
ِ -1

ال َش َّك ّ
أن الكات َِب الذي يَق َرأ َكثي ًرا َستَتج ّد ُد لديه آلِيّاتُ
الكِتا َب ِة فيط ِّو ُر في أسلو ِب ِه ُ
ول َغتِه ع َ
األسلوب
ِوض اجتِرا ِر
ِ
عة َن َ
قافة واسِ ٌ
فالكاتب الَّذي لدَي ِه َث ٌ
تيجة تع ُّد ِد قراءا ِت ِه ال
َنفسهِ،
ُ
ُ
ُب َّد أن ُ
وي وع ٌ
يك َ
يقول أندري
َميق في الكِتا َبةِ،
وب َق ٌّ
ون لَدي ِه أسلُ ٌ

 ،)Phillippsعَا َنى مِن ُه ً -
أيضا  -ب ُ
َب وال ِف ْك ِر
َعض عَمالق ِة األد ِ
ضى؛ نج ُد َ
فيما َم َ
َربي
ذلك في تجا ِر َب ُمتعدّد ٍة على الكات ِِب الع ِّ
َعض ُ
َ
عاشهَا ب ُ
اب
اليو َم أن يَعو َد إليها ،وهي َتجا ِر ُب
الكتّ ِ
ال َغر ِبيين أمثال ُبورخيس الَّذي َ
َوس على
كان يَتخيّ ُل "الفِرد َ

َّ
أن ُمؤلَّفاتهم
اب ال يَقر ُؤون حتى ما ُكتِب ِب َش ِ
إن بعض الكتّ ِ
ُ
وب
من ُبحوثٍ وغي ِرها ف ُي
حافظون على األفكا ِر نفسِ ها واألسلُ ِ

أوزولياس "ال َشي َء ُيم ِك ُن ُه أنْ ُيعل ِّ َمك الك َ
ِتابة أكثَ َر م ْن إتقان َِك
لِف ِّن القِرا َءةِ".

ُ
وع ُمعيَّ ٍن
يَنبَغي على الكات ِِب الَّذي ُيري ُد أنْ يَك ُت َب في
موض ٍ
وضوع َنفسِ ه ،ال سِ يّما َّ
أن
أن يق َرأ ما كتَبَ ُه اآلخ ُرون في ال َم
ِ
الح َ
َ
أتاحتْ هذه اإلمكا ِنيّ َة َ
تاحا
ال َو
بشك ٍل ل ْم يك ْن ُم ً
سائط َ
ديثة َ

أن
"ال ُي ُ
مكن للكَ ِات ِب ْ
بم ْع ِز ٍل عن
َيكتُ َب َ
ِ
حن ال نَقر ُأ
راء ِة .فنَ ُ
الق َ
لنَ كتُ َب وإ ّنما تَ أتي
ِ
وبعد
واعيةً ،
َ
الكتابةُ َط ّ
شح َن ِ
ذاكرتُ نا
ْ
أن تُ َ
ماليات ِ
ِ
الق ِ
راءة
بج
َ
حافزَ ِ
صفها ِ
بو ِ
تاب ِة
الك َ
َ
قودها"
وو َ
َ

م ْن َق ُ
جارب ،ث َّم ال ُب َّد
بل ،وس ُيق ّد ُم للقا ِرئ عُصا َر َة ما َق َرأه من َت
َ
َ
ضيف إليها من ُروحِ ِه وفِك ِره.
أن ُي

ِ -3
اتي
القرا َءةِ تَبني َملَك َة ال ّن ْق ِد َّ
الذ ِّ
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لــغـويــات

الم َث ّـن َـ َي ُ
ـات
ُ
فــــي ُّ
ـــو ِّي
ــــر ِاث ال ُّل َـغ ِ
الـت َ

أوجدَها االستِع َم ُ
ٌ
غوي للدَّاللَ ِة على
ال ُمثَنَّيَاتُ
ألفاظ َ
ال اللُّ ُّ
اس َمي ِن يَج َم ُع بَينَهما َر ٌ
ابط ُمح َّددٌ ،كقولهم( :ال ُع َمران)

و(األذا َنان) َ
َ
ان
لألب واأل ِّم،
ألبي َب ْك ٍر و ُع َم َر ،و(األ َب َوان)
لألذ ِ
ِ
واإل َقا َمةِ ،و(ال َق َمران) َّ
َص َرة
مس وال َق َمر ،و(البَص َرتان) للب ْ
للش ِ

ُ
َائع
والكو َفة ،و(ال َمش ِر َقان) لل َمش ِرق وال َمغ ِرب ،و(البَائعَان) للب ِ
و(األح َم َران) َ
و(الح َرمان) ل َم َّك َة
للخ ْم ِر والل َّ ْح ِم،
وال ُمشتَري،
َ
ْ
َب
وال َمدينَةِ ،و(ال َغا َران) للب َْط ِن وال َف ْر ِج،
َ
و(الح َجران) لل َّذه ِ
و(الجديدَان) لِلَّي ِل والنَّهَار ،و ُي ُ
ً
والف َّ
أيضا:
قال لهما
ِضةِ،
َ

والج َذعان ...،إلخ.
األجدَّان ،وال َفتَيَان ،واألَهْر َمان،
واألحد ََثانَ ،
َ
ْ
َفظاهِر ُة ال ُمثَنَّيَاتِ َت ُقو ُم على إيجا ِد ال ُمتكلِّم لَ ً
فظا يَجم ُع في

ركة بي َن لَ َ
الصفاتِ ال ُمشتَ َ
فظيْه؛ ولها وظي َف ٌة
َخ
ِ
صائص ِه إحدَى ِّ
با ِر َز ٌة في ُن ُم ِّو العَربيَّ ِة و َتولي ِد ألفاظٍ َجدي َد ٍة في االستِعما ِل
االس ِم؛ أل َّنها َتد ُُّل على ُمثَنَّى ،كما ّ
أن
اللُّ َغ ِّ
وي ،وق ْد ُسمِّيتْ بهذا ْ

َ
فع ،أو اليا ِء
ِبنيتَها َّ
الصرفيّ َة َتنتَهي باألل ِِف وال ُّن ِ
ون في حال ِة ال َّر ِ
والج ِّر كال ُمثَنَّى َتما ًما ،و َتقو ُم على
صب َ
وال ُّن ِ
ون في حالَتَي النَّ ِ

د /إبراهيم سند إبراهيم

َ
الم ،والتّعبي ِر بأل َفاظٍ َجدي َد ٍة عن ال َمعَاني الَّتي
َ
اإليجا ِز في الك ِ
َقصدُها ال ُمتكل ِّ ُم.
ي ِ

ِيبي إذا أُف ِرد لم
ِيبي ،فالتّلق ُّ
ِيبي و َتغل ٌّ
وال ُمثَنَّيَاتُ َنوعَانَ :تلق ٌّ
ُي ِف ْد ال َمعنَى ال َم ُ
وض َ
َصحُّ إطال ُق ُه على
وع لَ ُه في التّثنِيَّةِ ،وال ي ِ
ون ال
بح ِ
أ َ َح ِد ال ُم َس َّميي ِن ،فإذا أُف ِر َد هذا ال ُمثَنَّى َ
ذف األل ِِف و ال ُّن ِ
أحدِهما ،نحو( :ال َرا ِفدَان) لدِجل َ َة وال ُف َراتِ ،
ي ِ
َصحُّ إطال ُق ُه على َ
أما ال ُمثَنَّى التَّ
صحَّ إطال ُق ُه على ال ُمتغلِّب من
غليبي إذا أُف ِرد َ
ُّ
اال ْثنَي ِن ،نحو (ال َق َمران) َّ
ُ
إطالق ال ُمف َر ِد
مس وال َق َمر ،ي ِ
َصحُّ
للش ِ
أحدِهما وهُ َو (ال ُمتغلِّب مِنهُما).
على َ
وحديثًا بظا ِه َرة ال ُمثَنَّيَاتِ في
وقد اهتَ َّم اللُّ َغو ُيون َقدي ًما َ
اللُّ َغةِ ،وم ْن َ
الس ِّكيتِ (ت244هـ) في
ذلك ما َن ِجدُه عند اب ِن ّ
يث َتنا َول َّ
(إص َاَلح المَنطِ ِق)؛ َح ُ
الظاهر َة في أرب َع ِة
كتا ِب ِه
ْ
َغلب أحدُهُ ما على
ان ي ُ
ُفصو ٍل هي( :ما َجا َء ُمثَنَّى ،واالس َم ِ
َ
اس
صاحِ بِه ل ُِشهر ِت ِه أو لِخِ ّفتِهِ ،وما أ َتى ُمثَنّى م ْن أسما ِء النّ ِ
باس ٍم).
فاق االس َمي ِن ،وما جا َء ُمثَنّى ِم ّما هو لَ َق ٌب
َ
وليس ْ
ال ّت ِ
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َغدادي (ت245هـ) في
وما َنجدُه عند أبي َجعف ٍر الب
ِّ
فس ِّميَا ِبهِ)،
ان أحدُهُ ما أش َه ُر م ْن َ
صاحِ بِه ُ
كتابه( :ما َجا َء اس َم ِ
ِتاب يَشتَم ُِل على سِ تٍ وأربَعي َن لَ ً
فظة ُمثنّا ًة ،وقد َنش َره
وهذا الك ُ
َ
ِراقي في العَد ِد
ِلمي الع ِّ
جمع الع ِّ
ُمح ّمد ُح َميد الل ِه في مجل ِة ال َم ِ

السا ِب ِع واألربَعين.
ّ

ث َّم جا َء بعدَهُ ما أ ُبو َ
غوي (ت351هـ) فألَ َّ
ف
الطي ِِّب اللُّ ُّ
ِتاب بتَ
حقيق ِع ِّز الدّي ِن
كِتا َب ُه (ال ُمثَنَّى) ،وقد ُنشِ ر هذا الك ُ
ِ
َ
التّ
بسوريَا في ال ُم َجل َّ ِد
بي ُ
ِلمي ال َع َر ِّ
جمع الع ِّ
ِّ
نوخي في مجل ِة ال َم ِ

الجزأي ِن (الثّالثِ والرا ِب ِع) عا َم 1960م ،ثم
ِس والثَالثين ُ
الخام ِ
أُعِيد َنش ُره في
ضم َن َمطبوعاتِ
ِتاب ُمستق ٍِّل ِ
العام َنفسِ ه في ك ٍ
ِ
ِمشق ،وق ْد َق ّس َم أ ُبو َ
ِلمي بد َ
غوي ال ُمثنَّياتِ
الطي ِِّب اللُّ ُّ
جمع الع ِّ
ال َم ِ
اف ،هي:
[ َتقسي ًما دِالليًّا] إلى عَشر ِة أصنَ ٍ

صاحِ بِه ،م ُ
ِثل
ان َغل َ َب اس ُم أح ِدهِما على
اسم َ
 )1اال ْثنَ ِ
ِ
قولِ ِهم( :ال ُفرا َتان) :لدِجل َ َة وال ُف َراتِ .
فاق اس َمي ِهما ،م ُ
ان َج َمعهما في التّثنِيَ ِة ا ّت ُ
ِثل قولِ ِهم
 )2اال ْثنَ ِ

أيضا بَائ ٌعُ ،ي ُ
ألن ال ُمشتَري ً
َائع وال ُمشتَري؛ َّ
قال:
(البَا ِئعَان) :للب ِ

ِب ْعتُ َّ
الشي َء إذا اشتَ َري ُت ُه.
ان َغل َ َب َنعتُ أح ِدهِما على َنعتِ صاحِ بِه ،م ُ
ِثل
 )3اال ْثنَ ِ

قولِ ِهم (األس َم َران)ُ :
بأس َم َر.
للخب ِز وال َماءِ ،والما ُء َ
ليس ْ
فاق نعتَيْهماُ ،
مثل قولِ ِهم
 )4اال ْثنَ ِ
ان ُجمِعا في التّثنِيَ ِة ال ّت ِ
كي.
أي َ
ْ
لب ال َّذ ِّ
الحا ِزم وال َق ِ
(األص َمعَان) :لل َّر ِ
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ان َغل َ َب عَلي ِهما لَ َق ٌب واحِ ٌد مِنهُما ،م ُ
ِثل قولِ ِهم
 )5اال ْثنَ ِ
(ال ُبر ْي َكان) :لِقرطٍ وعا ِم ٍر ابنَا َسل َ َم َة بن ُق َشير ،وهما ال ُب َريك
وبَا ِرك.

َ
ان يَج َمعهما لَ َق ٌب واحِ دٌ ،م ُ
(الطيّبَان):
ِثل قولِ ِهم
 )6اال ْثنَ ِ
ضي الل ُه عَنهُما.
ألبي َب ْك ٍر و ُع َم َر َر ِ

ابن َ
أب أو َجدٍّ ،أو أحدِهُ ما ُ
اآلخ ِر
ان ُثنِّيا ْ
 )7اال ْثنَ ِ
باس ِم ٍ
األب ،م ُ
ص بن َجع َف ٍر
ِثل قولِ ِهم
(األح َو َ
صان)ْ :
ْ
لألح َو ِ
َف َغل َ َب اس ُم ِ

ص.
و َع ْم ِرو ب ِن ْ
األح َو ِ
ان الل َّ َذان ال ُيفردَان م ْن لَفظِ هما ،م ُ
ِثل قولِ ِهم
 )8اال ْثنَ ِ
َص َران) :لِلَّي ِل والنَّهَار.
(الع ْ

ان في اللَّفظِ ُيرا ُد ِب ِهما الوَاحِ دُ ،م ُ
ِثل قولِ ِهم ( َماتَ
 )9اال ْثنَ ِ
ف أ َ ْن َفيْهِ) ،وال ُمرادَُ :حتْ َ
َحتْ َ
ف أَن ِفهِ ،أي :ماتَ على فِراشِ هِ.

ان ُيثنَّيان وإن اك ُتفِي بأح ِدهِما ل ْم يَن ُقص
 )10اال ْثنَ ِ
ال َمعنَى ،م ُ
ِثل قولِ ِهم ( َو َقعَت عَي ُن ُه عَل َ َّي) ،أي :عَينَاهُ.

ث َّم ألَّ َ
ُ
(جنَى
ف ُم َح َّمد
بي (ت1111هـ) كتا َب ُهَ :
أمين ال ُمحِ ُّ
ِتاب بدَا ِر
َ
الجنَّتَين في َتميي ِز َنوعَي ال ُمثنَّيين) ،وقد ُطبِع هذا الك ُ
الحديثِ
الجدي َد ِة ببَيروتَ عام 1981م ،وفي العَص ِر َ
اآلفاق َ
ِ
األمين ال ُمثنَّياتِ اللُّ َ
َج َم َع َش ُ
ُ
عج ٍم ُمستَ ِق ٍل
ريف يَحيَى
غوية في ُم َ

عجم األل َفاظِ ال ُمثنَّاة) ،ور َّتبَه َترتيبًا هِجائيًّا َو َ
فق
بعنوانُ ( :م َ

ِلم
ُح ِ
بيَ ،
روف ال ُم َ
عج ِم ال َع َر ِّ
وص َد َر عا َم 1982م عن دا ِر الع ِ
لل َماليي ِن ِببَي ُروت.
دراس ُة عَطِ يّ ُة ُس َ
ِّاللي
ث َّم كانتْ
َ
ليمان ب ُع ِ
نوان( :التّولي ُد الد ُّ
ِّ
في ال ُمثنَّياتِ 2009 :م) ،وفيها َ
َاع
أشا َر ال ُمؤل ُف إلى اإلبد ِ
الح َظ ِة
اللُّ َغ ِّ
وي حينما َتتَ َجلَّى ال ُقد َر ُة اإلبدا ِعيَّ ُة لل ُمتَ َكل َّ ِم في ُم َ
قط ِة االلتِ َقا ِء بي َن الل َّ َ
ُن َ
صف ٍة أو َشبَه أو غي ِر َ
ذلك)
فظين (من ِ

بحص ِر (ال ُمثنَّياتِ ) و َتوزيعِها على
اج لَفظٍ َثالثٍ  ،ف َقا َم َ
إلنتَ ِ
ُحقو ٍل دِالليّ ٍة ُمختل ِف ٍة في َ
الح ُقول الدِّالليّةِ ،وق ْد
إطا ِر َن َظر ّي ِة ُ

ا ّت َخ َذ م ْن َنظر ّي ِة (العَالقاتِ الدِّالليّةِ) ُمنطل َ ًقا لتَ
أسباب
وضيح
ِ
ِ
هائي ،والعَالقاتِ
َّمج بي َن اللَّفظي ِن لِ َمعر َف ِة ُ
صور ِة ال ُمنتَج النّ ِّ
الد ِ
الَّتي َتقو ُم بينهُما كالعَالقاتِ االستِعار ّي ِة والكِنائيّ ِة وعَالقاتِ
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ال ُم َجاو َرة ...إلخ.
عاج ِم العَربيّ ِة بظا ِه َرة ال ُمثنَّياتِ في
وق ِد اهتَ َّم
َ
أصح ُ
اب ال َم ِ
ُمؤلفاتِهم ،وم ْن َ
ذلك ما َذ َكره ُ
ابن دُري ٍد (ت321هـ) في َجم َه َر ِة

َري
ارابي (ت350هـ) في
َب ،واألزه ُّ
ِ
ديوان األد ِ
اللُّ َغةِ ،وال َف ُّ
وهري (ت393هـ) في
والج
هذيب اللُّ َغةِ،
(ت370هـ) في َت
َ
ُّ
ِ
ُ
وابن سِ يدَه (ت458هـ) في
حاح العَربيّةِ،
تاج اللُّ َغ ِة ِ
وص ِ
ِ

وابن َم ُ
ُ
َرب...،
صص،
ال ُم َخ ّ
نظور (ت711هـ) في ل ِ
ِسان الع ِ
عاج ِم العَربيّ ِة ق ْد َحوَتْ
إلخ ،فه ِذ ِه ال ُمؤلَّفاتُ و َغي ُرها من ال َم ِ

عَددًا م ْن ألفاظِ ال ُمثنَّياتِ  ،واحت َف َظ المُتأخِ ُر منهَا َزمنيًّا بع َد ٍد
بحكم ال ُن ُم ِّو والتّ َط ُّو ِر
أكب َر م ْن ألفاظ ال ُمثنَّياتِ  ،وهذا أم ٌر َطبْع ٌِّي ُ
وي.
اللُّ َغ ِّ

وق ْد َو َردَتِ ال ُمثنَّياتُ اللُّ َغو ّي ُة في ُمستوياتِ االستِعما ِل
ال ُمختل ِ َف ِة (كال ُق ِ َ
بوي ّ
ريف ،وآثا ِر
ريم،
الش ِ
َ
والحديثِ النّ ّ
رآن الك ِ
َرب وأقوالِ ِهم) ،ففي االستِعما ِل
ّ
الصحا َب ِة والتّابعي َن ،وأشعَا ِر الع ِ
رآني يقول تعالى }:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{
ال ُق ِّ

[النساء }،]11 :ﯟ ﯠ{[النساء} ،]11 :ﮥ ﮦ

َوان ال ُمرا َد ب ِهما:
ﮧ ﮨ ﮩ{ [الكهف ،]80:واألب ِ
األب واأل ُّم ،وهو ُمثَنَّى َتغل ِيبي ،ويقول تعالى} :ﮭ ﮮ
ُ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ { [الزخرف،]31:
وال َقريتَان هماَ :م َّك ُة َّ
والط ُ
ائف ،ويقول تعالى} :ﮡ ﮢ
س
الن ال َم ُ
قصو ُد بهما :اإل ْن ُ
ﮣ ﮤِ{ [الرحمن ،]31:والثَّ َق ِ

والج ُّن.
ِ

بوي ّ
ريف ما ُر ِوي ع ْن عَب ِد الل ِه بن
الش ِ
وفي َ
الحديثِ النّ ّ
ال" :لَ ْم أ َ َر َر ُس َ
ُع َم َر ،أ َ َّن ُه َق َ
وسل َّ َم َي ْم َسحُ
ول الل ِه َ
صلَّى الل ُه علي ِه َ

ِم َن الْبَيْتِ إ ِ َّاَّل ال ُّر ْكنَيْ ِن الْيَ َما ِنيَيْ ِن" ،و(ال ُّركنَان اليَ َمانِيان) هُ ما:
َماني ،وإ َّنما َ
الح َج ُر األس َو ُد وال ُّر ُ
قيل لهما( :اليَ َمانِيان)
َ
كن الي ُّ

غليب ،وللبيتِ أرب ُ
كن األس َو ُد وال ُّر ُ
أركان :ال ُّر ُ
َماني،
َعة
ٍ
للتّ ِ
كن الي ُّ
ويقال لهما :اليَ َمانِيان  ،وأ ّما ال ُّركنَان َ
اآلخ َران فيقال لهما:

َّ
الشا ِميَان.

وما ُر ِوي ع ْن عُرو َة ب ِن ال ّزبَي ِر ع ْن عائ َِشة ،أ ّنها كانتْ َت ُ
قول:

"والله يا ابن أ ُ ْختِي إِنْ ُكنَّا لَنَنْ ُظ ُر إِلَى الْ ِه َاَل ِلُ ،ث َّم الْ ِه َاَل ِلُ ،ث َّم
صلَّى الل ُه
الْ ِه َاَل ِلَ ،ث َاَل َث َة أَهِلَّةٍَ ،و َما أُو ِق َد فِي أ َ ْبيَاتِ َر ُسو ِل الل ِه َ

عَلَيْ ِه َو َسل َّ َم َنا ٌر"َ ،ق َ
الُ :قلْتُ  :يَا َخالَ ُة َف َما َك َ
ان ُي َعي ُِّش ُك ْم؟َ ،قالَتْ :
َان (التَّ ْم ُر َوالْ َما ُء)ْ ،"...
ْ
قصو ُد بهما :ال َما ُء
َان ال َم ُ
فاأْل َ ْس َود ِ
"اأْل َ ْس َود ِ
صفاتِ الل ّ َ
السوا ِد في
فظين ِ
غليب إلحدَى ِ
[ص َف ُة َّ
والتَّم ُرَ ،حد ََث َت ٌ
وإطالق لفظٍ َ
ُ
آخ َر (ثالثٍ ) يَجم ُع اللَّفظي ِن َمعًا.
التَّم ِر]،

وقد َذ َك َر ب ُ
َعض ال ُر َّوا ِة أ ّنه ل َّما اس ُتخل َِف ُع َم ُر ُ
بن عب ِد العَزي ِز
َق ِد َم علي ِه َوف ُد أه ِل ِّ
كل بَلدٍ ،فتَق ّد َم إلي ِه وف ُد أه ِل الحِ جا ِز،
ْ َ
َ
َ
فقال ُع َم ُر :يا ُغال ُمَ ،يتَكلَّم م ْن هُ و
الم؛
فاش َرأ َّب منهُم ُغال ٌم للك ِ
َ
أس ُّن م َ
فقال ال ُغال ُم :يا أمي َر ال ُمؤمني َن ،إ َّنما ال َمر ُء بأص َغ َري ِه
ِنك،
َ
ً
( َقلْبِ ِه ولِسا ِنهِ) ،فإذا َمنَحَ الل ُه عَبدًا لِسا ًنا ً
حافظا،
الفظا ،و َقلبًا

االختِيا َر ،...فـ(األص َغ َران) لَ ٌ
فق ْد أجا َد ل ُه َ
فظ ُي ُ
لب
طلق على :ال َق ِ
ان.
والل ِّ َس ِ

صنَعَتِ اللُّ َغ ُة م َن التّثنيَ ِة ِب ً
صرفيّ ًة َتنتَهي
نية َ
وق ْد َ
ون َ
إشار ًة إلى ال ُمثنَّياتِ إيجا ًزا
ون أو اليَا ِء وال ُّن ِ
بـاألل ِِف وال ُّن ِ
في ال َقو ِل ،وهي إحدَى َ
ِص اللُّ َغو ّي ِة الَّتي َت َميَّ َزت بها
الخصائ ِ

إحدى
ّ
"المثنيات َ
الخ ِ
وي ِة
َ
صائ ِص اللُّغَ ّ
الَّتي تَ َم َّيزَ ت بها
يرها
عن َغ ِ
بيةُ ْ
َ
الع َر ّ
من الل ِ
األخرى،
ّغات
َ
وهي تُ برزُ ُقدرتَ ها على
اب األلفَ ِ
اظ،
استيع ِ
َ
عن الل َ
َّفظين
َّ
والت ِ
عبير ْ
بعض
شاب َهين في ِ
المتَ ِ
ُ
الص ِ
فات
الخ
َ
ِ
صائص أو َّ
َفظ ِ
بل ٍ
واح ٍد إيجازً ا في
َّفظِ ،
الل ِ
صادا في
واقت ً
ِ
وي"
عمال اللُّغَ ِّ
االست َ

ال َع َربيّ ُة ع ْن َغي ِرها من اللّغاتِ األخ َرى ،وهي ُتبر ُز ُقدر َتها
َاب األل َفاظِ  ،والتَّعبي ِر ع ْن الل َّ َ
فظين ال ُمتَشا ِبهَين في
على استيع ِ

بعض َ
الصفاتِ بلَفظٍ واحِ ٍد إيجا ًزا في اللَّفظِ ،
الخ
صائص أو َّ
ِ
ِ
وي.
واقتِصادًا في االستِع َمال اللُّ َغ ِّ
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لـغـتـي
حمدي هاشم حسانين

عـــنـــك ســيــبــقــى غــريـ ًـبــا
حـــــاد
ــــــن
ِ
َ
وم ْ
َ

ـــفـــر
الـــح
كـــثـــيـــر
بــــــــــدر ٍب
يـــســـيـــر
ِ
ُ
ُ
ْ
ْ

ـن
أتــيــتـــُــك
يـــحـــدو فــــــؤادي الــحــنــيـ ُ
ْ

الـــنـــظـــر
أطـــــلـــــت إلــــيــــك
وقـــــفـــــت
ُ
ُ
ْ

أتــــيــــتــــك أشــــكــــو ظـــــامـــــ ًا ت ــف ـ ّ
ـش ــى

الــــشــــرر؟
ـض
ف ــه ــل ُتــســعــفــيــنــا ب ــب ــع ـ ِ
ْ
ــــر
ودونــــــــــــك نــــحــــن
كــــلــــيــــل َع ِ
ِ
ٍ
ـــــــــك ْ

ور ُ
ـــر
ـــــــــــروس الــ ُّل
َع
ِ
ــغـــــات َ
ُ
وض الـــزَّ َه ْ

الـــحـــــــروف إذا مـــا َ
ــشــر
أريـــــــــج
ِ
ُ
انــتـــ َ ْ

الــحـــــديــث إذا م ــا َتــهـــــادى
وشــمـــُــس
ِ
ْ

َ
ُّ
ــبـــــث الــخـــــــ َـبــــ ْـر
هــنـــــاك َي
ُهــــــــنـــــا أو

يح
ربي بـهــذا
ُ
ِ
وقــرآن ّ
اللـسـان ا ْلـــــفَ ِص ِ

ــــشـــــــــــــــــــر
الــــب
لـــــجـــــمـــــيـــــع
أتـــــــــى
َ
ِ
ْ

ـوم
هـــي
الــلــح ُ
ــن يــشــدو فـ َـتــرنــو الــنُّ ــجـ ُ
ْ
َ

شـــــــــــداه الــقــمـــــــ ْـر
شـــــجـــــي
ـــــن
ــلــح ٍ
ُ
ِل ْ
ٍّ

مـــضـــيء
وبـــــــــدر
كـــشـــمـــس
فـــــأنـــــت
ٍ
ِ
ٍ
ٍ

ـــــريــة مـــــثْ ــــ َ
وأنـــــــت َّ
ـار
الــث
ِ
ـل الـ ِـبـــــحــــــــــ ِ
َّ

رر
فــيـــــك
ـــــــواهـــر
الـــج
َفـــــفــيـــــك
ُّ
ِ
َ
ُ
الــــــد ْ

ـــر أنّ ــــــا إلـــيـــك انــتــســبــنــا
ل ــن ــا
ْ
الـــفـــخ ُ

ــــــــو َ
ـــر
ومـــنـــك ارتـــويـــنـــا َط
ِ
ال ُ
َ
الـــع ُ
ـــم ْ

ـن دومــــ ًا
وكــالــنَّ ْ
ــخــل َدومـــــــــــ ًا ت ــج ــودي ـ َ

أتــــــاك ب ـ ْ
ــمــر
قــــد
ــــن
ِ
ْ
ــــم ْ
ِل َ
ـأش ــه ــى الــثـــ َّ ْ

لــســان
مــــن
ــــم بــهــا
هــــي
الــــضــــاد ِ
ُ
ٍ
ْ
أنــــع ْ
َ

الـــقـــدر
الــــضــــاد أحـــلـــى هـــدايـــا
هــــي
ُ
َ
ْ

ُ
بـــهـــي
كـــــعـــــيــد
عـــــــكـــــــاظ
وســـــــــوق
ٍ
ٍ
ٍّ

الــبــشــر
ـــــر أتــــاهــــا
ـــــع ٍ
ِ
كـــــفـــــردوس ِش ْ
ْ

ِّ
ُ
ـــــوب
كـــــل َص
مـــــن
الـــقـــبـــائـــل
أتـــتْ ـــهـــا
ْ
ٍ

ـــضـــــــر
ـــــفـــــار وهــــــــذي ُم
فـــهـــــــذي ِغ
ُ
ْ

ٌ
قــــريــــش
كــــلــــيــــب وهــــــــذي
وهــــــــذي
ٌ

ُ
الـــفـــصـــاحـــة ُك ٌّ
ــضـــــر
ـــــــل َح
وأهـــــــــل
ِ
ْ

يـــقـــولـــون شــــعــــر ًا َ
ـوم
َ
فـــتـــرنـــو ال ــن ــج ـ ُ

ُ
ـــر
الـــس
وتـــصـــغـــي
ـــمـــاء لـــهـــذي ِ
الـــع َ
ُ
ّ
ـــب ْ

ــــت
َو َه
ـــــس ُ
ـــــه ُعــــ ِّلــــقَ ْ
ـــــــــــــذي َنـــــفَ ِ
ِ
ـــــائ ُ

ـــــــــد ْر
الــــج
عـــلـــى كــعــبــة اهلل فـــــــوق
ُ
ُ

َّ
ـــــــن
هــــي
ـــبـــقَ ـــى َم َ
ــــــدى َأز ُْم ٍ
الــــضــــاد َت ْ
َ

ــــس ً
ـــر
ــــانــــا
ّ
تــــحــــدى ج ــم ــي ـ َـع ُ
الـــع ُ
ِل َ
ـــص ْ

ــــــة فـــــي ِعـــــــزَّ ٍة
ـــــــت
ـــــــي َ
وب ِ
ــــــر َ
ُ
الــــــع ُ
َو َب ْ

ـــمـــر
َو َمــــــــــــ ْأ َوى صــــغــــاري نـــــدى أو ُع
ْ
الــــقــــلــــوب يــــهــــزُّ ال ــح ــج ـ ْـر
ـــــذيـــــب
ُي
َ
ُ
ـــــوى َ
ــــر
َو ِفــــي الــنَّ ــفْ ِ
ـــر ُك َأ ْق َ
ــس َيـــتْ ُ
األ َث ْ

َ
ـخــــ ٍـر
لـــغـــة
فــيــا
ــــرب تــيــهــي بــفــــ ْ
ُ
الــــع ِ

ُ
ـــــــذ َو الــبــصــــ ْـر
ـك
الــبــصــيــرة َح ْ
فـــــفــيـ ِ

ـــــن َ
ـــــك َســـنً ـــا
ــــــر ِائ ُ
ــــــد ِم ْ
َت ِ
ـــــش ُّ
ـــــع الــــــفَ َ

ُيــــفَ ِّ
الـــف َ
ــــت ُ
ـــر
ــــق ِذ ْهـــــنً ـــــا
بــخـــــيـــــر ِ
ِ
ـــك ْ

ُ
ــــــرى
الــــبــــاغــــة
رحـــــيـــــق
ِ
ِ
مــــنــــك َج َ

ُ
ـــــر
ف ـــ ــأن ــت
الـــعـــــــذوبـــة أنـــــــت الــنَ َ
ـــــه ْ

غـــبـــــــت عــنــا
وكــــيــــف ُنــــغــــنّ ــــي إذا
ِ

الــــوتــــر
ــــحـــــــــر
وس
وأنــــــــت
الـــــكـــــام ِ
ِ
ُ
ُ
ْ

ــــوي ُ
إر ث الـــعـــروبـــة
ــــتــــنــــا
ِ
ُه َّ
أنـــــــت ْ

ٌ
الــــصـــــــــور
مـــــلـــــيء بـــــأرقـــــى
كــــنــــز
ٌ
ْ

الــــك َ
ْــــــــت ال ـ ُـم ــنَ ــى
ــــة َأن
ـــب
ِ
ــــاب ِ
ـــيـــر ِ
ــــت َ
َ
َع ِ

أغـــــــــر
ووجـــــــــــــــه
ومـــــــــــاء
هـــــــــــواء
ٌ
ٌ
ٌ
ْ

َ
ــــد
عــــــز
رمــــــــز
ــــك يـــــا
نــــحــــب ِ
ومــــج ٍ
ٍ
ُّ
ْ
ً
ُ
ســــر
فـــــيـــــه
حــــرفــــهــــا
لـــــغـــــة
ويـــــــا
ِ
ٌّ

ً
بـــالـــشـــجـــر
ــــــنــــــت
واحـــــــــة ُز ِّي
ويــــــا
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
الـــــســـــور
كـــــــل
اهلل
ْــــــــــــزل
بــــهــــا أ ن
ْ

ٌ
رخــــيــــم جــلــيـ ٌـل
لـــفـــظ
هــــي الــــضــــاد
ٌ

فـــيـــه تـــهـــادى
ــــــن ســـــار
ِ
فــــــدر ُب ِ
ــــــك َم ْ
ْ

َ
َ
َ
ــــر
ونــــــــال
ــــــرام
الــــــم
ـــــــــــال
َو َن
َ
َ
الــــوط ْ

َ
لـــــســـــان َيــــــفُ
ـــــه
ــــــوح َش
ٌ
ـــــر ِف ِ
ُ
ـــــــــذا َع ْ
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الض ِاد َّ
إش َك ِال َّي ُة َّ
ْ
ـاء
والظ ِ
الـع َـر ِب
ِع ْن َـد ال ُّل َغ ِو َ
ييـن َ

وبحر َفي َّ
الضا ِد
بح ِ
روف العَربيّ ِة عا ّم ًةَ ،
اهت ّم ال ُعلما ُء َقدي ًما ُ
ص ُع َ
َّ
خاص ًة ،وقد ي ُ
وبة ُنطقِهما على م ْن
والظا ِء
َّ
َكون َسب َُب ذلك ُ

الص ُ
عوبة َش ِه َد بها
د ََخ َل اإلسال َم م ْن غي ِر األ َّم ِة ال َع َربيَّةِ ،وهذه ُّ
ال ُعلما ُء اللُّغويون وغي ُرهم في ُك ُتبهم ،ي ُ
الصاحِ ُب ُ
بن َعبّاد
َقول َّ
اعتاص َمعرف ُتهما على عا َّم ِة
(358هـ)" :إ ْذ كانا َحر َفين ق ْد
َ
ُ
اب؛ لتَقا ُر ِب أجناسِ ِهما في ال َمسام ِِعْ ،
أسيس ُك ِّل
وإشكا ِل َت
ِ
الكتَّ ِ
ِباس َحقي َق ِة كِتا َبتِهما" .وكذلك ي ُ
َقول ُ
ابن
واحِ ٍد مِنهُما ،والت ِ
الخاصةِ ،فال
الصقل ِّ ُّي (501هـ)" :فأ ّما العا َّم ُة ،وأكث ُر
َم ِّكي ِّ
َّ
رآن".
ِتاب وال ُق ٍ
ُي َف ِّر ُقون بَينهُما في ك ٍ

وي ُ
َّ
ُ
"والضا ُد ان َف َر َد
الجز ِر ِّي (833هـــ):
ابن
َقول
َ
اللسان مثلُ ُه؛
َعس ُر على
الح ُر ِ
باالستِطالَةِ ،ولَ َ
يس في ُ
وف ما ي ُ
ِ

فإن ألسِ َ
ٌ
ّ
ختلفة ،و َق َّل َم ْن يُحسِ ُن ُه ،فمِنهُم م ْن
اس في ِه ُم
نة النّ ِ
ُيخ ِر ُج ُه َظاءً ،ومنهُم م ْن يَم ُز ُج ُه بال َّذا ِل ،ومِنهُم م ْن يَجعَلُ ُه ال ًما
ايُّ ،
وكل َ
ذلك ال ُيجو ُز".
ُم َف َّخ َم ًة ،ومِنهُم من يُشِ ُّم ُه ال َّز َ

واكتَ َس َب َح ُ
رف َّ
الضا ِد أه ِّميَتَه –إلى جان ِِب ُوعو َر ِة ُنط ِقهِ-
أ َّن ُه َح ٌ
وج ُد
رف َتمتا ُز ِب ِه ال َع َر ِبيَّ ُة ع ْن َغي ِرها من اللُّغاتِ  ،وال ُي َ

ليل ،وبذلك ُس َّميَتِ ال َع َر ِبيَّ ُة َ
األعاجم في ُلغا ِت ِهمَّ ،إاَّل ال َق ُ
لغة
عن َد
ِ ِ
َّ
الضادِ.

والظا ُء كذل َِك ق َ
َّ
خاص ًة ،ال ُيشا ِر ُكهُم في ِه
ِيل بأ َّن ُه لل َع َر ِب
َّ
َّ
خاص ًة-
–والضاد
رفان ُوعور َتهما
َّ
أحدٌ .ور َّبما اكتَ َس َب َ
َ
الح ِ

ذلك ي ُ
خرج ِهما و ِد َّقتِهِ ،وفي َ
َقول ُ
ابن سِ ينَا في
من ُ
صعو َب ِة َم ِ
الضادِ" :وأ ّما َّ
َم ْخ َر ِج َّ
س َتا ٍّم عن َد َما
الضا ُد فإ َّنها َتحد ُُث عن َحبْ ٍ
س ،إذا أ ُ ْطل َِق أُقي َم
َيتَ َق َّو ُم َم ِ
يم ،و َت َق ُع في ُ
الجز ِء األ ْمل َ ِ
وض ُع ِ
الج ِ
ٌ
طوبة واحِ د ٌة أو ُرطوباتٌ َ ،تتف َّق ُع من الهَوا ِء
في مَسلكِ الهَوا ِء ُر
بسا ثا ِنيًا ،ث ّم َت ُّ
نشق
الفا ِع ِل َّ
الصوتِ  ،و َتمت ُّد عليها ،فتَحبِ ُس ُه َح ً
الضادِ" .ث ّم ي ُ
وتتف َّقأُ ،فيحد ُُث َش ُ
َقول ع ْن َمخ َر ِج َّ
كل َّ
الظاءِ:
ْ
"وإنْ َ
سان،
بس
صغي ٍر م ْن َط َر ِ
بجز ٍء َ
مام ُ
كان َح ٌ
ف الل ِّ ِ
كاإلش ِ
د .محمد حراث
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سان
طلق بع َد َ
طح الل ِّ ِ
الح ِ
وإمرا ُر الهَوا ِء ال ُم ِ
بس على سا ِئ ِر َس ِ
ً
جملةُ ،س ِم َع َّ
الظا ُء".
وح ِّف َز له
على ُرطو َبتِهُِ ،

رسم تخيلي لـ ابن سينا

أج َم َع ال ُعلما ُء على ّ
َحتاج ال َقا ِرئ إلَيهِ ،وال
أن هذا
الباب ي ُ
َ

ُب َّد م ْن َمع ِر َفتِهِ .وقد َعم َِل ال ُمتقدِّمون فيه ُك ُتبًا نثرا ً ونظماً،

وم ْن بي ِن أ َه ِّم ُ
رآن َ
وضادا ِتهِ،
الك ُت ِب الَّتي َد َر َستْ َظاءاتِ ال ُق ِ
الضا ِد َّ
رق بين َّ
رآن
نج ُد ك َ
والظا ِء في ال ُق ِ
ِتاب( :المِصبَاح في ال َف ِ
اس أحم َد ب ِن ح َّماد ب ِن أبي
العَزي ِز َنظ ًما و َنث ًرا) ،ألبي العبّ ِ
صغير ٍة جاء فيها:
اني ،و َبنَى مؤلَّ َفه على مقدِّم ٍة َ
ال َقاسِ م َ
الح ّر ِّ

رآن ،ف َو َجد ُتها في ا ْثنَي ِن َ
وثالثي َن
" َنظرتُ في ُ
أصو ِل َظاءاتِ ال ُق ِ

ً
األصو ِل ،فنَ َظم ُتها في أر َب َع ِة أبياتٍ
أصاًل ،وهذا أكث ُر ما َجا َء م َن ُ

الش ْع ِر ،و َقدَّمتُ َق َ
م َن َّ
لألصو ِل عَشر َة أبياتٍ ،
بل األر َب َع ِة َ
الحا ِو َي ِة ُ
الضا ِد و َمخ َر ِج َّ
َنبَّهتُ فيها على َم ْخ َر ِج َّ
الظاءِ".
ولَع ََّل م ْن أ َه ِّم ُ
الك ُت ِب ال َقدي َم ِة التي رأي ُتها أ ْولَتْ اهتِما ًما
الضا ِد َّ
لِ َمسألَ ِة َّ
والظا ِء في ال َع َر ِبيَّ ِة هي:
رآن،
.1
ُ
شرح أبياتِ الدَّاني األ ْر َب َع ِة في ُ
أصو ِل ظاءاتِ ال ُق ِ
ل ُمؤل ٍِف َمجهُو ٍل.
يوليو  ٢٠٢٢م
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َ
ريب م ْن َم ْخ َر ِج َّ
الاَّل ِم ،الَّذي هو ً
وذلك
سان،
َق ٌ
أيضا م ْن حا َّف ِة الل ِّ ِ
الضا َد كانتْ ُتشبِ ُه َّ
أن َّ
بعض ال ُو ُجوهِ ،وال َف ُ
َيد ُُّل َّ
رق
الاَّل َم م ْن
ِ

أن َّ
بينهُما هو َّ
كالصادِ ،وأ َّنها
وف ال ُمطبَ َق ِة
الح ُر ِ
َّ
الضا َد م َن ُ
م ْن َذواتِ ال َّد ِو ِّيَّ ،
صوتيّ ٌة َم َ
َّ
فالضا ُد
حض ٌة،
والاَّل ُم غي ُر ُمطبَ َقةٍَ ،
العَتي َق ُة َح ٌ
ريب جدًّا ،غي ُر َموجو ٍد في ُل َغ ٍة م َن اللُّغاتِ َّإاَّل
رف َغ ٌ
ال َع ِر ّب َ
َ
َّ
بالضادِ.
ولذلك كا ُنوا ي َُكنّون ع ِن ال َع َر ِب بالنّاطِ قين
ية،

الضا َد ال َقدي َم َة ُّ
أقل شِ ّد ًة م َن َّ
أن َّ
و َي َرى إبراهي ُم أنيس َّ
الضا ِد
طق انفِصاال ً
ُ
ص ُل ال ُع
الحديثَةِ" ،إ ْذ َمعَها يَن َف ِ
َ
ضوان ال ُمك ِّونان لل ُّن ِ

ارق بين َّ
َّ
والضادِ،
الظا ِء
.2
َ
رح المِرصا ِد ال َف ِ
اإلرصا ُد في َش ِ
للج ْعبَري.
َ
والضادِ ،الب ِن مالكٍ َّ
 .3االعتِما ُد في نظا ِئ ِر َّ
َّ
ائي.
الظا ِء
الظ ِّ

َّ
َّ
والظاءِ ،ألبي عب ِد
والضا ِد
رق بين ال َّذا ِل
 .4االقتِصا ُد لل َف ِ
الل ِه الدَّان ِِّي.

لألنباري
 .5زينَ ُة ال ُفضال ِء في الفرق بين الضاد والظاء،
ِّ

أبي البَركاتِ .
الظاءاتُ في ال ُق ِ َ
َّ .6
ريم ،ألبي عَم ٍرو الدَّان ِِّي.
رآن الك ِ

الضا ِد َّ
رق بي َن َّ
 .7ال َف ُ
للصاحِ ِب بن عبَّاد.
والظاءَِّ ،

السيِّ ِد الب ََطل ْ
روف َ
 .8ال َف ُ
يوسي.
الح ِ
الخ َ
رق بي َن ُ
مسةِ ،الب ِن َّ
ِّ

ُ
َرب يَتباه َ
يقول ال ُمستش ِر ُق هُ نري فل ِيش" :ولق ْد َ
َون
كان الع ُ
صوتٍ ُم َّ
لصوتِ َّ
فخ ٍم،
ِب ُنطقِهم
الضادِ ،وهو عِبار ٌة ع ْن َ
الخاص َ
ِّ
كان يَج َم ُع َّ
الظا َء َّ
كان َظا ًء َجا ِنبِيّ ًة؛ أي أ ّن ُه َ
يَحتم ُِل أ ّن ُه َ
والاَّل َم

الصوتُ  ،فلم َي ُع ْد ُيسم ُع في
في ظا ِه َر ٍة واحِ َدةٍ ،وقد اختفى ه ََذا َّ

الح ُ
والل ّ ُ
ال في َّ
الضا ِد ال ُمعاصرةِ ،وإ ّنما م ْن حا َّف ِة
ثة كما هي َ
صو ًتا احتكا ِكيًا َرخ ًوا ،في حي ِن
سان أو َجا ِنبِهِ ،وأ ّنها كانتْ َ
الل ّ ِ
الخ ُ
الضا َد اليو َم انفجار ّي ٌة َشدي َد ٌة؛ فق ْد عدّها َ
أن َّ
ّ
ليل في َحيِّ ِز
ِّ
خرج من
الجيم
والشي ِن ،وهما من األصواتِ الغا ِر ّيةِ ،التي َت ُ
ِ
لب ،وي ُ
ال َغا ِر ،وهو َس ُ
َقول سِ يبوي ِه كذلك" :وم ْن
الحنَكِ َّ
قف َ
الص ِ
خرج َّ
الضادِ".
سان وما يلي ِهما م َن
األضراس َم ُ
ِ
بي ِن أ ّو ِل حا ّف ِة الل ِّ ِ

رق بين َّ
وص ال َف ُ
الضا ِد األصيل َ ِة قدي ًما،
يتّ ِ
ضحُ من هذه ال ُّن ُ
ص ِ

والضا ِد التي َن ُ
َّ
نط ُقها َحديثًا ،وأ ّنها كانت جانبيّ ًة ،وليستْ
انفجا ِر ّي ًةْ ،
بل احتِكا ِكيَّ ًة ِرخ َو ًة،
أسنانيّ ًة لثو ّي ًة ،وكذلك ل ْم تك ْن
َ
وف" :ومنها ال ِّرخ َو ُة وهي:
بدلي ِل َقو ِل سِ يبوي ِه في َت
الح ُر ِ
قسيم ُ
ِ
والخا ُءِّ ،
ينَ ،
َّ
والش ُ
والحا ُء ،وال َغ ُ
والضادُ."...
والصادُ،
ين،
َّ
الهَا ُءَ ،

"فالضا ُد الَّتي َن ُ
يستْ هي َّ
َّ
الضا َد
وعلى هذا،
نط ُقها اليو َم لَ َ
ال َقدي َم َة التي كا َنتْ عن َد ال َع َر ِب ال ُقدَماءِ ،وإ َّنما هي َت َط ّو ٌر
عنها".

صو ًتا انفِجاريًا ،وهو
َربي ،وأصبَحَ ِ
بص َف ٍة عا َّمةٍ ،إ َّما َ
العالَ ِم الع ِّ

رق ي ُ
اني (برجشتراسر)
وع ْن هذا ال َف ِ
َقول ال ُمستَش ِر ُق األل َم ُّ

ُ
رف َّ
وحرف َّ
الضا ِد
الضا ِد الَّذي َننط ُق ُه اليَو َم هو غي ُر َح ِ
كان ُ
ينط ُق ُه ال َع َر ُب قدي ًما ،كما َّ
الذي َ
ُ
مضان عب ُد
وضحَ ذلك َر

فليس لَ ُ
هي َ
َدوي
اآلن عن َد أكث ِر أه ِل البَ ْد ِو ،ومع ذلك،
فظها الب ُّ
َ
الحاض ُر هو لَ ُ
نفس ُه ،وإ َّن َما َمخ َر ُج َّ
فظها الع ُ
الضا ِد م ْن
ِ
َتيق ُ

وصف عُلما ِء النَّح ِو واللُّ َغ ِة والقِراءاتِ ل َمخ َر ِج
واب ،بنا ًء على
ِ
التَّ ِ
َّ
رف َّ
ُ
األسنان
مخرجها
ليس
وص َفتِه.
َح ِ
الضا ِد ِ
َ
فالضا ُد القدي َم ُة َ

ُ
سان ،وم َن ال ُقدما ِء من
األيس ِر ،ومنهُم
يقول :من جانبِ ِه َ
حا َّف ِة الل ِّ ِ

صو ًتا أسنَانيًا هو َّ
ُم ُ
الظا ُء".
طبق الدَّا ِل ،وإ َّما َ
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اآلن َ
بأن َّ
الضا َد َ
ّ
"شدِيد ٌة عن َد أكث ِر أه ِل ال ُمد ُِن ،وهي ِر ْخ َو ٌة ،كما

َقول :من األي َم ِن ،ومنهُم من ي ُ
من ي ُ
َقول :من كِلي ِهما .ف َمخ َر ُجها

جائي
بَطيئًا نِسبيًّا ،تر َّت َب علي ِه أنْ َح َّل َم َح َّل االنفجا ِر ال ُف ّ
لح ُظ مع ُه َم ُ
وع من
انفجا ٌر بَطي ٌءَ ،ن َ
رحلة انتِقا ٍل بين هذا النّ ِ

َّ
بالضا ِد ال َقدي َمةِ،
صوتٍ لَيِّ ٍن ،فإذا ُنطِ َق
األصواتِ  ،وما يَلي ِه م ْن َ
فتحة ً
ٌ
الصو َتي ِن،
وقد وليَتْها
أحس ْسنَا ب َمرحل َ ِة انتِقا ٍل بي َن َّ
مثاًلَ ،
َت َميّ َز فيها ٌّ
كل منهما َت ُميّ ًزا كامِالً" .ويَظه ُر م ْن هذا –كما يَرى
الضا َد ال َق َ
أن َّ
إبراهي ُم أنيسّ -
َصيَّ َة ال ُّن ْط ِق على
ديمة كانتْ ع ِ

َعض ال َقبائ ِل
أهالي األ ْقطا ِر التي َفتَ َحها الع ُ
َرب ،أو حتَّى على ب ِ
الجزيرةِ .وفي هذا َي َرى إبراهي ُم أنيس َّ
أن
العَربيّ ِة في شِ ب ِه َ
أن َّ
الَّذي نستطي ُع تأكيدَه هنا ،هو ّ
الضا َد ال َقدي َم َة قد أصابَها
ُ
بعض التّط ُّو ِر حتّى صارتْ إلى ما َنعه ُد ُه فيها اليو َمّ ،
وأن هذا
الجز ِر ِّي.
رن الثّا ِم ِن ال ِهج ِر ِّي ،عَص ِر اب ِن َ
التّط ُّو َر قد َت َّم في ال َق ِ
َّ
َّ
وقد َذ َك َر ُ
(الضا َد
بالضادِ ،أس َم ْوهُ:
صل َ ٍة
صو ًتا ذا ِ
بعضهم َ
بالضا ِد ال َقدي َمةَِ ،
َّ
َّ
وذ َك ُروا
صدُوا ما عَنينا ُه
الضعي َف َة) ،ور ّبما َق َ

صل َ ٍة َّ
بالظا ِء أس َم ْوهُّ :
َ
صو ًتا َ
(الظا َء الَّتي كالثَّاءِ)
آخ َر ذا ِ
كذلك َ
وهي ظا ٌء ف َقدتْ َجه َرها ،فان َقلَبَتْ إلى ثا ٍء ُمطب َقةٍ ،وتظه ُر في

كلم ِة َ
(ظالِم) –مثال -إذا َن َطقناها َ
(ثالِم) بتَفخِ يم الثَّا ِء َتفخي ًما
أن األولى إ َّنما هي َّ
َكبي ًرا .وأ َرى َّ
الضا ُد لك ْن َت َط ّو َرتْ في َشكل ِها،
راف ع ِن َّ
وأ ّما الثّان ُ
وليس حر ًفا َ
ِية فإ ّن َما هي انحِ ٌ
آخ َر.
الظا ِء
َ
و َيبْ َقى أن َن َ
َّ
بأن َحر َفي َّ
قول في األخِ ي ِرَّ ،
والظا ِء
الضا ِد

الص ِ
َي ُ
بن
اح ُب ُ
قول َّ
"إذ
َع ّباد (358هـ)ْ :
قد
كانا َحرفَ ين ْ
اعتاص َمعرفتُ هما
َ
اب؛
عام ِة الكُ َّت ِ
على َّ
ِ
أجناس ِهما
قار ِب
لتَ ُ
الم ِ
كال
سام ِعْ ،
وإش ِ
في َ
أسيس كُ ِ ّل ِ
تَ
واح ٍد
ِ
نهماِ ،
باس
والت ِ
ِم ُ
تاب ِتهما"
َحقيقَ ِة ِك َ

َ
وذلك أله ّميَ ِة
ق ْد َن َااَل اهتِما ًما َكبي ًرا م ْن عُلَما ِء الل ّ َغ ِة ال َع َر ِب،

َمعر ِفتِهماَ ،
وض ُرو َر ِة إتقا ِن ِهما.
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اإلمتاع وال ُمؤا َن َس ِة " من أبر ِز ُ
الك ُتب
ِتاب "
ُيع ًّد ك ُ
ِ
َربي
ال َم ُ
ديم الَّتي َتكشِ ُف ِغنَى ال ُّتراثِ الع ِّ
وسوعيّة في األد ِ
َب ال َق ِ
وحقو ٍل
وأصالَتَه؛ فهو ُمسامراتٌ في َمجاالتٍ َمعرفيّ ٍة ُمختلفةٍُ ،

والمؤا َن َس ِة
تاب
راء ٌة في ِك ِ
اإلمتاع ُ
ِق َ
ِ

ألبــي َح َّـيــان التَّ ِ
ـوح ِ
يـد ِّي

عِلميّ ٍة عَديدةٍ ،أل َقى بها أبو َحيّان التّ
ِس َوزي ِر
ُّ
وحيدي في َمجل ِ
عروف بابن َس َ
عدان.
ض ال َم
ِ
الدَّولَ ِة ال ُب َويهيّ ِة عَب ِد الل ِه ب ِن العا ِر ِ
س ال َق ُ
ِتاب َتن ّو َع ال َما ّد ِة ال َمعرفيّ ِة ال َغنيّ ِة م ْن
ويل َم ُ
ارئ لهذا الك ِ

د /كـريــم الطيبـــي

ص وأمثا ٍل وحِ كم َ
وط َ
رائف وأشعَا ٍر و ُمناظراتٍ
حِ كاياتٍ وق َ
ِص ٍ
ٍ
جانب
و ُمفاضالتٍ و ُمحاوراتٍ وأد ِعيّ ٍة و ُمناجياتٍ ...إلخ ،وإلى
ِ
عرفي واف ٍر،
خزون َم
ِتاب بين َد ّفتَي ِه من َم
ما يَحوي ِه هذا الك ُ
ٍ
ٍّ
صور ًة َوافيّ ًة ُ
والسياسيّ ِة
صوصيّ ِة العَص ِر الثَّقافيّ ِة
لخ
ِ
نلمس ُ
ِّ
ُ
السلط ِة
واالجتِماعيّةِ ،و ُيه ُّمنا في هذه ال َمقالَ ِة أنْ َنتَتبّ َع ُ
صور َة ُّ
الكتاب
السلط ِة في
ِّ
السياسيّ ِة من خالل َرص ِد َت ُش ُّكالتِ ُممثّ ِل ُّ
ِ

َان؛ إ ْذ ي ُ
ابن َسعد َ
وهو ال َوزي ُر ُ
اإلمتاع وال ُمؤا َن َس ِة
كتاب
َحفل
ُ
ِ
بتَد ُُّخالته؛ فهو ي َْح ُ
وج َه
بوص ِف ِه ال ُم
خاطب ال َّر َ
َ
ئيس الَّذي َت َّ
ض ُر ْ
إلي ِه التَّ
طاب في ُمسامرا ِت ِه التي َش ّكلَتْ ما َّد َة
ُّ
وحيدي بالخِ ِ

طاب ،بل
ِتاب ،وال يَكتَفي ال َوزي ُر بالتَّل ِّقي ِّ
الس ِّ
لبي للخِ ِ
الك ِ
اوب
إ َّنه ال يَلْب َُث أنْ َيتَح َّو َل م ْن ُمنْ َف ِع ٍل إلى ُمتكلِّم فاع ٍل يتَ َج ُ
َ
عروض ِة استِ ْفسا ًرا و َنقدًا وإشاد ًة ،وهذه
مع ال ُمحا َوراتِ ال َم
التَّ ُّ
أعرب عنها هذا ال َوزي ُر َس َم َحتْ بتَوطي ِن
دخالتُ الَّتي
َ

ف
صور ِة ال ُمث َّق ِ
صو ٍر عنه في َ
ِتاب؛ فق ْد َب َر َز في ُ
ُ
ص َفحاتِ الك ِ
الَّذي يَمتل ُِك ّ
اطالعًا واسِ عًا على ُمختل ِِف القضايا ،كما َت َجلَّى
وم
في ُ
صور ِة ِّ
السياسِ ِّي الذي ال َيتَوا َنى ع ِن االنشِ غا ِل بال ُه ُم ِ
السياسيّةِ ،وهذا ما َس ُن َو ِّ
ض ُح ُه.
ِّ

ُ -1
ف:
صو َر ُة المُ َث َّق ِ

َ
ابن َس َ
ُيمثِّل الوزي ُر ُ
جس ُد
عدان
أنموذ ًجا م َن النَّماذ ِِج التي ُت ِّ
ؤس ً
الس َ
سة
ؤسس ِة ُّ
انفِتاحَ ُم َّ
ِس ب َوصفِها ُم ّ
أدب ال َمجال ِ
لط ِة على ِ

ابع ال ِهج ِر ِّي ،و ُتلقي لَيالِي
َثقافيَّ ًة َمع ِر ِفيَّ ًة في ال َق ِ
رن ال َّر ِ
التَّوحيد ِِّي ّ
جالس ،كما ُتضي ُء
الضيا َء على ُمجرياتِ هذ ِه ال َم
ِ
لنا الجان َِب َ
السياسيَّة ،وهي الهُو َّي ُة
اآلخ َر م ْن هُ ِّو َّي ِة ال َوزي ِر ِّ
ُ
اإلمتاع وال ُمؤا َنس ِة ُتبر ُز ُمتكل ّ ًما
فرسالة
الثّقافيّ ُة ال َمعرفيّ ُة؛
ِ
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َش ُغو ًفا بال َمعرف ِة وأحاديثِ ال ُمث َّقفين وال ُعلماءِ؛ إذ ّ
إن الوزي َر
جلس ،و ُمداو ٌم على َط ْر ِح ال َقضايَا التي ُتشغِلُ ُه،
مالز ٌم لل َم ِ
ريص على
ُمتَ َطل ّ ٌع إلى اإلجاباتِ الَّتي تكبَحُ ن َه َم ُه ال َم
عرفيَ ،
وح ٌ
َّ

قافي الَّذي ي ُ
جالس األخ َرى،
َنشط في ال َم
مواكب ِة َ
ِ
الحراكِ الثَّ ّ
َ
قيمة الثَّقاف ِة في هذا العَص ِر؛ إذ كانتِ الثَّ ُ
قافة
وهو ما ُيبْر ُز

ضها َط ُ
َ
ضرور ًة َتف ِر ُ
َربي الَّذي َش ِه َد طفر ًة
بيعة ال ُم
جتمع الع ِّ
ِ
علميَّ ًة كبير ًة إ ّبانئذ.
أن اهتِماماتِ ال َوزي ِر ال َت ُ
وال ُم ُ
الحظ َّ
ميل إلى َمجا ٍل ُمح َّددٍ،
بل إ َّنها َت َ
واض ٍح ،كما ّ
أن ال َوزي َر ال يَفتَأ ُ  -في
نطوي على َتنَ ّو ٍع ِ
المعرفي ،فتنْ َقد ُِح أسئ ٌِلة َج َّم ٌة
أحيان َكثير ٍة  -يستسل ُم لنَ َه ِم ِه
ٍ
ِّ
ُيغ ِر ُق بها التَّ
سجلُها له
َّ
وحيدي و ُيطال ُبه بالبَحثِ عن أج ِوبتِها و ُي ّ
في ُرقعةٍ ،كما ِّ
يؤك ُد ُه هذا ال َم ُ
س؟ َو َما ك َم ُالها؟
لفوظ" :ما النَّ ْف ُ
المكان؟ َو ِبأ َ ِّي َش ْي ٍء بَا َينَتِ ال ُّروحَ ؟
استَ َفا َد ْته من هذا
َو َما الَّذِي ْ
ِ
ص َف ُته؟ َو َما َمنْ َف َع ُت ُه؟ وما الما ِن ُع ِم ْن أنْ َت ُك َ
ون
وح؟ َو َما ِ
و َما ال ُّر ُ
فس ِج ْس ًما أ ْو َع َر ً
ضا أو هما؟ َوه َْل َتبْ َقى؟ ،((("...و ُي َعبِّ ُر
النَّ ُ
َّ
"فإن هَذا َو َما أ َ ْشبَ َه ُه
ال َوزي ُر َع ْن أَهمي ِة َه ِذ ِه األسئل ِة قائ ًِاًل:

صدْريَ ،و ُم ْعتَ ٌ
رض َبيْ َن َن ْفسِ ي
َشاغ ٌِل لِ َقلْبيَ ،و َجاث ٌم في َ
َو ِف ْكريَ ،و َما أُحِ ُّب أَنْ أَبُوحَ ِب ِه ل ُِك ِّل أ َ َحدٍَ ،و َق ْد َبيَّنْ ُت ُه في َه ِذ ِه
ال ُّر ْق َعةِ"(((.
ّ
ُ
وتكشف ملفوظاتٌ عديد ٌة
تمك َن الوزي ِر من الكفاياتِ
ُ
الملفوظ الَّذي تو َّقفنا عند ُه ساب ًقا:
التواصليَّة((( ،من ذلك هذا
 -1أبو حيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،حتقيق :أحمد أمني
وأحمد الزين ،منشورات املكتبة العصرية ،بيروت صيدا ،ج،3
ص.106 :
 -2نفسـه ،ص.107 :
 -3مت ّيز أروكيوني بني أربع كفاءات للمتكلّم:
 الكفـاءة األلسنيــة اللغـويــة وتُعنــى بالعناصــر الدالة النصيـةوالسياقية احلالية النصية.
ُ
ً
 الكفاءة املوسوعية وهـي تـمـثل باعتبارهـا خـزّانا رح ًبـا يضـ ّمٍ
مــعلــومــات خـــارجيــــ ًة تعبيريــ ًة أدائيـــ ًة تتنــاول السيــاق ،أو
َ
ٍ
ومعتقدات.
معارف
باعتبارها مجموع َة
 الكفاءة املنطقية املتمثلة يف اآلليات التداولية التي يستعملهااملتكلم يف اللغة الطبيعية.
 الكفاءة البالغية التداولية املتمثلة يف قوانني اخلطاب. انظر الفصل الرابع "كفاءات املتكلّمني" ،من كتابها:يوليو  ٢٠٢٢م
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أبو حيان التوحيدي

وس َكنَا ِتهِ ،لِنَتَأ ّم ْل هذا ال َمل ُف َ
أسأَلَ َك
حركا ِت ِه َ
وظ" :إ ّني أُري ُد أنْ ْ
عن ا ْب ِن عبَّاد ،فقد ا ْنتَ َج ْعتَه َ
وح َ
ض ْرتَ َمجل َِس ُه ،وعن
وخبِر َته َ
َ
الب ما هو
أ ْخال ِق ِه َو َم ْذ ِهبِ ِه َوعَا َدتِه ،و َع ْن عِل ْ ِم ِه َوبَال َغتِهَِ ،و َغ ِ
ُ
َ
لنفسك بهذا اللَّبوس؟
ديوان ولِ َم ترضى
صاحب
تداخل
"لِ َم ال
َ
ٍ
ُ
ٌ
بالطفيف
والقناعة
علي،
حب السالم ِة
فقلتُ  :أنا
ِ
رجل ّ
ٌ
غالب ّ

محبوبة عندي .فقال :كنَّيْتَ ع ِن َ
ٌ
السال َمةَِ ،و َع ِن
الك َس ِل ُ
بح ِّب َّ
ُ
جواب
تعليق الوزي ِر عن
ال ُف ُسولَ ِة بال ِّرضا باليسي ِر"(((ُ .ي ْظ ِه ُر
ِ
وحيدي قدر ًة تأويليّ ًة نافذ ًة ،إذ ّ
التّ
تفط َن إلى مقاص ِد أبي حيّان
ّ
الَّذي َّ
أحضان
ظل يطمحُ لتحقيق حل ْ ٍم وحي ٍد هو االرتما ُء في
ِ
السل ْ َط ِة لخدم ِة الوزرا ِء َ
س
ُّ
ان حيا ٍة هنيئَةٍ .كما نتل ّم ُ
وض َم ِ
ُ
تكشف موسوعيَّ َة الوزي ِر وإلما َمه
المهاراتِ الحوار َّي َة  -الَّتي
بعدم
بأبجد َّياتِ التَّواص ِل  -في تعقيبِ ِه عن اعتذا ِر التَّوحيدي
ِ

بعض َّ
الشخصيَّاتِ .
استطاعة الحديثِ عن
ِ
أن ال َوزي َر اب َن َس َ
يتَّضحُ  -من خِ ال ِل ما َسب ََق َّ -
عدان
َضطل ِ ُع ،في كتاب "اإلمتاع وال ُمؤا َن َسةِ"بدَو َرين َيتَ َ
ي َ
قاطعان
ِ
داخالن؛ فهو ال ُم َ
و َيتَ َ
يتوج ُه إليه ال ُمتكل ِّ ُم/
خاط ُب الَّذي
َّ
"املضمر" ،ترجمة :ريتا خاطر ،املنظمة العربية للترجمة -بيروت،
الطبعة األولى ،سنة 2008م ،ص 283:وما بعدها .وقد ق ّدم باشا
العيادي تكثيفا مفيدا لهذه الكفاءات األربعة ،انظر كتابه :فن
املناظرة يف األدب العربي ،ص.400-399 :
 -4اإلمتاع واملؤانسة ،ج ،1ص.104 :
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ال ُمتكل ّ ُم الذي
َ
الكالميَّ ُة التي

التَّ
نفس ُه
طاب ال ُم َس
ُّ
امراتي ،وهو ُ
وحيدي بالخِ ِ
ّ
َ
َيتَ َّ
واآلخ ِر .وقد َس َم َحتِ اآلثا ُر
دخ ُل بين الحِ ي ِن
ف
صور ِة ال ُمث َّق ِ
صور ٍة عن ُه ،فقد َتجلَّى في ُ
قديم ُ
تص ُد ُر عنه بتَ ِ
واإلنسان
باحثِ في َقضايا ال ِف ْك ِر وال َمعرفةِ،
َ
ريص على التَّ ُ
ِ
الح ِ

َّ
غوف بتَنمي ِة َمدار ِك ِه وأفكا ِرهِ .بي َد َّ
ف هذه،
صور َة ال ُمث ّق ِ
الش ِ
أن ُ
ل ْم ُت ِّ
غط الجان َِب َ
اآلخ َر من اب ِن َس َ
السياسِ ُّي.
عدان ،وهو الجان ُِب ِّ

ُ -2
ياس ِّي:
صو َر ُة ِّ
الس ِ

ً
السياسِ ِّي
َتظه ُر شخصيَّ ُة
واضحة في ملفوظاتٍ
ِّ
عَديدةٍ؛ فال َوزي ُر الذي يَستَث ِم ُر المث َّقفِين ويَر َت ِوي م ْن عِلمِهم
و َمعارفِهم ،ل ْم َي ُفتْه أنْ يَنتَه َز ال ُف َ
رصة إلحال ِل التَّ
وحيدي
ِّ

جالس األخ َرى،
ُمخب ًرا ُيخبِره و ُيطل ِ ُعه على ُمجرياتِ ال َم
ِ
َعض َّ
و ُينْبِ ُئه ْ
الشخصياتِ ال ُمثير ِة
بأخبا ِر العا َّمةِ ،و ُيحد ُِّثه عن ب ِ
ُّ
فصحُ شوا ِه ُد
للشكوكِ  .إ ْذ ُتبر ُز أسئل َ ٌة عَديد ٌة في اللَّيالي ،و ُت ِ
ياسي الذي ُيميِّ ُز َشخصيَّ َة ال َوزير؛ فهو
الس
كثير ٌة عن ال َمل َم ِح ِّ
ّ

يَبدُو ُم ّطلِعًا بما ي ُ
ريصا على َتتَ ُّب ِع أخبا ِر
وح ً
َجول في ِوزار ِتهَِ ،
َّ
ولعل التّ
أحصى عَلي ِهم
وحيدي واحِ ٌد من الَّذين
ال ُمق َّربي َن منه،
َ
َّ

َ
وب ما لَدَيهِ ،فما ُ
مثلك في َ
الخبَ ِر عنْ ُه،
أظ ُّن أ ِّني أج ُد
عَلَيهِ ،و َم ْغلُ ِ

ف له"(((.
والوص ِ
ْ
ويقول ً
صي ُقه
أيضا" :فقد بَل َ َغني أ َّن َك جا ُر ُه و ُمعَاشِ ُرهَ ،ولَ ِ
و ُمالز ُم ُه و َقافي َخ ْط ِوه َوأ َ َث ِرهَِ ،و َحاف ُِظ َغا َي ِة ُخبْ ِرهِ"((( .وفي
ِس
ملفوظ آخر جاء على لسانه" :ف َق ْد بَل َ َغني أ َّن َك َت ْغ َشا ُه وتجل ُ
إليهَ ،و ُت ْكثِ ُر ِعنْ َدهَُ ،و ُت َو ِّر ُق لَ ُهَ ،ولَك معه نواد ُر ُم ْ
ضحِ َك ٌة،
َو َب َوا ِد ُر ُم ْع ِجب ٌَةَ .و َم ْن طالتْ ع ْ
ص َد َقتْ خِ بْ َر ُت ُه به،
ِش َر ُته
إلنسان َ
ٍ
ف أ َ ْم ُر ُه لَه ،وأ ْم َك َن ِّ
وا ْن َك َش َ
اطالعُه على ُم ْستَ َك ّن َرأ ْ ِيه َ
وخافي
يص َطري َقتِهِ"(((.
َم ْذ َهبِهَِ ،و َع ِو ِ
َ
ُتبيّن هذه َّ
دراية ال َوزي ِر و َمعرفتَ ُه الدَّقي َق َة
الشواه ُد
بالتَّ
وحيدي وبتفاصي ِل َحيا ِت ِه و ُمجالِسِ ي ِه وأصدقا ِئ ِه وجيرا ِنهِ،
ِّ
ُ
ياسي اليَقِظِ ،
الس
كما َت
كشف لنا  -من ِجه ٍة أخرى ُ -
صور َة ِّ
ِّ
جتمع و ُمراقب ِة
والنَّبي ِه الَّذي ال ي َّدخِ ُر َجهدًا في تتبّ ِع أحوا ِل ال ُم
ِ
الشخصياتِ ال ُمثير ِة ُّ
َّ
خاوف.
للشكوكِ وال َم
ِ
قصي
كما تكشِ ُف هذه التَّ َساؤالتُ ُجنوحَ ال َوزي ِر إلى َت ِّ
 -5اإلمتاع واملؤانسة ،ج ،1ص.102 :
 -6نفسه ،ص.102 :
 -7نفسه ،ج ،2ص.102:

قائق ال ُم َ
َّ
بالشخصيَّاتِ التي ُتثي ُر َحفيظتَه و ُت ْقل ُِق
رتبط ِة
َ
الح ِ
راحتَ ُه ،وإن كانتْ استِفساراتُ ال َوزي ِر ال َط َ
رجى منها من
ائل ُي َ

النَّاحيَّ ِة ال َمعرفيَّ ِة النَّظر َّية ،إال أ َّنها في غاية األه ّمية لوزي ٍر ُيدي ُر
ُش َ
السلطةِ ،ويس َه ُر على الحِ فاظِ على استِقرا ِر ُح ْك ِمهِ؛
ؤون ُّ
فهذه َ
ِماعي ،وتق ِّر ُب
اإلضاءاتُ تص ِّو ُر له الوا ِق َع الثَّ َّ
قافي واالجت ّ

تبص ُر ُه ْ
بأخبا ِر العَا َّم ِة
له اهتِماماتِ ال ُعلما ِء في ال َم
جالس ،كما ّ
ِ
ُ
يجعل ال َوزي َر على َّ
دائم ب ُمجرياتِ دولته.
وأحوالِها ،م َّما
ْ
اط ٍ
الع ٍ
أن ال َوزي َر اب َن َس َ
وم ْن خِ ال ِل ما َسب ََقَ ،نستنتِجُ َّ
عدان،
َص َمتَا َتفاعالتِه اللُّ َغو ّي َة في مت ِن
صو َر َتي ِن اثنتَي ِن ب َ
َت َجلَّى في ُ
اع وال ُمؤا َن َسةِ؛ فق ْد َبدَا َشغو ًفا بال َمعرف ِة ُمتَطلِّعًا
ك ِ
ِتاب اإلمتَ ِ
عرفي يَش َم ُل ال ُعلو َم على اختِالفِها و َتنَ ُّوعِها.
إلى َتكوي ِن زا ٍد َم
ٍّ
السياسِ يّ ُة لَدَى ه ِذ ِه َّ
خصيّةِ؛ إ ْذ
الش ِ
وبال ُمقاب ِل َط َفتِ ال ُميوالتُ ِّ
َ
ومعرفة التَّ
وحيدي الجيِّد َة
العلمي م ْن ِج َهةٍ،
جلس
ِّ
َس َّخ َرتِ ال َم َ
َّ
بعض
السائ َدةِ ،وكذا َتق ّربَه من
بواق ِِع َ
الحيا ِة االجتِماعيَّ ِة َّ
ِ
ِّ
ال ُعلما ِء َّ
الع على ما ي َْحد ُُث،
والشخصيَّاتِ م ْن ِج َه ٍة أخ َرى ،لالط ِ
مكن ال َق ُ
ول – مع أح ِد الباحثينَّ -
ومن ث َّم ُي ُ
"حاج َة اب ِن
إن
َ
عدان إلى التَّ
َس َ
حاج ًة ُمز َد َو َج ًة ،فقد أرا َد – من
وحيدي كانتْ
ِّ
َ
ف على ما
ِوج َه ٍة أولىَ -توظي َفه في
جسسي ٍة للتَّع ُّر ِ
أغراض َت ُّ
ٍ

ُيد ّب ُر ُه له أعدا ُؤهُ ،وم ْن ِج َه ٍة ثانِي ٍة كان يَسعَى إلى إروا ِء َظ َمئِ ِه
إلى ال َمعر َفةِ"(((.
 -8نفسه ،ص.101:
يوليو  ٢٠٢٢م

47

إبداعات أدبية

محـمـد الـهـادي ســـال

الحاكم سلطان
يا ّأيها
ُ
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من ِطقيَ -خ َبري
َأ ْب ِــلــغْ لمل ِْهمتي -يــا ْ

ِلـ ُـتــســعـ َ
ـســقَ ـ ِـر
ـف
ـــم ِ
وح ِم ْ
الــــر َ
ـــن َح ّ
ـــارة الـ َّ
ّ

معرفة
غير
ـن
ـد َأ ْحـ َ
ـت ِ
ـد َقـ ْ
ٍ
َقـ ْ
حجا ِمـ ْ
ِ
بال َ

دارت على القَ َم ِر
ـد
ْ
ِ
ـسـ ِـن قـ ْ
كهالة الـ ُ
ـحـ ْ

ــفــاتــنُ ــهــا
ـــمـــج
و َد َّلـــهـــتْ ـــنـــي َك
ـــنـــون َم ِ
ٍ
ْ

ُ
ُّ
ـسـ َـهــر
وس
وجـ َّـر َعــتْ ـ ِـنــي
كــــؤ َ
الــــــذ ِّل والـ ّ

دونــــهــــا َم َ
ــــلــــي َ
ـــض ٌ
ـــض
ــــــر َخ
َأ ُم
ُّ
ــــــــر َم َّ
ٍّ

بــل ِص ُ
ــمــى بــا َب َصر
ْ
أع ً
ــر َهــا ْ
ـــرت فــي َم ِّ

ـق ُسـ ْلـ َ
ُ
أن الـ ِـعــشـ َ
ـطـ ُـتـ ُـه
ـت َأ
مــا كـ ْـنـ ُ
عــــرف َّ

ـــوي ِب ــا ُمــوســى وال ِإ َب ــر
ــــردي الـــقَ َّ
ُت ْ

ً
ثت
ــــت َج
ومـــا ر َأ ْي ُ
ـــد ُب ِع ْ
ــمــااًل فــيـ ِـه َق ْ

ـب َ
ســـائ ُ
ْهــــــار فـــي ُص ـ َـور
واألز
َر ِ
ُ
ـــل الــق ـ ْلـ ِ

ـد َطل َْع ِتها
َح
ــــوراء كــالـ ِّـر ئْ ـ ِـم َ ،لــيـ ًـا عـ ْـنـ َ
ُ

ُتــخـ ِـفــي الـ ِّ
ـام َلـــدى َّ
الث َمر
ـاء كـ َـأكْ ــمـ ٍ
ـضــيـ َ

ـك َوان ُ
كــــب َمــطـ َّـيـ َ
ـــــر َت وما
ِا ْر
ْ
ـــر مــا َذ َك ْ
ْـــظ ْ

ـد َكـ َّ
وصـ ِـفـ ِـه ِحبري كــذا َسفَ ري
قـ ْ
ـل عـ ْ
ـن ْ

ـــريـــك َألــحـ ُ
َ
ُت
ــــر ُّف ِبـ َـهــا
ـح ـ ًـرا َي ِ
ـاظــهــا ِس ـ ْ

َ
الب ْد ِر في َس َحر
والو ْج ُه ُي ْن
سيك ُح ْس َن َ
َ

َ
ٌ
ــــة َن َ
لـــت
كـــأنَّ ـــهـــا
ـــز ْ
صـــــــورة مـــن َجــــنّ ٍ

ُ
ــرر
ـودان
ض ِل ــل ــس ـ
فــي َه ِ
ِ
األر ِ
والــغ َ
ــــذه ْ

ٌ
ـافـ َـيــتــي
َث
ـــب َ
عــن َ
ـــاثـــة ْ
ـــون قـ ِ
ـــس ُ
ــدهــا َي ْ

ـف َ ،ع ــف ـ ٌ
ـطـ ٌ
ٌ
الــــد َرر
ـن
وأخ
عـ ْ
ـافْ ،
ـــــاق م ـ َ
ُّ

ـجــهـ ُلــهــا
ــــل
ـــن َ
ــــراع إذا م ــا ُك ْ
َس ِ
الــــي َ
َ
ـــت َتـ ْ

الص َور
وهرها في َع ْن َأ ْح ِ
ُي ْخ ِب ْر َك َج ُ
سن ُّ

ـرتــهــا
هـــي َّالــتــي َخــطــفـ ْ
ـت َقــلــبــي ِبــنَ ــظـ ِ
َ

ـاء فــي الـ َـبـ َ
ـشـ ِـر
ــنــي َكــالـ َـعـ ْـنــقَ ـ ِ
َّ
وصــيــرتْ َ

ً
هــــرت
بــه ا ْز َد
ـــدت َن
ْ
حــتّ ــى َب ْ
فحة ِمـ َّـمــن ِ

ُ
والــف َ
ــك ِــر
ْــم
قـــة
رايــــــات
ِ
ِ
شـــار ٍ
ِ
بــالــعــل ِ

كوم َته
ــت
ظــ َّل ْ
ِ
ــرضــي ُح َ
بـــه َمـ ْـوطــنً ــا ُت ْ

فــكــيـ َ
ـدر
ـــــو صــفّ ــاهــا مــن الــكـ َ
ـف ال ْ
وه َ
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الــغــريــب بها
ـاس فيها َو
ال ُيـ ْ
ُ
ـظ ـ َلـ ُـم ال ــنَّ ـ ُ

ـخـ َ
ــن الـ َّ
ـضـ َـر ِر
ـش ال َيـ ْ
ـشــى ِم َ
ُمــنَ ـ َّـعـ ُـم الـ َـعـ ْـيـ ِ

ُ
ــــد ٍد ،والـ َـعــقْ ـ ُـل فــي َر َش ـ ٍـد
والــحــال فــي َس َ

ُ
والعيش في َر َغ ـ ٍـد  ،والــحـ ُّ
الخب ِر
ـق فــي
َ

َت َع ًبا

وح ال َّ
الض َجر
ــــراح
ـإن فيها َم
ف ـ َّ
َ
ّ
الــــر ِ

"ز َح ٌ
طي ِاتها ُ
ـــل"
ك ـ ُّـل الـ ّـثــقــافـ ِ
ـات فــي ّ

ـن َســنَ ــا الـ َّ
ـشـ َـر ِر
َو َط ـ ْلـ َـعـ ُـة الـ َـبـ ْ
ـد ِر ُتغْ ني عـ ْ

ـن َع َّم ْت َفواض ُل ُه
يض
َ
"سلطان " َمـ ْ
مـ ْ
ـن َف ِ

الم ُ
يد َ
الغ َرر
ْ
يط في ِ
حال َك َخ ٍ
أضحى ُ

غـــذاء الــعــقْ ـ ِـل ُم ْنقَ ِط ًعا
كـــان
اله
َ
لــــو ُ
ُ
ْ

الب َك ِر
ساحة الفَ ْه ِم في
ـن
ِ
اآلص ِ
َعـ ْ
ـــال َو ُ
َ

قد َّ
شاه َد ٌة
العزْ ِم
المج َد
وط َد
ُ
ِ
ْ
..عين َ
ْ

ـاص والـ ِـفـ َـكــر
ْــب ب ــاإلخ ـ ِ
ــــــر َم الــقَ ــل َ
وأكْ َ

ُ
ــــاز ِه َطـ َـر ًبــا
نــــج ِ
واألرض تـ ْـهــتــزُّ ِمـــن ِإ َ

ـاء تـ ُـبـ ُّ
بالقمر
ـد
ـجـ َ
َ
ـســمـ ُ
ـث الــمـ ْ
كــذا الـ ّ

ــوار ُح َّ
لكم
ــــق
يــا ُّأيــهــا الــحــاكـ ُـم الــمــغْ ُ
ْ

مــن َ
وأع َ
األ َثــر
ــم مــا عـ ْـنــدي َ
ــظ ُ
َحـ ْـرفــي ْ

ـطــلـ َ
إن الـ ُّ
ـت ِسل َّتها
ـول َّالــتــي َأ ْحــيــيـ َ
َّ

َّ
يسعى إلى النَّ َظر
ـت
قد أفْ ـ َـرحـ ْ
ْ
كل َمـ ْ
ـن ْ

لكي
جــــال
الــــر
آثــــار
ـاء
ـإحــيـ ِ
ِ
ِ
ِّ
مـ ْـنــهــا كـ ْ
ْ

الع ُصر
سالف
الع ْص ِر ما في
ِ
َ
يعود في َ
ُ

َف َ
ــل ثـ َّـم
ـــيـــود
ــت عـــنّ ـــا ُق
ــكــكْ َ
َ
الــجــه ِ
ْ

ِّ
الص َغ ِر
اء الهدى
والحق في ِّ
َك َس ْو َتنَ ا ِر َد َ

ـوس ِبـ ِـه
ـحـ ْ
َفـ َـأ ْصـ َـبـ َ
ـسـ ُـمــو الــنُّ ــفُ ـ ُ
ـت َعـ َلـ ًـمــا َتـ ْ

ً
الح َض ِر
كالشمس
مشرقة في الـ َـبـ ِ
ِ
ـدو َو َ

ـــــــر ْم ِب ــك ـ ِّ
ـحــا
ـال
صــــار مــتَّ ـ ِ
ـل خ ــي ـ ٍ
َأكْ ِ
ـضـ ً
َ
َ
ــمــاء أجـ َـمـ ِـعــهــا
ــع
ِ
ال َيــشــكـ ُـر اهلل ذا الــنَّ ْ

زم َ
الثمر
ــب
مــه يـــا
يــا َع ْ
ــز ِ
ِّ
طــي َ
َ
ـــذ َب ْ
ــاس ذا ُش ُكر
ـن ِل
ِ
ـــن لــم يــكـ ْ
َم ْ
جميل الــنّ ِ

َ
كم
صاح َب
ذاك يا
ِم ْن
الخي ِ
ِ
رات َأ ْش ُ
كر ْ
ْ

ش ــك ـ ًـرا ُيــح ـ ِّلــيـ َ
ـدر
ــدار وال ــقَ ـ َ
ـك بــالــمــقْ ِ

ـدي غـ ْـيـ ُـر الـ ِّ
لــو
به
ـشـ ْـعـ ِـر جــئْ ـ ُ
َ
ـت ِ
كــان عـ ْـنـ َ

َو
ـانـ ِـه النَّ ِض ِر
ـسـ َـتـ ِ
ـسـ َ
ُ
الـــــو ْر ُق َتـ ْ
ـجـ ُـع فــي ُبـ ْ

ورا َو ُمكْ َت ِئ ًبا
ـم ْ
ـس ـ ُـر ً
ــــر َب الــنّ ـ َ
أط َ
كـ ْ
ـاس َم ـ ْ
ُ
كم
اهلل َيــجــزيـ ُـكـ ُـم خ ـ ْـي ـ ًـرا ويحفَ ُظ ْ

والس َمر
ـس
ـم َسقَ ى ِمـ ْ
وس األ ْن ـ ِ
ـن ُك ـ ُـؤ ِ
وكـ ْ
َّ
ظ المثاني وحفْ َ
ِحفْ َ
اآلي
ظ
ِ

َو ِع ْ
ـد ْم ــت مــن عمل
ــــش ســعــيـ ً
ـدا ِبـ َـمــا َق ـ َّ

َمـــا َق َ
ـــــاه َيـــا َو َز ِري !
ــــال ُمـ ْـبـ َـتـ ِـهـ ٌـل َ :ر َّب ُ

ـابـ َ
ـالــه
ـل الــمـ ْـر ُء في َتـ ْـرحـ ِ
ْ
إن قـ َ
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ِ
الع ِ
صحى
الف
ة
ربي
ُ
َ
داء َ
ذور َ
ُج ُ
للع ّ
ِ
ام ّي ِ
ــة
الع
إلـى
ــوة
والـد ْع
َّ
َ ّ

رب الهَوجا ِء لمـ ُـحاربة اللُّغ ِة العربيّ ِة
ل ْم َتخ ُفتْ َوتير ُة َ
الح ِ
أي وقتٍ من األوقاتِ ْ ،
بل َتنْ َش ُط و ُتبْع َُث بَعثًا
ال َفصيح ِة في ّ

ب َوصفِها نوعًا من َتجدي ِد الدَّعو ِة أحيا ًنا ،والتَّذكي ِر َّ
بأن
أصحابَها و ُمؤا ِزريهم يَسي ُرون على ال َّد ْر ِب نفسِ هِ ،في َد ْعوتِهم
َ
إلى إلْغا ِء العربيَّ ِة ال َفصيحةُِ ،مقابل َر ْفع شِ عا ِر العاميّ ِة أ ِو
اللّهجاتِ ال َمحليّ ِة ب ً
َدياًل عنهاِ ،ب ُح َج ٍج ُم ْختَل ِ َفة ،أ َ ْي َس ِرها َّ
أن
َ
َص ِر،
العربيّ َة ال َف
َاجز ٌة ع ِن التَّعبي ِر عن ُمتطلَّباتِ الع ْ
صيحة ع ِ
وفي ُلغ ٍة أكث َر حِ ّد ًة أ ّنها كانتْ عائ ًقا أو َع َق ً
بة َكؤودًا أمام تقد ِّم
ِلم واالبتِكا ِر ،في ُمخالَ َف ٍة ل َِحقيق ِة َطبي َع ِة اللُّ َغ ِة و َتط ُّو ِرها
الع ِ
ِ َ
لوم ،على نح ِو ما عبّر شاع ُر
اس
َو ُق ْد َر ِتهَا على ْ
تيعاب كا ّفة ال ُع ِ
ُ
حافظ إبراهيم:
النّيل

تـاب ِ
ِ
َفظـــا وغــايـةً
اهلل ل
وس ُ
عـت ِك َ
ً

ِ
آي بـه ِ
ـظـــــات
وع
وما ِض ْق ُت عــن ٍ

النابي
فراج ّ
ممدوح ّ

فكيف ِ
وم عن َو ْص ِف ٍ
آلة
أض ُ
الي َ
يق َ

تر ِ
ٍ
عــات
سيق
وتَ ْن ِ
أســــــمـــاء ُ
لم ْخ َ
َتتك ّر ُر هذه ال ُمحاوالتُ بين ال َفيْن ِة واألخ َرى ،وهُ و ما يدعُو إلى
التّساؤ ِل :مِن أي َن استَمدّتْ هذه الدّعو ُة ُجذو َرها؟ وما َمصد ُرها؟
ِشراق الدّو ُر
أصحاب اللُّغ ِة أن ُف ُسهم ،أم كان لالست
هل َمصد ُرها
ُ
ِ
ال ُمه ُّم في هذه الدّعوةِ ،وإ ِ ْذ َكائها حتّى َتضط ِر َم النّ ُ
يران؟

عو ِة
ذور ّ
الد َ
ُب ُ

والسياسيّ ِة الّتي َن َشأت
السياقاتِ الثّقافيّ ِة
ّ
المتأ ِّم ُل في ّ
خِ اللَها ُ
مثل ه ِذ ِه الدّعواتِ  ،يكتَ ُ
شف أ ّنها  -في َحقيق ِة األم ِر
وصوال ً إلى
 َتتجاو ُز أسما َء كلويس َع َوض أو َسعيد عَقل ُ

وباشي وكتا ِبه ال ُمثي ِر "لتحيّا الل ّ ُ
ش َريف ّ
غة العَربيّ ُة
الش
ّ
ويس ُق ْط سِ يبويهِ" ،بل َتمت ُّد ُجذو ُر ه ِذ ِه الدّعو ِة الهدّا َم ِة أوال ً
ّ
األجانب
للطاّل ِب
إلى األساتذ ِة المِصريين الّذين َد ّر ُسوا العَربيّ َة
ِ
رب ،و َدعَوا إلى العاميّ ِة ب َوصفِها نوعًا ِم َن التّسهي ِل
في بال ِد ال َغ ِ
على ُّ
وأصد ُروا في هذا ّ
أن
الب األجان ِِب لدِراس ِة العَربيّةِْ ،
الش ِ
الط ِ
ُمؤلفاتٍ ُتع ّز ُز ِو ْجهاتِ َنظ ِرهم الّتي َر ّو ُجوا لها بكتابا ِت ِهم ،و ِم ْن
أش َه ِر َمن َ
فعل هذا ُمح ّمد عيّاد ّ
ْ
نطاوي (،)1861 – 1810
الط
ّ
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س العربيّ َة ولَهجاتِها في جامع ِة (بطرسبرج)
الذي كان ُيد ِّر ُ
ب ُروسِ يَا ،وقد ألّ َ
ف في هذا ّ
ُ
"أحسن ال ُّن َخ ِب
أس َماه
أن كِتابًا ْ
الش ِ
ِسان ال َع َر ِب" ُ
(طبع في مدينة لبسيا ،في مطبعة
في مِعرفة ل ِ

ولهم فوغل  1294ه(َ ،
ِتاب ّ
أن الدَّواف َع
وذ َك َر في ُمق ّد َم ِة الك ِ
أليف هي ال ّرغب َُة في َتسهي ِل دِراس ِة العا ِميّ ِة
الّتي َحملت ُه على التّ ِ

في مِص َر على ُّ
دراستِها ،وكذل َِك
الب األجان ِِب ال ّراغبي َن في
َ
الط ِ
اس
أرجعَه إلى ُنفو ِذ العا ِميّ ِة في مِص َرَ ،
ما َ
فصا َر عا ّم ُة النّ ِ
وخاص ُتهم ال يَتحد َُّثون ّإاّل ِبهَا ،كما ّ
أن ال ُعلما َء يَستخدِمو َنها
ّ
رح ُمؤلفاتِهم ال َمكتوب ِة باللُّغ ِة العَربيّ ِة ال َفصيحةِ.
في َش ِ

أليف َ
الصبَاغ بعنوان (ال ِّر َسالة
ِتاب الثّاني مِن َت ِ
ميخائِيل ّ
والك ُ
َ
الم الدّا ِر ِج(،
التّا ّمة في
كالم العا ّم ِة وال َم ِ
ناهج في أح َوا ِل الك ِ
ِ
أن طِ باعتَه ّ
تأخ َرتْ َكثي ًرا؛ َح ُ
وقد ألّ َف ُه عام ّ ،1812إاّل ّ
ص َد َر
يث َ
في عام ( 1886في ستراسبورج) ،ويَتط ّر ُق في ُمقدّمتِه
إلى االختِالفاتِ بين العَا ِميّ ِة والعَربيّ ِة ال َفصيحةُِ ،مع ِّر ًجا على

ِتاب ،ويَتمثّ ُل في " َرغب ِة أه ِل ه ِذ ِه
الدّاف ِِع الّذِي دَفعَه ل
ِ
ِتأليف الك ِ
ِتعليم ه ِذ ِه الل ّ َغ ِة (أي العَاميّة( أنْ ي َ
َض َع لهم
صبين ل
البِال ِد ال ُمنَ ّ
ِ
رق بين تلك اللُّغ ِة ال ُمد ّون ِة في ُ
قانو ًنا ُي ّ
وضحُ ال َف َ
الك ُتب ،وبين

ه ِذ ِه الدّا ِر َجة بين العا ّمةِ" .د َ
الصعوباتِ الّتي
َتناسى ُّ
ُون أنْ ي َ
أليف والمَنهجَ الّذي سا َر عَليهِ.
صا َد َفته عن َد التّ ِ

الع ِام ّيةُ
شر ُقون
والمستَ ِ
َ
ُ

رويج للعَاميّ ِة َ
كان ِبتأثي ِر ال ُمستَشرقين
اال ّت َجا ُه الثّاني في التّ ِ
الّذِين َقدِموا إلى مِص َر م ْن ِبالدِهم في َمها ٍّم عِلميّةٍّ ،إاّل أ ّنهُم َت ُ
ركوا
وراحوا ُيح ّر ُ
ضون على ما يَع َم ُل على ُفرق ِة
الحقيقيّ َة
أع َمالَهم َ
ُ
األ ّمةِ ،و ُيسه ُم في َتفتيتِ َروا ِبطهاَ .تبدأ ُ أُولَى ه ِذ ِه ال ُمحاوالتِ
األلماني "ولهلم سبيتا" (،)1883 - 1818
ستشرق
مع ال ُم
ِ
ّ
َ
ّ
ِسم اللُّغاتِ ّ
ونال
الشرقيّ ِة بجا ِم َع ِة (ليبزج)،
الذِي َتخ ّرجَ في ق ِ
د َ
الح َسن
َرجة الدُكتو َراه عام  ،1875عن ِرسال ِة
"تاريخ أبي َ
ِ

وكان ي ُ
َ
رن
األش َع ِر ِّي و َمذ َهبِه"،
َعمل في مِص َر في أواخِ ِر ال َق ِ
َش َر ُمدي ًرا لدا ِر ُ
اسع ع َ
تب ال َمصر ّيةِ ،وأثنا َء ُم ّد ِة عَمل ِه ألّ َ
ف
الك ِ
التّ ِ
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سعـيـد عـقـل

كِتابًا ب ُعنوان " َقواعِد اللُّغ ِة العَربيّ ِة في مِص َر " عام 1880
َ
وكتَبه باللّغ ِة األلمانيّةِ ،وفي َسبي ِل ال ُوصو ِل إلى هَدفِه َ
عاش في

َستقي الل ّ َ
أح ِد األحيا ِء ّ
غة العا ِميّ َة م ْن َمنا ِبعها
الشعبيّ ِة "ل َِكي ي
َ
َ
كان ُيد ّو ُن ما َ
األصليّةِ ،وأ ّنه َ
كان يَسم ُعه في ُك ِّم َقميصهَِ ،خو ًفا

َ
الم"،
مِن أن يَرا ُه أح ُد ال ُمتكلّمي َن فيف ِق َد طبيعتَ َه ُ
وحريتَ ُه في الك ِ
ِتاب ُيشير إلى أ ّن ُه ل ْم ي ّ
َتمك ْن م َن
وال َغ ُ
ريب أ ّنه في ُمقدّم ِة الك ِ
ام بالعَاميّ ِة ال َمصر ّي ِة "لتع ّد ِد لَهجاتِها واختِالفِها من
اإلل َم ِ
بل ٍد إلى بلدٍ ،ومِن َح ٍّي إلى َح ٍّي" ،وهو األم ُر الّذِي َج َ
عل كتابَه
ص ُر على لَ ْهج ِة أ ْه ِل القاهِرةِ.
َي ْقتَ ِ
ِتاب " َقواعِد اللُّغ ِة العَربيّةِ" انبَثَقت الدّع َو ُة إلى
وم ْن هذا الك ِ

ا ّتخا ِذ العَاميّ ِة ُل ً
صحى،
صعوب ِة العربيّ ِة ال ُف َ
بح ّج ِة ُ
غة أدبيّ ًةُ ،
ِتاب ً
روف
أيضا َوض َع أ ّو َل
الح ِ
اقتراح ال ّتخا ِذ ُ
وفي هذا الك ِ
ٍ
الالتينيّ ِة لكِتاب ِة العا ِّميّةِ ،وق ْد َو َجدتْ لها َسبيالً َم َع َك َمال
روف َّ
الاَّلتينيّ ِة
الح ِ
أتا ُتورك في ُتركيا الّذي قا َم باستبدا ِل ُ
بالعَربيّةِ ،ث ّم َسعِيد َع ْقل في ُل َ
تب دِيوا َنه (يارا)
بنان الّذِي َك َ
روف َّ
الاَّلتينيّةِ.
بالح ِ
ُ

و ُيشي ُر ال ُمستش ِر ُق "سبيتا" إلى هَد ِف ِه من كِتا ِبه قائالً" :وأخِ ي ًرا
َسأ ُ
صريح ع ِن األ َم ِل الّذِي را َودَني على الدّوام طِ َ
ُ
جازف بالتّ
يلة
ِ
ِ
س
ِتاب ،وهُ و أ َم ٌل يَتعل ّ ُق بمِص َر َنفسِ ها ،و َي َم ُّ
مع هذا الك ِ
ُم ّد ِة َج ِ
َكون َم َ
أم ًرا بالنّسب ِة إليها وإلى َشعبِها ،يَكا ُد ي ُ
سألة َحيا ٍة أو
عاش ُم ّد ًة َط ً
َموتٍ َ ،ف ُك ُّل َمن َ
ويلة ،في بال ٍد َتتكل ّ ُم العَربيّ َة ،ي ُ
َعرف
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تتأث ُر ُّ
أي َح ٍّد ّ
ِالف
بب االخت ِ
إلى ِّ
كل َنواحِ ي النّشاطِ فيها َ
بس ِ
الحديثِ ُ
ولغ ِة الكِتابةِ ،وال ُي ُ
مكن التّفكي ُر في
الواسِ ِع بي َن ُلغ ِة َ
َثقا َف ٍة َشعبيّةٍ ،إ ْذ َ
ِدائي ال َقصي ِر
عليم االبت ّ
كيف ُي ْمك ُِن في ُم ّد ًة التّ ِ

أنْ ي َْح َ
ص ْعب ٍة جدًّا ،كاللّغ ِة
ِص ِ
ف َمعرف ٍة ِبلُغ ٍة َ
صل ال َمر ُء على ن ْ
صحى ،بَينَما ُيعاني ّ
باب في ال َمدا ِرس الثّانو ّي ِة
العَربيّ ِة ال ُف َ
الش ُ
دراستِها خِ َ
الل َسنواتٍ ع ّد ٍة د َ
يصلُوا إلى َشيءٍ،
َذاب
ُون أنْ ِ
َ
ع َ

رضي بَتا ًتاَ .
ريقة الكِتاب ِة ال َعق ُ
وط ُ
أي:
الله َّم ّإاّل َنتائجَ ال ُت ِ
ِيمةْ ،
َّ
بع أ ْكب ُر قِسطٍ من
روف ال ِهجا ِء المع َّقدةِ ،يَق ُع عليها
بح ِ
ُ
بالط ِ
الل ّ ْوم في ِّ
كل ه ََذا ".
ِ
َ
َ
ث ّم َتلتْ دَعو َة سبيتا َدعَواتُ ُمستش ِرقي َن آخ ِرين؛ منها دعو ُة
األلماني "كارل فولرس" ،الّذِي َو َ
ض َع في عام
ستشرق
ال ُم
ِّ
ِ
وترج َمه
الحدِيثة في مِص َر"،
هجة العَربيّة َ
ِتاب "الل ّ َ
َ
 1890ك َ

إلى اإلنجليز ّي ِة عام  ،1895وهُ و كما َت ُ
قول َن ّفوسة َز َكريا في
ُ
تاريخ الدّعو ِة إلى العَاميّ ِة وآثا ِرها في مِص َر – انتَهَج
كتابها –
َنهجَ "سبيتا" فاستَ َ
س
نبط ُحرو ًفا التينِيّ ًة لكِتاب ِة العَاميّةِ ،و َد َر َ

صوصها".
َقواعدَها وأ ْو َر َد َكثي ًرا مِن ُن
ِ

الم ِ
حك ّيةُ
َ
ربيةُ َ
الع ّ

ِتاب "العَربيّة ال َمح ِكيّة في مِص َر" عام ،1901
أع َق َب ذلك ك ُ
هج
اض
ٌّ
إنجليزيَ ،
لسلدن ولمور ،وهُ و َق ٍ
وسا َر في ِه على َن ِ
دراس ِة العا ِميّ ِة ال َمصر ّيةَِ ،سوا ٌء في دِراس ِة َقواعدِها
سبيتا في
َ

روف التينِيّةٍ،
مع ُن
بح ٍ
ِ
َ
صوصها ،أ ْم في الدّعو ِة إلى كِتابَتها ُ
وج ِ
وا ّتخاذِها ُل ً
رويج للعَاميّ ِة َتتَّسِ ُق
غة أدَبيّ ًة ،وكانت أهدَا ُفه في التّ ِ
َريطاني ،ب َفص ِل ال ُمسلمين وال َع َر ِب
ْداف االستِعما ِر الب
َم َع أه ِ
ِّ

وح َدتِهم اللُّغو ّي ِة بال َقضا ِء على العَربيّ ِة
ع ْن ِ
ماضي ِهم و َت ْفتيتِ ْ
ِتاب
صحى .وفي مقد َمتِ ِه ا ْمتَ َدحَ
ال ُف َ
كتاب سبيتا ،و َع َّد ُه الك َ
َ
وأن َّ
ال ّرائ َد في َ
هذا ال َمجا ِلَّ ،
كل َم ْن جا َء بَعدَه َم ٌ
دين له في

َ
ابقون
الس
َ
دراستِه للّهَجاتِ العَربيّ ِة ال َمحليّةِ .وك ّر َر ما ذك َر ُه ّ
صحى.
صعوب ِة العَربيّ ِة ال ُف َ
بشأن ُ
ِ
ُ
وهُ َ
ناك أ ْي ً
ستشرق اإلنجلي ِز ِّي "وليم ولكوكس"
حاولة ال ُم
ضا ُم
ِ

وكان ي ُ
َ
الحكوم ِة ال َمصر ّيةِ ،وهذا ل ْم
َعمل ُم ً
هندسا لل ّر ِّي في ُ
األخ ِذ بالعَاميّةِْ ،
ف في ُمحاولتِ ِه بتَأكي ِد ْ
بل قا َم ِبش ِّن َح ْر ٍب
يَكتَ ِ
صيحةِ ،م ْن خِ ال ِل ُمحاضر ٍة
َشعوا َء على اللُّ َغ ِة العَربيّ ِة ال َف َ

االختراع لَدَى ال َمصريين َ
اآلن" ،ث ّم
وجد ق ّو ُة
ب ُعنوان "لِ َم ل ْم ُت َ
ِ
ا ّتبَعها ب ِرسال ٍة َ
"سو ِريا
نش َرها باإلنجليز ّي ِة عام  ،1893بعنوان ُ
َ
وش ُ
ومِص ُر َ
ومالطا تتكل ّ ُم ال ُبونيّ َة ال العَربيّ َة"،
مال إفريقيّ ِة

صيحةِ ،و َع َّد تعلُّ َمها َمضي ً
َعة
وخِ اللها َتنبّأ ِب َموتِ العَربيّ ِة ال َف َ
بب
للوقتِ َ ،
الس َ
وسعَى إلى َتشكيكِ ال َمصريين فيهَا ،و َعدَّها ّ
ً
ف ال َمصريي َن َ
قارنة ب ُقدما ِء ال َمصريين.
اآلنُ ،م
األساسي لتخل ّ ِ
َّ

ِخةَ ،قو ّي ًة ،و َتصدّتْ ِّ
وم َع ِّ
غة العَربيّ ُة شام ً
كل هذا َبقِيت الل ّ ُ
لكل
ّرج ِة
رج ُع هذا في الد َ
ال ُمحاوالتِ الّتِي َسعَت إلى َه ْدمِها ،و َم ِ

رآن الّتي َت َع ّه َد الل ُه َج َّل َج ُ
الل ُه
األولَى يَعو ُد إلى َكونِها ُل َغ َة ال ُق ِ

شريف الشوباشي

لـويـس عـوض

بحِ فظِ ه ،و ِم ْن َث ّم حِ ْفظِ ها ،فهُو ال َق ُ
ائل َج َّل في عُال ُه ﴿ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (الحجر ،)9:باإلضا َف ِة إلى
َ
ِصون م ْن أبنا ِء ه ِذ ِه األ ّم ِة
الجبّار ِة الّتِي َقا َم ـ ِبها ال ُمخل
الجهو ِد َ
ُ
في الحِ فاظِ على ه ِذ ِه اللّغ ِة َ
الكريم ِة ّ
الشريفةِ ،وعلى َرأسِ ها

َ
الجهو ُد ال َمشكور ُة التي تب ُذلها ب ُ
َعض ال َمجام ِِع العَربيّ ِة في
تلك ُ
ُمواكب ِة ِّ
عاج َم
لج ْعل ِه في بَو َت َق ِة ال ُف َ
كل َجدي ٍد َ
صحىْ ،
وإصدا ِر َم ِ

عجم
ّوحةِ ،وال ُم َ
عج ِم الكبي ِر ،و ُم َ
َثر ّي ٍة ُمتَط ّور ٍة كال ُم َ
عج ِم الد َ
اريخي للّغ ِة العَربيّ ِة في ّ
التّ
بإشراف ا ّتحا ِد المجام ِِع
الشارق ِة
ِ
ِّ
َ
ضون،
العَربيّة الّذِي أشر َقتْ بَوا ِد ُرهَ .فه َْل َي ْعتَب ُر هَؤال ِء ال ُمغ ِر
وي َُك ُّف َ
البائس ِة ال َفاشِ لةِ؟!
ون َع ْن ُمحا َوالتِهم
َ

"ب ِقيت ال ّلغةُ
َ
ربيةُ ِ
شامخةً ،
َ
الع ّ
صد ْت ِّ
لكل
ويةً  ،وتَ ّ
َق ّ
ِ
حاوالت ال ِّتي َس َعت
الم
ُ
رج ُع
وم ِ
إلى َه ْد ِمهاَ ،
رج ِة األولَى
هذا في ّ
الد َ
عود إلى كَ ِ
ونها لُ غَ ةَ
َي ُ
رآن الّتي تَ عه َد ُ
اهلل
القُ ِ
َ ّ
بح ِ
َج َّل َجاللُ ُه ِ
فظه"
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يف األدب والنقد

ال ُمنتَجُ الثَّقافي هو ال َميس ُم ال َف ُ
تجلِّياتِ اإلنسانيّ ِة
ارق في َ
في أس َمى َمعانيها ،ولذا كانتِ الثَّ ُ
اس في َن َ
هض ِة
قافة هي َ
األس ُ

عاء َّ
قافي في َم ْس ِرحية
الث ِ
ْ
االس ِت ْد ُ

الظ ِ
الص ِراع بين َّ
الم والنُّ ورِ
ِّ

للمؤلف صاحب السمو الشيخ الدكتور :سلطان بن محمد القاسمي

عوب؛ َ
ُّ
وص ْقل
ئيس في َتوجي ِه األفرا ِد َ
لكونِها ال ُمح ّر َك ال َّر َ
الش ِ
شذيب طِ باعِهم.
َمواهبِهم و َت
ِ

د/خليل خلف سويحل

اص ُ
عة في إيصا ِل
رحي هو المِرآ ُة الثَّقافيّ ُة النّ ِ
وال َف ُّن ال َم ْس ُّ
ُ
فيحدث حينئ ٍذ التّأثي ُر في ال ُمتل ِّقي،
األفكا ِر َشكالً و َمض ُمو ًنا،
ولهذا ق َ
رحا ُ
وخب ًزا أُعْطِ َك َشعبًا عَظي ًما) ،ف ِم ْن
ِيل( :أعطِ نِي َم ْس ً

هًنا َتجلَّى ذكا ُء المؤلِّف في إيصا ِل ِرسالَتِه عبْ َر مَسرحِ يّ ِة
َّ
الم وال ُّنور) ،ورب ّما تتع ّد ُد
(كتاب الل ِه َمسرحيّ ُة ِّ
ُ
الص ِ
راع بين الظ ِ

سرحي ٌّ
حسب تص ُّو ِره،
ص ال َم
َزوايَا ال ُّرؤيا إلى هذا النَّ ّ
كل َ
ِّ
فالحك ُم على الشيء فرعٌ عن تص ّو ِره.
ُ
رحي َث َ
جس ُد َ
ف ،فم ْن خِ اللِها
قافة المؤلِّ ِ
هذا النَّ ُّ
و ُي ِّ
ص ال َم ْس ُّ

اإلبداع في
َنس ُب ُر أغوا َر ال َمعرف ِة عن َدهُ ،و َنل ِجُ إلى َفضاءاتِ
ِ
صه ِر أفكا ٍر شتَّى في بَو َتق ٍة
ُم َخيِّلتِه ،واست
ِ
ِكشاف ال ُقد َر ِة على َ
تاريخي َخ َّاَّل ٍق.
ياق
ٍّ
واحِ د ٍة في سِ ٍ

الث َ
أـ ّ
قاف ُة ُ
القرآني ُّة:

استَ َ
الكريم في
القرآن
عاني
ِ
طاع ال ُمؤلِّ ُف أن يتش َّر َب َم َ
ِ
مواض َع عَديد ٍة
نص ِه اإلبداع ِِّي ،فاستَشه َد باآلياتِ ال ُقرآنيّ ِة في
ِ
ِّ
تلميحا ،ومن َ
ذلك:
صريحا أو
َت
ً
ً
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تعالى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾

[المائدة ،]31 :وم َن ال ُمالحظِ ّ
رآن
أن ال ُغ َ
راب ُذكِر في ال ُق ِ
ناص ُمبدعٌ َّ
َمر َتين ً
خاَّل ٌق.
أيضا ،وهذا َت ٌّ
وص َّور المؤلِّ ُف َتشوي َه ّ
َظيم
الظ َاَلميين ل ِقي َِم ال ُق ِ
رآن الع ِ

ف ال ُمعلَّق
صح ِ
عِندَما" :يَعتَلي أحدُهُ م اآلخ َر لِي ِ
َص َل إلى ال ُم َ
قف ويَخط َفه".
بالس ِ
َّ

وح ُ
ُ
َ
سرح
ولفظ
أوحتْ
"الخ ْط ِ
َ
ف" َ
ركة الفِع ِل في ال َم ِ
وسفاهتِهم و َنزقِهم
بمعان مكثَّف ٍة عن شِ ّد ِة َقسوتِهم وته ُّو ِرهم َ
ٍ

َ
وطيشِ هم ،ويَستدعي َ
هذا التّصوي ُر في َاَل َو ْعي ال ُمتل ِّقي قولَه
َتعَالى﴿ :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [الحج.]31 :
وه ِذ ِه األندَا ُء ال ُق ُ
رحي عَف َو
رآنية جاءَتْ في النّ ِّ
ص ال َم ْس ِّ
الخاطِ ِر َ
وإقحام،
ف
الحا ِل استَدعاهَا بال تكلُّ ٍ
ياق َ
لك ِ
ون سِ ِ
ٍ
رآن َ
أن ال ُق َ
وفيها إشار ٌة م َن المؤلِّف إلى َّ
الكري َم فيه َتصوي ٌر
َك ٌ
الحيا ِة و َت ُقلّباتِها.
امل َ
لصيْرو َرة َ

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [مريم]59 :

بـ ّ
الث ُ
قافة ّ
النبوي ُّة:

و َتعطي ِل ق ّو ِة العَق ِل وانكفا ِء ال ِقيَم.

 " َو َق ْد َت َر ْكتُ ف ُص ْم ُت ْم ِبهِ،
ِيك ْم َما لَ ْن َت ِ
ضلُّوا َب ْع َد ُه إ ِ ِن ا ْعتَ َ

اآلية َ
الك ُ
جاءَتْ ه ِذ ِه ُ
ص
حيح م َن النَّ ِّ
ريمة في نِصا ِبها َّ
الص ِ
رحي للدِّالل ِة على ُنقط ِة التَّح ُّو ِل ُ
الحيا ِة
الكب َرى في َمسا ِر َ
ال َم ْس ِّ

ُ
رحي وم ْن
كانت
األحاديث حاضر ًة بق ّو ٍة في النَّ ِّ
ص ال َم ْس ِّ
ذلك ُ
َ
وسل َّ َم) :
قول ُه (صلّى الل ُه علي ِه َ

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [اإلسراء]82-81 :

اب اللهِ"( .رواه مسلم)
ِكتَ َ
 "الله َّم اجع َْل في َقلبي ُنو ًرا ،وفي ل َِساني ُنو ًرا ،وفيَصري ُنو ًرا ،وفي َس ْمعي ُنو ًرا ،وع ْن َيمِيني ُنو ًرا ،وع ْن يساري
ب َ
ُنو ًرا ،وم ْن َفوقي ُنو ًرا ،وم ْن َتحتي ُنو ًرا ،وم ْن أمامي ُنو ًرا ،وم ْن

عان ال ُمؤلِّ ُف به ِذ ِه اآلي ِة في لَحظ ِة انتِصا ِر َ
استَ َ
الخي ِر على
فالحيا ُة َم ٌ
ّ
للح ِّق
الش ِر،
عركة ُمستمر ٌة ،والنّص ُر في النّهاي ِة َ
َ
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وأهل ِ ِه ال لأل ْق َوى وال ُمتجبِّر.
نص ِه َمر َتين بما في ِه من دِالالتِ
راب في ّ
ذكر المؤلِّ ُف ال ُغ َ
ّ
الش ِر والتّشا ُؤ ِم واإلها َنةِ ،ولعل َّ ُه ُيشي ُر في ذلك إلى قوله

خلفي ُنو ًرا( "...متفق عليه)
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أبو نصر الفارابي

 "الل َّ ُه أ َ ْكبَ ُر َكبِي ًرا َوالْ َح ْم ُد لِل َّ ِه َكثِي ًرا َو ُسبْ َح َان الل َّ ِه ُب ْك َر ًة
ص ً
ياًل الل َّ ُه أ َ ْكبَ ُر َو َاَل َن ْع ُب ُد إاَّلَّ الل َّ َه ُم ْخل ِِصي َن له ال َّد ْي َن َولَ ْو َك ِر َه
َوأ َ ِ

َ
الكا ِف ُر َ
ص َر َعبْ َد ُه َو َه َز َم
صد ََق َو ْع َد ُه َو َن َ
ون َاَل إلَ َه إاَّلَّ الل َّ ُه َو ْح َد ُه َ
اب َو ْح َد ُه َاَل إلَ َه إاَّلَّ الل َّ ُه َواَلل َّ ُه أ َ ْكبَ ُر".
األ َ ْح َز َ
ف ّ
ِالب هو استِدعا ٌء
 وفي تشبيه المؤلِّ ِالظ ّاّلمِيين بالك ِ

َ
بوي ّ
ِالب النّا ِر» (رواه ابن
ريف:
الش ِ
«الخ ُ
للحديثِ النَّ ِّ
َ
وارج ك ُ
ماجه).

ج ـ َّ
الث ُ
قافة ال ّتاريخي ُّة:

ف ِجذ ٌر َ
اق الثّقافة التّاريخيّةِ ،فهُو
لل ُمؤلِّ ِ
ض ٌ
ارب في أع َم ِ
مِنها وهي من ُه ،ففي ِّ
اريخ فتَ ِج ُد
قافي يَمخ ُر ع َ
كل ُمنتَ ٍج َث ِّ
ُباب التَّ ِ
الظ َ
الل التَّاريخيّ َة مخي ً
ِّ
رحي
ِّمة عليه ،وهذا ما يَمنحُ النّ َّ
ص ال َم ْس َّ

عُم ًقا َثقافيًّا ،فالتّ ُ
ص
ئيس في ِ
صناع ِة النَّ ِّ
اريخ ُيع ُّد ال ّراف َد ال َّر َ
ِّ
المح الثّقاف ِة التّ
راع بين
اريخية في َمسرحي ِة ّ
عِندَه ،وم ْن َم ِ
الص ِ
ّ
الم وال ُّنور:
الظ ِ

والش ِر وانتِصا ِر َ
راع بين َ
الخي ِر ّ
الخي ِر
 استِدعا ُء فكر ِة ِّالص ِ
في النّهايةِ ،والتّ ُ
الصراعاتِ بي َن
ص ُد ِّ
اريخ في ُمجمل ِ ِه هو َر ْ
58
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والحضاراتِ .
الب ََش ِر واألفكا ِر َ

والحضا َر ِة
 استدعا ُء فِكر ِة عُصور االزدِها ِر وال ّر َقيَ
ص َل إلي ِه ال ُمجتم ُع
أيا َم األُ َم ِو ّيين والعبّاسِ يين
واألندلس وما َو َ
ِ

ال ُمسل ُم ال ُم ِّ
قيض
ِتاح وما يقابلُ ُه على النَّ ِ
تحض ُر م ْن تقد ٍُّم وانف ٍ
والحياةِ.
ديني
ِكري
من َتط ّر ٍ
ف ف ٍّ
الح ِّق َ
نقيض َ
ِ
ٍّ

الث َ
دـ ّ
قاف ُة االجتِماعي ُّة:

ال ُمؤلِّف َ
ضلي ٌع في َمعرفةِالثّقافاتِ االجتِماعيّةِ ،ونلمحُ ذلك
من َزوايَا متعدِّدةٍ:
ُ
فاإلنسان
شرقي،
جتمع ال َم
في لل ُم
ِّ
 إعطا ُء ال ُبع ِد العاطِ ِِّ
ُ
الحني ِن في
الح ِّب ،و ُتذ ِّوبه
ال َم
نيران َ
شرقي تكسِ ُره كِبريا ُء ُ
ُّ
َقولِهِ:

من ِب ِ
رق ِجئنَ ا
الد َّ
الش ِ
ِ

والـــو َاَل ِء
ـــب
ُ
بالح ِّ
َ
الس ِ
ماء
ْ
من ِرسال َِة َّ

ُ
َــســــــأل َحــــنينً ـــــا
ن
 َتقو ُم عَناص ُر الثّقاف ِة االجتِماعيّ ِة في ال َمسرحيّ ِة علىان والعِل ُم واإلي َم ُ
َركائ َز َثالث ٍة أساسيّ ٍة هي :األ َم ُ
ان في قولِهِ:
ِ
ان
األم َ
أعطنا َ

أبو الريحان البيروني

 ّجتمع ،ففي
ركزتِ ال َمسرحيّ ُة على َمكان ِة ال َمرأ ِة في ال ُم
ِ
َ
ف َت ُ
سلوبة اإلرا َد ِة
كون ال َمرأ ُة َم
ُم
جتمع االنحِ طاطِ والتّط ُّر ِ
ِ
جتمع الواعِي وال ُم ّ
تحض ِر
وسِ لع ًَة ُتشتَرى و ُتباعُ  ،وفي ال ُم
ِ
َت ُ
والحياةِ ،وما أر َو َع
للح ِّب
َ
كون المرأ ُة َسيّد َة َنفسِ ها و َرم ًزا ُ

ِ
ان
لم
واإليم َ
والع َ
َ

ّ
الصور َة التي َذ َكرها ال ُمؤلِّف في قولِهِ" :ويُمسِ كن بغِطا ِء
تلك ّ
ناح ْي َفراش ٍة طائرةٍ" ،ح ًقا إ ّنها
أس
األبيض م ْن أطرا ِف ِه َك َج َ
ِ
ال ّر ِ

وحية َج ّذ ٌ
صور ٌة ُم ٌ
ابة تن ُب ُ
والسعادةِ،
رح
ض
َ
ُ
ّ
بالحيو ّي ِة وال َف ِ
ُ
الح ِّب،
فال َفراشاتُ َت
ذوب في ُ
حترق في ال ُّنور وكذا النّسا ُء َت ُ
ّ
الم ،وكذا النّسا ُء َت َرى
وال َفراشاتُ ُترى
َ
بأجنحتِها في الظ ِ
َ
أجمل قو ِل محمود درويش:
الحياةِ ،وما
ُروب َ
بإحساسِ ها د َ
ِ
ـــرى
أثَ ُر الفَ
راشـــة ال ُي َ

ِ
راشــة ال َيــــزُ ول
أثَ ُر الفَ

هـ ّ
الث ُ
قافة ال ِعلمي ُّة:

(الصراعُ بين
رحي في َمسرحيّ ِة
م ْن غاياتِ النّ ِّ
ّ
ص ال َم ْس ِّ
ّ
ِلم وال ُعلما ِء في حيا ِة ّ
عوب،
الش ِ
الم وال ُّنور) إظها ُر مكان ِة الع ِ
الظ ِ

عي
وحضارةٍ؛ لكو ِن ِه يرف ُع َم
اس أ ّي ِة َتنمي ٍة َ
فالعِل ُم َ
َ
أس ُ
نسوب ال َو ِ
صانة َم ً
ً
عِن َد األفرادِ ،و ُي ِّ
ف
شك ُل التّعلي ُم َح
ض ّد التّط ّر ِ
نيعة ِ
الحياةِ ،ولهذا أنع َ
َش ال ُمؤلِّ ُف ذاكِر َتنا بذك ِر ُرمو ِز
وأعدَا ِء َ

عُلما ِء األ ّم ِة الَّذِين َش َّكلوا َ
الحضار ِة البَشر ّي ِة َجمعاءَ،
ركيز ًة في َ
الح َس َن ب َن الهَيثَم عالِ َم الفيزياءِ ،وجاب َر ب َن َحيّان عالِ َم
فذك َر َ

الخــوارزمــــي

َ
ِندي عالِ َم
والخ
الكِيمياءِ،
وارزمي عالِ َم ال ِر ِ
ياضياتِ  ،والك َّ
َّ
َيروني وغي َرهُ م ،وكأ ّنما أراد ال ُمؤلِّ ُف
ارابي والب
َّ
الفلس َفةِ ،وال َف َّ
وص َل ِر ً
سالة ُمفادها ُ
قول ال َفرزد َِق:
أن ُي ِ

أول َِئ َك آبائي فَ ِجئني ِب ِم ِثل ِهــم

الم ِ
جام ُع
رير َ
ِإذا َج َم َعتنا يا َج ُ
ُ
سرحي
نصه ال َم
ذكي فيما
يفعل فهو ال يذك ُر في ِّ
ِّ
وال ُمؤلِّ ُف ٌّ
َ
ِلم ،فال ُّنو ُر عنده هو
الدِّي َن
واإليمان من ِ
دون أن يَقر َنهما بالع ِ
ِجماعُ ُثنائي ِة نو ِر ال َوحي ونو ِر العَق ِل ،وال حيا َة ُمتّ ً
زنة من دُون
الح َ
ضارة.
أحدِهما ،وعليهما ُتشا ُد َ

و ـ َّ
ُ
الث ُ
الفلسفية:
قافة

سرحي االست َ
ِمتاع ب َمشاه َد َتمثيلي ٍة
ص ال َم
لم يك ْن َمغ َزى النّ ِّ
ِّ
ٌ
وحسب؛ ْ
ياق الحِ وا ِر
بل له غاياتٌ َف
لسفية َتتَراءى في سِ ِ
رحي وأه ُّمها:
ال َم ْس ِّ
1ـ ُّ
وح ال َّتفاؤل:
بث ُر ِ

الحيا ِة
أي َمجا ٍل من َمجاالتِ َ
جاح والتّف ّو ِق في ّ
عُنص ُر النَّ ِ
الق َنح َو
ُيبنَى على َ
أس ِ
اس التّفا ُؤل؛ لكو ِن ِه دا ِفعًا أساسِ يًا لالنطِ ِ

َ
األفض ِل ،وفي
ِكشاف والتّغيي ِر نح َو
الج ِّد واالجتِها ِد واالست
ِ
ِ
َأس هما ال ِم ْع ُ
ال ُمقا ِب ِل ّ
ول ال َهدّا ُم في ثقا َفاتِ
فإن التّشا ُؤ َم والي َ

ّ
ف على
وصيرور ِة األف َرادِ .ومن هنا كان تركي ُز المؤلِّ ِ
عوب َ
الش ِ
ُ
وأمثلة ذلك كثير ٌة ،ومنها:
صنا َع ِة التّفا ُؤ ِل في ن ْفس ال ُمتل ِّقي،
ِ
 جاءَتْ َك ُسرحي ُمك ّرر ًة في
ص ال َم
لمة (ال ُّنو ِر) في النّ ِّ
ِّ
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جس ُد َ
ص
هذا َّ
ُي ِّ
الن ُّ
رحي ثَ قافةَ
َ
الم ْس ُّ
فمن ِخ ِ
المؤل ِ
اللها
ِّفْ ،
ِ
عرفة
الم
َسب ُر
ن ُ
َ
أغوار َ
عند ُه ،ون َِل ُج إلى
َ
ِ
فَ
اإلبداع في
ضاءات
ِ
ِ
ِ
كشاف
واست
ُم َخ ِّي ِلته،
أفكار
هر
ٍ
در ِة على َص ِ
القُ َ
قة ِ
شتى في َبوتَ ٍ
واح ٍ
دة
َّ
تاريخي
ياق
في ِس ٍ
ٍّ
َخ َّاَّل ٍق.

مواض َع عَديد ٍة بما ال ُيقا َر ُن بكلم ِة ّ
واض ٌ
(الظالم) ،وهذه ٌ
حة
آية ِ
رحي.
ل ُرؤي ِة ال ُمؤلِّف وغايتِه من ِّ
نص ِه ال ّم ْس ِّ

 تِكرا ُر األناشي ِد في َمشاه ِد ال َمسرحية التي ُتج ِّد ُد العَز َمالحيا ِة ِّ
الم.
والتّصمي َم على نش ِر َثقاف ِة َ
ان ّ
روح األ َم ِ
وبث ِ
والس ِ
 استِخدا ُم ألفاظٍ ُت ُفوس و ُت ْحيي ِه
نعش التّفا ُؤ َل في النّ ِ

زركشة ،ال َف ُ
ُ
القلوب ،ومن َ
ُ
ذلك( :األل َو ُ
األبيض،
راشة،
ان ال ُم
في
ِ
صحف ،ال ّر ُ
ُ
األلح ُ
ِصباح ،ال ُم
السال ُم ،الم
ان.)....
يشة،
ُ
َ
النّو ُرّ ،
بمفهومِ ِه َ
ُ
ِي:
2ـ ال ّرم ُز
الف َ
لسف ِّ

والصو ِر
استخدام ال ُّرمو ِز
اإلبداع في
َتتَ َجلّى عَبقر ّي ُة
ُّ
ِ
ِ
ال ُمكثَّ َف ِة ومن ذلك ً
مثاًل:
ّوران َح َ
ول ّ
الطا ِولَةِ) وفي ذلك َ
إشار ٌة
 (يأخ ُذون في الد ِالحقي َق ِة التي ُيحل ّ ُق في َمداراتِها ُ
أهل العِل ْ ِم.
إلى البَحثِ ع ِن َ
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َ
 (ي ِّربان )....للدَّاللَ ِة على خِ ّفتِهم
َتنط ُطون
مثل الغ ِ

وسفا َهتِهم وتفلُّتِهم من عِقا ِل ال َّرزان ِة ُ ُ
ويم.
َ
والخل ِق ال َق ِ

َ
َ
 (الغ ُاأللفاظ في
استعمل ه ِذ ِه
السوادُ)
ِالبَّ ،
ِربان ،الك ُ

وصف ّ
ألفاظ ُمشب ٌ
ٌ
عان سِ لبي ٍة
الظ َاَلمِيين ،وهي
ِ
َعة باإليحا ِء ب َم ٍ

ُّ
ّ
لم واالنفالتِ من ِقي َِم اإلنسا ِنيّةِ.
كالش ِر والنّذال ِة والظ ِ
 (وال ّر ُخب
جال ....جمي ُعهم نائ ُمون) ن ْق ٌد ِ
ني لل ُّن ِ
ض ْم ٌّ
واجه ِة األفكا ِر الهدّا َمةِ.
َستْ عن ُم َ
الفكر ّي ِة التي تقاع َ

اريخ في ُم ِ
جمل ِه
الت ُ
ّ
ِ
راعات
الص
هو َر ْص ُد ِّ
واألفكار
الب َش ِر
ِ
َ
بين َ
ِ
ضارات.
والح
َ

وبهذا َن ُ
قافي
َعض
كون ق ْد َ
أح ْطنا ِبب ِ
جوانب االستِدعاء الثّ ِّ
ِ
ّ
الم وال ُّنور) م ْن خِ ال ِل تع ُّد ِد
في مَسرحِ يّ ِة (الص ّراعُ بين الظ ِ
الجدي َد
نابع الثّقافيّ ِة فيها ،فهي َ
َاعي ُيعطي َ
بح ٍّق َع َم ٌل إبد ٌّ
ال َم ِ
في ّ
كل قِرا َء ٍة َجديد ٍة له.
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ـــذ َو ُة َّ
الش َغ ِف
ِم ْن َسكْ َر ِة ا ل ُْح ِّب َت ْر َقى َج ْ

ــــر َّ
ـــف
ــو َق ِفي َقل ِْبي ِم َ
ـن ال َّل َه ِ
ِل َت ْن ُث َ
الش ْ

َأ َنـــــا ُمـ َـتـ َّـيــــــــــ ُـم ِشـ ْـعــــ ٍـر ُكـ ُّلـــــــــــــ ُـه َو َهـــــــــــــ ٌـج

ــف
ـــن َر َج ِ
ــــاز َه َ
ــام ِم ْ
ـــر ٌف ِب َم َج ٍ
ُم َز ْخ َ

ِز َف ُ
اف ال َْك ْو ِن َم ْب َع ُث َك

الحل ِْم ُي ْر ِش ُد ِني
يــــم َو ْجــد ًا َو َصـ ْـو ُت ُ
َأ ِه ُ

َت َأ ُّم ً
ال ِفي َف َ
ــف !
ــــن ِب َها؟ َف ِص ِ
ــــال ٍة ! َم ْ

ـــر ْت َصفْ ـــو ًا ُم َخ ِّي َل ِتـــي
َكــــ َـأ َّن َمــا َأ ْب َص َ

مـ ُ
ـــف
ــــي َبـ َ
ـد ا َن ْجم ًا َع َلى ُك ُش ِ
ـاك َو ْح ٍ

ــــر َة ا ل َْك ْو ِن َك ْم َف َ
اد ُتنَ ا
اض ْ
ــــت َس َع َ
َيا ِفكْ َ

ِمـ ْـنـ َ
ـن َك َل ِف
ـمــــ ُ
ـك ا ْلـ ُـهـ َـيـ ُ
وح ِمـ ْ
ـت ُّ
ـام َو َصـ ْ
الـــر ِ

ـــت َت ْن ُش ُـر ُه
ــد ًيا ُك ْن َ
ْـب َيثْ ِر َب َه ْ
ِفي َقل ِ

ـف
ـــد َت ُه ِبــقَ ـ َـر ِار
ـن َس َل ِ
َش ّي ْ
ـــح َعـ ْ
ّ
الصفْ ِ

عـمـر لوريكـي

ـــه
َف ُك ْن َ
بـــ ٍّي ِفــي َب َد ا َه ِت ِ
ــــر َن ِ
ــت َخ ْي َ

ــــف
ُت َل ّي ُ
ـن الــــــــــ ّـر ْأ َي َم ـ ْـو ُز ونــ ًا َعـ َلى َأ ِل ِ

ــــال ِل ُك ِّ
ــــد َو ْص ً
ـــر ب ًا
َت ُم ُّ
ــل ا لنَّ ا ِس ُمقْ َت ِ

الد ْه ِر ِفي َو َر ِف
َيا َس ِّي ِد ي َأ ن َ
ْـــت ُغ ْص ُن َّ

ــة ِبـ ْ َ
ـد ْد َت َمكّ َ
ـاد َتكْ ُت ُبــها
َمـــــــ َ
ـجــــ ِ
ـاأْل ْمـ َ

الص ُح ِف
ِم ْن ِق َّص ِة ال َْب ْد ِء ِ
-ع ْن َد ال َْغ ِارِ -في ُّ

َ
يــــك ا َّ
لش ُّ
ـــذ
ــر ِف
ـــــك آ َن ِئ ٍ
َف َما َت َب ْع َث َ

َو َمـــا َت َســ َّل َل ِم ْن َ
ــك ا ْلـ ُـيــتْ ـ ُـم ِفــي َض َع ِف

ــــر ٍج
َو ِبا ل ُْه َ
ــد ى ُق ْ
ــــد َت َأ ْقـ َـو ام ـ ًا ِإ َلــى َف َ

ـف
ات َك ُمكْ َت ِش ِ
ــاد ٍ
يــــر ِفي َع ْـر ِش َس َ
َت ِس ُ

ــه
ْــــم َكا ِت َب ُ
ُم َح ّم ٌـد َيــا ُشـــــــ ُـر و َق ا ِّ
لسل ِ

ــف
ــو َق ا ْلقُ ُصـــو ِر َو ِب ــا ْآْل َث ــا ِر َو ا لتُّ َح ِ
َف ْ

ــم ْا ِإل َلـــــــ ِـه َ
ـــم
ـي
ِ
اس ِ
اهلل ُ -يل ِْه ُم ُك ْ
ِب ْ
-نـ ِـبـ ُّ

ــد ِف
الــس َ
ـــــو ًة ُن ـ ُ
ُأ ُخ َّ
ـج ـ ُلــو ُد َجـــى ُّ
ـور َه ــا َيـ ْ

ــه
ــع َل ْي َت ِنـــي َم َع ُ
ِه َ
ـــر ْق ُل َقــــا َل ِب َد ْم ٍ

ـا َهــا َع ـ َلــى ُنـ ْـبـــــــ ٍـل ِبــــ َ
َلـ َّـمــا َتــــــــــ َ
ـف
ـا َأ َســــ ِ
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إبداعات أدبية

ــر َّج َصـ ْـو ُتـ َ
ــد ِس ُي ْع ِلنُ ـها
ـك ِعـ ْـنـ َ
ـد ا ْلقُ ْ
َف َ

ــول َو َت ْأ ِو ٌ
ــــذ ا َر ُس ٌ
َه َ
ـــف
يــــل ِمـ َ
الص ُح ِ
ـن ُّ

يــا مــوئـ َ
ـــب
ـل ال ـ ُّـر ْش ـ ِـد ُق ْ
ــد ِنــي ِإنَّ ِــنــي َو ِص ٌ

ـشـ َ
يه َوالـ َّ
ـام ِّ
ـف
ـظـ ِ
الت ِ
َق ْ
ــد َمــزَّ َقــتْ ـ ِـنــي ِسـ َـهـ ُ

َت َشقّ َ
ـت َأ ْد ِعـ َـيـ ًـة
ــذ َأ ْر َســ ْل ـ َ
ــــد ُر ُم ْ
ـق ا ل َْب ْ

ْـــــــو ار ًا ِب َ
ـف
َو َكـــــــــــــ َ
ـســــ ِ
ـان آيـــ ًا َو َأ ن َ
ــــال َخـ َ

ـد ُس ِك َب ْت
الـم ْه َد ُاة َقـ ْ
َيــا َأ ُّيـ َـهــا الـ َّـر ْحـ َـمـ ُـة ُ

ـت ُك ـ َّ
ـل ُم ْن َع َط ِف
ـود َو َعـ َّـمـ ْ
َع ـ َلــى ال ـ ُـو ُج ـ ِ

ـــرب ًا ُ -ك َّل َفل َْسفَ ٍة
ــرق ًا َو َغ ْ
َأ ْع َجـــزْ َت َ -ش ْ

ــام َ
ـف
ــــد َســقَ ـ ْـيـ َ
ـسـ َـعـ ِ
ـخــيـ ًـا َح ِ
ـت َنـ ِ
َو َق ْ
ــل الـ َّ

ٌ
ُب ـ ْ
مغتبط
جــــذالن
ـش ـ َـرى لــنــا َوالـــــورى
ُ

َ
ــف
ـوم
ــه ِ
مـــولـــدك الــمــيــمـ ِ
ـون ف ــي َل َ
ب ــي ـ ِ

ون ْ َ
ـد ْت
ض َق ْد ُو ِلـ َ
َك ْم َر ْح َم ٍة ِم ْن ُب ُط ِ
اأْل ْر ِ

ـســاري إلــى َ
الخ َل ِف
َو َق ْ
ــد َأ َتــى نـ ُ
ـورهــا الـ َّ

يـــــج َ
ـــو ِن َطـ ِّـيـ َـبـ ٍـة
ـسـ َـمـ ٍـة ِم ْ
َك ْ
الـــك ْ
ـــن َأ ِر ِ
ـــم َنـ ْ

َع َّم ْت ِب َب ْع ِث َك َحتَّ ى َّ
ــف
س ِفي َش َغ ِ
الش ْم ُ

ـد ُر َهــا
َفـ َـأ ْنــــــــــ َ
ـصــــ َ
ـت ُمـ ْـبـ َـتــــ َ
ـد ُأ ْاآْل َم ِ
ـــــــال َمـ ْ

ـحــنُ ــو َع ـ َلــى ُك ّ
ــف
ــج ِ
ــر َت ِ
ـــل ِ َمــكْ ــ ُل ٍ
َتـ ْ
ــوم َو ُم ْ

ـجـ ُـه
ــج ُ
ــه َ ،تـ ْـبــنــي َمـ َـبـ ِ
َتــقْ ـ ِ
ـاهـ َ
ــو ِائ َ
ـضــي َح َ

َت ْخ َشى َع َلى َص ْح ِب َك ْ َ
اأْل ْط َه ِار ِم ْن َجنَ ِف

اف َي ِتـي
ض َيا ُر ّب َ
َيا َس ّي َ
ــان َق ِ
ــــو ِ
ــــد ا ل َْح ْ

َيا َخ َ
ـــف
الر ْس ِل َو ْحـي ًا َغ ْي َر ُم ْخ َت ِل ِ
ات َ
ــــم ُّ

ـــر ِنـي
الب ِّر أو ُر ؤْ َيـــــا ُت َ
ِسـ ْـر بي إلــى َ
ـــد ِّث ُ

ـف
ـــر ( (( ِ
ِإ َلــى َث ِـن َّي ِ
لس َل ِ
ـــاب النَّ ْص ِ
ات َب ِ
..ل َّ

ـــــــد ٍر ُكـ ُّلــــــــــ ُـه ِعـ َـبـ ٌـر
ـاو ُة َب ْ
هـــذي َصــفَ ــــــــــ َ

اغ َت ِـر ِف
َما ِمثْ ُل ُـه ِحكْ َم ًة ِفي
الـــر ْأ ِي َف ْ
ّ

ـب ِب ـ ْ َ
َ
ال َي ْن ِط ُ
ائ َش ًة
ـاأْل ْه ـ َـو ِ
اء َط ِ
ــق ا ل َْغ ْي َ

ــــه َنقْ ٌ
ش َع َلى َخ َ
َفا ل َْح ُّ
ـــز ِف
ــق َم ْن ِطقُ ُ

ـوه ِز َفـــــــ ُ
ــــو ِن َم ْب َع ُث ُه
َمــا َو َّد ُعـــــــ ُ
ـاف ا ل َْك ْ

َف َ
ـــأ ِّو ِل ِّ
ـــه ِفي َش َـر ِف
ــر((( ُي ْخ ِب ْر َع ْن ُ
الذكْ َ

ُع ْم ٌ
ـــه ِفــي َو ْحـ ِـيـ ِـه َأ َم ٌـل
ــــر َل ُ
ـــق َو ِفكْ ٌ

ــب ًا َت َجلّـى ِل ُك ِّ
ـف
ــــل ا لــنَّ ــا ِس َفا ل َْت ِق ِ
ُح ّ

( )1ثَ ِن َّيـ ِ
ـات بَـ ِ
َّصــرِ  :ثنيــات الــوداع ،والقصــد هنــا :رجــاءٌ ومتــنٍّ
ـاب الن ْ
لــو أننــي ُكنــت مــن احملظوظــن الذيــن اســتقبلوا الرســول صلى اهلل
عليــه وســلم .والثنيــة :طريــق ضيــق بــن جبــل ســلع والالبــة الغربيــة
(جبــل يف املدينــة املنــورة).
( )2ال ّذ ْكــر :القــرآن الكــرمي ،ملــا فيــه مــن تذكــرة ال َّنــاس بآخرتهــم
ومصالــح دنياهــمِ ":إ َّنــا نَ ْح ـ ُن نَ َّزلْنَــا ال ِّذ ْك ـ َر َو ِإ َّنــا لَـ ُه َ َ
حَلافِ ُظــونَ".
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يف األدب والنقد

الـد َر ِام َّي ُ
ـــة
ــح ِّ
الـم َـاَل ِم ُ
َ
فـي ِّ
ـي
الش ْع ِـر َ
الع َـر ِب ِّ
محمد عبد اهلل ولد عمارو

َولِ َع ال ُمستغ َربونَ ،
سخ
ِالب الف ِّ
وضحايا االست ِ
ِكري ،وال َم ِ
ِّ
يق ،واالنكِفا ِء
ف،
الح
ضاري ،بنَ ْعتِ اللُّغ ِة العَربيّ ِة بالتخلُّ ِ
ِّ
َ
والض ِ
َربي ال ي ُ
على ال ّذاتِ  ،زاعِمي َن َّ
َملك العَقليّ َة التّحليليّ َة ،وال
أن الع َّ

ِّ
ِنائي.
بالشع ِر الغ َّ

الغِنائيّ ِة َ
والخطا َب ِة ال ّر َّنانةِ.
أن الل ّ َ
غة العَربيّ َة  -كما أثبت االستِقرا ُء التَّ
والح ُّق ّ
اريخي،
َ
ّ

وع م َن ِّ
وناني ُيس ّمى "دراماطا" ،وهو
الشع ِر ال ُي
ِّ
يَتحد ُّث ع ْن َن ٍ
ذلك الذي ُت َ
ُ
األقاويل ال َمشهُورة ،سوا ٌء أكا َنتْ تلك من
ذكر في ِه

الخ َ
َرب َ
َ
يال المجنَّحَ ال ُمبت ِك َرَّ ،
بطبيعتِهم ،يَفتقِرون إلى
وأن الع َ
حسوس ،ويَعتمدُون على
ص ّورون إال َ ال َم
ملَك ِة التَّحليل ،وال يتَ َ
َ

والمَسحُ االنت ُر ُ
بولوجي ،هي أق َد ُم ُلغ ٍة َع َرفتْها البَشر ّي ُة ،وآخ ُر
ُلغ ٍة َستَبقى ،وقد مالَتِ الد ُ
ُّول ال ُمتقد ّم ُة أخي ًرا ،إلى كتا َب ِة

األبح ُ
األلسنِيّ ُة أ َّنها هي
اث
أرشيفاتِها بالعَربيّةِ ،كما أثبتتِ
َ
ُ
ان ،وال ُمترادِفاتِ  ،واالشتِقاقاتِ .
أ ْغنَى اللُّغاتِ ،
ِّ
يغ ،واألو َز ِ
بالص ِ
أن اللُّ َ
وم َن التَّطبيالتِ التي يَنع َُق بها ال ُم ُ
غرضونَّ ،
غة

امي ،الفتقار ِّ
الذهنيّ ِة
العَربيّ َة ِب َطبيعَتها ِ
قاصر ٌة ع ِن التَّعبي ِر ال ّد َر ِّ
العَربيّ ِة لدَواعِي الدّرا َما ،و ُمستل َزماتِها.

َ
س التي
غم م ْن َتفاه ِة ه ََذا
المأخذِ ،وتها ُفتِ ُ
األس ِ
وعلى ال ُّر ِ
أن لل َع َر ِب ُوجوهًا م َن ال َف ِّنُّ ،
ني عَلَيها ،فإ ّننا َن َرى َّ
قوس،
والط ِ
ُب َ

وال ُممارساتِ ُ ،يمك ُِن اعتبا ُرها – وإنْ مع َتج ُّوز – مالمحَ
َرب َق َ
بل احتكا ِك ِهم بال َغ ْر ِب ،وق ْد َت َ
ناثرتْ ه ِذ ِه
دراميّ َة عَر َفها الع ُ

المَالمحُ في شِ ْعرهم و َنثْ ِرهمَ ،
قبل
اإلسالم وبعدَه .وق ْد رأيتُ
ِ
صوص ُتع ُّد
أنْ أتتبَّ َع هذه المالمِحَ في شِ ْعرهِمُ ،مقتَص ًرا على ُن
ٍ

للحا ِل ،وحيِّز ال َمقا ِل.
باألصا ِب ِع ،مراعا ًة َ
إن ُم َ
ّ
الحدَّ،
صطلحَ الدّرا َما م َن ال ُمصطلحاتِ الَّتي َتأبَى َ
خصوص ،يَستَوي ال ُمتل ُّقون في
وي
َصعب َتحويلُها إلى َمعنًى َم ُ
ُ

استيعا ِبهُِ ،
جدان ،و َتح ُّولِه م ْن
لخثو َرة َمدلولِه ،وتماهِي ِه في ال ِو ِ
جتمع إلى َ
آخ َر.
مان ،وم ْن ُم
مان إلى َز ٍ
َز ٍ
ٍ
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َرب الَّذين
ّرام" كان َمعرو ًفا لَدَى َفالسف ِة الع ِ
فمُصطلحُ "الد ِ
َق َر ُؤوا أ ِر ُ
ارابي
سطو ،كاب ِن سينَا ،وال َف ِّ
ارابي ،واب ِن ُرشدٍ .فال َف ُّ

ُ
الخيْراتِ أم م َن ُّ
َ
ستعمل
الشرو ِر ،كاألمثا ِل ال َمضروبةِ ،وكان ُي
هذا النّوعُ م َن ِّ
والح ُروب ،وعن َد َّ
الضج ِر،
الشع ِر في الجدا ِل
ُ
َ
وال َغ َ
َ
ض ِب؛ على ّ
األمثال ال َمشهور َة ،ال ب ّد أنْ
تكون
أن ه ِذ ِه

َ
اص َمعلُومين".
ألشخ ٍ

الشع ِر أل ِر ُ
ِتاب ِّ
وأبو ِبش ٍر متى ُ
سطو
بن ُي َ
ونس في َترجمتِ ِه لك ِ
أحس َن
 ،يَتحد ُّث عن هُ ومِي ُروس الَّذِي تف ّر َد وح َد ُه ِب َع َم ِل أشيا َء ْ
فيها ،وقد َعم َِل التّشبيهاتِ  ،والحِ كاياتِ  :الدّراماطِ يقا ،كان
هُ و أ ّو ُل من أظ َه َر َش َ
باب ال ِهجا ِء
كل ِ
صناع ِة ال ِهجاءَِ ،
ليس م ْن ِ

والسخر ّيةِ ،فإ ّنه
باب االستِهزاءِ ،وال ُمناظرةِ،
ُّ
َف َق ْط ،ولك ْن في ِ
قد َعم َِل فيها النَّشي َد ال ُمس ّمى بال ُيونانيّ ِة (دراماطا).

م َع ما َسب ََقُ ،يمك ُننا أن َن ُع َّد الدّرا ّما َ
األخ َ
ذلك َّ
الشي َء ّ
اذ،
الشعو ِر ،وي ُ
الّذِي يَستحو ُذ على ُّ
َجعل ال ُمتل ِّقي في حالَ ٍة من

حس مع ُه
االنتِباهِ،
ذاب ،والتّ ُّأثر ،يَستَم ِرئ استِمرا َره ،و ُي ُّ
ِ
واالنج ِ
كأ ّنه ُيه ِّوم في عَوال َم خارجَ واق ِعهِ ،و َف َ
واسهِ،
وق ُمدركاتِ َح ّ
وهُ و في كامل َوعيِ ِه وتن ُّب ِههِ.
الشي ُء الّذِي ُيفتّ ُق َ
إ ّنهَا ذلك َّ
فتل التَّصو ِر ،وال ُمسلَّماتِ
الح َج ِج والبراهين .إ ّنهَا
العقليّ َة ،والوراثيّ َة الّتِي تتأ ّبى على ُ

صطلح َح ٌ
ومع َّ
ديث لم
الحاص َل في ذِه ِن ال ُمتل ِّقي أ ّنه ُم
أن
ِ
ٌ
ُ
قافة العَربيّ ُة ال َق ُ
َتعر ْفه الثَّ ُ
فإن الباحِ َث علي ع َ
ديمة؛ َّ
يقول:
ُمران

خصوص ،بيَ ٍد
صوغ على وج ٍه َم
ِلمَ ،م ُ
َذ ٌ
ٍ
وب م َن الف ِّن والع ِ
ُ
اع .إ ّنهَا َ
َحصل م َن العم ِل
ذلك الهَنا ُء الدافئُ الّذِي ي
أدبيّ ٍة َ
صن َ ٍ
فوس ،ويَتسل ّ ُل في
اإلبداع ِِّي ،ف ُيدغد ُِغ المشا ِع َر ،و ُيه ْد ِه ُد النّ َ

ُوم لَ ُه؛ أل َّنه كان غائ َم المالم ِِح لدَي ِهم؛ ّ
ألن
يَستطي ُعوا َتقدي َم مفه ٍ

وب َغ ِّ
كون الثّقاف ِة العَربيّ ِة كانتْ بها َمظاه ُر
ض النَّظ ِر عن ِ

ّ
بصور ٍة
َرب ال ُقدما َء ق ْد َتع َّرضوا ل ُمصطلَح (الدّرا َما) ُ
"إن الع َ
َقريب ٍة من ُنطقِه ال ُمعاص ِر (كالدّرام ،والدّراماطا) ،ولكنّهم ل ْم

يوليو  ٢٠٢٢م

مثيلي ،وإن ع َر ُفوا ِّ
َرب لم يَع ِر ُفوا ِّ
الشع َر التّ
ِنائي،
الع َ
الشع َر الغ َّ
َّ
كييف ال ُم َ
لذا حا َو ُلوا َت َ
لح م َع َمعارفِهم العَربيّ ِة ال ُمتّصل ِة
صط ِ

الضو ِء الخافِتِ  .إ ّنهَا باختِصا ٍرَ :
ذلك َّ
حنايَاهاُ ،
كخيوطِ ّ
الشي ُء
َ
ُ
عروف الَّذِي يَأبَى التَّ
عريف.
ال َم
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يف األدب والنقد

ٌ
درامية أو ال ،أو ّ
َرب َع َر ُفوا ُمصطلحَ الدّراما كما هو
أن الع َ
ثريَ ،
فإن في مو ُروثِهم ِّ
أو الّ ،
اإلسالم
قبل
عري والنَّ ِّ
الش ِّ
ِ
وبعدَه ،مَالمحَ دراميّ ًة َموجود ًة بالق ّو ِة إذا اعتَبَرنا – تج ُّو ًزا
الخفيّ ُة التي َت ّ
وح َ
 ّتشك ُل في األعما ِل
أن الدّرا َما هي تلك ال ُّر ُ

ال ّفنّيّةِ ،م ْن ُ
والصراعاتِ ،
ص ،والحِ وا ِر ،واألحداثِ ،
تداخ ِل الق َ
ّ
ِص ِ
ُّ
خوص ،بشي ٍء م َن العَفو ّي ِة والتّسا ُو ِق.
والش
ِ

الشعر ّي ِة َّ
و ِم َن الحِ كاياتِ ِّ
الطري َفةِ ،الّتِي َد َرجَ ُّ
الشعرا ُء على
إكرام َّ
يف ،وق ْد َت َفنّ َن فيه
َتناولِها في أشعا ِرهم ،حِ كاياتُ
الض ِ
ِ

الح َطيئَ ِة
الجاهل ِ ُيون ،وبالَ ُغوا فيهِ ،وا ْم ُتد ُِحوا بهِ؛ ولنا في مِيميّ ِة ُ
ّرامي
لمح َ
الحكِي الد ِّ
الّتِي قالها في جاهل ِيتِ ِه َخي ُر مثا ٍل على َم ِ
في الجاهِليَةِ:

ــاوي ثَ َـاَل ٍث ُم ْر ِم ٌ
ــل ن َ
ــو َمــا
َو َط ِ
َـــذ َر َّ
الص ْ

َــم َي ْع ِـر ْف ِب َهــا َس ِ
ــن َر ْس َمـا
ــاك ٌ
ِب َب ْي َد َاء ل ْ
َأ ِخي َج ْف َوةٍ ِف ِ
ــس َو ْح َ
ــش ٌـة
ــن ِ
اإل ْن ِ
يه ِم َ

اس ِت ِ
ــه نُ ْع َـمـى
س ِف َ
َي َرى ُ
يها ِم ْن َش َر َ
الب ْؤ َ
اءهــا
ــب َع ُجـــوزَ ًا ِإزَ َ
ـــع ٍ
َو َغ َ
ــاد َر فـــي ِش ْ

ثَ َ
ـــم ُب ْه َمـــا
ـــاح تَ َ
ــخـــالُ ُ
ــــاَلثَ ــةُ َأ ْش َـب ٍ
ــه ُ
الـظ َ
َر َأى َش َب َحـــ ًا َو ْس َ
ـــه
ـــط َّ
اع ُ
ـــاَل ِم فَ َر َ

اهتَ َّمــا
َـــمــا َب َ
ــــدا َض ْيـفَ ــــ ًا تَ ـكَ َّ
ـــد َر َو ْ
فَ ل َّ
ــــرى
ض ٌ
ـــاه َ
يــــفوال ِق ً
فقـالَ :ه َيـــا َر ّب ُ

ــه تــي اللَّيلةَ اللَّحـمـا
بحقِّ َك ال تَ ْح ِر ْم ُ
ــال ِ
ـــوء َح ِ
فَ ـقَ َ
ــه
ـال ْابنُ ُ
َـــمــا َر َأى ُس َ
ـــه ل َّ

َــه ُط ْع َـمــا
ــر ل ُ
َأ َيـا َأ َب ِـت ْ
اذ ْ
بـحنــي َو َي ِّس ْ

ــل ال ِ
َّــذي َأتــى
ــد ِم َع َّ
الع ْ
ــعـتَ ِـذ ْر ِب ُ
َو َاَل تَ ْ
ـــن لَنَ ــــا َمــــاالً فَ ُي ِ
َي ُ
ــوس ُعـنَ ــا ذَ َّمــــا
ــظ ُّ
ــر َهـــةً
ــــم َأ ْح َ
ـــج َ
فَ َـر َّوى َق ِليــالً ثُ َّ
ـــم ُب ْ

ــمــا
َو ِإن ُه َو ل َْم َي ْ
ــاه فَ ــقَ ْ
ــح فَ ـتَ ُ
ـد َه َّ
ــذ َب ْ

ــع ِ
ــد َعان ٌ
َــة
فَ َب ْينَ ا ُه َمـا َع َّن ْ
ـت َعلَــى ُ
الب ْ

َظ َمـا
َق ِد ا ْنتَ َظ َم ْت ِمن َخ ْل ِف ِم ْسل َِح َهـا ن ْ
ِع َط َ
نح َـو َهـا
اش ًا تُ ِر ُ
ـس َ
يد َ
ـاء فَ ا ْن َ
الم َ
ـاب ْ
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ــهـــا َأ ْظ َـمــا
َعلَـــى َأنَّ ُ
نــهــا ِإلى َد ِم َ
ـــه ِم َ

ـــر َّو ْت ِع َط ُ
ــــهـــا
ــاش َ
فَ َأ ْم َ
ـتـى تَ َ
ــهل ََـهـا َح َّ

ـــن ِكنَ ان َِت ِ
فَ ــ َأ ْر َس َ
ــه َس ْه َمــا
يــهـــا ِم ْ
ـــل ِف َ
ـش َس ِمينَ ـةً
وص ذَ ُ
ـح ٍ
فَ َخ َّر ْت ُ
نح ٌ
ات َج ْ

لح َم ًا َو َق ْد ُط ِّبقَ ْت َش ْح َـما
َق ِد ْ
اكتَ نَ زَ ْت ْ

ــو َد ِارهِ
فَ َيــا ِب ْ
نـح َ
ــــش َ
ــــر َهـــا ْ
ـــر ُه ِإ ْذ َج َّ

ــد َمــى
ــهـــا َي ْ
َو َيا ِب ْش َر ُه ْم ل ََّمـا َر َأو ْا كَ ْل َم َ

فَ َباتُ و ْا ِك َر َام ًا َق ْد َق َضـو ْا َح َّق َض ْي ِفـه ِـ ْم
نمــا
فَ ل َْم َي ْغ َر ُمو ْا ُغ ْر َم ًا َو َق ْ
ــد َغ ِن ُمو ْا ُغ َ

اش ِت ِ
ــــن َب َش َ
َو َب َ
ــــه َأ َبـــ ًا
ــــات َأ ُب ُ
ـــم ِم ْ
ـوه ْ
ِل َض ْي ِف ِه ُـم َو ُ
ـــر َهـــــا ُأ َّمـــا
ـــــن ِب ْش ِ
األ ُّم ِم ْ

درامي متكام ٌِل،
ص  -على غِنائيتِ ِه وشاعِريتِه  -بنا ٌء
فهذا ال ُّن ُّ
ٌّ

فسيُ ،
كان،
وش
من َتمهيدٍ ،وأز َمةٍ ،وعُقدةٍَ ،
خوص ،و َم ٍ
ٍ
وحديثٍ َن ٍّ
السعيدةِ.
ِراج ،وسي ٍر نح َو َ
الح ِّل ،إلى النّها َي ِة َّ
و َز ٍ
مان ،إلى انف ٍ
أن مَالمحَ الدّرا َما في ال َموروثِ ِّ
والح ُّق ّ
عري ،أ َع ُّم وأغنَى
الش ِّ
َ
أصابع اليَدِ؛ ث ّم ّ
إن هذا
حص َرها في ُوجو ٍه ُتع ُّد على
م ْن أن َن ُ
ِ
ليس م َن الب َ
والسطحيّ ِة بحيث ُنق ّد ُمه على َوج ٍه
َساط ِة
ال ُبع َد َ
َّ
ُ
خصوص ،يَستَوي في استيعا ِب ِه َجمي ُع ال ُمتل ِّقين؛ فتَ
حويل
َم
ٍ
الش َ
العاطِ َف ِة الغِنائيّ ِة إلى فِك ٍر ي ُ
َقبل َّ
راع
َّرامي ،وإبرا َز ِّ
كل الد َّ
الص ِ
فسي ،و َو َ
ض
الحرك ِة الدّاخليّ ِة في النّ ِّ
صف َ
ص ،والتّنا ُق ِ
النَّ ِّ
ُّ
الحيا ِة فيهاَ ،
وخل ْ َق
والثنائيّ ِة داخِ لَه ،و َت
َ
شخيص األشياءِ ،وب ََّث َ

من
جوها َ
للع َر ِب ُو ً
َّ
إن َ
قوس،
الفَ ِّنُّ ،
والط ِ
مارساتُ ،ي ِ
ِ
مك ُن
والم
ُ
وإن مع
اعتبارها ْ -
ُ
دراميةَ
مالمح
جوز -
َ
تَ ُّ
ّ
رب َق َ
بل
الع ُ
َعرفَ ها َ
ِ
احتكاك ِهم بالغَ ْر ِب،
رت ِ
هذ ِه
وقد تَ ناثَ ْ
ْ
المح في ِش ْعرهم
الم ُ
َ
ون َْث ِرهمَ ،
اإلسالم
قبل
ِ
وبعده
َ

ال ُمفا َرقات ،و َت َ
هيئة الحِ وا ِر ،وإبرا َز األحاديثِ النّفسيّ ِة الدّاخليّةِ،

َ
َّ
ِّيني ،والتّ
عبي ،واستِخدا َم
اريخي،
و َت
والش ِّ
ِّ
وظيف ال َموروثِ الد ِّ
ِهاج
تقنِياتِ ال ُف ِ
سرح ،و َتصوي ٍر ،و َنحتٍ  ،وانت ِ
نون األخ َرى ،م ْن َم ٍ

ُّ
َّرامي في
األسلوب ّ
َام ال ُبع ِد الد ِّ
ِ
الساخ ِر؛ كلها وجو ٌه الستخد ِ
اإلبداعيَ ،تط َفحُ بها ُمد ّو ُ
نة ِّ
ديم ،م ّما
ص
النّ ِّ
الشع ِر ال َع َر ِّ
ِّ
بي ال َق ِ

َاب ِّ
ُي ّ
فاهيم
كل ال َم
ؤك ُد ِغنَى اللُّغ ِة العَربيّ ِة وا ّتساعَها الستيع ِ
ِ
والتّص ُّورات اإلنسا ِنيّةِ ،خِ ال ًفا لما ُير ّو ُجه دعا ُة التَّ
غريب،
ِ

الح َ
َ
اري.
ض ِّ
ِالب َ
وضحايا ال ُميوع ِة واالست ِ
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ُ
الح ُ
ُ
عالجة
يمكن ُم
ديث عن اللُّغ ِة العَربيّة ُمتشعِّب جدًّا ،وال
َ
ضاياها إال بالو ُقوف على َجو َه ِر العِلم نفسِ ه ،وهو االست ُ
َق َ
ِعمال
ِ
وال َو ْ
ض ُع والدِّاللَ ُة مع قابليّ ِة ُروحِ ها على االنتقا ِل والتّج ُّددِ،
وضيح
والنّح ُو جز ٌء ال ُيستَغنى عن ُه في اللُّغةِ؛ أل ّنه يقو ُم على َت
ِ

السا َم َّرائي
إ ْب َر ُ
اهيم َّ

الع َر ِب َّي ِة
َ
وم ُ
نهجهُ في َس َع ِة َ

حـسـن الربيــح

ُ
الكالم كما
يقال ،هذا المِلحُ
الجملةِ ،فهُو مِلْحُ
ال َمعنَى في ُ
ِ
طلوب ولك ْن بمِقدا ٍر ،فكثر ُته َت ُ
وجا ،وعد ُم ُه
َم
ممج ً
جعل الكال َم ُ
ٌ
َ
ُ
ستساغ ،والنّح ُو عِل ٌم َ
الم في
يجعل الكال َم غي َر ُم
ٍ
لضبطِ الك ِ

ض ٌ
مقاص ِد ِه ولكنّ َه َ
ُ
وس ِع
بط َم ِر ٌن َو ْف َق ما يقتَضي ِه
قانون التّ ّ
امرائي (ت
الس
اللُّ ِّ
غوي ،وهذا ما َجع ََل الدكتو َر إبراهي َم ّ
َّ
2001م) ُيفر ُد كِتابًا أسماه( :م ْن َس َع ِة العَربيّة) الصادر في
ُ
وسنة كتابته كما
1414هـ1994 /م عن دار الجي ِل ببَيروت،

أشار في المقدمة كانت 1410هـ ،والكتاب يَستشعر روحَ
اللّغ ِة وجوه َرها من حيث النّظ ُر إلى تاريخِ ها ونم ِّوها عبْ َر
صور.
ال ُع ُ

َتشه ُد ال َم ُ
أليف
للس
امرائي بجهو ِد ِه في التّ ِ
كتبة العَربيّ ُة ّ
ِّ
حقيق من خِ ال ِل إصدارا ِت ِه ال َغنيّ ِة عن التّ
والتّ
عريف ،فهَو عالِ ٌم
ِ
ِ

َ
َسبَ َر التّ َ
كتب عن اللّغة حديثًا،
غوي،
راث اللُّ َّ
وخاض غِما َر ما ُي ُ
ِف ال ّذك ِر ُمه َّم ٌة جدًّا؛ لكونِها جاءتْ من
وآرا ُؤ ُه في كتا ِب ِه اآلن ِ

ً
حاولة لمواكبَ ِة
َخبي ٍر بع َد َمسي َر ٍة عِلميّ ٍة َطويلةٍ ،وكونِها ُم
ّ
والتوس ِع للُّ َغ ِة َجريًا على قا ِع َد ِة
الطريق ِة العَصر ّي ِة في التّيسي ِر
ّ

التّط ّو ِر واألخ ِذ بالتّ ُ
عرفي.
راك ِم ال َم
ِّ

َّ
وسع َُة العَرب ّي ِة
النحْ وَُ ،

الكريم واألحاديثِ النّبو َّي ِة ّ
الشري َف ِة
القرآن
أور َد َشواه َد من
ِ
ِ
ً
َّ
عدم استيفائهم
ُتخال ُِف ما َسط َر ُه ال ُّنحا ُة من َقواعدََ ،تدلياًل على ِ
للُّ َغ ِة في استِعماالتٍ أخ َرى غي ِر ِّ
بمعالج ِة هذ ِه
الش ْع ِر ،ويقو ُم
َ
توس ِع العَربيّ ِة من خالل تاريخِ ها
ال ُمخال َف ِة
َ
بحس ِب نظر ّي ِة ُّ
الَّذي لم ُيول ِه ال ُّنحا ُة اهتِما ًما.
نكتَفي بمِثا ٍل واحِ ٍد م َّما َ
ُ
حيث يذك ُر
أخذ ُه على ال ُّنحاةِ؛
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عطوف) ،ث ّم ُيور ُد شا ِهدًا م َن
ذف ال َم
ِ
قاع َد َتهم (عد ُم جوا ِز َح ِ
الش َ
ضها :(اجتَنِ ُبوا ال ُموبقاتِ: ِّ
الحديثِ ين ُق ُ
والسح َر)،
َ
رك بالل ِه ِّ

ُ
َ
وين ُق ُل لنا َت َ
الح ُ
وف
حذف
ديث
المعط ِ
عليق اب ِن َمال ٍكَ " :تض ّم َن َ
الش َ
فإن التقدي َر :(اجتَنِ ُبوا ال ُموبقاتِ ِّ :
ِلم بهِّ ،
رك بالل ِه
للع ِ

الح ُ
ذف؛ َّ
ألن ال ُموبقاتِ َسب ٌع ُبيِّنت
والسح َر وأخواتِهما وجا َز َ
ِّ
في َحديثٍ َ
الحديثِ على اثنَي ِن ،تنبيهًا
آخ َر .واق ُت ِ
صر في هذا َ

ُ
نالحظ َكس ٌر للقاع َد ِة
ِناب" هنا كما
على أ ّنهُما َ
أح ُّق باالجت ِ
عطوف الَّذي لم ُيجزه ال ُّنحا ُة ،فكانت
حذف ال َم
النَّحو ّي ِة في
ِ
ِ

ُ
الح ُ
ف.
الح ْذ ِ
ديث شاهِدين على َ
اآلية و َ

أ ْب ِني َُّة ال ِف ْع ِل

وفي َفص ٍل آخ َر ُيناقِش في أ ْبنِيَّ َة ال ِف ْع ِل ما يَفتق ُر إلى
ونائب الفا ِع ِل ،وم ّما
بني لل َمجهو ِل
َنظ ٍر َجدي ٍد مثل :ال ِف ْع ِل ال َم ِّ
ِ
سجل َ ُه على ال ُّنحا ِة اضطِ را ُبهم مع ال ِف ْع ِل َّ
الاَّل ِز ِم الَّذي يكتَفي
ّ
بالفا ِع ِل فل ْم يَستَطي ُعوا أنْ يَب ُنوه لل َمجهو ِل مثلَ :فنِي ال ُع ْم ُر،
َ
وزال َّ
َ
ُ
َنوب
يكون بعد الفا ِع ِل ما
اع أن
يمكن أن ي َ
الشي ُء؛ المتنَ ِ
عن ُه ،م َّما أوصل َ ُه إلى أن َينْفي مسألَ َة البنا ِء لل َمجهو ِل والنائ ِِب
عن الفا ِع ِلّ ،
وأن ما ُدعِي " َمجهو ًاًل" بنا ٌء ُيؤدّي ما يؤدِّيه بنا ُء

"ا ْفتَع ََل" ،و"ا ْن َفع ََل".

ال ّتذكِ ي ُر ،وال ّتأن ُ
ِيث

يَظه ُر لنا م ْن خال ِل ُم َ
ناقشتِ ِه لمسألَ ِة التّذكِي ِر والتّأنِيثِ
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في اللُّ َغ ِة َق ُ
الصحا َف ِة العَربيّ ِة م ْن استِعماالتٍ
بوله بما َي ِر ُد في ِّ
َ
اريخي لل ّ َغةِ ،و َق ُ
وظواه َر اعتِمادًا على ال َغو ِر التّ
بوله بما يَر ُد
ِّ
َوام.
على ألسِ نَ ِة الع ِ

ناقشتِ ِه له ِذ ِه ّ
و َنفه ُم من ُم َ
الظاه َر ِة في اللُّ َغ ِة أ ّنه ُيوا ِزن بين

َرب وما هُ و متغيِّ ٌر في العَص ِر ال َّرا ِه ِن،
ما هُ و َمسموعٌ عند الع ِ
ليس له ع ٌ
فالل ّ َغ ُة قائ ٌ
َالمة ،لكنّ ُه
ماع في تأنيثِ ما َ
ِمة على َّ
الس ِ
ؤمن ّ
ُم ٌ
صور
احتاجتْ
َ
بأن الل ّ َغ َة العَربيّ َة في َتط ُّورها عبْ َر ال ُع ُ

إلى التَّميي ِز بين ال ُم َّ
َ
ذكر وال ُمؤ ّنثِ  ،فلح َقتْ
بعض األلفاظِ
ُ
عَالماتُ تأنيثٍ مع ّ
ستعمل للتأنيثِ ّإاّل
صور َتها في األص ِل ُت
أن ُ
فريق بين ال ُم ّ
راج ٌح؛ ّ
ّ
ألن
ذكر بالعال َم ِة الفار َق ِة ِ
أن ُمس ِّوغ التّ ِ

هذا ّ
ماض ٌ
ية في َ
تمي .لنأخ ْذ
(اللغة
ِ
ريق من التَّط ّور َ
الح ِّ
الط ِ
َ
م ً
ِثااًل على َ
كلمة ( َع ُروس) وهي َنعتٌ يَستوي في ال ّرج ِل
ذلك
عاجم العَربيّةِّ ،إاّل أنها ُخت َمت بعال َم ِة تأنيثٍ في
والمرأ ِة في ال َم ِ

حف العَربيّ ِة وهذا ٌ
لون
الص ِ
وسة) كما في ُّ
السائ َرة ( َع ُر َ
لغتِنا ّ
تمي.
من التّط ّور َ
الح ِّ

َعو َد ٌة إلى َّ
النحْ ِو

الجديدِ ،ف ُنشي ُر
َّرس النَّ ِّ
حوي َ
أ ّما ع ْن ُجمل َ ِة ما اقتَ َر َحه في الد ِ
إلى َثالثِ َم َ
باإلعراب:
سائل ُمتعلّق ٍة
ِ

وص؛
اإلعراب التّقديري كما في
 إل َغا ُءُ
ُ
المقصو ِر وال َمن ُق ِ
َ
العالمة المق ّد َرة الّتي ال تظ ِه ُر ً
ثقاًل
أل ّنه غي ُر ُمطالَب أن يح ّد َد
أو تع ُّذ ًرا.

إعراب َ
الضمائ ِر وأسما ِء
اإلعراب ال َم َحلّي ،كما في
 إل َغا ُءُ
ِ
ً
َ
فاعاًل أو مفعو ًاًل به.
اإلشا َرةِ ،فيكفي أن يح ِّددَه
بعض التّعليالت اإلعرابي ِة والتأويالتِ التي ح َف َل به
 إلغا ُءِ
ً
(يكتب) يقالَ :مرفوعٌ لتج ُّردِه
فمثاًل في الفعل
النّح ُو القدي ُم،
ُ
اص ِب والجا ِزم ،فكأنما أُري َد له أن ُيظهر َن ً
مطا في عقليّ ٍة
ع ِن النّ ِ
ِ
فلسفيّ ٍة ُت ُ
تيجةِ.
ؤمن بالعل ّ ِة والنّ َ

َرض َنستطي ُع ال َق َ
ولَّ :
إن
م ْن خال ِل ما تق َّد َم من ع ٍ
ص ُفه بهذا
الس
امرائي واحِ ٌد من ال ُمجدِّدين اللُّغويين ،وحي َن َن ِ
َّ
َّ

حوي  -على وج ِه ُ
َّ
صوص  -قائ ٌم
غوي والنَّ َّ
فإن نقدَه اللُّ َّ
الخ ُ
الجمو ِد التي ق ّر َرها ال ُّنحا ُة بقواع ِدهِم
على نق ِل اللُّ َغ ِة من حالَ ِة ُ

ال ُمنج َزة إلى حالتِها َّ
الشجر ّي ِة في النّم ّو والتّج ّد ِد والتّخلُّص،
بسعَة اللّغ ِة َو ْف َق َ
ضوابطِ
فإيما ُن ُه بالتّط ّور اللُّ ِّ
غوي وإيما ُنه َ
يسلك هذا ال َم َ
ُ
البحثِ التّ
سلك
وقانون التّط ّور يجعالنِه
اريخي
ِ
ِّ
وأجنحة تطي ُر بها إلى ِّ
ً
جديدي الذي يمنحُ الل ّ َ
التَّ
كل
غة ُشرفاتٍ
َّ
مان.
كان و َز ٍ
َم ٍ

مُ و َ
ص ِري ٌَّة
َاكب ٌَة َع ْ

فإن َ
عيّ ،
راج ٌع
الس
نهج َّ
امرائي التّ ّ
ذلك ِ
وس ِّ
ِّ
وإذا مِلْنا إلى َم ِ

تصب في
ضوح َت
إلى ُو
طبيق األدَواتِ وال ُوصو ِل إلى َنتائجَ
ُّ
ِ
ِ
َذهب
ُروح اللُّ َغ ِة ومن َ
ِتاب ي ُ
ميم َجوه ِرها ،فهُو في هذا الك ِ
ص ِ
ُصورها؛ ليَعو َد إلينا مواكبًا
إلى اللّغ ِة ليَفه َمها ،ث ّم يَتج ّو َل في ع ُ

َ
تمي .وق ْد جاءَتْ هذ ِه ال ُمواكب َُة
حركة ُنم ّوها و َتط ّو ِرها َ
الح ِّ
َن َ
امرائي من َثقاف ٍة ُلغوي ٍة عَميق ٍة جدًّا ،ومن
الس
تيجة ما يمل ُِكه َّ
ُّ

صو َر وما زالت
ذِهني ٍة واعي ٍة لحيو ّي ِة اللُّغ ِة التي استوعبتِ ال ُع ُ

َتتَجدَّد.
امرائي من نتائجَ إلى ما قا َم ب ِه في
الس
يعود ما َّ
توصل إليه َّ
ُّ

ُج ِّل فصو ِل كتا ِبهِ ،وم َن ال ُممك ِن أن ّ
ص ُه في اآلتي:
نلخ َ
ضاريخي ّ
 -1أخ ُذ ُه بنَ َظ ِر ّي ِة االستِقرا ِء التّ
الشا ِم ِل ،وهذا
ّ

ُ
االحتمال واردًا
غوي واحِ دٍ ،فيَب َقى
وس ٌع ال يَنتهي عن َد باحثٍ ُل ٍّ
َت ّ
في مخال َف ِة القاع َد ِة األصليّةِ.
َ -2ت ُ
الحديثِ َ
وس ٍع،
رآن و َن ْح ِو َ
بشك ٍل ُم َّ
فعيل َن ْح ِو ال ُق ِ
أوس َع م َن
يَفتحُ لنا
الباب على مِصراعَيه للد ُّخول إلى َطو ٍر َ
َ

َ
االستِشهادَاتِ ِّ
َرب في الجاهِليّةِ.
الم الع ِ
الشعر ّية وك ِ
بحاج ٍة إلى التّيسي ِر على
حوي
َ
غوي والنَّ ُّ
َّرس اللُّ ُّ
 -3الد ُ

وسع َتيسي ٌر ،وم ْن ُمتطلّباتِ التّيسي ِر ال َم ُ
يل
م ّر ال ُع ُ
صور ،والتَّ ُّ
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إلى ما َخ َّ
َحتاج إليه
َان م ّما ي ُ
سان َ
وسهُل على األذه ِ
ف على الل ّ ِ
بعض ال ُمصطلَحاتِ النَّحوي ِة الغام َ
ِض ِة
ص من
العَص ُر ،والتّخل ّ ُ
ِ
على النّاشِ ئةِ.
شروع
ِرائي أ ّنه يقو ُم ب َم
ُ -4يفه ُم من خال ِل بَحثِ َّ
السام ِّ
ٍ
تحتاج إلي ِه الل ّ ُ
اإلصالح
غة من عَص ٍر إلى عَص ٍر ،هذا
إصالحي
ُ
ُ
ٍّ

وليس إلى ما َنتَجَ عنها من
س،
توج ٌه إلى القوا ِع ِد
ُم ِّ
َ
ُ
واألس ِ
شويش َ
وخل ٍل و َم ّشق ٍة في تل ّقي القاعدة فقط ،هذا النّوعُ من
َت
ٍ

ٌ
اسخة في َمسائ ِل اللّغ ِة
اإلصالح ال يقو ُم ِب ِه َّإاَّل م ْن ل ُه َقد ٌم َر
ِ
امرائي ٌ
ٌ
أهل لهذا لِما ل ُه من
والس
أرض ال َواق ِِع،
وتجربة على
ّ
ِ
ُّ

روع اللّغةِ.
إسهاماتٍ َنفيس ٍة في َشتّى ُف ِ
 -5نظر ُت ُه إلى ما أدخلَت ُه التّرج َم ُة م ْن دِالالتٍ َجديد ٍة
الص ُ
الجمو ِد على ما َو َر َد في
وكذلك َّ
ِس إيما َنه بعد َِم ُ
حافة َتعك ُ
تاريخ اللّغةِْ ،
َ
بل َي َرى ّ
تاريخ الل ّ َغ ِة ال يَتو ّق ُف عن َد االستِقرا ِء
أن
ِ
إض ُ
ديم َف َقطْ ،
بل ِم َن ال ُمم ِك ِن َ
اريخ
افة ما استَ َج ّد إلى هذا التّ ِ
ال َق ِ
وتوسِ ع ُت ُه؛ فالل ّ ُ
غة ال تر ُف ُ
ض االستِفاد َة من اللّغاتِ األخ َرى وال
الصحا َفةِ.
م ْن َميادي َن َجديد ٍة للكِتا َب ِة ك َميدان ّ
 -6نظر ُت ُه إلى العا ِميَّ ِة َتقو ُم على ال ُمواز َنة بين الواق ِِع
صحى في
وبين ال ّرسم ِِّي ،فال ُمجتمعاتُ العَربيّ ُة َتستخ ِد ُم ال ُف َ
َ
واإلعاَل ِم وبقيّ ِة الدّوائر ال ّرس ِميّةِ،
عليم
ال َمجاالتِ ال ّرس ِميّ ِة كالتّ ِ
غة ُم ً
ولكنّها في الحيا ِة العا ّم ِة َتستخ ِد ُم ُل ً
هجة)
حلية (لَ َ

غوي،
واصل ،وعلي ِه ال ُب َّد م ْن إدخا ِل العا ِميَّ ِة في البَحثِ اللُّ ِّ
للتّ ُ

ذهب من
هميش لغ ِة الحيا ِة العا ّمةِ ،فهو ال
َدم َت
يذهب َم َ
ُ
ِ
وع ِ
ٌ
يرى ّ
أن العا ِميَّ َة شي ٌء
مرذول بال ُمطلَق؛ (ألنها ُتق ّد ُم نماذجَ

ً
ُ
اللغوي) .ك َما
الباحث أن يج َد فيها أث َر التَّط ّور
حية يستطي ُع
ِّ
يؤمن ّ
ُ
توس ُع في
أ ّنه
أن العربيّ َة ال تتط ّو ُر من ُجذو ِرها وال َت ّ

اريخي َف َقطْ ،
البَحثِ التّ
بل حتّى م َّما يَتف ّرعُ عنها من لهجاتٍ
ِّ
ُ
تتدخل في التّأثير عليها ،وم َن
األلسن الدّارج ِة التي
محلّي ٍة في
ُ

بعض َ
الظواه ِر في
ال ُممك ِن االستِفاد ُة م َن ال ُف ُروع في فهم
ِ
العَربيّ ِة ال َفصيحةِ.
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اني ،و َم َ
ُيمثّل ِّ
الجما ِل
َيان
وئل َ
َ
الشع ُر ذِرو َة الب ِ
اإلنس ِّ
ً
فنون اللّغ ِة العَربيّةِ ،فهُو لها
فضاًل ع ْن أ ّنه أس َمى
ال َفنّي،
ِ
قوية بع َد ال ُق ِ َ
ٌ
د ٌ
صور َة ال َف ِّن،
َعامة
ريم ،وهُ و يَجم ُع بين ُ
رآن الك ِ

جد ِ
اإلب َد ِاع والتَّ ِ
يد
َح َ
ول ْ

ِّ
الع َربــي
ــر
ع
الش
فـي
ِ
ْ
َ

ُ
والسي ِر
وصور ِة الثّقا َفةِ؛ ولذا ي َِج ُب
االنطالق به ل ُمساي َر ِة َ
ُ
الحيا ِة ّ
ِّ
َّ
فالش ْع ُر هو
والش ْد ِو بها،
في َمواكبِها ،بَحثًا ع ِن ال ِقي َِم ال ُعليا
الح ُ
مالية و ِر ٌ
قيمة َج ٌ
ٌ
ُّ
سالة
الل ،له
السح ُر َ
فن َ
الجما ِل ،وهو ِّ
د .خـالــد بـــرادة

ٌ
ضارية.
َح
وس َ
المة المل َ َك ِة ِّ
َّ
الشعريةِ،
والشاع ُر الَّذي يَمتل ُِك ُق ّو َة ال َموهبَةَِ ،
وح ،و َروع ََة التّصوي ِر ،هُ و َ
ليق بتَ
الخ ُ
طويع اللّغة
َ
وصفا َء ال ُّر ِ
ِ

عان َجديد ٍة ِّ
َربي ،ف ُيعبّ ُر
لِ َفنِّهِ،
َ
والجدي ُر بإضا َف ِة َم ٍ
للشع ِر الع ِّ
أحاسيس ُه ،وما ُتكابدُه أ ّم ُت ُه،
همس به
ع ّما يُخالجُ َن َ
ُ
فسه ،وما َت ُ
أخ ً
لسان حالِ ِه وقو ِمهُِ ،مص ِّورا ً ذلك َتصوي ًرا َفنيًّا ّ
َ
اذا؛
فيكون
وإن ّ
الشعرا َء الَّذين ُيخلّدهُ م ال ّز ُ
ّ
مان هم
أصحاب ال ّرساالتِ
ُ
الحياةَِ ،فهُم بها يتر َّن ُمون ،ولها
ِيم ال ُمثلى في َ
الهادِفةِ ،والق ِ

َي ْدعُون.

َّ
َاع أنْ ي َ
َكون ق ْد
ري
َ
وح ٌّ
بالشاع ِر الَّذي يَسعَى إلى اإلبد ِ
ص َ
ناعة ِّ
الشع ِر ،و َتع ّر َ
وأغراضهِ،
ف على ا ّتجاها ِت ِه
ِ
َح َذ َق ِ
ليستَطي َع االنت َ
ستجيب ل ُمتطلّباتِ عَصرهِ،
ِقال ب ِه إلى َمرحل ٍة َت
ُ

وس ُم ّو َ
في ُ
الخيا ِل،
اق َفسيح ٍة م ْن
إشراق ال َمعَانيُ ،
ِ
َنطلق في آ َف ٍ
وسِ ح ِر ال ُموسي َقى ِّ
َميق
الشعر ّيةِ ،بلَفظٍ َجز ٍل َمتي ِن ّ
السبكِ  ،ع ِ

الصن َع ِة واالبتِذا ِل ،وبذل َِك يَسل َ ُم َّ
الشاع ُر من
ال َمعنَى ،بَعيدًا ع ِن ّ
باش َرةُِ ،
التّقرير ّيةِ ،والنّبر ِة الخِ طابيّ ِة ال ُم َ
ون شِ ع ُره ع َ
فيك ُ
َميق

الدّاللةِ ،نا ِب ً
بالجما ِل.
ضا بال َف ِّن ،ساحِ ًرا َ
َمتلك ال َم َ
والشاع ُر الذي ي ُ
َّ
َستوعب التّ َ
ُ
حسن
راث ،و ُي
وهبة ،وي
ُ
استِخدا َم ال ُموسيقى ِّ
الصو ِر
الشعر ّيةِ ،و ُيبدعُ في ابتِكا ِر ُّ
صف ال َفنّي،
ف ال ِوجدانيّةِ ،وال َو ِ
واأل َ ْخيِلةِ ،ويَجم ُع بين العَواطِ ِ
ضمون ،هو َّ
الشاع ُر ال ُمبدعُ
وشرف ال َم
م َع َسالم ِة اللّغةِ،
ِ
ِ
ُ
وح
ال ُمجدِّد ،الّذِي َتقرأ َقصائدَه فتج ُد فيها من َقب ِ
َس ال َف ِّن ،و ُر ِ
َسح ُر ويَبل ُغ في التّصوي ِر َم ً
َّ
نزلة
الشاعر ّيةَِ ،فتَ َراه يَش ُعر وي َ
َكبير ًة.
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َّ
ٍّ
بالحيا ِة ُشعو ًرا عَمي ًقا،
بحق هو الّذِي يَش ُعر
فالشاع ُر
َ
وبذلك ُينب ُع ِّ
اق نفسِ ِه ال ّرقي َقةِ ،م َع ق ّو ِة العاطِ َف ِة
الشع َر من أع َم ِ

َ
صد ِْق ُّ
الشعور ،و ِر ّق ِة
وح،
وصفائِها،
ناهيك عن ِ
َ
ِ
وإشراق ال ُّر ِ
َيان.
َ
اس ،و ِد ّق ِة الب ِ
اإلحس ِ
َكون َّ
وم َن َّ
الشاع ُر د َ
روري أنْ ي َ
ألصو ِل ال َف ِّن
الض
ِّ
هم ُ
َقيق ال َف ِ

و َمذاهبِهُ ،مؤمنًا بأه ّمي ِة استلهام ّ
الطبي َعةِ ،ليَستوحِ َي منها
ِ
الص َ
ياغة ال َفنيّ َة م ْن
أسرا َر ال َمعَاني ،و َروائ َع ُّ
الصور ،ف ُيحس َن ّ
ْ
وهبة َ
فالشع ُر َم ٌ
ِّ
َوحي تجربتِ ِه ِّ
ف
الشعر ّية،
وطب ٌع ،ال َأث َر للتّكل ّ ِ
ِ
ً
ٌ
فيهَِ ،فضال ع ْن أ ّنه إبداعٌ َ
وصو ٌر و ُموسي َقى ،وال ُموسي َقى
وخيال ُ
تعة َفنّ ً
مالية ،و ُم ً
ِيمة َج ً
الشعر ّي ُة هي الّتي َتمنحُ ال َقصيد َة ق ً
ِّ
ية،

و َتجعلُها أكثَ َر َتأثي ًرا.
َّ
َاع والتَّأثي ِر
حليق في ِ
والشاع ُر الّذي يَسعَى إلى التَّ ِ
آفاق اإلبد ِ
ص على أن َت َ
كون ُموسي َقى شِ ع ِره
فوس هو الّذي يَح ِر ُ
في ال ُّن ِ
ُم ً
الئمة ل ِرسالتِهِ ،فإ ْذ َذ َ
وب ،ويَأسِ ُر
اك يَنف ُذ شِ ع ُره إلى ال ُقلُ ِ

َان.
األلب َ
جدان ،وال يع ُز ُب عن األذه ِ
اق ال ِو ِ
َاب ،ويَحيَا في أع َم ِ
و ُيع ُّد التّجدي ُد في ِّ
بي م ْن أس َمى ال َغاياتِ  ،فهو
الشع ِر ال َع َر ِّ

قيقي لخد َم ِة ال َف ِّن ِّ
ال ِّر ُ
ضي به ُق ُد ًما نحو
الش ِّ
هان َ
عري وال ُم ِّ
الح ُّ
َ
َ
َكون ِّ
وبذلك ي ُ
الحياةِ،
االبتكا ِر واالزدِها ِر،
للشع ِر َفاعِليّ ٌة في َ

جتمع.
وأث ٌر في ال ُم
ِ
الس َ
والتَّجدي ُد في ِّ
الشع ِر كام ٌِن في َمعرف ِة َّ
بيل
الشاع ِر ّ
َ
بالصو ِر
ظم َقصيدتِه في َمهار ٍة وإجادةٍ ،و َملئِها ّ
ال ُموصل إلى َن ِ
اليب،
النّاطق ِة ال ُمعبِّرةَِ ،فضالً ع ِن اختِيا ِره ل َقصيد ِت ِه أر َو َع َ
األس ِ
بذلك قصائ ُد ُه ُمفع ً
َ
وجدي َد ال َمعَانيَ ،ف ُ
َ
َمة
تكون
وأبدع األ َ ْخيِلَةَ ،
َ
وأنغام ال َف ِّن.
لئ الحِ كمةِ،
بصو ِر َ
ُ
الجما ِل ،وآَل ِ
ِ
رص َّ
ّ
الشاع ِر على التَّولي ِد في ال َمعَاني ،والتَّجدي ِد في
وإن حِ َ

َموضوعاتِها د ٌ
َليل على فِطنتِه ،و ِر ّق ِة إحساسِ هِ ،و ِد ّقة بَص ِرهِ،
و ُنفو ِذ فِك ِرهُِ ،
روج من أ َ ْس ِر التَّقليدِ ،و ُقيود التَّصنَّ ِع.
للخ ِ
صو ًرا فيّ ً
اضة عن آياتِ َ
و َننتَظ ُر أنْ ُيق ّد َم لنا َّ
ون،
الشاع ُر ُ
الك ِ

الحياةَِ ،
وآاَل ِم
ان وآمالِه ،ال ُمج ّر َد ألفاظٍ
َ
وإرهاصاتِ َ
َ
اإلنس ِ
ويرس َم لنا َمشهدًا َفريدًا َت ُ
تآلف فيه
عان من ّمقةٍ،
ُ
ُمن ّغمةٍ ،و َم ٍ
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ُ
األصالة و َو َهجُ ال َف ِّن ،مع َفلسف ٍة عَميقةٍَ ،تظ َه ُر م ْن خِ اللِها
ريق ال ُمواءم ِة بين ِّ
َشخصيّ ُة َّ
الشع ِر
الشاع ِر وعَبقري ُته ،عن َط ِ

فليس التّجدي ُد في ِّ
بالصور ّ
الشع ِر هُ و الثَّور ُة على
الشعر ّيةِ،
ُّ
َ
الجم ُع
الح ّري ِة األدبيّ ِة وال َفنّيّةِ ،بل هُ و َ
ديم ،والدَّعو ُة إلى ُ
ال َق ِ

صور ًة ُمثلَى
أدا ِء َمشا ِع ِره وإبدا ِع ِه ال َفنِّي إبداعًا ُمل ِه ًماَ ،فيقدّم ُ
ِّ
وجزالتِها ،وال َ
ضي َر في أنْ
َربي ،مع سال َم ِة اللّغ ِة َ
للشع ِر الع ِّ

إن االنطِ َ
الق م َن األصالَ ِة إلى التَّجدي ِد هو ع ُ
ّ
بوغ
ُنوان ال ُّن ِ
وليس التّجدي ُد –كما َ
ِّ
أشرنا -هو اإل ْت ُ
ديم
عري،
الش ِّ
َ
يان على ال َق ِ

َّ
ُّ
والحقيق ِة َ
فالشاع ُر ُذو
والخيا ِل،
والشعو ِر ،والفِكر والعاطِ فةَِ ،
ّ
َ
راجح ،يَطي ُر بأجنِح ِة َ
يتمك ُن م ْن
وبذلك
الخيا ِل الجام ِِح؛
عَق ٍل
ٍ

َ
َتختل َِف َنزعاتُ ُّ
كذلك ُم ْذ كا ُنوا ،فمنهُم
الشعرا ِء ال َفنيّ ُة ،فهُم
الحياةِ ،ومنهُم
الّذِي ُيعنَى بال َف ِّن في شِ ع ِرهِ ،ومنهُم الثّائ ُر على َ

رص َّ
وفيق بينهُما،
ديم
َ
والحديثِ  ،وحِ ُ
الشاع ِر على التّ ِ
بين ال َق ِ
عناص ِرهما ،وذلك َمنهَجُ المط ُبوعِين ِم َن ُّ
الشعراءِ.
زج بين
ِ
وال َم ِ

َ
من القوا ِعدِْ ،
وبذلك يَحم ُِل ّ
الشاع ُر
بل هُ و اإلبداعُ في ضو ِئهِ،
قيثار َة ِّ
ّاح ،فيَصي َر صاحِ َب
الشع ِر ،ويتغنَّى بها كال ُبلب ِل َ
الصد ِ

الصنَّاع الّذِي ي ُ
الجميلةِ ،وسِ واهُ م.
َ
بالصن َع ِة الهادِئ ِة َ
َحفل شِ ع ُره ّ
للشاع ِر ع ْن َمعرف ِة أصال ِة ِّ
وق ْد َ
أشرنا إلى أ ّنه ال ِغنَى َّ
الشع ِر،

َ
ديوان ِّ
ُ
الشع ِر ،وهُ نا َتظه ُر عَبقر ّي ُة
بذلك
نهج َفن ِّي ،ويَث َرى
َم ٍ
الشاع ِر ،الّذِي امتل َ َك الموه َ
َ
َّ
َب التّ َ
فذلك ُيح ّف ُز ُه
راث،
ِبة ،واستوع َ

َ
وتوس ٍل
حي ال َقوافي ب ُرؤي ٍة إبداعِيةٍ،
أعذ َب
ُّ
ِ
األلحان م ْن َو ِ

أن التَّجدي َد ِّ
عري هو الّذِي َتث َرى ب ِه ال َمعَاني ،وي ُ
َش ّك ّ
َبعث
الش َّ

واإلبداع في َ
ضوئِها ،بل واإلضا َف ِة لها ،وهذا
لل ُمحا َف َظ ِة عَليهَا،
ِ
هُ و ُ
عاصرون ،ليُنشِ دُوا
رجو أن ُيح ّق َقه ُشعرا ُؤنا ال ُم ِ
األمل الّذِي َن ُ
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اإلبداع ،و َتخ ُبو
روح
َان ِب َروائ َع شِ عري ٍة َجديدةٍ ،فتَس ُمو ُ
على اإلتي ِ
ِ
هين ُّ
ُقيو ُد التّقليدِ ،وهذا َر ٌ
بالشعرا ِء ال ُمج ِّودين ال ُمجدِّدين ،وال

الحيا َة َرون ًقا وبَهاءً ،و ُيضيف ِّ
للشع ِر
على اليَ َقظةِ ،ويُكسِ ُب َ
َنغ ًما َجديدًا و َتعبي ًرا َفريدًا.
َكون َّ
وبذل َِك ي ُ
الشاع ُر قد ار َت َقى إلى َمنزل ٍة سا ِم َق ٍة في سما ِء

ُ
متلك
اعر الذي َي
َّ
"الش ُ
ستوعب
وي
الموهبةَ َ ،
ُ
َ
الت َ
حسن
وي
ّ
ُ
راثُ ،
ِ
الموسيقى
است
َ
خدام ُ
ِّ
بدع
عري ِةُ ،
وي ُ
الش ّ
في ِ
ور
الص ِ
ابت ِ
كار ُّ
َ
جمع بين
وي
واأل ْخ ِي ِلةَ ،
ُ
الع ِ
جداني ِة،
الو
واط ِف ِ
َ
ّ
والو ِ
مع
صف الفَ ّنيَ ،
َ
ِ
المة الل ِ
َس ِ
وشرف
ّغة،
اعر
الم
ضمون ،هو َّ
ِ
َ
الش ُ
جدد"
الم ِّ
الم ُ
بدع ُ
ُ

حتري ،وع َ
ِّ
ُذوبة مِهيا ِر
بيَ ،ي ِر ُث طا َب َع أبي عُباد َة ال ُب
ِّ
الشع ِر ال َع َر ِّ
َ
وبالغة َمحمود سامِي البا ُرودِي،
َّيلمي ،ور ّق َة البَها ِء ُزهَير،
الد ِّ
َ
اجي.
وشاعرية أحم َد َشوقي ،و ُرومانسيّ َة إبراهي َم َن ِ
ُّ
ِف،
صوا على
وأولَى
اإلبداع ال َفنِّي الهاد ِ
بالشعرا ِء أن يَح ِر ُ
ِ
ويجعَلُوا ِّ
األغراض النّبيلةَِ ،حتَّى َي ِق ُفوا في
الشع َر في خد َم ِة
ِ
ِحراب ِّ
الشع ِر ُمبدعِين ُمجدِّدين ،انطال ًقا م َن ال َمعَاني اآلسرةِ،
م
ِ
الساحرةِ،
لتبليغ ِرسالتِهم الهادِفةِ ،والتَّعبي ِر بنَبَضاتٍ
واأل َ ْخيِلَة ّ
ِ
َاع والتَّجديدِ.
َ
وغ ذِرو ِة اإلبد ِ
صادقةٍ ،لبلُ ِ
يوليو  ٢٠٢٢م
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ٌ
وقفات لغو ّية
من وحي المعجم التّاريخي:

التَّ
ـــف
الم
َ
ـضـــاع ُ
ُ
صــحيــف ُ
رفيـق سـربيـس

قال لي أ َ َح ُد ال َغيّوري َن على ُل َغ ِة ال َع َر ِب :لِ َم َح َك ْمتَ على

الج ْذ ِر (ح ج د) باإلِهْ ما ِل ،وعلى ما ُح ِّر َر في ِه ِم ْن َم َ
داخل
َ
ُ
صحيف ،وهذا أبو َع ْم ٍرو َّ
بالتّ
ِتاب
باني
ِ
بوع ك ِ
الشيْ ُّ
يقول في َم ْط ِ

والمحث ُِل والـ ُم َق ْر ِق ُم،
والج ِدعُ ،
والمح ِج ُن،
الجيم" :وال ُم ْدع ُِن؛
َ
ْ
ْ
ِ
الس ِّي ُء الغِذاءِ" ،و ُيق ُّره الـ ُم ْع َج ُم الكبي ُر
َ
والس ْرسو ُرَّ :
والح ِجدُُّ ،
ُ
الس ِّي ُء الغِذا ِء ( َع ِن َّ
باني ِ)؟
فيقول:
َ
"الح َجدَُّ :
الشيْ ِّ

المعاج ِم ال
ميع
ف ُقلْتُ :إِذا ب ََحثْنا َع ْن لَ ْفظِ
َ
ِ
(الح ِجدِ) في َج ِ
َن ِج ُد لَ ُه أ َ َث ًرا ال بهذا الم ْعنى ،وال بم ْعنًى آخ َر ،وحتّى الـ ُم ْع َج ُم
دون َج ْذ ٍر َي ْر ِج ُع إِليهَِ ،
َ
الكبي ُر َذ َك َر هَذا الل َّ ْف َظ َ
فكأ َ َّن ُه لم َيثْبُتْ
ِعنْ َدهُ.
ْ
ون َبد ََل
المعاج ِم
وغال ُِب
المطبو َع ِة َت ْذ ُك ُر لَ ْف َظ َ
الح ِج ِن بالنّ ِ
ِ
الس ِّي ِء الغِذا ِء مِنها:
الدَّا ِل ِبم ْعنىَّ :
والح ْج ُن :سو ُء الغِذاءِ،
الـ ُمنَ َّج ُد في اللُّ َغ ِة (309ه)َ " :
السيِّى ُءالغِذاءِ".
َ
والح ِج ُنَ :
الس ِّي ُءالغِذاءِ".
الـ ُم َذ َّك ُر والـ ُم َؤ َّن ُث (328ه)َ " :
والح ِج ُن َّ

ِ َ
الح ِج ُنُ ،ي ُ
بي
ُم ْع َج ُم
قالَ :
َب (350ه)" :وهُ َو َ
ديوان األد ِ
ص ٌّ

س ِّي ُءالغِذاءِ".
َ
ح ِج ٌن ،أيَ :

الس ِّي ُء
الـ ُم َخ َّ
ص ُ
السغ ُِل وال َوغ ُِلَّ ،
ص (458ه)" :أَبو عُبيدَّ ،

الغِذا ِء َ
ح ِج َن َح َجنًا".
وك َذل َِك َ
الح ِج ُن و َق ْد َ

الح ْج ُنَ :ت ْخ ُ
الح ِج ِن ،وهُ َو
فيف َ
َم ْج َم ُع األ َ ْمثا ِل (518ه)َ " :

الس ِّي ُءالغِذاءُِ ،ي ُ
ح ِج َن َح َجنًا".
َ
قالَ :
الصبِ ُّي َّ

الـ ُم ْع َج ُم َ
الس ِّي ُء الغِذا ِء ُي ُ
صبِ ٌّي
قالَ :
الكبي ُر" :وـــــَّ :

َح ِج ٌن".

(الح ِج ِن) ِب َم ْعنى َس ِّي ِء الغِذا ِء
وفي ال َو ْقتِ نفسِ ِه ال أ َ َث َر لل َ ْفظِ
َ

بوع
ِتاب
ص ِ
الجيمَ ،فد ََّل هذا عَلى َت ْ
في ك ِ
حيف الل َّ ْفظِ في َم ْط ِ
ِ
الجيم .ل ِك ْن هُ نا ُس ٌ
ؤال أ َ ْي ً
الح ِج ِن ِم َن
ِتاب
ضا :ه َْل َسل ِ َم لَ ْف ُظ َ
ك ِ
ِ
حيف؟!
ص ِ
التَّ ْ
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ديم
واب :ال -طبعًاَ -ف ُه َو ُم َ
َ
ص َّح ٌف ِم ْن َ
الج ُ
(جحِ ٍن) بتَ ْق ِ
حيف،
ص ِ
صحيحُ التَّ ْ
ِتاب ( َت ْ
الجيم عَلى الحاءَِ ،ف َق ْد جا َء في ك ِ
ِ

الح َس ُ
ين ْب ُن ُع َم َر
و َت ْحري ُر التَّ ْح ِ
ريف)َ :
"حد ََّثني أبو َعبْ ِد الله ُ
ُ
يقول:
الح َسيْ ِن اإل ِ ْسكاف َِّي
قال َس ِم ْعتُ َعل َِّي ْب َن ُ

َ
وجاد ْت
غابنُ ها
ـد َع ِر َق ْت َم ِ
َ
وق ْ

ـتيـن
ـــن َق ِ
ــرى َح ِج ٍ
ِب ِد َّر ِتها ِق َ
فسأَلَ ُه،
فأ َ ْن َش َد البَيْتَ أَبا محلم فقالَ :سلْه َع ْن َت ْفسيرهَِ ،
َ
الح ِج ُنُ ،قلتُ  :ما
فقال :جا َدتْ النَّا َق ُة ب َع َرقِهاَ :ظ َه َر هذا القِرا ُد َ
الح ِج ُن؟ َ
ص َّح َ
ف واللهِ،
صغي ٌر ،ف َع َّر ْفتُ أَبا محلم ،فقالَ :
قالَ :
َ
بح ِج ٍن،
س َ
إ ِ َّنما هُ َو :قِرى ،أَي َع َر ُق النَّا َق ِة ِق ًرى لهذا القِرادِ ،ولَيْ َ
السيِّئُ الغِذاءِ ،و َق ٌ
تين:
إ ِ َّنما هُ َو َجحِ ٌن،
بالجيم َقبْ َل الحا ِء وهُ َو َّ
ِ

َق ُ
ليل َّ
الط ْع ِم" .ا ْنتَهى َكال ُم ُه.
وجا َء أ َ ْي ً
الجيم
ديم
ضا في َب ِقيَّ ِة
المعاج ِم لَ ْف ُظ َ
ِ
ِ
(الجحِ ِن) بتَ ْق ِ
على الحا ِء ب َم ْعنىَ :س ِّي ِء الغِذاءِ:
الس ِّي ُء الغِذاءِ ،قال َّ
الش ُ
ماخ
ال َعيْ ُن (170ه)َ " :
والجحِ ُنَّ :
َي ْذ ُك ُر نا َق ًة:
جحِ ٍن
وقد َع ِر َقتْ َمغا ِب ُنها وجا َدتْ ***بد َّرتِها ِق َرى َ
َقتي ِن".
السغ ُِل
ريب الـ ُم َ
صنّ ُف (224ه)" :قال الكسائ ُِّيَّ :
ال َغ ُ
والج ِدعُ ".
الجحِ ُن َ
السيِّئُ الغِذاءِ ،و ِمثْلُ ُهَ :
وال َوغ ُِلَّ :
الجراثي ُم (276ه)" :فإِذا أُسي َء غِذا ُؤهَُ :ف ُه َو َسغ ٌِل و َوغ ٌِل،
َ

وجدِعٌ ".
وجحِ ٌن َ
َ
َ
السيِّئُ الغِذاءِ،
َب (285ه):
َ
"والج ِدعُ َّ :
الكام ُِل في اللُّ َغ ِة واألد ِ
الجحِ ُن وال َق ُ
تين".
وهُ َو َ
صبِ ٌّي
السيِّئُ الغِذا ِء َ
َج ْم َه َر ُة اللُّ َغ ِة (321ه)َ " :
الجحِ ُنَّ :
جحِ ٌن إِذا أُسيى َء غِذا ُؤهُ".
َ
ْ
االشت ُ
اس
ِقاق (321ه):
َ
"والجحِ ُنَّ :
السيِّئُ الغِذا ِء ِم َن النَّ ِ
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والبَهائ ِِم".

الجحِ ُن:
ذيب اللُّ َغ ِة (370ه)" :أبو ُعبَيْ ٍد َع ِن الكِسائ ِِّيَ :
َت ْه ُ
الس ِّي ُءالغِذا ِء و َق ْد أ َ ْج َحنَتْ ُه أ ُ ُّم ُه".
َّ
الـ ُم ُ
الس ِّي ُءالغِذاءِ".
حيط في اللُّ َغ ِة (385ه)َ " :
والجحِ ُنَّ :
الحديثِ (388ه)" :و ُي ُ
الس ِّي ِء الغِذاءِ:
قال َّ
ريب َ
للصبِ ِّي َّ
َغ ُ
والج ِدعُ ".
الجحِ ُن َ
َ
والجحِ ُن
فالج َح ُن سو ُء الغِذاءِ،
َم
َ
قاييس اللُّ َغ ِة (395ه)َ " :
ُ
الس ِّي ُءالغِذاءِ".
َّ

السيِّئُ الغِذاءِ".
(الس َر ُق ْسطي):
َ
"والجحِ ُن َّ
ِتاب األ َ ْفعا ِل َّ
ك ُ
الـ ُم ْح َك ُم والـ ُم ُ
السيِّئُ الغِذاءِ".
حيط (458ه):
َ
"الجحِ ُنَّ ،

الل ِّ ُ
الس ِّي ُءالغِذاءِ".
سان (711ه)" :الكِسائ ِّيَ :
الجحِ ُن َّ
َ
ف
المص َد ِر
ريف
ص ِ
وأ َ ّما ال َّزبيد ُِّي فا ْكتَفى بتَ ْع ِ
دون ال َو ْ
ْ
َف َ
الجحا َن ُة:سو ُءالغِذاءِ".
قال" :وم َّما ُي ْستَ ْد َر ُك عَلَيْهَِ :
الح ِج ِن ،والَّتي ِب َد ْو ِرها
الح ِج ُد َكل ِ َم ٌة ُم َ
ص َّح َف ٌة ِم َن َ
الخالصةَ :
حيف الـ ُمضاع َ
ص َ
َف.
َت َ
ص َّح َفتْ َم ْن َجحِ ٍن لِذا َس َّميْ ُت ُه :التَّ ْ
َ
الم ال َع َر ِب-
الح َذ َر ُك َّل َ
وفي الختامَ :
الح َذ َر -و َن ْح ُن ُن َؤ ِّر ُخ لِك ِ

صوص الـ َم ْطبو َعةَِ ،
فكثي ٌر ِم ْن ُم َح ِّققي ُ
الك ُت ِب َتساهَلوا
ِم َن ال ُّن
ِ

ضبْطِ الل َّ ْفظِ ا ْكتِفا ًء ِب َف ْهم القا ِر ِئ لسِ ِ َ
في جان ِِب َ
المَ ،غيْ َر
ياق الك ِ
ِ
أ َ َّن التَّأ ْ َ
ص عَلى َ
ضبْطِ
ريخ الـ ُم ْع َجم َِّي ي َْستَ ْو ِج ُب ِمنّا أَنْ َن ْح ِر َ
س َع َر ِبيًّا ،أ َ ْو لـ َم ْعنًى لَ ْم
الل َّ ْفظِ والم ْعنى َك ْي ال ُن َؤ ِّر َخ لل َ ْفظٍ لَيْ َ
ص ْد ُه ال َع َر ُب.
َت ْق ِ

80

يوليو  ٢٠٢٢م

يوليو  ٢٠٢٢م

81

إبداعات أدبية
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ِم ْن َف ْي ِض َّ
يات
الت َج ِّل ِ
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ــك ْ َ
ــن َ
اأْل ْه ُ
ــحــ ُلــوا
ـب َع ْ
وار َت َ
َلـ َّـمــا َتـ َـغـ َّـيـ َ
ـــــل ْ

ْج ِار
اســتـ ْـو َطـ َ
ـن ا ْلـ ُ
ــار َكا ل َ
ـحــزْ ُن َحتَّ ى َص َ
َو ْ

ــــي ً
أعـــطـــاك َر ُّب َ
ــــة
ــــــك ِإ ْس
ــــر ِق َ
ـــــــــر ً
َ
اء َو َت ْ

َحـــتَّ ـــى ان َ
ْـــــــــو ِار
آل َو َأن
ـــي َ
ـــت ِإ َلـــــى ٍ
ْـــت َ
َ
ـــه ْ

ـــد َأ ْد َر َكــــتْ َ
ـاف ـ َلـ ٌـة
ــــك ِم َ
ـــن ال ـ َّـر ْح ـ َـم ـ ِـن َنـ ِ
َق ْ

َ
ـــــــــــــر ِار
ــــــات َو َأ ْس
ــــــآي
َو َأ َّي
ـــــــــدتْ
َ
ٍ
ـــــــــك ِب َ
َ

ـت ُم ْر َتقَ ًبا
ــد ِجــئْ ـ َ
ـأمـ ِـن ِ
اهلل َهــا َق ْ
فــي َمـ َ

َعـ َلــى الـ َّ
ـار
ـــو ٍف ِم َ
ــن ا ْلـ َـغـ ِ
ـطـ ِـريـ ِـقَ ،و ِفـــي َج ْ

إن َأ ْخ ـ َـر ُج ـ َ
ـوك َفـ َـمــا َكـ ُ
ــو ٍر
ْ
ـانــوا ِس ـ َـوى ُص َ

ـــــاز ِ َ
ــــار
ــــج ِ
ـــــج ٍ
أِل ْش َ
ـــخ َو َأ ْع َ
َأ ْش َ
ــــب ِ
ـــس ٍ
ــــاح َم ْ

ِإ ْن َأ ْخـ َـر ُجـ َ
ـد َخ ِس ُروا
ابوا َو َقـ ْ
ـوك َفقَ ْد َخ ُ

الـــط َ
ُّ
ـــغ ُ
َض َّ
ــــر ِار
ــــل
ــــإص َ
ـــاة َو َمـــــا َز ُالــــــوا ِب ْ

ـــــاة َّ
ــس َ
ون ُد َع َ
ـم
ــر َ
ــت ْ
ــن ِ
الــش ِّ
ــف ُ
ــر َيــتْ ـ َـبـ ُـعـ ُـهـ ْ
َي ْ

الــــض َ
َّ
ـــار
ــــو
ــــا َل ِ
ـــج ِ
ــــح َ
ــــج ٌ
ــــار ِلـــفُ َّ
ــــة ُف َّ
َن ْ

اغ ِل َ
ـت َف ًّظ َ
ـب َ ،أ ْو َح ِنقً ا
َلـ ْـو ُكـ ْـنـ َ
يظ ا ْلــقَ ـ ْلـ ِ

اج َو ُز َّو ِار
ـــد َأ فْ
ـــن َ
ـــص َ
َمــــا ُك ْ
ـــت مـــقْ ِ
َ
ـــــــــو ٍ

ـت
َأ ْو ُكـ ْـنـ َ
ـجـ َ
ـار َمــقَ ـ ْ
ـــر ُ
ـت ِمـ َّـمـ ْ
ـد َمـ َ
ـن َي ُ
وم ا ْلـ َـمـ ْ

ــاظ َ
ــح ُ
ــاري
ــــام َك
ــك ِإ َّاَّل َق َ
ــالــص ِ
َشـــــ ْأ ًوا ِل َ
َّ

لــــوال ُت َ
ـــار ِئـــنَ ـــا
ـــن َ
ـــع ِفــيــنَ ــا ِع ْ
ـــد َب ِ
ـــشـــفَّ ُ

ــار
َمـــا َك َ
ــــاج ِم َ
ــــان ِم ْ
ــــن الــنَّ ِ
ــــن َبـ ْـيـ ِـنــنَ ــا َن ٍ
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اإلضمار على شريطة التفسير
فــي الق ــرآن الكــري ــم
د .معتز وسام المحتسب

َي ِر ُد في كتب التفسير وإعراب القرآن عبارة «اإلضمار

التفسير صورتان رئيستان؛ إحداهما :إضمار العامل على أن

على شريطة التفسير» ،أو «المض َمر على شريطة التفسير»،

ُي َ
ذكر بعدَه ما ُّ
يدل عليه ،واألخرى :استعمال الضمير مع ُّ
تأخر

َّ
وقل استعماله عند
وهذا االصطالح استعمله المتقدِّمون،

مفسره ً
لفظا وتقدي ًرا .وفيما يأتي بيان هاتين الصورتين ،وما
ِّ

خاص في كتب النحو يجمع مسائله
المتأخرين ،وليس له باب
ٌّ

ورد منهما في القرآن الكريم:

وص َوره ،لذا قد يكتنفه نوع من الغموض.
ُ
والمعنى العا ُّم لإلضمار على شريطة التفسير :أن ُي ْح َذف

عليه ،سوا ٌء كان االسم المعمول مرفوعًا أو منصوبًا .أ َّما إضمار

لفظ على أن يؤتى بما ُّ
ص ْد ِر الكالم ٌ
يدل عليه في آخره،
من َ

العامل مع كون المعمول مرفوعًا فيكون ذلك إذا ول َِي أدا َة

مفس ًرا لضمير ،وإما
وهذا اللفظ المحذوف إ َّما أن يكون اس ًما ِّ

الشرط اس ٌم ،كما في قوله تعالى﴿ :ﯦﯧﯨﯩ

ً
عاماًل أو اس ًما بمنزلته ،وعبَّروا عنه باإلضمار
أن يكون ِف ْع ًاًل

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [التوبة ،]6:فلفظ

على شريطة التفسير؛ ألن شرط إضمار هذا اللفظ أن يأتي

فسره
«ﯧ» فاعل لفعل محذوف تقديره «استجا َر َك» ُي ِّ

الس َّراج (ت316 :هـ):
بعده ما ُي ِّ
فسره ،وفي ذلك يقول ابن َّ

ما بعده؛ أي :وإن استجارك أح ٌد من المشركين استجارك

"واعلم أ َّنهم ال ُي ْ
ضمِرون شيئًا قبل ِذ ْك ِره إال على شريطة

فأج ْره ،ومثل ذلك قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ِ

ْ
المض َمر أن
وح ُّق
التفسير ،وإنما َخ ُّ
صوا به أبوابًا ب َعيْنِهاَ ،

ﭖ ﴾ [النساء]128:؛ والتقدير :وإن خافت امرأة خافت من

يكون بعد المذكور"(((.

بعلها نشو ًزا ،وقوله تعالى﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ومن أوائل من استعمل مصطلح اإلضمار على شريطة

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [النساء]176:؛ أي :إن َ
هلك امر ٌؤ

التفسير إما ُم النَّ ْحويِّين سيبويه (ت180 :هـ) ،إذ يقول" :وال

َ
هلك ،وقوله تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

يجو ُز َ
لك أن تقولِ :ن ْع َم ،والُ :ر َّبه ،و َت ْس ُكتَ ؛ ألنهم إنما بدؤوا

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [اإلسراء]100:؛ أي :لو تمل ِكون

باإلضمار على شريطة التفسير ،وإنما هو إضمار مقدَّم َقبْل

خزائ َن رحمة ربي ،والفاعل هو الضمير المتصل (الواو)،

السكوت نحو :زي ٌد ضرب ُته،
االسم ،واإلضمار الذي يجو ُز عليه ُّ

ً
منفصاًل،
ولكنه حين كان العامل في اآلية مق َّد ًرا وقع الضمير

إنما أ ُ ْ
ضمِر بعد ما ُذكِر االسم ُم ْظ َه ًرا ،فالذي تقدَّم من اإلضمار

وهو (أنتم) .ومن أمثلة ذلك ً
أيضا قوله تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ

الز ٌم له التَّفسير حتى يبيِّنَه ،وال يكون في موضع اإلضمار في

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [المرسالت]9-8:؛ أي :إذا

هذا الباب ُم ْظ َه ٌر"(((.

ُطمست النجوم ،وإذا ُفرجت السماء ،وأمثال هذا كثير في

ومن خالل ما سبق يظهر أن لإلضمار على شريطة
( )1األصول في النحو ،تح :الفتلي (.)114/1
( )2الكتاب ،تح :هارون (.)176/2
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الصورة األولى :إضمار العامل على أن ُي َ
ذكر بعدَه ما ُّ
يدل

القرآن الكريم ،وهذا التقدير جا ٍر على قول البصرين ،فهم
تختص بالدخول على الفعل ،فإذا
يق ِّررون أن أداة الشرط
ُّ
ٌ
معمول لفعل
دخلت على االسم في الظاهر فإن هذا االسم
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مقدَّر ُّ
يدل عليه الفعل المذكور بعدُ ،وليس هذا عندهم على

ما بعده؛ أي :ودحا األرض بعد ذلك دحاها ،وكما في قوله

التقديم والتأخير(((.

تعالى﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

(ﭒ) من غير أن يتقدَّم مرجع لهذا الضمير ِّ
يوضح المراد

« ﯳ ﯴ ﯵُ».

منه ،والسياق ُّ
يدل على أن الضمير راجع إلى القرآن الكريم،

ويدخل في الصورة الثانية ً
ئس»
أيضا فاعل « ِن ْع َم» و« ِب َ

مفسر الضمير متأخ ًرا عنه في اللفظ وال ُّرتبة فهذا
أما أن يرد ِّ

وما جرى مجراهما إذا كان الفاعل ضمي ًرا ،نحو قوله

تعالى﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

وأ َّما إضمار العامل مع كون المعمول منصوبًا ،فهو ما

ﮎ ﮏ﴾ [اإلنسان ،]31:فلفظ َّٰ
«ٱلظلِمِي َن» منصوب بفعل

ُيع َرف عند النَّحويِّين باالشتغال ،وهو أن يتقدَّم اس َم ظاهر

ِّ
ويعذب
ُمض َمر يفسره قوله« :أ َ َع َّد لَهُم ع ََذابًا أَلِي َما» ،والتقدير:

على خالف األصل في استعمال الضمير ،وهو من اإلضمار

ٌ
ٌ
مشتغل عنه بنصب ضمير ذلك االسم المتقدِّم،
عامل
وبعده

الظالمين .وأمثلة االشتغال في القرآن كثيرة.

كما في قوله تعالى﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [القمر،]49:

على شريطة التفسير ،ويدخل في هذه الصورة :ضمير َّ
الشأن

«سآءَ» فاعله ُمض َمر،
ﯴ﴾ [األعراف ،]177:فالفعل َ

والصورة الثانية لإلضمار على شريطة التفسير :استعمال

فلفظ « ُ
ك َّل» منصوب بفعل مض َمر تقديره َ
فسره ما
«خل َ َق»ُ ،ي ِّ

المفسر بجملة بعدَه ،فإن كان ضمي َر
ِصة ،وهو الضمير
والق َّ
َّ

فسره قوله « :ﯮ ﯯ
تقديره «هو» ،وهذا الضمير ُي ِّ

َّ
الضمير دون أن يتقدَّمه ُم َف ِّسره ،على أن يأتي ُم َف ِّس ُره َب ْعدَه،

بعده؛ أي :إ َّنا خلقنا َّ
كل شيء خلقناه ب َقدَر ،وكما في قوله

لفظا و ُر ً
مفسر الضمير أن يكون قبل الضمير ً
تبة،
واألصل في ِّ

َّ
مذكر ُس ِّمي ضمير َّ
الشأن ،نحو قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﯰ » ،ونحو قوله تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [النازعات ،]30:فلفظ

فسره جملة «ٱلل َّ ُه
ﭔ﴾ [اإلخالص ،]1:فالضمير «هُ َو » ُت ِّ

ﮪ ﮫ ﮬ َ﴾ [الصف ،]3:فالفعل َ
«ك ُب َر» فاعله ُمض َمر،

أو ُر ً
تبة دون اللفظ ،ويجوز استعمال الضمير دون ذكر

ِصة ،نحو قوله
أ َ َحدٌ» ،وإن كان ضمي َر مؤ َّنث ُس ِّمي ضمير الق َّ

فسره قوله« :أ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
تقديره «هو» ،وهذا الضمير ُي ِّ

تعالى﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﮬ».

فسره
«ﮛ» منصوب بفعل مض َمر تقديره «دَحا»ُ ،ي ِّ
( )3التذييل والتكميل ،تح :هنداوي (.)349/6
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مفسره ،وذلك إذا َّ
دل السياق عليه ،كما في قوله تعالى ﴿ :ﭑ
ِّ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [القدر ،]1:فقد استعمل الضمير في

فسره جملة:
ﯻِ﴾ [الحج ،]46:فالضمير في « َفإِ َّنهَا» ُت ِّ

المفسرون والمعربون في الصورة الثانية ً
أيضا
وذكر
ِّ
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اإلضما َر في قوله تعالى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [يوسف،]77:

فالضمير في « َفأ َ َس َّرهَا» راجع إلى مقال ٍة تفسي ُرها« :ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷَ» ،فهو إضمار على
شريطة التفسير.
ويدخل في الصورة الثانية ً
أيضا معمول العامل األول في
باب التنا ُزع ،عند إعمال الثاني في االسم الظاهر ،والمراد
بالتنا ُزع عند النَّحويِّين أن يتقدَّم في اللَّفظ عامالن فأكث َر،
ويتأخر عنهما معمول مطلوب لكل واحد منهما ،سواء كان هذا
المعمول مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرو ًرا ،فحينئ ٍذ يعمل أحد
العاملين في هذا المعمول الظاهر ،ويعمل اآلخر في ضمير
هذا الظاهر ،والذي ورد في القرآن الكريم من أسلوب التنازع
كان العمل فيه للعامل الثاني ،وعمل األول في الضمير ،إال
أن الضمير جاء محذو ًفا ،فلم يرد على سبيل اإلضمار على

شريطة التفسير ،ومن أمثلة ذلك قوله تعالى﴿ :ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ﴾ [الكهف ،]96:فالمعمول « ﰙ» تنازعه
العامالن «ﰖ» و«ﰗ» ،فعمل فيه الثاني ،وعمل األول
في ضميره ،إال أن هذا الضمير ُحذف لكونه فضلة ،ولو كان
مثبَتًا لقيل( :آتونيه أفرغ عليه قط ًرا) فلو كان كذلك لكان من
اإلضمار على شريطة التفسير.
فهذا مفهوم اإلضمار على شريطة التفسير ،وصوره
الواردة في القرآن الكريم ،والحمد لله رب العالمين.
88

يوليو  ٢٠٢٢م

يوليو  ٢٠٢٢م

89

إصدارت جملة العرب ّية لساين السابقة

املدينة اجلامعية  -الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة
مبنى جممع اللغة العربية  -الدور األول
هاتــف  , +971 6 51 60 400 :فاكس  , +971 6 51 60 410 :ص.ب  :الـشارقة 1973 ،
الربيـــد اإللكرتوين  , info@alashj.ae :املوقع اإللكرتوين www.alashj.ae :

تطبيقنا الذكي متوفر على

www.almojam.org

