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واِقُع الّلغة العربّية  في الـقاّرة الّسمراء

الّروائّية أحالم مستغانمي في ربوع مجمع الّلغة العربّية 

ـُة  َنـاِليَّ الَمـَقـاَمـُة التَّ

َغـويـُة في َغِريِب الَحِديِث الّنبِويٍّ الّشريِف راَسـاُت اللُّ الـدِّ

الِقَراَءُة ُأُفًقا للِكَتاَبِة: َكيَف َتبِني الِقَراَءُة الَكاِتَب الَعِميَق؟ 

ـَغـِويِّ ـَراِث اللُّ ـََيـاُت  فـي الـتُّ الُمَثـّن

لغتي

َغِوييـَن الـَعـَرِب ـاِء ِعْنـَد اللُّ اِد والظَّ ُة الضَّ إْشَكاِلَيّ

وِحيِديِّ ان التَّ ِقراَءٌة في ِكتاِب اإلمتاِع والُمؤاَنَسِة ألبي َحَيّ

يا أّيها الحاكُم سلطان

ْعوِة إلى الَعاّمّيِة ُجذوُر الَعداِء للَعربّيِة الُفصَحى والدَّ

وِر  الِم والنُّ رِاع بين الظَّ قاِفي في َمْسِرحية الصِّ االْسِتْدعاُء الثَّ

ِزَفاُف اْلَكْوِن َمْبَعُثَك

ْعـِر الَعـَرِبـيِّ ـُة في الشِّ َراِميَّ الَماَلِمُح الـدِّ

ِة  ائي وَمنهُجُه في َسَعِة الَعَرِبيَّ اَمرَّ إْبَراهيُم السَّ

ْعــِر الَعَربــُي جِديِد فـي الشِّ َحوَل اإلْبَداِع والتَّ

صحيُف الُمضاَعُف التَّ

ياِت َجلِّ ِمْن َفْيِض التَّ

اإلضمار على شريطة التفسير في القرآن الكريم
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افتتاحيـة العـدد

د/ امحمد صافي المستغانمي
األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة

الـّشـــارقـــــــة قلـــــعــــــُة ِعــْلـــــم، 
ومنــارُة ثـقـافــة، وَصـــرُح معـرفـة
ٍف َدْيٌن ُمسَتَحقٌّ للّشارقة في رقبة ُكّل ُمثقَّ

العتيقُة  المُدُن  وُتعرَُف  ُعنوانه،  من  ُيعرَُف  الكتاُب 

وأبوابها،  وأسوارها  وقصورها،  بمبانيها  الُمنيفُة  والحواضُر 

وتاريخها وساستها، وإذا َرَمتَْك األقداُر وزّجت بك األسفاُر إلى 

الّشارقة الباسقة، الّشامخة الباذخة، فإّنك ستحمُد ما فعلَْت بك 

األّياُم، وَقدََّرْتُه لك اللّيالي، وَسيَْهنَأُ باُلك، وَيَقرُّ َبلْباُلك، وَيبَْهُتَك 

ما تراُه من مآذنها وُقبَبِها، وصوامعها ومساجدها، ومعاهدها 

وُمنتزهاتها،  وحدائقها  وُحصونها،  وقالعها  وجامعاتها، 

ودورها وُبيوتها، وقصورها وناطحات سحابها.

في  وتمشي  وأحيائها،  ضواحيها  في  تتجّوُل  وحين 

وسعادة  بك،  َتنزُل  هادئة  ُطمأنينًة  فإّن  وحاراتها،  شوارعها 

غامرًة تنتاُبك، وبهجًة نديًَّة تتغّشاك، وسكينًة إيمانيًّة ُتَسرِْبلُك، 

وتعود بك الّذاكرُة إلى الفردوس المفقود، والمجد التّليد الذي 

شيََّدُه األجداُد في أرض األندلس الّساحرة، اآلسرة العاطرة.

وإذا كان العصر الّذهبيُّ األندلسيُّ قد ولّى، وإذا كان زمُن 

والفنون  العلوم  ازدهار  انقضى، وفترُة  قد  الجميل  أّميّة  بني 

في  الّدولة اإلسالميّة في عهد بني العبّاس قد اندثرت وغابت، 

فإّن إمارة الّشارقة رسمت في العصر الحديث تاريَخ الثّقافة 

من جديد، وبعثته من ُهمود، وحرّكته من ُجمود، وعادت بمجد 

الحضارة اإلسالميّة إلى عنفوانه وشموخه، وُسُموّه وُبذوخه، 

الّذهبيّة صفحًة ُمشرقًة غرّاء، ناصعًة  وكتبت بحروف المجد 

الّشعر  وأوديسَة  والِعرفان،  الثّقافة  ملحمَة  وسّطرت  بيضاء، 

التّعليم، وشيّدت  رايَة  الّشعر، ورفعت  والبيان، وأْحيَْت بيوت 

محفل،  كّل  في  فيها  بملء  ُتنادي  وهي  والمجامع،  المحافل 

إلى  اغدوا  أِن  األجيال:  ُمناديًة  وترفُع عقيرَتها في كّل مجمع 

وُخذوا  بهّمة،  العلم  طلب  في  واْسَعوْا  بصيرة،  على  َحرِْثكم 

واعتصموا  الحصين،  الثّقافة  ِحْصن  إلى  وأُْووا  بُقوّة،  الكتاب 

واستمسكوا  الرّكين،  بُركنه  وُلوذوا  المتين،  اإليمان  بحبل 

لألجيال  العلَم  فإّن  والُكرّاس،  والكتاب  والِقرْطاس،  بالقلم 

ِنبراس، وهو زينُتكم في أعين النّاس، وهو ورقُتكم النّاجحة، 

وتجارُتكم الرّابحة، وبطاقُتكم الثّقيلة يوَم ُتوزُن أعماُلكم عند 

ملك النّاس إله النّاس.

الثّقافيّة  ومعالمها  الّسامقة،  الّشارقة  عن  االبتعاَد  أريد  ال 

والقريب  والّداني،  القاصي  عند  تشهُد  التي  الّشاهقة  الباسقة 

وفلسفًة  بانية،  حكمةً  وراءَها  بأنَّ  واللّدود،  والّصديق  والبعيد، 

واعية، ورؤيةً رشيدة، ورسالةً سديدة، وإلها نصيرا، ورّبا غفورا. 
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تدلُّ  بالمكارم  الحافلَة  بالخير،  العامرَة  البيوَت  أّن  وكما 

وحكمة،  علٍم  وأصحاَب  وُنبل،  َفْضٍل  ذوو  أصحابها  أّن  على 

المدُن والحواضُر، والممالُك واإلماراُت،  وهّمة وفطنة، فكذلك 

بانيها  على  وتنسيُقها،  وتنظيُمها  وجماُلها،  مظهُرها  َيُدّل 

ومؤّسسها.

وإذا كان التّاريُخ يذُكُر َفْضَل الخليفِة المؤيَِّد الُمسدَِّد َصْقِر 

األندلس،  لبالد  الفعلّي  المؤّسس  الّداخل  الرّحمن  عبد  قريش 

بها  الجليل  الله  أنعم  التي  الرّّبانيّة  بالمواهب  استطاع  الذي 

عليه أن يضَع اللّبنات األولى في صرح األندلس العظيم، وإذا 

كان التّاريُخ يحفُظ صنائَع هارون الرّشيد، ذي الرّأي الّسديد، 

الذي جعل شغلَه الّشاغَل نشَر العلوم، وتعليم اللّغة، وتحفيظ 

العالُم  المجيد  الحديث، حتّى كتب عن عهده  القرآن، ورواية 

الله بُن المبارك كلمته المشهورة التي رواها عنه  الزّاهُد عبُد 

وال  عالما  رأيُت  "ما  الخلفاء:  تاريخ  في  الّدينورّي  قتيبة  ابُن 

في  للُحُرمات،  حافظا  وال  للخيرات،  سابًقا  وال  للقرآن،  قارئا 

أّياٍم بعد أّيام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأّيام الخلفاء 

الرّاشدين والّصحابة، أكثَر منهم في زمن الرّشيد وأّيامه. لقد 

كان  ولقد  سنين،  ثماني  ابُن  وهو  القرآَن  يجمُع  الغالُم  كان 

ويجمُع  الحديث،  ويروي  والعلم،  الفقه  في  يستبحُر  الغالُم 

الّدواوين، وُيناظُر المعلّمين وهو ابُن إحدى عشرة سنة، ولم 

والعلماء وطالّبه  بالعلم  واهتمامه  إنفاقه  بكثرة  إاّل  ذلك  يكن 

منذ الّصغر".  

وإذا كان التّاريخ يحفُظ للخليفة المأمون ُحْسَن صنيعه في 

تحفيزه العلماء واللّغوّيين على ترجمة كتب الحكمة اليونانيّة، 

وشتّى أسفار العلوم وتصانيف الفنون من الفارسيّة والهندّية 

وموئالً  والفقهاء،  للعلماء  ِقبلًَة  مجلُسُه  وكان  والّسريانيّة، 

العلم  لمذاكرة  الثّقافة  أهل  خواصُّ  يؤّمُه  واألدباء،  للّشعراء 

واألدب، والّشعر والفقه والفتاوى، وإذا كان التّاريُخ قد َحِفَظ 

في ذاكرته أّنه كان ُيشّجُع المترجمين بإعطائهم زنة الكتاب 

التّرجمة،  العالية في  المترَجم ذهبا، جزاًء وِفاقا على هّمتهم 

وحرصا منه على َجلْب العلوم والفنون من كل أصقاع العالم 

في عهده الجميل.

الحمراء،  وقصر  الزّهراء،  صاحبة  قرطبة،  كانت  وإذا 

فاتنة  األنيق،  البديع  وقصرها  العتيق،  العظيم  ومسجدها 

المالمح، ُمحرّكة القرائح، قد أثارت َشجَو ابن زيدون وحرّكت 

عواطفه في قوله متغزاّل بوالّدة بنت المستكفي:

إنــي ذكـرُتـِك )بالّزهـراِء( ُمشتاقـا
واألفُق طلٌق ومرأى األرِض قد راقـا

سيــــِم اعتـــالٌل فـــي أصائلـــِه  وللنَّ
كـأّنـــه َرقَّ لـــي، فــاعتـــلَّ إْشـفـاقــا

وإذا كانت قرطبة تفخُر باإلمام القرطبّي، األلمعّي الّذكّي، 

الجامع  الفريد:  ُمصنَّفه  واإليمان  العلم  بأنامل  خّط  الذي 

ألحكام القرآن، وتزهو بالمحّدث الحافظ ابن عبد البَّر صاحب 

الفقيه  الفيلسوف  الّظاهرّي  حزم  وابن  واالستذكار،  التّمهيد 

األديب األريب، صاحب التآليف الجليلة والتّصانيف العجيبة،

العاطرُة  اآلسرُة،  الّساحرُة  المدينُة  غرناطُة  كانت  وإذا 

ومفاتنها  واخضرارها،  وُعشبها  وُسهولها،  بتاللها  النّاضرُة 

على  أحُدهم  وعزف  واألدباء،  الّشعراء  َسبَت  قد  ومحاسنها 

قيثارة الوصف ُمتغنّيًّا بما يسرُّ النّفَس وُيطرُب الوجدان:

أْنهاُرهـا فــّضــٌة، والمـسـُك ُتربُتـهـا
والَخـــُزّ روَضُتـهــا والــــّدُرّ َحصبــاُء

وللـهــواِء ِبــَهــا ُلـْطــــٌف َيـــِرُقّ ِبـــــِه
َمـــْن ال َيــــِرُقّ ويبـــدو منــُه أهــَواُء

وإذا افتخرت غرناطة بأبي حيّان الغرناطي صاحِب البحر 

الّدين  لساِن  الُمترّسل  الجهبذ  واألديب  الماّد،  والنّهر  المحيط 

ريحانة  في  ونثرها  شعرها  ولساِن  أدبها  عميِد  الخطيب  بن 

الُكتّاب....  

قلت: إذا كان التّاريُخ يحفُظ كّل هذا وذاك ومثلَه معه في 

سجالّته الّذهبيّة وقراطيسه الفضيّة، وقد خلَّد هؤالء وأمثالَهم 

مّمن شاركوا في ُصنع أحداثه، وتشييد أمجاده، فإّن التّاريخ 

َنِصبًا  ُركبتيه  على  وجثا  كليال،  ُمتَْعبًا  وقف  قد  المعاصَر 

َمْحسورا، وكلّما نظر وأبصر، وفّكر وقّدر، فإّن بصرَُه ينقلُب 

رآه  لما  َمْدحورا،  مغلوبا  َعِقبيْه  على  وينُكُص  حسيرًا،  إليه 

الِكتاب، ومأوى  والِعرفان، عاصمِة  العلم  ويأَنُسُه في شارقة 

األبيناء  وَمحّجِة  الّشعراء،  وَمْوئِل  األدباء،  وَمالِذ  المثّقفين، 

البلغاء، ومقصِد الُمعجميّين، وملجأ أهل الفنون واألكاديميّين، 

البارعين في شتّى الفنون والعلوم.

وليس هذا الكالُم ضرًْبا من الخيال، وال نْسًجا من األوهام، 

وال ِضغثًا من األحالم، وإّنما هو الواقُع الّصادق، والحقُّ النّاطق، 

الّشارقة وأكنافها ليس بحاجة إلى أن أروي  ومن يعيُش في 

له قّصتها، فليس الوصُف كالُمعاينة، وال النّعُت كالُمشاهدة.

في  فسأجتهُد  الُمزجاة،  التّعبير  بضاعة  من  الرّغم  وعلى 

ذكر مفاتن مدينة الُمدن، وحاضرة الحواضر، وإذا َكلَّ ُحساُم 

يفتُِنُه  صريٍع  أّوَل  ولسُت  اجتهدت،  أّني  فَحْسبي  بياني، 

الجمال، ويأخُذ بلُبّه الرُّواُء والبهاُء، وتستهويه المفاتُن، وتقُتلُه 

المحاسن.

ُمنازع،  دون  الكتاب  عاصمُة  أّنها  فخرًا  الّشارقَة  يكفي 

وحاضرُة الثّقافة دوَن ُمقارع. لقٌب ُمستََحقٌّ قطفته عن جدارة 

إليها  يأوي  بالكتاب،  تحفُل  وهي  ربيعا  أربعون  واستحقاق. 

جيوُش الُمثَّقفين، ويأِرُز إليها األدب، ويحتمي بحماها العلم، 

كابرًا  وِرَثتُْه  ُمؤثٌَّل  َمجٌد  الفنون.  الوارفة  بظاللها  وتستظلُّ 

َبْدُر  العالميّة فالّشارقُة  الكتب  ُتَعدُّ معارُض  عن كابر، وحيَن 

سمائها، وُذروُة سنامها، وحيَن ُتحصى المؤّسسات التي ُتعنى 

اإلشعاع  مراكز  فإّن  واإلسالمّي،  العربّي  العالم  في  بالكتاب 

الثّقافة،  ودائرة  النّشر،  ودور  الكتاب،  ومؤّسسات  العلمّي، 

وُتعِجُب  وتتفّوُق  وتغلُب،  تُبزُّ  الشارقة  في  الكتاب  وهيئة 

وُتطرُِب.

وإذا بحثَت أّيها الّشاعر الُمبدع عن بيٍت تأوي إليه، تبوُح 

الّشعر، وُتفِرُغ مكنونات األدب، وُتفضي بلواعج  فيه بأسرار 

تقيم  التي  الّشارقة  في  موجوٌد  الّطبيعّي  بيتك  فإّن  اإلبداع، 

الكاتَب  األريَب  األديَب  حاكَمها  إّن  بل  وُدورا،  بيوتا  للّشعر 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الُهمام  الثِّقَف  الّشيَخ  المؤّرَخ 

العربيّة  العواصم  للّشعر بيوتا في  يبنَي  أن  إالّ  أبى  القاسمي 

وبعض البلدان األفريقيّة.

أرجو يا قارئي الكريم أن تزوَر بيَت الّشعر في الّسودان، 

فإّنك ستسمع أشعارا تسرُّ الخاطَر وُتسِعُد الوِجدان. أرجو أن 

١0١١ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



افتتاحيـة العـدد

الّشعر في مرّاكش والقيروان، وستعزُف قيثاراُت  تزوَر بيت 

فإّنك  شنقيط،  شطَر  َوجهك  وَولِّ  األلحان،  أعذب  لك  الّشعر 

واجٌد من الّشعر وفنون القول ما يشفي العليل ويروي الغليل، 

واألردن،  الّسمراء  أفريقيا  في  الّشعر  بيوَت  ذلك  على  وِقْس 

العرفان  لشارقة  سُيِقرُّ  حالك  لساَن  فإّن  وغيرها،  ومصر 

بالّسبق، وسينطُق بالّصدق داعيا لحاكمها الُهمام الذي جعل 

العبّاسيّين  وبغداد  المجيد،  عهدها  في  األموّيين  دمشق  منها 

في عصرها الّذهبّي.

أّما الغيداُء الُمضرّية، والَهيْفاُء التّميميّة، والَحْسناُء اإليادّية 

وأْهنَإ  حال،  أحسن  في  هي  شأن!  أيُّ  الّشارقة  في  فشأُنها 

مقام. أّسَس لها حاكُمها الميموُن المفتوُن بجمالها جمعيّاٍت 

لحمايتها، وخّصص مدارس لتعليمها، وشيَّد معاهَد لتدريسها، 

وأنشأ مجمع اللغة العربيّة بالشارقة ليكون همزة وصٍل بين 

المجامع اللغوّية في األقطار العربيّة والمراكز اللغوّية الّدوليّة 

لقضاء مآربها، وسّد حاجاتها، والتّمكين لها، وتذليل العوائق 

وتحييد المزالق التي تقُف أمام نشرها وتعميم الحديث بها.

العربيّة في الشارقة في عرينها، وهْل ُيضاُم ِشبٌل يحيا في 

كنف والده الّضرغام؟ وهل ُتظلُم كريمٌة في بيت أبويها؟ وهل 

ُتَمسُّ ُحرٌّة عقيلٌة بُسوٍء وهي في ِحمى زوٍج أبّي شهم ُهمام؟؟

ُولَِد  لكنّه  الُعمر،  صغيُر  بالشارقة  العربيّة  اللغة  مجمع 

كبيرا. هو اليوم في زهرة الحياة، ستّة أعوام قضاها في جمع 

أّوال  لله  والحمُد  الَفتْق،  وَرْتق  الّصدع،  ورأب  العربّي،  الّشمل 

وآخرا على إنعامه وتوفيقه، ثّم إّن الّشكَر والثّناَء موصوٌل إلى 

مؤّسسه وبانيه رجِل العربيّة وحامل لوائها سلطان القاسمّي 

الذي ال يألو ُجهدا وال يّدخُر ُوْسعا في دعم كّل مشروع ينهُض 

عن  موريتانيا  في  اللّسان  مجلُس  وما  لها،  وُيمّكُن  بالعربيّة 

العالمين ببعيد، ومشاريُع مجمع الخرطوم على أياديه شاهدة، 

على  وإغداقه  بفضله  والمعجميّة  اللغوّية  الّدراسات  وجائزة 

الفائزين متحّدثة ناطقة.

ولو أّننا وقفنا فقط عند مشروع المشاريع اللغوّية، وُذروة 

سنامها: المعجم التّاريخي للغة العربيّة، لكفى الشارقة فخرا، 

وكفى حاكمها أجرا عند الله تعالى الضطالعه بهذا المشروع 

الجبال  ُشمُّ  بحمله  وتنوُء  الهمُم،  سواِبُق  عنه  تعجز  الذي 

أعوام قالئل سبعة عشر  العالمون منه في  والِقمم، وقد رأى 

العربيّة، والتّحرير  مجلّدا لخمسة األحرف األولى من حروف 

المعجمّي متواصل، والجهوُد تترى، وعند الّصبح تحمُد األّمة 

لغتها،  يخدم  مشروع  أعظم  ثمرات  وتجنى  رى،  السُّ العربيّة 

ويحفظ تاريخها.

وإذا جئنا إلى ُلّب ُلبَاِب اإلسالم، وهو القرآُن الكريُم َفَحّدْث 

وال َحَرج، وأفِصْح أّيها اللّساُن وال تتلَْجلَْج، فإّن العناية به في 

شارقة العرفان ُتؤّجُج ناَر اإليمان، وتسحُر الُمَهج.

وانظر – يا رعاك الله – إلى مراكز تحفيظ القرآن المشيّدة 

باإليمان في كّل مكان، وامأل ناظريك بالمساجد الشارقيّة التي 

ال يخلو منها حّي وال ضاحية، واجتهْد أن تصل بنظرك وتأّمْل 

واستمتِْع بجوهرة الّدور، وُدّرة القصور: مجمع القرآن الكريم 

في ضاحية مويلح الذي هو آيٌة في الجمال ونادرُة الزّمان في 

الفّن والعمران.

يضّم بين أفيائه سبعة متاحف للقرآن الكريم، ما فّكر فيها 

قبُل إنٌس وال جاّن! إّنها ِمنُّة الرّحمن على الّشيخ ُسلطان، أثابه 

الله المنعُم المنّان أعلى الجنان، وما ذلك على الله بعزيز، وهذا 

دعاؤنا وال نملك من الله شيئا.

إّن الحديث عن الشارقة حديٌث ذو شجون ُيثيُر األشجان، 

ِمْصقًعا  فصيحا  متكلّما  أّن  ولو  البيان،  عنه  يعجُز  ُمتَشّعٌب 

كالّدّر  قصائد  فيها  ألبدع  الَعنان،  لنفسه  بسط  اللّسان،  َذِرَب 

ُمغنّيّا موسيقيّا وصفها  أّن  والُجمان، واللّؤلؤ والَمرجان، ولْو 

ولْو  الوِجدان،  ُتطرُب  التي  األلحان  أروع  فيها  ألبدع  باإليقاع 

لجادت  صورًة  لها  يرسم  أن  راَم  ِخّريتا  ماهرًا  رّساما  أّن 

أناملُه بأبدع مشهٍد يرسمُه فنّان، وتعكسه عدساُت التّصوير 

المتطّورة في هذا الزّمان. 

إذا  القاهرة!  البهيُّة  أّيتها  آٍه  الّساحرة،  الفاتنة  أّيتها  آٍه، 

بمؤّسسات  تتباَهيَْن  فأنت  الّسحاب،  بناطحات  الُمدُن  تباهت 

الكتاب! وإذا تفاخرت الُمدن بعظيم المباني وشاهق العمران، 

فأنت تفخرين – وُحّق لك – ببناء اإلنسان!   

وإذا تسابق المتسابقون لجمع المال وحشد رجال األعمال 

والملّذات  الماّدّية،  التّيسيرات  وتوفير  وصوب،  حدب  كّل  من 

صناعة  في  الزّمن  ُتسابقين  فأنِت  الّشهوات،  في  والتّفنّن 

الّضمير، وبناء الِقيَم، وحماية األخالق، وتغذية العقول بشتّى 

العلم  العلوم والفنون، وتعملين في صمٍت على غرس سالح 

في نفس كّل إنسان، فأنت ال ُتحسنين غير الحوار، وتوصيل 

في  لك  فطوبى  ُبرهان؛  وأسطع  بيان  بأعذب  الّسالم،  رسالة 

األّولين، والُحسنى لك في اآلخرين، وشكرا لك فقد أعدت إلى 

األذهان والَعيان صورًة حيّة للفردوس المفقود.

 

وكتبه الفقير إلى رضوان رّبه 

امحمد صافي المستغانمي

الشارقة ١٦ / ٦/ ٢٠٢٢م 

الموافق لـ ١٦ من ذي القعدة ١٤٤٣ هـ

١٢١٣ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



أخبـار املجامــع

واِقُع الّلغة العربّية  في الـقاّرة الّسمراء
ندوة الّلغة العربّية في القارة اإلفريقّية

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الّسمو  صاحب  أكد 

قارة  أن  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 

إفريقيا تحتوي على إرث ثقافّي وتراثي كبير في شّقيه الماّدي 

والمعنوي، شامالً اللغة العربية والثقافة اإلسالمية والكثير من 

المعارف والفنون والوثائق والمخطوطات التّاريخيّة.

العربية  "اللغة  ندوة  في  سموّه  مداخلة  خالل  ذلك  جاء 

الدكتور سلطان  دارة  في  أقيمت  التي  اإلفريقية"  القاّرة  في 

القاسمي صباح اليوم الخميس بمشاركة نخبة من علماء اللغة 

العربيّة في عدٍد من الدول اإلفريقية.

الثقافّي  العمل  في  الّشارقة  جهود  إلى  سموّه  وأشار 

والتّعاون اإلفريقي الذي بدأ منذ زمن طويل، وتأّسست خاللها 

الثّقافية،  المنّصات  أقدم  ُتَعدُّ  التي  الشارقة  إفريقيا في  قاعة 

في  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من  الكثير  فيها  وأقيمت 

اإلمارة، الفتاً سموُّه إلى دور المؤسسات الثقافيّة والعلميّة في 

تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والثقافية المعنية في 

التاريخ والثقافة اإلفريقية لتوثيق اإلرث الثقافي المشترك. 

١٤١5 يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



أخبـار املجامــع

وأكد سموّه على ضرورة التعاون مع المؤسسات المعنيّة 

والمثقفين  األدباء  ودعم  اللّغوّية،  والمراكز  الثقافي  بالشأن 

وإحياء األنشطة الثقافية التي تعزز من اللغة العربية وتسهم 

واستخداماتها  أسسها  وفق  واستمرارها  عليها  الحفاظ  في 

من  األفارقة  واألدباء  الُكتّاب  بدعم  سموه  موّجهاً  الصحيحة، 

وترجمة  وطباعة  الثقافية  واألنشطة  األمسيات  إحياء  خالل 

إصداراتهم وكتبهم، وإنشاء رابطة اللغويين في إفريقيا التي 

للسان  التّمكين  وُسُبل  العربيّة  اللغة  قضايا  بدراسة  ُتعنى 

العربّي في القاّرة الّسمراء. 

 

وفي شأن التّعليم والتّربيّة، لفت سموّه إلى ضرورة تأهيل 

األفراد بالعلم الّصحيح والنافع، ويكون ذلك التأهيل والتّدريب 

باللغة العربية السليمة مشيراً إلى التعاون الكبير مع العديد 

من الدول اإلفريقية في استقطاب الدارسين للجامعة القاسمية 

والمهارات  بالعلم  مؤهلين  ليصبحوا  منهم  كثير  وتخريج 

الالزمة لخدمة بلدانهم والحفاظ على تاريخها وثقافتها.

 

وثّمن المشاركون في الندوة الدعم الكبير لصاحب الّسمو 

الّشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحرصه على دعم 

إلنشاء  ودعمه  البلدان،  كافة  في  المتنوّعة  الثقافية  المجاالت 

تعزيز  شأنها  من  التي  والثقافية  اللغوية  والمراكز  المعاهد 

والتراث  الثقافة  أنواع  مختلف  على  والحفاظ  الثقافي  العمل 

الموجودة في إفريقيا.

 

من  جاءوا  الذين  المشاركون  اللّغوّيون  العلماء  قّدم  كما 

سبع دول إفريقيّة هي ساحل العاج ونيجيريا وكينيا كوناكري 

والّسنغال وجنوب الّسودان والتشاد ومالي، نبذة حول تاريخ 

كلغة  وأهميّتها  اإلفريقية،  الدول  في  وواقعها  العربية   اللغة 

التي  التّحديات  وأبرز  انتشارها  ومدى  والتّواصل،  للتخاطب 

ُتعّزز  أن  شأنها  من  التي  والمقترحات  انتشارها،  تواجه 

حضورها وحسن استخدامها في لغة التواصل اليومي، ولغة 

الكتابة والمراسالت في الدول التي تعتمدها لغة ثانية. 

تجدر اإلشارة إلى أّن هذه الندوة، كانت بدعوة من مجمع 

حاكم  السمو  صاحب  يرأسه  الذي  بالشارقة  العربية  اللغة 

الشارقة، وأمينه العام الدكتور امحمد صافي المستغانمي. 

الله  عبد  الدكتور  السعادة  أصحاب  من  كّل  ها  وحضر 

الطريفي  الثقافة، وجمال سالم  دائرة  العويس رئيس  محمد 

رئيس الجامعة القاسمية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة 

الشارقة لإلذاعة والتلفزيون، والدكتور عيسى صالح الحمادي 

مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة. 

قارة إفريقيا تحتوي 
على إرث ثقافّي 

وتراثي كبير في شّقيه 
الماّدي والمعنوي، 

شاماًل اللغة العربية 
والثقافة اإلسالمية 
والكثير من المعارف 

والفنون والوثائق 
والمخطوطات 

الّتاريخّية.
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الّروائّية أحالم مستغانمي
 فـي ربـوع مجمـع الّلغـة العربّيـة بالّشارقـة

الروائية أحالم 
مستعانمي عن 

الشارقة وحاكمها:

لي قرابٌة بالّشارقة...
بمآذنها...وُطمأنينتها...

بُشموخ جامعاتها 
وأصالة أبنائها...بُعنفوان 
أحالمها العربّية، نغبُطها 
ألّنك حكمتها بحكمتك 

وقلمك".

"منارة العروبة وآخر 
قالعها الّدكتور 

سلطان بن محّمد بن 
صقر القاسمّي حاكم 

الّشارقة الّشاهقة علًما 
وتواضًعا"

الّروائيّة  الكاتبة  بالّشارقة  العربيّة  اللغة  مجمع  استقبل 

الجزائرّية أحالم مستغانمي، وتجولّت خالل زيارتها في أروقة 

المجمع وتعرّفت على مكتبته التي أثنت عليها لما تزخر به من 

أنواع المصادر والمراجع  قديمها وحديثها، وقد رافقها خالل 

جولتها سعادة الّدكتور امحّمد صافي المستغانمي أمين عام 

مجمع اللغة العربيّة بالّشارقة وعدد من موظفي المجمع، كما 

اّطلعت أحالم مستغانمي على المشاريع العلميّة اللغوّية التي 

الّسمّو  صاحب  من  كريمة  ورعاية  بإشراف  المجمع  يتبنّاها 

الّشارقة  حاكم  القاسمّي  محّمد  بن  سلطان  الّدكتور  الّشيخ 

الذي  التّاريخّي  المعجم  الله-، على رأسها مشروع  -يحفظه 

يجمع بين صفحاته تاريخ اللغة العربيّة ورحلة كلماتها عبر 

العصور، وهو مشروع األّمة العربيّة األكبر والحلم الذي طال 

انتظاره.

 وفي حوار وّدي دار بين الكاتبة أحالم مستغانمي وسعادة 

الّروائيّة  أبدت  المجمع،  وموظفي  صافي  امحّمد  الّدكتور 

إعجابها بمشروع المعجم التاريخي وبما يبذله صاحب الّسمّو 

الّشارقة  حاكم  القاسمّي  محّمد  بن  سلطان  الّدكتور  الّشيخ 

-يحفظه الله- من جهود متتابعة مثمرة في سبيل دعم العلم 

والثّقافة عاّمة وترسيخ اللغة العربيّة خاّصًة، جاعاًل من إمارة 

عن  الكاتبة  عبّرت  وقد  النّور،  ممتّدة  ثقافيّة  منارة  الشارقة 

الّسكينة التي يشعر بها كل من يزور مدينة الّشارقة، إذ إّنها 

العربيّة في  الثّقافة  أرجائها وعظمة  العروبة في  تحمل عبق 

إلى  كتبها  من  عددا  الّروائيّة  أهدت  وقد  الّشامخة،  معالمها 

وجاء   ، تعالى-  الل  – حفظه  الشارقة  حاكم  الّسمو  صاحب 

في كلمتها في اإلهداء متحّدثة عن صاحب الّسمّو حفظه الله 

تعالى: "منارة العروبة وآخر قالعها الّدكتور سلطان بن محّمد 

بن صقر القاسمّي حاكم الّشارقة الّشاهقة علًما وتواضًعا".

والكتاب،  الثّقافة  عاصمة  الشارقة  عن  حديثها  وفي 

ورافعة راية العلم، وبانية اإلنسان، قالت الّروائيّة: "لي قرابٌة 

بالّشارقة...بمآذنها...وُطمأنينتها...بُشموخ جامعاتها وأصالة 

حكمتها  ألّنك  نغبُطها  العربيّة،  أحالمها  أبنائها...بُعنفوان 

بحكمتك وقلمك". 

ُنَسًخا  بالّشارقة  العربيّة  اللّغة  مجمَع  الكاتبة  أهدت  كما 

من أعمالها، هذا وقد جاءت زيارتها في إطار سعي المجمع 

الستضافة الّشخصيّات اللُّغوية واألدبيّة المؤثرة دعًما للثقافة 

وخدمًة للّغة العربية وآدابها.
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هـشـام الدقـاق

ـُة َنـاِليَّ الَمـَقـاَمـُة التَّ

اُح ْبُن َساِكِن البَِطاِح قال : لَِحْقُت ِبُثلٍَّة من لِداتي،  حدََّثنَا وَضَّ

بعد أن  َنزَْحُت  ما في دواتي؛ فخرجنا َنْهتَِصُر أفانيَن البيان، 

من أخبار ِشْعِب َبوَّان، ومغانيه الِفيِح الِحسان، ونذكر التَّوباَد 

واألُُبلَّة ، وَحدائَق بابَل والِمَسلَّة. فبينما نحُن َنمِشي على َهوِْننا 

ُمبعثرٍة،  ِعباراٍت  َيلوُكون  َحولنا، وُهم  ِمْن  أََناِسيَّ  َسِمعنا  إْذ   ،

ليسْت َمعرفًة وال َنِكرة، وفيها زاَيَل الًمبتدأ خبَرَه؛ فُرغنا إلى 

َمصدِرها ِسراًعا، وقد طاَرِت النّفُس َشَعاًعا ، فإذا بأصَحاِبها 

الَغيْداء،  بالُمَضِريَِّة  أْزَرْوا  قد  َرِحمنا،  وَذِوي  َقوِمنا،  َبنِي  ِمْن 

األفعاِل  في  لَْحنًا  وطِفُقوا  الَعرَْباء،  الَعرِب  ِحَمى  واستباُحوا 

بالزّجِر  وعاَجلناُهم  القوِم،  وُجوِه  في  فصرَْخنا  واألسماِء؛ 

واللَّوِم، وقد َتمثّلنا بقوِل األحوِص، وما ِحْدنا عن النَصِّ : 

بني تميٍم أال فاْنَهْوا سفيهُكُم

إنَّ الّسفيَه إذا َلــْم ُيْنَه َمْأُمــوُر

إّنكم قد َحرَّْقُتْم علينا األُرَّم، وجرَّعُتُمونا كؤوَس األلم . فال 

ُهَو  الَّذِي  َميْر،﴿أََتْستَبِْدُلوَن  إليكم  سيق  وال  َطير،  لُكم  طاَر 

أَْدَنٰى ِبالَّذِي ُهَو َخيٌْر ﴾ ؛ فانتِظُروا قارَعًة َتُحلُّ بداِرُكم، وَتْعتَاُم 

صغاَرُكم قبَل ِكباَركم. َفُسِمَعْت أِلَْوَشاِبِهْم َجلَبَة، وكانْت لنا في 

الَحلْبَة الَغلَبَة. وفي َمْعَمَعاِن هذا الَمشهِد، وغليَاِن َيوِمِه األشّد 

ُملَثًَّما،  اْمرَأً  َوَرَمقنا  َما،  ُمَعمَّ شيًخا  الّطريِق  جاِنِب  من  آَنْسنَا 

َل في ِبَجاِده ولم يفصْح عن ُمراِده وهو ُينادي: يا قوِم  قد ُزمِّ

ُجهينُة  فإّني  أَْبتَِعين،  أْبَصِعين  أْكتَِعين  أجَمعين،  إليَّ  وا  َهلُمُّ

الَجَدَد  سلََك  وَمْن  اإلبحاِر،  وَسفينُة  األفكاِر،  وَخزينُة  األخباِر، 

أَِمَن الِعثَاَر. فتَنَحنَح قبَل البدِء، وكأنَّ السماَء أرَعَدت قبل النَّوِْء، 

وأنشأ َيقوُل:

  

ـَة الُحـْسـِن الَبـِديــِع اأَلْوَحــِد َياَربَّ

ِد؟   َمـاذا َصَنْعــِت ِبَعــاِشــــٍق ُمَتـــَودِّ

ـى َقـْد َبـَدا    ْوَم َحتَّ َجاَفْيِت َعْنُه النَّ

َهاِد َيَعاُف ِطيَب الـَمْرَقــِد َرْهَن السُّ

ــا َفـــَأْمــَســـى َذاِكــــًرا  ْمِتـــِه ُحّبً َتيَّ

ي في َتَمــاِم الَمْوِعــِد َجلِّ زَمَن التَّ

َرى َلِك في ُفَؤادي َمْنِزٌل َسامي الذُّ

ْعَرى َوَنْجِم الَفْرَقِد َيْدُنو ِمَن الشِّ

فقلنا: هذا وَاْيُم اللِه عاِشق، في َبحِر الّصبابِة غاِرق. والنّاُس 

َترثي لحالِه، وتذهُل من مقالِه. ثّم واصَل نثر ُدَرِرِه وَُغَرِره :

ـاِد َلْم َأْقـِصـْد ِســوا يِت ِبْنَت الضَّ ُحيِّ

ِد َمــاِت الـُخــــرَّ ـِ اعـ ِك ِمَن الِمالحِ النَّ

َرْت َأْلَفــاُظـِك الـُغــرُّ الِحـَسـاُن َتَحـدَّ

اِمي الِخَضمِّ الُمْزِبِد ِمْن َبْحِرِك الطَّ

ُمـوا َقْد َأْدَهـَشـْت َأْهــَل النـهـى َفَتَرنَّ

ِد ـََردِّ َطَرًبــا ِلِســـْحـــِر َبَياِنــِك الـُمتــ

َصْوُت الَفَصاَحِة َوْقُعُه في َمْسَمعي

َبــى َوالَفــْدَفــِد ُيْزِري ِبَساِجَعــِة الرُّ

ــُه ـــي ِإنَّ ْعــــِت ِكَتـــاَب َربِّ ـِ َوَلـَقــْد َوسـ

َشــــَرٌف َعِظــيٌم ِنْلِتـــِه َفْلَتْسَعـــِدي

ـَالٌم ُمــْعــِجـــٌز آيـــاُتـــُه ِفـيهــــــا كــــ

َســاِن الَيْعُرِبــــيِّ اأَلْمَجـــِد ولي اللِّ أِلُ

ـــًدا وا ُسجَّ َسِمُعوا َبـــالَغَتــُه َفَخـــرُّ

ِلَحــالَوةٍ َوطــــالَوٍة فـــــي الَمْشَهــــِد

ــــَذا ُبــــوِغ َوَحبَّ ــــذا ِســـــرُّ النُّ َيا َحبَّ

ـــِد يِّ ُمَحــــمَّ ـِ ِبــيِّ الــَهــاِشمـــ ُلَغُة الَنّ
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ثمَّ َعّطَر الكالِم ، بالّصالِة والّسالِم، على َخيِر األناِم، وَسَكَت 

َملِيًّا ، وَخلََص القوُم َنِجيًّا؛ فَعلِمنا أّنه فارُس الَعربيِّة الِمغواِر، 

ت بالمإل ساحُته ، وضاَقت بهم  وَصْمَصاَمُتَها الَهدَّار، وقد َغصَّ

باحُته ، وكأنَّ بشاًرا َيعنيه، في بعِض قوافيه: 

يــزدحــــُم النــــاُس علــــى باِبـــــــِه 

حــــاْم والَمنهُل الـعـــذُب كثيــــُر الزِّ

ثم أرَدَف وشنَّف ، وما تلَعثَم أو تَخلَّف :

َبـْنـَت الَمَعـاِرِف َوالمَعاِجـــِم َأْنــِت زا

اِلِكيـَن َوَأْنِت َغاَيــُة َمـْقـصـِدي  ُد الـسَّ

نــــا  َأْهَواِك َصاِحَبَة الَجالَلـــِة َوالسَّ

َكــــاُر الـَمْعــَهــِد ــــبَّ ادِّ ـَا َعــاَوَد الصَّ مـ

ــاِن الِجَنـــا َقْد ِصْرِت َأْنِت ِلَساَن ُسكَّ

ِن َوَما َلُهْم ِمْن ُبـْشــَرَيـــاٍت فــــي َغــِد

ِإّنـي َأُقـــوُل ِلَشاِنِئيـــكِ َأال اْنَتــُهـــوا

ــــِد ال َدرَّ  َدرُّ  اَلجـــاِحـــِديـــَن الُحــــسَّ

َخـــــٍر َوَأْنَفـــَس ُقْنَيـــٍة  يا َخْيـــَر ُمدَّ

ـَِميــــَن َوآَيـــًة ِلْلُمْهَتــِدي فــــي الَعـــال

ـــاٍب َوِخـــــْدَن َيــَراَعـــٍة َوَمــــــالَذ ُكـتَّ

ـــــِد ــاِســــــِك الـُمَتَعـــبِّ َوَمــَثـاَبـــًة ِللنَّ

ُجــــوِع ِإَلْيِك يــا ال َمْجَد ِإالَّ فــي الــرُّ

ْت َيِدي تي الُفْصَحى التي َخطَّ َعَرِبيَّ

يُخ إنشاَده،  أَشْدنا به أيَّ إشاَدة، وَشِهدنا  ولّما أوَقَف الشَّ

ببراعتِِه خيَر شهاَدة . وكلٌّ يتساَءل: مْن هذا الِمْصَقع األلَسُن، 

والشاِعُر األَلَْقن، والِمْدَرُه األْبيَن ؟ فإّنا قْد َرأينا َعجبًا ُعجاًبا، 

وما وََجدنا للُسؤاِل َجواًبا. ولما َخَفَت الّصوُت، وخيَّم الّصمُت؛ 

استرَسَل فيما كان عليه، وأعناُقنا ُمشرِئبٌّة إليه، وقال:

ــْت ِلُنْصـَرِتـِك المَجاِمــُع َواْنَبــَرْت َهبَّ

ِدي ْحــــِن الـــرَّ ْغِريــِب َواللَّ َمزاِلِق التَّ لـِ

َهـــا ـاُد ُمْلِهَمتــي التـــي َأْشــــُدو بـِ الضَّ

في َنْشــَوٍة َشـــْدَو الَغِريـــِض َوَمْعَبـــِد

َوْهَي الَجِليَسُة ِإْن َجـَفـاَك ُمَصاِحــٌب

َمـــاِن اأَلْنَكـــِد  َوْهَي اأَلِنيَسـُة فــي الزَّ

َتْسري ُحروُف ِضياِئها فــي ُمْهَجتــي

َفَتِسيُل َشْهًدا ِمْن َجــَواِنِب ِمــــْذَوِدي

ال َغـْرَو ِإْن َكــاَنــْت ِلــُروِحـــَي َبْلَسًمــا

ـــْمـــآِن َأْعـــــَذَب َمــــْوِرِد ـــــِة الظَّ َوِلُغلَّ

ـا َجِميًعـــا َياْبَنـــَة الــُعــْرِب اأُلَلـــى ِإنَّ

ـَْحِمي الِحَمى َوَنُردُّ َكْيَد الـُمْعَتــِدي  ن

ــًة  َسَتــَظــلُّ ِذْكـــَراِك الَجِميَلـــُة َجـنَّ

ـِدي ــْوِق النَّ ُتْسَقى ِبَماِء الِعْشِق َوالشَّ

له:  قلنا  ؛  نشيِده  من  وانتهاِئِه   ، َقصيِده  من  فراغه  وغبَّ 

و  الراِبُض؟  األَسُد  أّيها   تكوًن  َمْن  أخبرَتنَا  إال  اللَه  ُننَاشدك 

الغوامِض؟  الَكلِم  لِعويصاِت  الرّائُض،  الرائُد  أّيها  أنَت  َمْن 

فاستحَضَر قوَل الرِّياِحي، وأسمع من في النّواِحي : 

ِع الّثنايـــا أنا اْبُن َجــــال َوَطــــالَّ

متى أضِع الِعمامَة تـعرُفــونـــي

ثم َحَسَر عن وجِهِه ورأِسه، وكشف عن خبيئِة نفِسِه، فإذا 

َميْدَُع، الُمَقنَُّع ْبُن أَْرَوع ، غيُث الَعربيّة  هو صاِحُبنا الِخرِّيُت السَّ

َها الّساطُع، َقيُْدوُم مجلِسنا وَحيُْزوُمه ؛ تواَرى  الهاِمُع ، وَبدُر َتمِّ

الّريُح  الرَّمِس وقلنا له: ما هذه  عنا باألمِس، حتّى َظنَنّاه في 

الطيّبُة الّتِي َهبْت علينَا، و َحَملَتَْك  إلينَا ؟ فإّنا لْم َنُذق بعدك 

أخرَجنِي  لقد  فقال:  وعرًضا  األرض طواًل  ُجبْنا  وقد   ، َغمًضا 

إليكم أمٌر ُذو َبال، يندِحُر لسماِعِه  البَلْبَاُل. فقلنا له: وما ذاَك 

ب،  ك، وابن َبْجَدِتَها الُمَحنَّك، وُعَذْيَقَها الُمرَجَّ يا ُجَدْيلََها الُمَحكَّ

وَنَطاِسيَّها الُمَجرّب؟ فانتفَض قائاًل، واْنتََهَض َصاِئاًل جائاًل: 

معاِشَر َمْن َحَضر، من البَْدِو والَحَضر. أِقُف اليوَم أمامُكم، 

ولسُت إماَمكم. عندي لكم َنبَأ َيقين، وقوٌل ُمبين َرصين. فلقد 

اللهجاِت  ، وأكمُل   اللّغاِت وأسماَها  أفضُل  َعرَبيّتنا  أّن  َعلِمتم 

وأغناَها. 

 رضعُت ِلباَنـــهــا دهــًرا طويــاًل

بـانــَة و الِفـطـامـــا ولم أقِض اللُّ

ـــي    هَي العربيُة الفصحـــى و ِإنِّ

سعدُت بحسِن صحبِتها ُغالمـا

خزائُنها جواهــُر ليــَس َتْفـَنـى 

من األلفاِظ تنتـظــُم الَكــالمــا

ثــراٌء فــي اشتــقــاٍق معجـمــيٍّ

وبين المفرداِت َتـرى اْنِسجامـا

معارُف محــدثــاٌت تحتـويــهــا

فـال تشكــو افتــقــاًرا واِنهـزامــا

وللتـعــريـــِب شـــــأٌن َأيُّ شـــــأٍن

مـامــا إذا مـا َأْحـَكـــَم الُغُيـــُر الزِّ

غدْت ُذُلاًل لـهـا ُغــَرُر المعـانــي  

ولم تشـهـْد مبانيـهـا اْنِثالمـا

وتحتضــُن العلـــوَم بـــال عنــاٍء

و ليَس َيِضيُر إن َلِقَيْت َمالما

إذا األثـــقـاُل نــاَء بــهــا رجــاٌل

اَد َتْحَتِمُل الِجَسـاَما فإنَّ الضَّ

٢٢٢٣ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



إبداعات أدبية

إن محبوَبتي كما تعلُمون، قد َرِغَب عنها البَُنون، وهتَُكوا 

عن  وَطَوْوا  َصْفًحا،  ِذكرها  عْن  وَضرُبوا  الَمُصون،  ِخدَرها 

إعراِبها كشًحا، وكأّني بها وهي تقوُل، وَتئنُّ كالَمعلوِل: 

أضاعوني َو َأيَّ فتًى أضـاُعـوا

ليوِم كريهـٍة وِســــداِد َثـــْغــِر

وُترسُل َعبرًة َحرَّى ، وَزفرًة تلَو أخرَى وتقول :

ِم ُجـــوِنـــي ِبالـــدَّ إنَّ َبِنيَّ َضرَّ

 ِشْنِشَنٌة َأْعِرُفَها ِمــْن َأْخـــَزِم

بعدهم  من  فخلََف  وَظرْف،  فصاَحٍة  أهَل  أوائلُنا  كاَن  لقد 

عندهم  الَعربيُّة  وأصبَحِت  رْف،  والصَّ النّحَو  نبذوا  َخلْف، 

أهوَن من ُقَعيْس، وهْم عليها أشأُم مْن ُطَوْيس. وما منُهم إال 

َجنَْت  أهلها  وعلى  رائش،  بسهٍم  أوُممسٍك  طاِئش،  عقٍل  ُذو 

َن ٱلَقالِين﴾،  َبرَاِقش. وأقول للَعققة الجافين : ﴿إِنِّي لَِعَملُِكم مِّ

أّيها  وأنتم  النَّاِصِحيَن﴾  ُتِحبُّوَن  الَّ  َولَِٰكن  لَُكْم  وََنَصْحُت   ﴿

دونكم   ، الّرواِجُح  األلباِب  أولي  ويا  الَجحاِجُح،  الغطاِرَفُة 

التَّنَال، وما أدراك ما التَّنَال؟ به ُتعَطى الرّغائُب وُتناُل، وُتفتُح 

ُلغوّي  اختباٌر  فهو  واآلماِل.  بالُمنَى  ويظفُر  واألقفاُل،  األبواُب 

الَعربيِّة.  لمهاراِت   ، اللّغوّيِة  الِكفايِة  لقياِس  ِمعيارّي  تربوّي 

َباريز.  أهل  لدى  والدِّلَْف  اإلنجليز،  توفَل  شهادُته  تشبُه 

ويلفُظُه  اليدان،  وتلمُسه  الَعيناِن،  تراه  ما  تعريَب  َيتَحرَّى 

اللساُن. يعيُد إلى الَعربيِّة النّاضرِة ، عصورها الزّاهية الزّاهرة 

بها  النّاطقين  إلى  ُموجه  وهو  ؛  الباهرة  الغابرة  وأمجادها   ،

فحبّذا  التّوظيِف،  إلى  َيتوُق  فَمْن  كاّفة.  غيرهم  وإلى  خاّصة، 

التكليُف، وَبٍخ َبٍخ بهذا  التّشريِف، ومن كان للعربيِّة ُمدّرًسا؛ 

َفلْيَْعُبِر النَّْهر، ومن َخَطَب الَحْسنَاَء لَْم ُيْغلَِها الَمْهر. إّنه يشمُل 

جميَع النّاِس، من الطبقاِت واألجناِس، ومنُهم: األئّمة والوُّعاظ 

رَُط  والُمفتون، واألطباُء والُقضاة والُمحامون، والُمذيعون والشُّ

أقسامه:  وِمْن  والياِفعون،  الصغاُر  والناشئُة   ، والُمهندسون 

، وَتناُل الوافد إلى بالِد  التّناُل األكاديميُّ ، أّيها العصاميُّ الكميُّ

لَبَّيك  وَتنَال  َظهير،  أقوى  فُهو  الّسفير  وَتنَال  األماِجِد،  الَعرَِب 

فيِه  لقائٌل  وإنِّي  شطرَه.  َم  َيمَّ من  أفلح  وقْد   ، والُعمرِة  للَحّج 

وما  َجناِنك،  في  ما  ألِق  له:  فقلنا  أشتاًتا،  أو  ُمجتمعًة  أبياًتا، 

َيِجيُش في ُحْسبَاِنك .فاندفع ُمنشًدا وُمغرًّدا: 

َطــــــرَق الســمــــــَع ســــــؤاٌل 

َنــــــاُل ؟ ذو مــــقـاٍم مـــــــا التَّ

هـــــــو مـقيــــــاٌس دقــيــــــٌق 

واخــتبـــــــــاٌر وامــتثــــــــــاُل

ـــــــــى    لمـــعــــايـــــــَر ُتــــــَرجَّ

راسخـــــــــــاٍت الُتـــــــــــــزاُل

هــــــَو للتوظيــــِف شــــــرٌط 

ليـــَس َيْخـفـــى يا رجـــــــاُل

يحـــرُس الضــــاَد ويحميـهــا 

ــــــــــــــزاُل إذا اشــــتـــــــدَّ النِّ

ْهـــــج وَفــَل فـــي النَّ يشبُه التُّ

فــــــال ُخـْلـــــــــٌف ُيـــَقــــــــاُل

لـسـُت َأْسُلــــو عنــــُه يــوًمــــا

َبـــــــاُل لـــــو أصاَبْتِنـــــــي النِّ

هـــــو للفصــحــــى جــمــــاٌل  

وجـــــــــــالٌل َو كـــمـــــــــــــاُل

ســـارعـــــوا دوًمـــــــا إليـــــــِه

ِلَتنالــــــــوا مــــــــا ُينــــــــــاُل

ـــــى" رَّ َحـتَّ ـِ "َلْن َتَنـــاُلـــوا البــ

فـــي ثنايـــاهــــــا الِمثـــــــاُل

 . الُمشين  اللَّحِن  من  الحصيُن،  الحصُن  هو  التّناَل  إن 

َفَحيََّهاَل بفنائه الرّحيِب ،والنُّزوَل النزوَل ِبرَْبِعِه الخصيِب. فلقد 

أكرَمِت الجزائُر مثواُه، وَتَقفَّْت شروَطه وخطاه، وحاَزت َقَصَب 

الّتي أجرَت  الِكنانِة،  أرَض  أَْنَس الأَْنَس  . وما  الّسبق وُمنتهاه 

كانت  وفيها  طريَقه،  األُْرُدنُّ  تنكبت  وما  امتحاَنه،  لمعلّميها 

ولَبِست   ، َعرَاِره  بشميم  فلسطيُن  وتمتّعت   . العريَقة  نشأُتُه 

أَلَْنتَِشيَنَّ فرًحا وفخرًا، حينما  َغاِره. وإني  إكليَل  أوزباكستان 

يدخل ديار الَعرِب ُطرًّا، وَيلُِجَها ُقْطرًا ُقْطرًا.

ــَقـــا  َو لــــي أمــــٌل فــــي اهلل أن َيَتَحــقَّ

قريًبا قريًبا مغـِرًبــا ُثـــــمَّ َمـــْشـِرَقـــا

ويحمَل هذا الفضَل سلطاُن ذو الِحَجا

ــــَقــا َو َمْن كان فينـــــا عاِلًمـــــا َو ُمَدقِّ

ـــًخـــا    ومن رفـــَع الرايـــاِت للعلــــِم ُشمَّ

اًقا إلـــى الخيــــِر ُمْنِفَقـــا َوَمْن كاَن َسبَّ

َفَمْن ِلِلسـاِن الُعـــــْرِب َغْيـــــُر نصيـــِرِه 

أبي خالٍد َمْن عاَش في المجِد ُمْعِرَقا

ى المحافــِل حــاضـًرا ومْن كان في َشتَّ

ــَقا َوفـــي سبـــِرِه األغــــواَر َدوًمــا ُمَوفَّ

وفي معجِم التاريــــِخ أكــبُر شــــاهـــٍد

ــــَقــا ـــَمــــاَك َتَألُّ فال َغْرَو إْن َفــاَق السِّ

ــــُل َزْوَرًة  فــيـا َأّيـــَهـــا الشيـــــُخ المبجَّ

ـــُح َباًبا كــــاَن باألمـــــِس ُمْغَلـــَقـــا ُتَفتِّ

ــــاِد يرجـــــو ِوَصاَلُكــــْم  َوِإنَّ َتَنـاَل الضَّ

ــــَقـــا؟ َفَهْل َحاَن َيْوٌم ِفيِه َيْجَتِمـــُع اللِّ

لَِك َعلَى ٱللَِّه ِبَعِزيز ﴾ َفنََطَق األَْشَهاُد ِبَقْوٍل وَِجيز : ﴿وََما َذٰ
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َغـويـُة راَسـاُت اللُّ الـدِّ
 في َغِريِب الَحِديِث الّنبِويٍّ الّشريِف

د. نبيل قصاب باشي

َغـويـُة راَسـاُت اللُّ الـدِّ
 في َغِريِب الَحِديِث الّنبِويٍّ الّشريِف

الَعاليّة" )المناِطَق الَغربيَّة من َنْجد وهي الِحَجاُز(، وال َنعنِي 

أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفقيُه ُلغٍة ُيعدُّ مْن ُفقهاِء اللُّغِة، فُهو َنبيٌّ ُمرَسٌل 

أرَسلَه اللُه لِتَبليِغ ِرسالتِِه للعالَِمين وَحْسب. 

َجّمًة مَن  َتمتلُك في ُبطوِنها َذخائَر  الَعرِب  ُلغَة  إّن   : ثانياً 

مْن  الَخليُل  استَنبَطها  التي  الُمهَملة  أو  الُمستعَملِة  الُمفرداِت 

 .)) الَعين   (( ُمعجَمه  علَيها  وَبنَى  األكبَِر،  االشتِقاِق  َتقاليِب 

وُلغُة َغريب الَحديِث َذخيرٌة ُمّدخرٌَة مْن هِذِه الّذخائُر الّتِي ُتعّد 

َرصيداً َمصرفياً ُلغوياً، أُوِصدْت أبواُبُه ليوٍم َيجُد فيِه أهُل هِذِه 

اللُّغِة َضالتَّهم إليِه، فهِذِه الَعولمُة التي َنعيُشها والَمعلوماتيُّة 

ُلَغوّي  لباِحٍث  تكوُن  رّبما  جاِنٍب،  كلِّ  مْن  ُتحاصُرنا  التي 

ِبناِء ُمصطلحاٍت َتعريبيٍة َجديدٍة من  َمعلُوماتّي ُفرجًة له في 

ُلغٍة َقديمٍة ال َيِجُد ضالتُّه إاّل ِبَها. 

 ثالثًا: ومّما َينبَغي التّنويُه إليِه أنَّ تناولَنَا َغريَب هِذِه اللُّغِة 

استقراًء واستِنتاجاً َمشفوَعيْن بالتّحليِل والتّمثيِل، إّنما كاَن في 

َغريب ُلغِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص دوَن َنظائرها مْن ُلَغِة النَّبيِّ الّتِي َوَرَدت 

نَن ؛ ألّن  في الّصحاِح وَروافِدها مَن الَمسانيِد والَمجاميِع والسُّ

رْت عنَد ُمصنّفيها وُمصنّفي  ُلغَة الَحديِث في هِذِه الَمراجِع ُسخِّ

الُفقهاِء الستِنباِط األحَكاِم الِفقهيِّة والتَّشريعيِّة، لَكوِنها َسهلَة 

التّناُول والَفهِم، بُحسباِنها ُلغَة "الَعاليّة" التي َتبوأْت ِريادَتها 

الُقرآِن  ُلغَة  لتُكوَن  الَمولَى  اختاَرَها  والّتِي  ُزِعم،  كما  ُقريُش 

الَكريِم. 

َتبيّنَْت  الَحديِث،  َغريِب  ِدراساِت  في  النَّظِر  ِخالِل  ومْن 

ِعلمياً  َتحليالً  النّبيِّ  ُلغِة  بتَحليِل  الخاّصِة  الدراساِت  ُندرُة  لي 

أعهْد  لْم  بْل   ، وَصوتياِتها  لِسانياِتها  وُعلوَم  ِفقَهها  َيتناوُل 

أحاط  َمنهجياً  َتناوالً  اللُّغوّي  الَمساِق  هذا  مثَل  تناوَل  َبحثاً 

بما أوَدَعه َتفسيُر الَغريِب من ُعلوٍم ُلَغويٍة وَنحويٍة وَصرفيٍة. 

الَخوَض  َيتَهيُّبون  الُمحَدثين مازاُلوا  الّداِرسين  فإّن  وبالُجملِة 

، وقد اقتَصَر الُمحّقُقون منُهم على طباَعِة  في ِغماِر هذا الَفنِّ

، وتهيّبوا الخوَض في تناُول مناهِجه تناُوالً  جلِّ كُتِب هذا الَفنِّ

علمياً سوى دراسٍة متواضعٍة - في منتصِف َسبعيناِت الَقرِن 

الفائت -  بسطِت البَحَث في حرَكِة تأليِف هذا الَفنِّ للدكتور 

َشاِكر الفّحام في َمعرِض َتوصيِفه وَتعليقاِته على مخطوطِة 

قْد َيقوُل قائٌل : ما الّذِي ُتضيُفه ِمثُل هذه الدِّراساِت في ُلغٍة 

ُموغلٍَة في الَغرابِة والِقَدِم إلى َرصيِد الَمكتبِة اللُّغوّيِة الَحديثِة، 

وِهي ُلغٌة َبعيدٌة عْن ُروِح الَعصِر، وعْن أَدبيّاِته وُمصطلَحاِته، 

وَمدارِسه األَدبيِّة واللُّغوّيِة الّتِي َنعيُشها اليَوَم ؟ َنقوُل: 

النّبوِيٍّ  الَحِديِث  َغِريِب  في  الدِّراساِت  هذه  ِمثَل  إنَّ   : أوالً 

اللَُّغويين  بتوقيَعاِت  الخاّصَة  األصليَّة  الوَثيقَة  ُتعدُّ  الّشريِف 

األَُول، الِّذين وَضُعوا َمعاييَر اللُّغة، وقّعُدوا َمقاييَسها النَّحويَة 

رفيَة، وَبنَوْا منها َمعاجَم األلَفاِظ ومعاجَم الَمَعاني؛ فَكيَف  والصَّ

َنقبُل ُلغًة ال أْصَل لها وال َنَسَب؟ بل كيَف َنقبُل ِخّصيصًة ُلغويًة، 

ُمحّققٍة،  ُموّثقٍة وال  أو ِصياغًة َصرفيًّة غيَر  َنحوّيًة،  قاِعدًة  أو 

وَفنُّ َغريِب الَحديِث كان الَمصدَر األّوَل لتَوثيِق ُجلِّ َخصائِص 

ِفقِه هِذِه اللُّغِة. إّن َغِريِب الَحِديِث النّبوِيٍّ إَذْن هو الوِعاُء األّوُل 

وَنحُن  وَصرَفها؛  وَنحوَها  ِفقَهها   : الَعرِب  ُلغَة  استَوَعَب  الَّذِي 

الَمكانّي  اللُّغوّي  والَقلَب  اإلْبداَل  ِبَحقٍّ  َنتعرَّف  أْن  َنستطيُع  ال 

اللَّفظيِّة،  والَمعنوّي والتّراُدَف، أو ما اصُطلِح عليِه بالُمثلّثاِت 

أن  أو  الّسماعيَّة،  الَمصادَر  أو  الُمختلفَة،  وأبنِيتَها  أوالُجموَع 

رفيِّة، أو بياِن أصِل  َنتعرَّف ما َشذَّ مْن ِبنيِة َبعِض األبنِيِة الصَّ

الَكلمِة، أو ما اختلََف مبْناُه الّصرفيُّ مع ائتاِلِف َمعناُه، أو ما 

الّصرفيِّ  البِناِء  أو  اإلْعراِب  باختاِلِف  الِفقهيُّ  ُحكُمه  اختلََف 

أو البِنيَِة اللّفظيِّة.. ال َنستطيُع أن َنتعرَّف كلَّ ذلَِك وغيرَه من 

َحديِث  َغريِب  من  الثَّّر  اللُّغويِّ  الوِعاِء  هذا  دوَن  اللُّغِة  َقضاَيا 

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

   إّن ُلغَة الَغِريِب – بعاّمٍة – هي َعقٌد َشرِعٌي بين األصِل 

وَمعاجِم  لَفٍظ  َمعاجِم  من  اللُّغِة  ُفروِع  َجميِع  وبيَن   ، اللُّغويِّ

ُتردُّ  وهل  َشهادٌة،  لُهم  ُتردُّ  ال  ُشهوٍد  بتوقيِع  َممُهوراً  َمعنَى، 

َشهادُة ُلغِة الُقرآِن والَحديِث الّشريِف وَشهاداُت األْعراِب وُوفوِد 

ُمختلَفٍة،  بلُغاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  إلى  َتِفُد  كاَنْت  الّتِي  الَعرِب 

ُقرّاُء  اعتَمَدها  ُقرآنيًّة  ِقراءاٍت  ُلغاِتها  مْن  َكبيٌر  َشطٌر  أصبََح 

الُقرآِن، وَتوافَق َعليها َجْمُع الُمسلميَن الَغفيُر، مْن َعهِد ُنزولِها، 

وإلى َيوِمنا هذا، وإلى َيوِم َيرُث اللُه األرَض وما َعلَيها ؟؟ 

ومَن الُمستحَسِن التّنويُه إلى أّننا َنعنِي بَغريب ُلغِة النَّبيِّ 

"َعرَِب  َغيِر  مْن  الَعرِب  َقبائَل  بها  َخاَطَب  التي  اللُّغَة  ملسو هيلع هللا ىلص 
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أو ما استعَملَه الَعرُب وليَس في كالِمِهم. وُيالحُظ في َهَذين 

الَفصلَين أّن ُلغَة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كانْت اللَّبِنَة األولَى في تأسيِس ِعلم 

ِفقِه اللُّغِة ؛ وبذلك ُيعّد هذا الِفقُه الرائَد األّوَل والوعاَء األسبََق 

وتياِت  لُعلوِم اللِّسانياِت والصَّ

َيقوُل مازُن الوَعر : " كاَنْت استِفادُة اللَّساِنياِت مَن التُّراِث 

بعَض  أنَّ  من  الرّغِم  على  َغيرِه،  من  أكثَر  الَعربيِّ  اللُّغويِّ 

الباِحثين اللِّسانيين الَغربيين ال َيعترُفون بهِذِه الَحقيقِة، ذلَك 

انِعكاٌس  إّنما هو  العربيَّ  اللُّغويَّ  التُّراَث  أنَّ  تَهم هي  ألّن حجَّ

وِحفٌظ للتّراِث اللُّغويِّ اإلغريقيِّ إالَّ في بعِض َفرضياِته الدَّالليّة 

الَجديدِة". 

وقد أكملُت الَمنهَج اللُّغويَّ لِفقِه ُلغِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، من ِخالِل 

التّراُدِف واالشتِراِك والتّضاّد واإلتباِع والُمزاوَجِة؛ وهي اللَّبِناُت 

اللِّسانياِت  ِعلِم  لبناِء  األّوُل  األّساُس  منها  َيتشّكُل  الّتِي  األولَى 

الَعربيِّة  اللُّغوّيِة  علوِمنا  في  عليه  اصُطلِح  الّذِي  والّصوتياِت 

بعلم ِفقِه اللّغِة.

الَخصائِص  بهذه  الَعربيِّة  تفرِّد  إلى  ألَمحُت  ما  وَكثيرًا     

اللُّغويِة، الّتِي يتَحقَّق إعجاُزها في أنَّ جلَّها يتالءُم مع ما َتنزُع 

إليه ِفطرُة اإلنساِن، من َميٍل إلى االستِرواِح والتَّخفيِف، وإلى 

))الدَّالئل في غريب الحديث((  للقاِسِم بن ثابٍت السرّقسطّي 

في َفصلٍة من َمطبوعاِت مجلِّة َمجمِع اللّغِة الَعربيِّة بِدمشَق. 

ُلغِة  في  والّصوتياِت  اللِّسانيات  ُعلوِم  تأصيَل  َتناولُت  لقد 

النّبيِّ كاِشًفا عن َمنهِج ُلغِة النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص من ِخالِل َثالثِة ُفصوٍل؛ 

اللّفظيِّة،  البِنيِة  َضبِط  تأثيَر  منها  األّوِل  الَفصِل  في  َكشفُت 

وتأثيِر الُمثلّثاِت اللّفظيِّة الُمتّحَدِة الَمعنَى، والُمختلَفِة المعنى 

في َتفسيِر الغريب، الّذِي َيختلُف َمعناُه باختاِلِف َضبِط َمبناُه، 

أو ما كاَن ُمختلفاً في َضبِط َمبناُه على الرغِم مْن كوِنِه ُمؤتلفاً 

في َمعناُه.

ِفقِه  لِعلِم  أّصلْت  الّتِي  اللّغويَة  الَخصائَص  استنبطُت  ثّم 

ِخالِل  من  واللِّسانيِّة،  الّسياقيِّة  وِدالالِتها  والّصوتياِت  اللُّغِة 

الُمعلَّل،  الَحديِث كاإلْبداِل  َتناولْت َغريَب  الّتِي  اللُّغوّيِة  الوُُجوِه 

واإلْبداِل في َمخارِج الُحروِف الُمتقارَبِة والُمتباعدِة، سواٌء أكان 

في  وخلُْصُت  اَلِمها،  في  أم  َعينِها  في  أْم  الَكلمِة  فاِء  في  ذلَك 

من  بالَقلِْب  اللُّغوُيون  َعليها  اصَطلَح  آليٍّة  إلى  الثّالِث  الَفصِل 

ِخالِل َنوعيِه : الَمقلوِب الُمتصرِّف، والَمقلوِب غيِر المتصرِّف. 

الّدخيِل  للُمعرَّب  كان  ما  على  الَفصِل  هذا  نهاَيِة  في  ودلَّلُت 

من َدوٍر في َتفسير الَغريِب، وإمازِة ما كان فاِرسياً ثّم ُعرَّب، 

االنبِساِط في ِجهاِز أعضاِء النُّطِق مْن حيُث تعاملُه مع َمخارِج 

إلى  اآلَخُر  ُهو  َيميُل  الّذِي  معيِّ  السَّ الِجهاِز  مع  أو  الُحروِف، 

الَعرَب  وَجْدنا  ولهذا  الُحروِف؛  ِصفاِت  َسالسِة  من  ُيريُحه  ما 

َتطلُب اإلْتباَع والُمزاوَجَة، وَترغُب عن الَهمِز والتّضعيِف، طلباً 

َقوانيَن  وَتتجاوُز  اإلْعراَب  َتترُك  بْل  والتّخفيِف؛  لالستِرواِح 

ُنطق  لثِقل  وتجنُّباً  للِخفَّة،  َطلباً  َمعاييرَهما  وُتخالُف  اللّغِة، 

الُحروِف، وَنشاِز أصواتها في آٍن َمًعا.

ثّم َكَشفُت عن الوُجوِه النَّحوّيِة والّصرفيِّة التي امتاَزْت بها 

ُلغُة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَدالالُتها الّسياقيُة واللسانيُّة والّصوتيُّة، وأشرُت 

َتفسيِر  في  والَمعنوّيِة  البِنيوّية  الُجموِع  ِدالالِت  تأثير  إلى 

الَغريِب،  وأَفضُت في الَحديِث عْن أبنيِة ُجموِع التّكسيِر، وعّما 

استَوَى فيه الجمُع واإلفراُد، وما كاَن واحداً بَمعنَى الَجمِع أو 

االثنَين. وتناولُت  أو  الواِحِد  بَمعنَى  َجمًعا  كاَن  ما  أو  االثنَين، 

َتفسيِر  في  أثٍر  من  الَمحذوِف  إلضماِر  ما  الثّاني  الفصِل  في 

الَغريِب، ثّم أحَصيُت الوُجوَه النَّحوّيَة جميَعها، وما َورَد فيها 

من ُلغاٍت َسماعيٍّة أو ِقياسيٍّة أو شاّذٍة، وَكَشفُت عن توظيِف 

فنِّ َغرِيب الَحديِث  لَمعنَى الَغريِب وِدالالِته وَمراِميه كوُقوِع 

، أو  ) ال( في ماِضي الِفعِل بَمعنَى )لْم(، أو كالتّعُجب الّسماعيِّ

ما كاَن من إرادِة اللّفِظ بشطِر الكلمِة أو بُحروٍف منها، أو ما 

جاَء من ُلغاِت الَعرِب في  ) بخ بخ (  و ) واهاً وآهاً (  ومعاني 

) َقط ( و )كأّين ( وغيُر ذلك كثيٌر. 

َصرفيٍة،  أبنيٍة  مْن  الَحديِث  َغريِب  في  َوَرَد  ما  وَتناولُت 

لوُُجوه  كاَن  بما  التّفسيَر  هذا  ،وأَْثرَْت  َغريبِِه  َتفسيِر  َخَدَمْت 

َمبانيها وَمعانيها مْن َدوٍر فاِعٍل في َتحقيِق هذا الَغرِض. 

مـازُن الـَوعـر :
 » كاَنْت اسِتفادُة 

راِث  ساِنياِت مَن التُّ اللَّ
غويِّ الَعربيِّ أكثَر  اللُّ

من َغيِره، على الّرغِم 
من أنَّ بعَض الباِحثين 

اللِّسانيين الَغربيين ال 
َيعترُفون بهِذِه الَحقيقِة، 
َتهم هي أنَّ  ذلَك ألّن حجَّ

غويَّ العربيَّ  راَث اللُّ التُّ
إّنما هو انِعكاٌس وِحفٌظ 

غويِّ اإلغريقيِّ  للّتراِث اللُّ
إالَّ في بعِض َفرضياِته 

اللّية الَجديدِة«.  الدَّ
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الِقَراَءُة ُأُفًقا للِكَتاَبِة:
 َكيَف َتبِني الِقَراَءُة الَكاِتَب الَعِميَق؟ 

د. سعيـد سهمـي

إحدَى  في  ُحَسين  َطَه  الرّاِحِل  الَمصريِّ  الَكاِتِب  مَع  لِقاٍء  في 

األَدِب  أعِمَدِة  مْن  بُنخبٍة  َجمَعُه  الَعربيِّة،  التِلَفاِزيَِّة  الَقنَوات 

الَعربيِّ أمثَاِل َنِجيب َمحُفوظ ويوُسف الّسباعيِّ وعبد الرّحَمن 

َطَه  ُيلّح  َبَدوي،  الرّحَمن  وعبد  َمنُصور  وأِنيس  رقاِويِّ  الشَّ

ُحَسين على الِقراَءِة والِقراَءِة الَغزيرِة والَعميَقِة َشرًطا للِكتاَبِة 

وُيؤاخُذهم على التّقصيِر في الِقراَءِة، ُمعتبِرًا أّن الكاِتَب الَّذي 

ِكباِر  َحاَل  هَذا  كاَن  وإذا  َيكُتُبه.  فيَما  َعميًقا  َيكوُن  ال  َيقرأُ  ال 

في  التّقصيِر  من  َنوًعا  ُحَسين  َطَه  فيهم  وََجَد  الَِّذين  الُكتّاِب 

الِقراَءِة، فإنَّ الَقضيَّة اليَوَم ُتثَاُر بشكٍل أكبَر في َزَمٍن َتَضاَءلَت 

فيه الِقراَءُة لَدَى الُكتَّاِب الَعرِب، وَكُثرت فيِه االنِشغاالُت بأُموِر 

الَحياِة الَّتي َتطَغى عليَها الرَّقِميُّة والوَسائُط اإللِكتُرونيُّة.

َتفاُعُل الِقراَءِة والِكتاَبِة
إنَّ َتوزيَع الباِحِث والُمثَّقِف ُمهّمتَي الِقراَءِة والِكتاَبِة أْمٌر ليَس 

بالَهيِّن، وإنَّما َيتطلُّب َخلَق األْجواِء الُمناسبِة لذلَك، أو ما ُيمكُن 

َتوزيِع  عبر  الِكتاَبة،  ُطُقوَس  و  الِقراَءِة  ُطُقوَس  ُنَسّميَُه  أْن 

َيختاُر  مْن  الُكتّاِب  فِمَن  َعادٍل،  بَشكٍل  تَين  الَمهمَّ بين  الوَقِت 

الِقراَءَة لَياًل لِيَكُتَب بالنّهاِر، ومنُهم مْن َيقرَأ َنهاًرا وَيكتُب لَياًل؛ 

َتختلُف  كما  آَخَر،  إلى  َشخٍص  مْن  َتختلُف  الِكتاَبِة  فُطُقوُس 

ُطقوُس الِقراَءِة،  ولَهَذا ال ُيمكُن للَكاِتِب أْن َيكُتَب بَمْعِزٍل عن 

الِقراَءِة. فنَحُن ال َنقرأُ لنَكُتَب وإّنما َتأتي الِكتابُة َطواعيًّة، وبعَد 

الِكتاَبِة  حاِفَز  بوَصِفها  الِقراءِة  بَجمالياِت  ذاِكرُتنا  ُتشَحَن  أْن 

َحيواٍت  َنعيُش  وَتجعلُنا  َشخصيتَنا  ُتنَّمي  فالِقراءُة  ووَقوَدها، 

َنستفيَد من  أْن  ُيمِكننا  الَعّقاُد، فال  َيرَى  َكثيرًة وُمتنوعًة، كما 

َتجارِب اآلَخرين َبعيًدا عن الِقراَءِة، في َزَمٍن َنعيُش فيه َحياًة 

َقصيرًة وَضيّقًة.

مْن ِجَهٍة أخرَى، فإّن الكاِتَب الَّذي َيقرَأ َكثيرًا ال ُبدَّ أْن َيكوَن أكثَر 

ُعمًقا مْن َغيرِه فيَما َيكتُبه، فما َيكتُبه َكثيرًا ما َيكوُن له َطعُم 

تَجارِب الِكتاباِت الّساِبَقِة الَّتي ال ُبدَّ أن ُتنمِّي َمهاراِته في َفنِّ 

الِكتاَبِة، وما الِكتاَبُة في الواِقِع ِسوَى ِنتاِج ما َيبَقى في َذاِكرِة 

ما  وَهذا  وُنصوَصهم،  اآلَخريَن  َتجارَب  َيقرأَ  أْن  بعَد  الكاِتِب 

 )M. Bakhtine( وباِختِين )R. Barthes( ُيطلُِق َعليِه َباْرت

وجينيت )G. Genette( وغيُرهم ظاِهرَة التَّناصِّ أو التّفاُعل 

ي، أما الَكاتُب الَّذي ال َيقرَأ فإنَّه َغالبًا ما َيلتِقُط َماّدَة ما  النّصِّ

َيكتُبه من الَفراِغ ومن الواِقِع الُمَشوَّه، فُيِعيد ِصناعَة هذا الواِقِع 

ِة األّوليِّة  ِعوََض َتغييرِه والتّأثيِر فيِه، وذلَك الفتقاِرِه إلى المادَّ

والتّاريِخ  والَفلَسفِة  الِفْكِر  لُكُتب  لِِه  َتأمُّ مْن  النابَعِة  للِكتاَبِة 

ُق له تلَك الُقدرَة على اإلبَداِع والِكتاَبِة. وَغيرِها مّما ُيحقِّ

اِب الَيوَم واقُع الِقراَءِة َلَدى الُكتَّ
يبُدو، لألَسِف، أنَّ األغلَبِيَّة من الَّذين َيكُتُبون اليَوَم ال َيقَرؤون 

بَشكٍل َكاٍف، وال ُتهّمُهم الِقيمُة الِعلميُّة واإلبداِعيُّة لما َينُشُروَنه، 

إمكاِنياِت  انتِشاِر  مع  ِسيّما  ال  هرَِة،  الشُّ َيبَحثون عن  ما  بَقدِر 

النَّشِر وتواُفِر الَمطبَعاِت، وَتباُيِن ُشروِط النَّشِر مْن َمكتبٍة إلى 

اإللِكتُروني،  النَّشِر  إمكاِنياِت  من  الرَّقِميُّة  أَتاَحتُه  وما  أخرَى، 

فِمْن  واإلبَداِع؛  األَدِب  على  اإليَجابّي(  )بمفُهومها  الرَّقاَبِة  وِقلِّة 

قبُل كانِت الَمطبعاُت ال َتنُشر إاّل ما َيستَحّق النَّشَر، أما اليَوَم 

وأصبََح  الّساِبَقِة،  للّشُروِط  َتخَضُع  ال  الِكتابُة  أصبََحِت  فقْد 

فبَعُضهم  َيكتُبه،  ما  ِبقيَمِة  ال  َيكُتُب،  ما  بَغزاَرِة  َيفتِخُر  الَمرُْء 

َيكُتُب كلَّ َشهٍر ِكتاًبا، ومنُهم مْن لْم َيلِِج الَمدرسَة وال َمرَّ بأيِّ 

ُمتعّددٍة،  ُمسّمياٍت  َتحَت  الُكُتِب  َعشراِت  َيكُتُب  ِعلميٍّ  َتكويٍن 

وَغيِر ُمصنَّفة ِضمَن أيِّ َمجاٍل ِعلميٍّ أو إبداِعيٍّ وَمَع ذلَك َذاَعت 

ُشهرُته، على الرُّغِم ِمْن ُخلوِّ ما َيكُتُبه مْن أّيِة َجوَدِة أسلُوبيٍّة أو 

إبداِعيٍّة أو ِعلميٍّة، وقْد أتاَحْت َمواقُع التّواُصِل االجتِماعيِّ اليَوَم 

. هرَة كيَفَما كاَن ُمستَواه الِعلميُّ لإلنَساِن أْن ُيحّقَق الشُّ

الَبحُث الجاِمعيُّ وُمشِكُل الِقراَءِة
الطالَِب  َتِجُد  ما  غالبًا   - نا  ُتهمُّ التي   - الَعربيِّة  الَجامعاِت  في 

صاِت الجاِمعيِّة ُيعرُِض عن الِكتاِب  الباِحَث في ُمختلِف التَّخصُّ

وُيكّرر  فُيعيد  ُمقّدماِتها،  وعلى  الُكُتب  ُخالصاِت  على  وُيرّكُز 

ما ِفيها، وهِذِه النَّاِزلُة َتجعُل الِكتابَة البَحثيَّة غيَر ذاِت َمعنَى؛ 

مَن  بُنتٍَف  االستِشهاُد  إال  الباِحَث  الطالَِب  ُيهمُّ  ال  أصبََح  َحيُث 
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من  خاِطفٍة  ُجمٍل  َبتِر  إلى  َيعِمُد  بَحيُث  والَمراِجِع،  المصاِدِر 

الِكتاِب والَّتي قْد َتتَعارُض أفكاُرها مَع ُجمٍل في مواِقَع أخرَى 

مَن الِكتاِب نفِسِه دوَن أن َيفطَن إليَها.

الُبُحوِث  على  الُمشرفيَن  َبعَض  أّن  َنِجُد  الُمشِكُل حيَن  وَيكُبُر 

ُيكلُّفون  ال  الباِحِث  الطالِِب  بُمناَقشِة  والَمعنِيين  الجاِمعيِّة 

ِق فيِه، بَحيُث  كِل الَكافي للتّعمُّ أنُفَسهم َعناَء ِقراءِة البَحِث بالشَّ

َيقوُمون بقراَءٍة َمسِحيٍّة لما ُكتَِب، ال ِسيّما إذا كاَن البَحُث َغيَر 

الَمصادِر  إلى  َيعوُدوا  أن  ِبِهم  َحِريًّا  وكان  ُتذَكُر،  فائَدٍة  ِذي 

والمراِجِع ِقراَءًة وَبحثًا وَتنِقيبًا، وُهو ما َيجعُل البَحَث في غالِِب 

األحياِن َعَمالً َمكروًرا، أِضْف إلى ذلَك أّن الطالَِب - في الغالب - 

ال ُيكلُّف َنفَسه َعناَء الّذهاِب إلى الَمكتباِت الجاِمِعيِّة والتّواُصِل 

مع الجاِمعاِت العالَِميِّة والَعودِة إلى ُخالصاِت الُبحوِث كي ال 

َيتِمَّ َتكراُر ما َسبََق إنجاُزُه مْن ُبُحوٍث. 

هِذِه الُمعضلُة ُتسِهم - دون شك - في تراُجِع البَحِث الِعلميِّ 

صاِت بمثاَبِة َشيٍء   ، وَتجعُل الَعمَل في ُمختَلف التَّخصُّ الَعربيِّ

ُف  وَيتَوقَّ البَحُث  َينتَهي  بحيُث  غيَر،  ال  رورُة  الضَّ تفرُضُه 

هاَدِة الجاِمعيِّة.  بُحُصول الطالِِب على الشَّ

َهَوُس الِقراَءِة ِعنَد َبعِض الُكّتاِب
البِيبلُيومانيا  أو  الِقراَءِة،  َهوََس  أو  الِقراَءِة،  إْدَمــاَن  إّن 

أشَهُر  ِمنُه  َعاَنى  والَّذِي  اإلنجليزّيِة،  باللًّغِة   )Bibliomania(

 Thomas( فيليبس  ُتوماس  َعَشَر  التّاِسِع  الَقرِن  في  قاِرٍئ 

Phillipps(، َعاَنى ِمنُه - أيًضا - َبعُض َعمالقِة األَدِب والِفْكِر 

فيما َمَضى؛ نجُد ذلَك في تجاِرَب ُمتعّددٍة على الكاِتِب الَعربيِّ 

الُكتّاِب  َبعُض  عاَشَها  َتجاِرُب  وهي  إليها،  َيعوَد  أن  اليوَم 

على  "الِفرَدوَس  َيتخيُّل  كاَن  الَّذي  ُبورخيس  أمثال  الَغرِبيين 

َشكِل َمكتَبٍة"، وباشالر الَّذي كان َيدُعو اللَه كلَّ َصباٍح "اللهمَّ 

اِعُر الَفرنسيُّ  أْعِطنا ُكُتبًا َكفاَفنا"، ومْن أشَهِر هؤالِء َجميًعا الشَّ

الُمؤّرُخون  َيذكُر  الذي   ))André Chénier شينيي  أندري 

أّنه في وقِت إعداِمِه، كان َيقرَأ ِكتاًبا لُسوفوكليس والَجالّدون 

َيقَطُعون الُرؤوَس بالِمْقَصلَة، فلما حاَن َدوُرُه، َثنَى ركَن الورَقِة 

كي ُيعلَّم على الَصفَحِة التي وََصَل إليها، ثم َدسَّ الِكتاَب في 

َجيبِِه، وَمَضى إلى الِمْقَصلَِة.  

ومن الُكتّاِب الَعرِب ُيمكُننا أْن َنذُكَر َطَه ُحَسين الَّذي لم َتمنْعه 

حاّسِة  على  اعتِماًدا  الُكتِب  آالِف  ِقراءِة  من  البَصريَُّة  عاهُتُه 

ُمؤلَّفاتهم  ِبَشأِن  ُكتِب  ما  حتى  َيقرُؤون  ال  الكتّاِب  بعض  إنَّ 

من ُبحوٍث وغيرِها فُيحافُظون على األفكاِر نفِسها واألسلُوِب 

ِبَشأِن ُمؤلَّفاتهم  لَُعوا على ما ُيكتُب  أنَُّهم لو اطَّ نفِسِه، والَحقُّ 

والتّجديِد  التّغييِر  من  َنوٍع  إلى  بحاَجٍة  أّنُهم  لوََجُدوا  بُعمٍق، 

ابقِة. وإعاَدِة النََّظِر في َتجاِرِبهم السَّ

4- القراءُة تصنُع الَموهبَة
في  َيقرأُ  فحيَن  الكاِتِب؛  َموهبَة  ُتنتُج  الَّتي  هي  الِقراَءَة  إّن 

ِق ال ُبدَّ أن ُتحّفزَه هِذِه  َموضوٍع ُمعيٍّن بذائَقِة الُمبدِِع  الُمتذوِّ

َة تكوُن لديِه الُقدرُة على اإلنتاِج  الَعمليُّة على الِكتاَبِة، ومْن َثمَّ

واإلبَداِع، والَحقُّ أّن طلبََة الجاِمعاِت الُمطالَبين بإنجاِز ُبحوٍث 

صاتهم حتّى  جامِعيٍّة ُهم في حاَجٍة لُمراكَمِة الِقراَءِة في َتخصُّ

َيستطيُعوا اختياَر موُضوعاِت ُبُحوثهم العلِميِّة.

مِع، ولَعلَّ ما َكتَبَه مْن ُعمٍق ِفكريٍّ وَمعرفيٍّ لم يكْن ِسوَى  السَّ

َنتيجٍة لتلك الِقراءِة الَغزيرَِة، كما ُيمكُن التذكيُر بَعبَاس محُمود 

الَعّقاد الذي َترََك ُكتبًا َكثيرًة تجاوزِت ِمائَة كتاٍب في ُمختلِف 

أشكاِل الَمعرفِة وُفنوِن الَقوِل، وكاَن يقوًل: "أحبُّ الُكتَب؛ ألّن 

َحياًة واحَدًة ال َتكِفيني".

ِلَماَذا الِقراَءُة؟ 
الِقراَءُة هي - أواًل وقبَل كلِّ َشيٍء - ُجزٌء ال َيتََجزّأ من اإلنساِن 

َسواٌء أكاَن ُمثّقًفا أْم لْم َيُكن، بل إّنها َضروريٌة من أجِل َخلِق َنوٍع 

 Marcel( من التّواُزِن النّفسيِّ لكلِّ َفرٍد، ولذلَك كان بروست

وَعبْر   ،")amitié( صداَقٍة  بمثاَبِة  الِقراَءَة   " َيُعّد   )Prouste

أّمٍة  َتخيُّل  ُيمكُن  وال  وَترَتقي،  والّشعوُب  األَمُم  تتقّدُم  الِقراءِة 

الُحصوُل  ُيمكُن  ال  الَّتي  الَمعرفِة  على  االعتِماِد  دوَن  تقّدَمْت 

َعلَيها َخارَج الِكتاِب.

١- الِقراَءُة َتصُقُل أَدواِت الِكتاَبِة 
آلِيّاُت  لديه  َستَتجّدُد  َكثيرًا  َيقرَأ  الذي  الكاِتَب  أّن  َشكَّ  ال      

األسلوِب  اجتِراِر  ِعوَض  وُلَغتِه  أسلوِبِه  في  فيطوُِّر  الِكتاَبِة 

َنفسِه، فالكاتُب الَّذي لَديِه َثقافٌة واِسعٌة َنتيجَة تعدُِّد قراءاِتِه ال 

ُبدَّ أن يُكوَن لَديِه أسلُوٌب َقويٌّ وَعميٌق في الِكتاَبِة، يقوُل أندري 

أوزولياس "ال َشيَء ُيمِكُنُه أْن ُيعلَِّمك الِكتابَة  أكثََر مْن إتقاِنَك 

لِفنِّ الِقراَءِة".

٢- الِقراَءِة ُتعّمُق ِفْكَر الكاِتِب
ُمعيٍَّن  موُضوٍع  في  َيكُتَب  أْن  ُيريُد  الَّذي  الكاِتِب  على  َينبَغي 

أنَّ  ِسيّما  ال  َنفِسه،  الَموضوِع  في  اآلخُرون  كتَبَُه  ما  يقرَأ  أن 

الوَسائَط الَحديثَة أتاَحْت هذه اإلمكاِنيَّة بَشكٍل لْم يكْن ُمتاًحا 

مْن َقبُل، وسُيقّدُم للقاِرئ ُعصاَرَة ما َقرَأه من َتجارَب، ثمَّ ال ُبدَّ 

أن ُيضيَف إليها من ُروِحِه وِفكرِه.

اتيِّ 3- الِقراَءِة َتبني َمَلكَة الّنْقِد الذَّ

"ال ُيمكُن للَكاِتِب أْن 
َيكُتَب بَمْعِزٍل عن 

الِقراَءِة. فَنحُن ال َنقرُأ 
لَنكُتَب وإّنما َتأتي 

الِكتابُة َطواعّيًة، وبعَد 
أْن ُتشَحَن ذاِكرُتنا 
بَجمالياِت الِقراءِة 

بَوصِفها حاِفَز الِكتاَبِة 
وَوقوَدها"

٣٢٣٣ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 
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ـََيـاُت  الُمَثـّن
ـَغـــِويِّ ــــَراِث اللُّ فــــي الـتُّ

د/ إبراهيم سند إبراهيم 

في  )ت245هـ(  البَغداديِّ  َجعفٍر  أبي  عند  َنجُده  وما 

يَا ِبِه(،  كتابه: )ما َجاَء اسَماِن أحُدُهما أشَهُر مْن َصاِحبِه فُسمِّ

وهذا الِكتاُب َيشتَِمُل على ِسٍت وأرَبعيَن لَفظًة ُمثنّاًة، وقد َنشرَه 

ُمحّمد ُحَميد اللِه في مجلَِة الَمجمِع الِعلميِّ الِعراقيِّ في الَعدِد 

الّساِبِع واألرَبعين.

فألَفَّ  )ت351هـ(  اللُّغويُّ  الَطيِِّب  أُبو  بعَدُهما  جاَء  ثمَّ 

الّديِن  ِعزِّ  بتَحقيِق  الِكتاُب  هذا  ُنِشر  وقد  )الُمثَنَّى(،  ِكتاَبُه 

التّنوخيِّ في مجلَِة الَمجمِع الِعلميِّ الَعرَبيِّ بُسورَيا في الُمَجلَِّد 

الخاِمِس والثاَلثين الُجزأيِن )الثّالِث والراِبِع( عاَم 1960م، ثم 

أُِعيد َنشُره في العاِم َنفِسه في ِكتاٍب ُمستِقلٍّ ِضمَن َمطبوعاِت 

الَمجمِع الِعلميِّ بِدمشَق، وقْد َقّسَم أُبو الَطيِِّب اللُّغويُّ الُمثنَّياِت 

]َتقسيًما ِدالليًّا[ إلى َعشرِة أصنَاٍف، هي:

ِمثُل  َصاِحبِه،  اسِم  على  أحِدِهما  اسُم  َغلََب  االْثنَاِن   )1

قولِِهم: )الُفراَتان(: لِدجلََة والُفرَاِت.

2( االْثنَاِن َجَمعهما في التّثنِيَِة اّتفاُق اسَميِهما، ِمثُل قولِِهم 

)البَاِئَعان(: للبَائِع والُمشتَري؛ ألنَّ الُمشتَري أيًضا َبائٌع، ُيقاُل: 

يَء إذا اشتََريُتُه. ِبْعُت الشَّ

ِمثُل  صاِحبِه،  َنعِت  على  أحِدِهما  َنعُت  َغلََب  االْثنَاِن   )3

قولِِهم )األسَمرَان(: للُخبِز والَماِء، والماُء ليَس بأْسَمَر.

قولِِهم  مثُل  نعتَيْهما،  الّتفاِق  التّثنِيَِة  في  ُجِمعا  االْثنَاِن   )4

. )األْصَمَعان(: للرَّأِي الَحاِزم والَقلِب الذَّكيِّ

على  للدَّاللَِة  اللُّغويُّ  االستِعَماُل  أوَجَدها  ألفاٌظ  الُمثَنَّيَاُت 

)الُعَمران(  كقولهم:  ُمحدٌَّد،  َرابٌط  َبينَهما  َيجَمُع  اسَميِن 

لألَذاِن  و)األَذاَنان(   ، واألمِّ لألِب  و)األَبوَان(  وُعَمَر،  َبْكٍر  ألبي 

مِس والَقَمر، و)البَصرَتان( للبَْصرَة  واإلَقاَمِة، و)الَقَمران( للشَّ

والُكوَفة، و)الَمشرَِقان( للَمشِرق والَمغرِب، و)البَائَعان( للبَائِع 

َة  لَمكَّ و)الَحرَمان(  واللَّْحِم،  للَخْمِر  و)األْحَمرَان(  والُمشتَري، 

للذََّهِب  و)الَحَجران(  والَفْرِج،  للبَْطِن  و)الَغاَران(  والَمدينَِة، 

أيًضا:  لهما  وُيقاُل  والنََّهار،  لِلَّيِل  و)الَجديَدان(  ِة،  والِفضَّ

األَجدَّان، والَفتَيَان، واألَْهرَمان، واألْحَدَثان، والَجَذعان،... إلخ.

َفظاِهرُة الُمثَنَّيَاِت َتُقوُم على إيجاِد الُمتكلِّم لَفًظا َيجمُع في 

فاِت الُمشتَرَكة بيَن لَفَظيْه؛ ولها وظيَفٌة  َخصائِصِه إحدَى الصِّ

االستِعماِل  في  َجديَدٍة  ألفاٍظ  وَتوليِد  الَعربيَِّة  ُنُموِّ  في  باِرَزٌة 

يْت بهذا االْسِم؛ ألنَّها َتُدلُّ على ُمثَنَّى، كما أّن  ، وقْد ُسمِّ اللَُّغويِّ

رفيَّة َتنتَهي باأللِِف والنُّوِن في حالَِة الرَّفِع، أو الياِء  ِبنيتَها الصَّ

والنُّوِن في حالَتَي النَّصِب والَجرِّ كالُمثَنَّى َتماًما، وَتقوُم على 

اإليَجاِز في الَكالِم، والتّعبيِر بألَفاٍظ َجديَدٍة عن الَمَعاني الَّتي 

َيقِصُدها الُمتكلُِّم.

، فالتّلِقيبيُّ إذا أُفرِد لم  والُمثَنَّيَاُت َنوَعان: َتلِقيبيٌّ وَتغلِيبيٌّ

إطالُقُه على  َيِصحُّ  التّثنِيَِّة، وال  لَُه في  الَموُضوَع  الَمعنَى  ُيِفْد 

ييِن، فإذا أُفرَِد هذا الُمثَنَّى بَحذِف األلِِف و النُّوِن ال  أََحِد الُمَسمَّ

َيِصحُّ إطالُقُه على أَحِدهما، نحو: )الرَاِفَدان( لِدجلََة والُفرَاِت، 

من  الُمتغلِّب  على  إطالُقُه  َصحَّ  أُفرِد  إذا  التَّغليبيُّ  الُمثَنَّى  أما 

مِس والَقَمر، َيِصحُّ إطالُق الُمفرَِد  االْثنَيِن، نحو )الَقَمران( للشَّ

على أَحِدهما وُهَو )الُمتغلِّب ِمنُهما(.

في  الُمثَنَّيَاِت  بظاِهرَة  وَحديثًا  َقديًما  اللَُّغوُيون  اهتَمَّ  وقد 

يِت )ت244هـ( في  الّسكِّ ابِن  َنِجُده عند  ما  ذلَك  اللَُّغِة، ومْن 

أربَعِة  في  اهرَة  الظَّ َتناَول  َحيُث  الَمنِطِق(؛  )إْصاَلح  كتاِبِه 

على  أحُدُهما  َيغلُب  واالسَماِن  ُمثَنَّى،  َجاَء  )ما  هي:  ُفصوٍل 

النّاِس  أسماِء  مْن  ُمثَنّى  أََتى  وما  لِِخّفتِِه،  أو  لُِشهرِتِه  صاِحبِه 

الّتفاِق االسَميِن، وما جاَء ُمثَنّى ِمّما هو لََقٌب وليَس باْسٍم(.

٣٤٣5 يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 
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الُمَجاوَرة... إلخ.

وقِد اهتَمَّ أصَحاُب الَمعاِجِم الَعربيِّة بظاِهرَة الُمثنَّياِت في 

ُمؤلفاِتهم، ومْن ذلَك ما َذَكره ابُن ُدريٍد )ت321هـ( في َجمَهرَِة 

واألزَهريُّ  األَدِب،  ديواِن  في  )ت350هـ(  والَفارابيُّ  اللَُّغِة، 

في  )ت393هـ(  والَجوهريُّ  اللَُّغِة،  َتهذيِب  في  )ت370هـ( 

في  )ت458هـ(  ِسيَده  وابُن  الَعربيِّة،  وِصحاِح  اللَُّغِة  تاِج 

الَعرِب،...  لِساِن  في  )ت711هـ(  َمنُظور  وابُن  الُمَخّصص، 

َحوَْت  قْد  الَعربيِّة  الَمعاِجِم  من  وَغيُرها  الُمؤلَّفاُت  فهِذِه  إلخ، 

َعدًدا مْن ألفاِظ الُمثنَّياِت، واحتَفَظ الُمتأِخُر منَها َزمنيًّا بعَدٍد 

أكبَر مْن ألفاظ الُمثنَّياِت، وهذا أمٌر َطبِْعيٌّ بُحكم الُنُموِّ والتَّطوُِّر 

. اللَُّغويِّ

االستِعماِل  ُمستوياِت  في  اللَُّغوّيُة  الُمثنَّياُت  َوَرَدِت  وقْد 

الّشريِف، وآثاِر  النّبوّي  الَكريِم، والَحديِث  الُمختلَِفِة )كالُقرآِن 

الّصحاَبِة والتّابعيَن، وأشَعاِر الَعرِب وأقوالِِهم(، ففي االستِعماِل 

تعالى:{ ھ ے ے ۓ ۓ}  يقول  الُقرآنيِّ 

ہ  {ۀ   ،]11 ۅ}]النساء:  ۋ   }،]11 ]النساء: 

بِهما:  الُمراَد  واألَبواِن  ]الكهف:80[،  ہ}  ہ  ہ 
ے  {ھ   تعالى:  ويقول  َتغلِيبي،  ُمثَنَّى  وهو   ، واألمُّ األُب 

]الزخرف:31[،   { ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ائُف، ويقول تعالى: {ڻ ڻ  ُة والطَّ والَقريتَان هما: َمكَّ

ڻ ۀِ} ]الرحمن:31[، والثََّقالِن الَمقُصوُد بهما: اإلْنُس 
. والِجنُّ

بن  اللِه  َعبِد  عْن  ُرِوي  ما  الّشريِف  النّبوّي  الَحديِث  وفي 

ُعَمَر، أَنَُّه َقاَل: "لَْم أََر َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه عليِه وَسلََّم َيْمَسُح 

الْيََماِنيَيِْن"، و)الرُّكنَان اليََماِنيان( ُهما:  إاِلَّ الرُّْكنَيِْن  الْبَيِْت  ِمَن 

)اليََماِنيان(  لهما:  قيَل  وإنَّما   ، اليَمانيُّ والرُّكُن  األسوَُد  الَحَجُر 

 ، للتّغليِب، وللبيِت أرَبعُة أركاٍن: الرُّكُن األسوَُد والرُّكُن اليَمانيُّ

لهما:  فيقال  اآلَخرَان  الرُّكنَان  وأّما   ، اليََماِنيان  لهما:  ويقال 

اِميَان. الشَّ

وما ُرِوي عْن ُعروَة بِن الزَّبيِر عْن عاِئَشة، أّنها كانْت َتقوُل: 

قولِِهم  ِمثُل  ِمنُهما،  واِحٌد  لََقٌب  َعليِهما  َغلََب  االْثنَاِن   )5

الُبَريك  وهما  ُقَشير،  بن  َسلََمَة  ابنَا  وعاِمٍر  لِقرٍط  )الُبرْيَكان(: 

وَباِرك.

)الَطيّبَان(:  قولِِهم  ِمثُل  واِحٌد،  لََقٌب  َيجَمعهما  االْثنَاِن   )6

ألبي َبْكٍر وُعَمَر َرِضي اللُه َعنُهما.

اآلَخِر  ابُن  أحِدُهما  أو  َجدٍّ،  أو  أٍب  باْسِم  ُثنِّيا  االْثنَاِن   )7

َفَغلََب اسُم األِب، ِمثُل قولِِهم )األْحوََصان(: لألْحوَِص بن َجعَفٍر 

وَعْمِرو بِن األْحوَِص.

قولِِهم  ِمثُل  لَفِظهما،  مْن  ُيفرَدان  ال  اللََّذان  االْثنَاِن   )8

)الَعْصرَان(: لِلَّيِل والنََّهار.

9( االْثنَاِن في اللَّفِظ ُيراُد ِبِهما الوَاِحُد، ِمثُل قولِِهم )َماَت 

َحتَْف أَْنَفيِْه(، والُمراُد: َحتَْف أَنِفِه، أي: ماَت على ِفراِشِه.

َينُقص  لْم  بأحِدِهما  اكُتِفي  وإن  ُيثنَّيان  االْثنَاِن   )10

(، أي: َعينَاُه. الَمعنَى، ِمثُل قولِِهم )وََقَعت َعيُنُه َعلَيَّ

الُمِحبيُّ )ت1111هـ( كتاَبُه: )َجنَى  أميُن  د  ُمَحمَّ ألََّف  ثمَّ 

الَجنَّتَين في َتمييِز َنوَعي الُمثنَّيين(، وقد ُطبِع هذا الِكتاُب بَداِر 

الَحديِث  الَعصِر  وفي  1981م،  عام  ببَيروَت  الَجديَدِة  اآلفاِق 

َجَمَع َشريُف َيحيَى األميُن الُمثنَّياِت اللُّغويَة في ُمعَجٍم ُمستَِقٍل 

وَفَق  ِهجائيًّا  َترتيبًا  ورتَّبَه  الُمثنَّاة(،  األلَفاِظ  )ُمعَجم  بعنوان: 

الِعلِم  داِر  عن  1982م  عاَم  وَصَدَر   ، الَعرَبيِّ الُمعَجِم  ُحروِف 

للَمالييِن ِببَيُروت.

الدِّالليُّ  )التّوليُد  بُعنواِن:  ُسليماَن  َعِطيُّة  دراَسُة  كانْت  ثمَّ 

اإلبَداِع  إلى  الُمؤلُِّف  أَشاَر  وفيها  2009م(،  الُمثنَّياِت:  في 

ُمالَحَظِة  في  للُمتََكلَِّم  اإلبداِعيَُّة  الُقدَرُة  َتتََجلَّى  حينما  اللَُّغويِّ 

ذلَك(  أو غيِر  َشبَه  أو  اللَّفَظين )من ِصفٍة  بيَن  االلتَِقاِء  ُنقَطِة 

على  وَتوزيِعها  )الُمثنَّياِت(  بَحصِر  فَقاَم  َثالٍث،  لَفٍظ  إلنتَاِج 

الدِّالليِّة، وقْد  الُحُقول  َنَظرّيِة  إَطاِر  ِدالليٍّة ُمختلِفٍة في  ُحقوٍل 

اّتَخَذ مْن َنظرّيِة )الَعالقاِت الدِّالليِّة( ُمنطلًَقا لتَوضيِح أسباِب 

، والَعالقاِت  الدَّمِج بيَن اللَّفظيِن لَِمعرَفِة ُصورِة الُمنتَج النّهائيِّ

وَعالقاِت  والِكنائيِّة  االستِعارّيِة  كالَعالقاِت  بينُهما  َتقوُم  الَّتي 

ُثمَّ  الِْهاَلِل،  ُثمَّ  الِْهاَلِل،  إِلَى  لَنَنُْظُر  ُكنَّا  إِْن  أُْختِي  "والله يا ابن 

الِْهاَلِل، َثاَلَثَة أَِهلٍَّة، وََما أُوِقَد ِفي أَْبيَاِت َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه 

َعلَيِْه وََسلََّم َناٌر"، َقاَل: ُقلُْت: َيا َخالَُة َفَما َكاَن ُيَعيُِّشُكْم؟، َقالَْت: 

"اأْلَْسوََداِن )التَّْمُر وَالَْماُء(..."، فاأْلَْسوََداِن الَمقُصوُد بهما: الَماُء 

واِد في  والتَّمُر، َحَدَث َتغليٌب إلحدَى ِصفاِت اللّفَظين ]ِصَفُة السَّ

التَّمِر[، وإطالُق لفٍظ آَخَر )ثالٍث( َيجمُع اللَّفظيِن َمًعا.

ا اسُتخلَِف ُعَمُر بُن عبِد الَعزيِز  وقد َذَكَر َبعُض الُروَّاِة أّنه لمَّ

الِحجاِز،  أهِل  وفُد  إليِه  فتَقّدَم  َبلٍد،  كلِّ  أهِل  وَفُد  عليِه  َقِدَم 

فاْشرَأَبَّ منُهم ُغالٌم للَكالِم؛ فقاَل ُعَمُر: يا ُغالُم، َيتَكلَّم مْن ُهو 

أَسنُّ ِمنَك، فقاَل الُغالُم: يا أميَر الُمؤمنيَن، إنَّما الَمرُء بأصَغَريِه 

)َقلْبِِه ولِساِنِه(، فإذا َمنََح اللُه َعبًدا لِساًنا الفًظا، وَقلبًا حافًظا، 

فقْد أجاَد لُه االَختِياَر...، فـ)األصَغرَان( لَفٌظ ُيطلُق على: الَقلِب 

واللَِّساِن. 

َتنتَهي  َصرفيًّة  ِبنيًة  التّثنيَِة  مَن  اللَُّغُة  َصنََعِت  وقْد 

إيجاًزا  الُمثنَّياِت  إلى  إَشارًة  والنُّوِن  اليَاِء  أو  والنُّوِن  بـاأللِِف 

بها  َتَميَّزَت  الَّتي  اللَُّغوّيِة  الَخصاِئِص  إحدَى  الَقوِل، وهي  في 

ُقدرَتها  ُتبرُز  وهي  األخرَى،  اللّغاِت  من  َغيرِها  عْن  الَعرَبيُّة 

على استيَعاِب األلَفاِظ، والتَّعبيِر عْن اللَّفَظين الُمتَشاِبَهين في 

اللَّفِظ،  فاِت بلَفٍظ واِحٍد إيجاًزا في  بعِض الَخصائِص أو الصَّ

. واقتِصاًدا في االستِعَمال اللَُّغويِّ

"المثّنيات إحَدى 
َغوّيِة  الَخصاِئِص اللُّ

َزت بها  تي َتَميَّ الَّ
الَعَربّيُة عْن َغيِرها 
من الّلغاِت األخَرى، 

وهي ُتبرُز ُقدرَتها على 
استيَعاِب األلَفاِظ، 

فَظين  عبيِر عْن اللَّ والتَّ
الُمَتشاِبَهين في بعِض 
فاِت  الَخصائِص أو الصَّ

بَلفٍظ واِحٍد إيجاًزا في 
فِظ، واقِتصاًدا في  اللَّ

" َغويِّ االسِتعَمال اللُّ

٣٦٣٧ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



إبداعات أدبية

حمدي هاشم حسانين

لـغـتـي
َهـــْر            الـــزَّ وَروُض  ــغـــــاِت  الــلُّ ــــــروُس  ــــ َعـ

ــادى          ــهـــ َت مـــا  إذا  ــِث  ــدي ـــ ــح ال وشــْمـــُــس 

ْلـــــَفِصيِح  ا اللـسـاِن  بـهــذا  رّبي  وقــرآُن 

ــجــوُم        ــنُّ ــو ال ــرن ــدو فــَت ــش ــُن ي ــْح ــل ــَي ال هـ

ــَل الــِبـــــحـــــــــــاِر             ـــ ــْث ـــ ــة م ـــــريَّ ــِت الــثَّ ــــ وأنـ

ــًا           ــ ــًا تـــجـــوديـــَن دوم ــــ ــــ ــْخــل َدومـ وكــالــنَّ

ــٍر             ــْخـــ ــي بــفـــ ــه ــي ــَة الــــُعــــرِب ت ــغـ فــيــا لـ

ــا                 ــًنـ ــُد ِمـــــْنـــــَك َسـ ــ ــ ــَراِئ ــ ــ ــَف ــ ــ َتـــــِشـــــعُّ ال

ــِك َجــــــَرى              ــ ــن ــ ــُق الــــبــــالغــــِة م ــ ــيـ ــ رحـ

عــنــا               ــِت  ــــ ــبـ غـ إذا  ــي  ــ ــّن ــ ــغ ــ ُن ــف  ــ ــي ــ وك

ـــة ــروب ــعـ الـ إْرث  أنـــــــِت  ــا  ــ ــن ــ ــُت ــ ــويَّ ــ ُه

ــِة َأْنــــــــِت الـــُمـــَنـــى                   ــ ــاَب ــ ــَت ــ ــِك ــ َعـــِبـــيـــَر ال

ــِك يـــــا رمــــــــَز عــــــٍز ومــــْجــــٍد                 ــ ــبُّ ــ ــح ــ ن

ــرٌّ                  ــ ــِه س ــ ــيـ ــ ــًة حــــرُفــــهــــا فـ ــ ــغـ ــ ويـــــــا لـ

ــِك َمــــــْن ســـــار فـــيـــِه تـــهـــادى             ــ ــ ــدْرُب ــ ــ ف

انــَتـــَــشــْر مـــا  إذا  الـــحـــــــروِف  ــُج  ــ ـــ ــ أري

الــخــــــــَبـــــْر َيــبـــــثُّ  أو هــنـــــاَك  ـــــنـــــا  ُهـــ

ــْر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــش ــ ــَب ــ ــِع  ال ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ أتـــــــــى لـ

ــداُه الــقــمــــــــْر ـــ ـــ ـــ ــٍيّ ش ـــ ــج ـــ ــٍن ش ـــ ــْح ــل ِل

رْر ــدُّ ــ ــ ــِك ال ـــ ــي ــُر ف ــــــواهـ ــَجـ ــفــيـــــك الـ ـــ َف

ــْر َّــم ـــ ــث ــْن قــــْد أتــــــاِك بـــأْشـــهـــى ال ــ ــَم ــ ِل

ــْر  ــِك الــبــصــيــرُة َحـــــــْذَو الــبــصـــ ــي ــف ـــ ف

ــْر ــَكـ ــِفـ ــِر الـ ـــ ــي ـــ ــخ ــا ب ــ ــًنـ ــ ــُق ِذْهـ ــ ــتِّ ــ ــَف ــ ُي

ــْر ـــ ــَه ـــ ــَن ــت ال ــــ ــُة أنـ ــذوبـ ــــ ــعـ فـــــــأنـــت الـ

ــْر ــ ــوت ــ ــُر ال ــ ـــ ــ ــح ــ وأنــــــــِت الـــــكـــــالُم وِس

ــوْر ــ ـــ ــ ــص ــ كــــنــــٌز مـــــلـــــيٌء بـــــأرقـــــى ال

ــْر ــ ـــ ــ ـــــــــــــــٌه أغ هـــــــــــواٌء ومـــــــــــاٌء ووج

ــــــنــــــْت بـــالـــشـــجـــْر ويــــــا واحـــــــــًة ُزيِّ

ــوْر ــ ــسـ ــ الـ كـــــــلَّ  اهلُل  ْنــــــــــــزَل  أ ــا  ــ ــه ــ ب

َوَنـــــــــــاَل  الــــــَمــــــراَم ونــــــــاَل الــــوَطــــْر

ــا   ــًب وَمــــــْن حـــــاَد عـــنـــِك ســيــبــقــى غــري

أتــيــتـــُــك يـــْحـــدو فــــــؤادي الــحــنــيــُن             

ــك أشــــكــــو ظـــــالمـــــًا تـــفـــّشـــى               ــ ــت ــ ــي ــ أت

ــِت كـــشـــمـــٍس وبـــــــــدٍر مـــضـــيٍء             ــ ــأنـ ــ فـ

ــك انــتــســبــنــا                 ــيـ لـــنـــا الـــفـــْخـــُر أّنــــــا إلـ

ــاٍن            ــس ــا مــــْن ل ــه ــْم ب ــ ــِع ــ ــاُد أن ــ ــض ــ هــــَي ال

ــٍد بـــهـــٍيّ                 ــي ـــ ــع ـــ ــــــاٍظ ك ــــــكـ وســـــــــوُق عـ

ــوٍب             ـــ ــلِّ َص ــ ــْن كـ ــ ــُل مـ ــائـ ــبـ ــقـ ــا الـ ــهـ ــْتـ أتـ

ــٌش             ــ ــري ــ ــٌب وهــــــــذي ق ــ ــي ــ ــل ــ وهــــــــذي ك

ــو الـــنـــجـــوُم               ــَتـــرنـ ــرًا فـ ــ ــع ــ ــوَن ش ــولـ ــقـ يـ

ــْت                  ــ ــَق ــ ــلِّ ــ َوَهـــــــــــــِذي َنـــــَفـــــاِئـــــُســـــُه ُع

ــى َمــــــَدى َأْزُمـــــــٍن              ــَقـ ــْبـ ــاد َتـ ــ ــضَّ ــ هــــَي ال

ٍة                    ــي ِعـــــــزَّ ــ َوَبـــــــْيـــــــَت الــــــُعــــــُروَبــــــِة فـ

ــيــٌل            ــٌم جــل ــ ــي ــ ــاد لـــفـــٌظ رخ ــ ــض ــ ــي ال ــ ه

ــاٌن َيــــــُفــــــوُح َشـــــــــَذا َعـــــْرِفـــــِه                  ــ ــسـ ــ لـ

يـــســـيـــُر بــــــــــدْرٍب كـــثـــيـــِر الـــُحـــفـــْر

ــْر ــظـ ــنـ وقـــــفـــــُت أطـــــلـــــُت إلــــيــــك الـ

ــرْر؟ ــ ــش ــ ــا بـــبـــعـــِض ال ــن ــي ــف ــع ــس فـــهـــل ُت

ــْر ــ ــِك ــ ـــ ــ ــٍل َع ــ ــي ــ ــل ــ ــن ك ــ ــح ــ ودونــــــــــــِك ن

ــْر   ــُمـ ــُعـ ومـــنـــِك ارتـــويـــنـــا  َطــــــــَواَل الـ

ــقـــدْر ــلـــى هـــدايـــا الـ ــاُد أحـ ــ ــض ــ هــــَي ال

ــا الــبــشــْر ــ ــاه ــ ــٍر أت ــ ــْعـ ــ كـــــفـــــردوِس ِشـ

ــْر  ــــ فـــهـــــــذي ِغـــــفـــــاُر وهــــــــذي ُمـــضـ

ــِة ُكـــــــٌلّ َحــضـــــْر  ــاحـ ــصـ ــفـ وأهـــــــــُل الـ

ــَبـــْر ــِعـ ــذي الـ ــهـ وُتـــصـــغـــي الـــّســـمـــاُء لـ

ــُدْر ــ ـــ ــ ــُج ــ ال فـــــــوق  كــعــبــة اهلل  عـــلـــى 

ــْر ــُصـ ــُعـ ــّدى جـــمـــيـــَع الـ ــ ــح ــ ــا ت ــ ــاًن ــ ــَس ــ ِل

ُعـــمـــْر أو  نـــــدى  ــاري  ــ ــغ ــ َوَمــــــــــــْأَوى ص

ــزُّ الـــحـــجـــْر ــ ــه ــ ــوَب ي ــ ــل ــ ــق ــ ُيـــــذيـــــُب ال

ــِس َيـــْتـــُرُك َأْقـــــَوى اأَلَثــــْر ــْف ــنَّ َوِفــــي ال
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ـاِء  اِد والظَّ ُة الضَّ إْشَكاِلَيّ
َغِوييـَن الـَعـَرِب ِعْنـَد اللُّ

د. محمد حراث

إلَيِه، وال  الَقاِرئ  َيحتاُج  الباَب  أّن هذا  الُعلماُء على  أجَمَع 

ونظماً،  نثراً  ُكُتبًا  فيه  الُمتقدِّمون  َعِمَل  وقد  َمعرَِفتِِه.  مْن  ُبدَّ 

وَضاداِتِه،  الُقرآِن  َظاءاِت  َدَرَسْت  الَّتي  الُكُتِب  أَهمِّ  بيِن  ومْن 

اِء في الُقرآِن  اِد والظَّ نجُد ِكتاَب: )الِمصبَاح في الَفرِق بين الضَّ

أبي  بِن  اد  حمَّ بِن  أحمَد  العبّاِس  ألبي  وَنثرًا(،  َنظًما  الَعزيِز 

، وَبنَى مؤلََّفه على مقدِّمٍة َصغيرٍة جاء فيها:  الَقاِسم الَحرّانيِّ

"َنظرُت في أُصوِل َظاءاِت الُقرآِن، فوََجدُتها في اْثنَيِن وَثالثيَن 

أصاًل، وهذا أكثُر ما َجاَء مَن األُصوِل، فنََظمُتها في أرَبَعِة أبياٍت 

ْعِر، وَقدَّمُت َقبَل األرَبَعِة الَحاِوَيِة لألُصوِل َعشرَة أبياٍت،  مَن الشَّ

اِء". اِد وَمخَرِج الظَّ َنبَّهُت فيها على َمْخَرِج الضَّ

اهتِماًما  أْولَْت  رأيُتها  التي  الَقديَمِة  الُكُتِب  أَهمِّ  مْن  ولََعلَّ 

اِء في الَعرَِبيَِّة هي: اِد والظَّ لَِمسألَِة الضَّ

الُقرآِن،  أُصوِل ظاءاِت  األْرَبَعِة في  الدَّاني  أبياِت  1. شرُح 

لُمؤلٍِف َمجُهوٍل.

اِد  اهتّم الُعلماُء َقديًما بُحروِف الَعربيِّة عاّمًة، وبَحرَفي الضَّ

ًة، وقد َيكوُن َسبَُب ذلك ُصُعوبَة ُنطِقهما على مْن  اِء خاصَّ والظَّ

عوبُة َشِهَد بها  ِة الَعرَبيَِّة، وهذه الصُّ َدَخَل اإلسالَم مْن غيِر األمَّ

اِحُب بُن َعبّاد  الُعلماُء اللُّغويون وغيُرهم في ُكُتبهم، َيقوُل الصَّ

ِة  )358هـ(: "إْذ كانا َحرَفين قْد اعتاَص َمعرفُتهما على عامَّ

الُكتَّاِب؛ لتَقاُرِب أجناِسِهما في الَمساِمِع، وإْشكاِل َتأسيِس ُكلِّ 

ابُن  َيقوُل  وكذلك  ِكتاَبتِهما".  َحقيَقِة  والتِباِس  ِمنُهما،  واِحٍد 

ِة، فال  الخاصَّ وأكثُر  ُة،  العامَّ "فأّما  )501هـ(:  قلِّيُّ  الصِّ ي  َمكِّ

ُيَفرُِّقون َبينُهما في ِكتاٍب وال ُقرآٍن".

انَفرََد  اُد  "والضَّ ـــ(:  )833ه الَجزِريِّ  ابُن  وَيقوُل 

اللساِن مثلُُه؛  َيعُسُر على  الُحُروِف ما  باالستِطالَِة، ولَيَس في 

مْن  فِمنُهم  ُيحِسُنُه،  َمْن  وَقلَّ  ُمختلفٌة،  فيِه  النّاِس  ألِسنَة  فإّن 

ُيخرُِجُه َظاًء، ومنُهم مْن َيمُزُجُه بالذَّاِل، وِمنُهم مْن َيجَعلُُه الًما 

ُه الزَّاَي، وكلُّ ذلَك ال ُيجوُز".  َمًة، وِمنُهم من ُيِشمُّ ُمَفخَّ

يَتَه –إلى جاِنِب وُعوَرِة ُنطِقِه-  اِد أهمِّ واكتََسَب َحرُف الضَّ

ُيوَجُد  اللُّغاِت، وال  َغيرِها من  الَعرَِبيَُّة عْن  ِبِه  َتمتاُز  أنَُّه َحرٌف 

يَِت الَعرَِبيَُّة لغَة  عنَد األعاِجِم في ُلغاِتِهم، إالَّ الَقليُل، وبذلك ُسمَّ

اِد.  الضَّ

فيِه  ُيشاِرُكُهم  ال  ًة،  خاصَّ للَعرَِب  بأنَُّه  ِقيَل  كذلَِك  اُء  والظَّ

ًة-  خاصَّ اد  –والضَّ وُعورَتهما  الَحرفاِن  اكتََسَب  وربَّما  أَحٌد. 

ِسينَا في  ابُن  َيقوُل  ذلَك  تِِه، وفي  وِدقَّ َمخرِجِهما  من ُصعوَبِة 

اُد فإنَّها َتحُدُث عن َحبٍْس َتامٍّ عنَدَما  اِد: "وأّما الضَّ َمْخَرِج الضَّ

أُقيَم  أُْطلَِق  إذا  الُجزِء األْملَِس،  الِجيِم، وَتَقُع في  َيتََقوَُّم َموِضُع 

ُع من الَهواِء  في َمسلِك الَهواِء ُرطوبٌة واِحدٌة أو ُرطوباٌت، َتتفقَّ

وِت، وَتمتدُّ عليها، فتَحبُِسُه َحبًسا ثاِنيًا، ثّم َتنشقُّ  الفاِعِل الصَّ

اِء:  الظَّ َمخَرِج  عْن  َيقوُل  ثّم  اِد".  الضَّ َشكُل  فيحُدُث  أُ،  وتتفقَّ

اللِّساِن،  َطرَِف  مْن  َصغيٍر  بُجزٍء  كاإلْشماِم  َحبٌس  كاَن  "وإْن 

اللِّساِن  َسطِح  الَحبِس على ساِئِر  بعَد  الُمطلِق  الَهواِء  وإمراُر 

اُء". َز له جملًة، ُسِمَع الظَّ على ُرطوَبتِِه، وُحفِّ

رسم تخيلي لـ ابن سينا
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ِة  وإّنما مْن حافَّ الُمعاصرِة،  اِد  الضَّ الَحاُل في  واللّثُة كما هي 

اللّساِن أو َجاِنبِِه، وأّنها كانْت َصوًتا احتكاِكيًا َرخوًا، في حيِن 

اَد اليوَم انفجارّيٌة َشديَدٌة؛ فقْد عّدها الَخليُل في َحيِِّز  أّن الضَّ

من  َتخرُج  التي  الغاِرّيِة،  األصواِت  من  وهما  يِن،  والشِّ الجيِم 

لِب، وَيقوُل ِسيبويِه كذلك: "ومْن  الَغاِر، وهو َسقُف الَحنَِك الصَّ

اِد".  بيِن أّوِل حاّفِة اللِّساِن وما يليِهما مَن األضراِس َمخرُج الضَّ

اِد األصيلَِة قديًما،  يتِّضُح من هذه النُُّصوِص الَفرُق بين الضَّ

وليسْت  جانبيًّة،  كانت  وأّنها  َحديثًا،  َننُطُقها  التي  اِد  والضَّ

أسنانيًّة لثوّيًة، وكذلك لْم تكْن انفَجاِرّيًة، بْل احتِكاِكيًَّة ِرخوًَة، 

بدليِل َقوِل ِسيبويِه في َتقسيِم الُحُروِف: "ومنها الرِّخوَُة وهي: 

اُد...".  اُد، والضَّ يُن، والصَّ الَهاُء، والَحاُء، والَغيُن، والَخاُء، والشِّ

اَد  الضَّ هي  لَيَسْت  اليوَم  َننُطُقها  الَّتي  اُد  "فالضَّ هذا،  وعلى 

َتَطّوٌر  هي  وإنَّما  الُقَدماِء،  الَعرَِب  عنَد  كاَنْت  التي  الَقديَمَة 

عنها".

وعْن هذا الَفرِق َيقوُل الُمستَشِرُق األلَمانيُّ )برجشتراسر( 

اَد اآلَن "َشِديدٌة عنَد أكثِر أهِل الُمُدِن، وهي ِرْخوٌَة، كما  بأّن الضَّ

هي اآلَن عنَد أكثِر أهِل البَْدِو، ومع ذلك، فليَس لَفُظها البَدويُّ 

مْن  اِد  الضَّ َمخَرُج  وإنََّما  نفُسُه،  الَعتيُق  لَفُظها  هو  الحاِضُر 

ِة اللِّساِن، ومَن الُقدماِء من يقوُل: من جانبِِه األيَسِر، ومنُهم  حافَّ

من َيقوُل: من األيَمِن، ومنُهم من َيقوُل: من ِكليِهما. فَمخرَُجها 

اِد،  اِء والضَّ 2. اإلرَصاُد في َشرِح الِمرصاِد الَفارِق بين الظَّ

للَجْعبَري.

. ائيِّ اِد، البِن مالٍك الظَّ اِء والضَّ 3. االعتِماُد في نظاِئِر الظَّ

عبِد  ألبي  اِء،  والظَّ اِد  والضَّ الذَّاِل  بين  للَفرِق  االقتِصاُد   .4

. اللِه الدَّاِنيِّ

الفرق بين الضاد والظاء، لألنباريِّ  الُفضالِء في  5. زينَُة 

أبي البَركاِت.

. اءاُت في الُقرآِن الَكريِم، ألبي َعمٍرو الدَّاِنيِّ 6. الظَّ

اِحِب بن عبَّاد. اِء، للصَّ اِد والظَّ 7. الَفرُق بيَن الضَّ

. يِِّد البََطلْيوسيِّ 8. الَفرُق بيَن الُحروِف الَخمَسِة، البِن السَّ

يقوُل الُمستشِرُق ُهنري فلِيش: "ولقْد كاَن الَعرُب َيتباَهوَن 

ٍم،  اِد، وهو ِعبارٌة عْن َصوٍت ُمفخَّ ِبُنطِقهم الخاصِّ لَصوِت الضَّ

َم  اَء والالَّ الظَّ َيجَمُع  أّنُه كاَن  َجاِنبِيًّة؛ أي  َظاًء  أّنُه كاَن  َيحتِمُل 

وُت، فلم َيُعْد ُيسمُع في  في ظاِهرٍَة واِحَدٍة، وقد اختفى َهَذا الصَّ

ا َصوًتا انِفجارًيا، وهو  ٍة، إمَّ ، وأصبََح بِصَفٍة عامَّ العالَِم الَعربيِّ

اُء". ا َصوًتا أسنَانيًا هو الظَّ ُمطبُق الدَّاِل، وإمَّ

اِد  الضَّ َحرِف  غيُر  هو  اليَوَم  َننطُقُه  الَّذي  اِد  الضَّ وحرُف 

َح ذلك َرمضاُن عبُد  الَعرَُب قديًما، كما وضَّ ينُطُقُه  الذي كاَن 

التَّواِب، بناًء على وصِف ُعلماِء النَّحِو واللَُّغِة والِقراءاِت لَمخَرِج 

اُد القديَمُة ليَس مخرَجها األسناُن  اِد وِصَفتِه. فالضَّ َحرِف الضَّ

ِة اللِّساِن، وذلَك  ِم، الَّذي هو أيًضا مْن حافَّ َقريٌب مْن َمْخَرِج الالَّ

والَفرُق  الوُُجوِه،  بعِض  مْن  َم  الالَّ ُتشبُِه  كانْت  اَد  الضَّ أنَّ  َيُدلُّ 

وأنَّها  اِد،  كالصَّ الُمطبََقِة  الُحُروِف  مَن  اَد  الضَّ أنَّ  هو  بينُهما 

اُد  ُم غيُر ُمطبََقٍة، َصوتيٌّة َمحَضٌة، فالضَّ ، والالَّ مْن َذواِت الدَِّويِّ

الَعتيَقُة َحرٌف َغريٌب جدًّا، غيُر َموجوٍد في ُلَغٍة مَن اللُّغاِت إالَّ 

اِد.  الَعرِّبيَة، ولذلَك كاُنوا َيُكنّون عِن الَعرَِب بالنّاِطقين بالضَّ

اِد  اَد الَقديَمَة أقلُّ ِشّدًة مَن الضَّ وَيرَى إبراهيُم أنيس أنَّ الضَّ

الَحديثَِة، "إْذ َمَعها َينَفِصُل الُعضواُن الُمكوِّنان للنُّطِق انِفصاالً 

الُفجائّي  االنفجاِر  َمَحلَّ  َحلَّ  أْن  عليِه  ترتََّب  ِنسبيًّا،  َبطيئًا 

النّوِع من  انتِقاٍل بين هذا  َمرحلُة  َنلَحُظ معُه  انفجاٌر َبطيٌء، 

اِد الَقديَمِة،  األصواِت، وما َيليِه مْن َصوٍت لَيٍِّن، فإذا ُنِطَق بالضَّ

وَتيِن،  وقد وليَتْها فتحٌة مثاًل، أحَسْسنَا بَمرحلَِة انتِقاٍل بيَن الصَّ

َتَميَّز فيها كلٌّ منهما َتُميّزًا كاِمالً". وَيظهُر مْن هذا –كما َيرى 

على  النُّْطِق  َعِصيََّة  كانْت  الَقديمَة  اَد  الضَّ أّن  أنيس-  إبراهيُم 

أهالي األْقطاِر التي َفتََحها الَعرُب، أو حتَّى على َبعِض الَقبائِل 

أنَّ  أنيس  إبراهيُم  َيرَى  هذا  وفي  الَجزيرِة.  ِشبِه  في  الَعربيِّة 

اَد الَقديَمَة قد أصاَبها  الَّذي نستطيُع تأكيَده هنا، هو أّن الضَّ

بعُض التّطوُِّر حتّى صارْت إلى ما َنعهُدُه فيها اليوَم، وأّن هذا 

. ، َعصِر ابِن الَجزِريِّ التّطوَُّر قد َتمَّ في الَقرِن الثّاِمِن الِهجرِيِّ

اَد  اِد، أسَموُْه: )الضَّ وقد َذَكَر بعُضهم َصوًتا ذا ِصلٍَة بالضَّ

اِد الَقديَمِة، وَذَكُروا  عيَفَة(، ورّبما َقَصُدوا ما َعنيناُه بالضَّ الضَّ

اِء أسَموُْه: )الّظاَء الَّتي كالثَّاِء(  كذلَك َصوًتا آَخَر ذا ِصلٍَة بالظَّ

وهي ظاٌء فَقدْت َجهرَها، فانَقلَبَْت إلى ثاٍء ُمطبَقٍة، وتظهُر في 

كلمِة )َظالِم( –مثال- إذا َنَطقناها )َثالِم( بتَفِخيم الثَّاِء َتفخيًما 

اُد لكْن َتَطّوَرْت في َشكلِها،  َكبيرًا. وأَرى أنَّ األولى إنَّما هي الضَّ

اِء وليَس حرًفا آَخَر. وأّما الثّاِنيُة فإّنَما هي انِحراٌف عِن الظَّ

اِء  والظَّ اِد  الضَّ َحرَفي  بأنَّ  األِخيِر،  في  َنقوَل  أن  وَيبَْقى 

ألهّميَِة  وذلَك  الَعرَِب،  اللَّغِة  ُعلَماِء  مْن  َكبيرًا  اهتِماًما  َنااَل  قْد 

َمعرِفتِهما، وَضُروَرِة إتقاِنِهما.

اِحُب بُن  َيقوُل الصَّ
َعّباد )358هـ(: "إْذ 

كانا َحرَفين قْد 
اعتاَص َمعرفُتهما 

اِب؛  ِة الُكتَّ على عامَّ
لَتقاُرِب أجناِسِهما 

في الَمساِمِع، وإْشكاِل 
َتأسيِس ُكِلّ واِحٍد 

ِمنُهما، والِتباِس 
َحقيَقِة ِكتاَبِتهما"

٤٢٤٣ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



يف األدب والنقد

ِقراَءٌة في ِكتاِب اإلمتاِع والُمؤاَنَسِة 

ـوِحيـِديِّ ــان التَّ ألبــي َحـَيّ
د/ كـريــم الطيبـــي

الُكُتب  أبرِز  من   " والُمؤاَنَسِة  اإلمتاِع   " ِكتاُب  ُيعدًّ 

الَموُسوعيّة في األَدِب الَقديِم الَّتي َتكِشُف ِغنَى التُّراِث الَعربيِّ 

وأصالَتَه؛ فهو ُمسامراٌت في َمجاالٍت َمعرفيٍّة ُمختلفٍة، وُحقوٍل 

ِعلميٍّة َعديدٍة، ألَقى بها أبو َحيّان التّوحيديُّ في َمجلِِس َوزيِر 

الدَّولَِة الُبَويهيِّة َعبِد اللِه بِن العاِرِض الَمعروِف بابن َسعداَن. 

ويلَمُس الَقارُئ لهذا الِكتاِب َتنّوَع الَماّدِة الَمعرفيِّة الَغنيِّة مْن 

ِحكاياٍت وِقَصٍص وأمثاٍل وِحكٍم وَطرائَف وأشَعاٍر وُمناظراٍت 

وُمفاضالٍت وُمحاوراٍت وأدِعيٍّة وُمناجياٍت...إلخ، وإلى جانِب 

وافٍر،  َمعرفيٍّ  َمخزوٍن  من  َدّفتَيِه  بين  الِكتاُب  هذا  َيحويِه  ما 

ياسيِّة  والسِّ الثَّقافيِّة  الَعصِر  لُخصوِصيِّة  وَافيًّة  ُصورًة  نلمُس 

لطِة  نا في هذه الَمقالَِة أْن َنتَتبَّع ُصورَة السُّ واالجتِماعيِّة، وُيهمُّ

لطِة في الكتاِب  الِت ُممثِّل السُّ ياسيِّة من خالل َرصِد َتُشكُّ السِّ

والُمؤاَنَسِة  اإلمتاِع  كتاُب  َيحفُل  إْذ  َسعَداَن؛  ابُن  الَوزيُر  وهو 

َه  الته؛ فهو َيْحُضُر بوْصِفِه الُمخاطَب الرَّئيَس الَّذي َتوجَّ بتَُدخُّ

َة  مادَّ َشّكلَْت  التي  ُمسامراِتِه  في  بالِخطاِب  التَّوحيديُّ  إليِه 

بل  للِخطاِب،  لبيِّ  السِّ بالتَّلقِّي  الَوزيُر  َيكتَفي  وال  الِكتاِب، 

يتََجاوُب  فاعٍل  ُمتكلِّم  إلى  ُمنَْفِعٍل  مْن  َيتَحوََّل  أْن  َيلْبَُث  ال  إنَّه 

وهذه  وإشادًة،  وَنقًدا  استِْفساًرا  الَمعروَضِة  الُمحاَوراِت  مع 

بتَوطيِن  َسَمَحْت  الَوزيُر  هذا  عنها  أعرَب  الَّتي  الُت  التَّدخُّ

ِف  ُصوٍر عنه في َصَفحاِت الِكتاِب؛ فقْد َبَرَز في ُصورِة الُمثقَّ

َتَجلَّى  كما  القضايا،  ُمختلِِف  على  واِسًعا  اّطالًعا  َيمتلُِك  الَّذي 

بالُهُموِم  االنِشغاِل  عِن  َيتَواَنى  ال  الذي  ياِسيِّ  السِّ ُصورِة  في 

ُحُه. ياسيِّة، وهذا ما َسُنوَضِّ السِّ

ِف: 1- ُصوَرُة الُمَثقَّ

ُد  ُيمثِّل الوزيُر ابُن َسعداَن أنموَذًجا مَن النَّماِذِج التي ُتجسِّ

لَطِة على أدِب الَمجالِِس بوَصِفها ُمؤّسسًة  سِة السُّ انِفتاَح ُمؤسَّ

لَيالِي  وُتلقي   ، الِهجرِيِّ الرَّابِع  الَقرِن  في  َمعرِِفيًَّة  َثقافيًَّة 

ُتضيُء  كما  الَمجالِس،  هذِه  ُمجرياِت  على  الّضياَء  التَّوحيدِيِّ 

الُهويَُّة  وهي  ياسيَّة،  السِّ الَوزيِر  ُهوِّيَِّة  مْن  اآلَخَر  الجاِنَب  لنا 

ُمتكلًّما  ُتبرُز  والُمؤاَنسِة  اإلمتاِع  فرسالُة  الَمعرفيُّة؛  الثّقافيُّة 

الوزيَر  إّن  إذ  والُعلماِء؛  الُمثقَّفين  وأحاديِث  بالَمعرفِة  َشُغوًفا 

ُتشِغلُُه،  التي  الَقضاَيا  َطْرِح  على  وُمداوٌم  للَمجلِس،  مالزٌم 

، وَحريٌص على  ُمتََطلٌّع إلى اإلجاباِت الَّتي تكبَُح نَهَمُه الَمعرفيَّ

األخرَى،  الَمجالِس  في  َينشُط  الَّذي  الثَّقافّي  الَحراِك  مواكبِة 

الثَّقافُة  كانِت  إذ  الَعصِر؛  هذا  الثَّقافِة في  قيمَة  ُيبْرُز  ما  وهو 

طفرًة  َشِهَد  الَّذي  الَعربيِّ  الُمجتمِع  َطبيعُة  َتفرُِضها  َضرورًة 

علميًَّة كبيرًة إّبانئذ.

والُمالحُظ أنَّ اهتِماماِت الَوزيِر ال َتميُل إلى َمجاٍل ُمحدٍَّد، 

بل إنَّها َتنَطوي على َتنَّوٍع واِضٍح، كما أّن الَوزيَر ال َيفتَأُ - في 

ٌة  ، فتنَْقدُِح أسئِلٌة َجمَّ أحياٍن َكثيرٍة - يستسلُم لنََهِمِه المعرفيِّ

ُيغِرُق بها التَّوحيديَّ وُيطالُبه بالبَحِث عن أجوِبتِها وُيسّجلُها له 

ُدُه هذا الَملفوُظ: "ما النَّْفُس؟ وََما كَماُلها؟  في ُرقعٍة، كما يؤكِّ

وََما الَّذِي اْستََفاَدْته من هذا المكاِن؟ َوِبأَيِّ َشْيٍء َباَينَِت الرُّوَح؟ 

وَما الرُّوُح؟ وََما ِصَفُته؟ وََما َمنَْفَعُتُه؟ وما الماِنُع ِمْن أْن َتُكوَن 

وُيَعبُِّر  َتبَْقى؟...")1(،  وََهْل  هما؟  أو  َعرًَضا  أْو  ِجْسًما  النَّفُس 

أَْشبََهُه  وََما  َهذا  "فإنَّ  قاِئاًل:  األسئلِة  َهِذِه  أَهميِة  َعْن  الَوزيُر 

َنْفِسي  َبيَْن  وَُمْعتَرٌض  َصْدري،  في  وََجاثٌم  لَِقلْبي،  َشاِغٌل 

َهِذِه  َبيَّنُْتُه في  وََقْد  أََحٍد،  لُِكلِّ  ِبِه  أَُبوَح  أَْن  أُِحبُّ  وََما  وَِفْكري، 

الرُّْقَعِة")2(.

الكفاياِت  من  الوزيِر  تمّكَن  عديدٌة  ملفوظاٌت  وتكشُف 

التواصليَّة)3(، من ذلك هذا الملفوُظ الَّذي توقَّفنا عندُه سابًقا: 

1- أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، حتقيق: أحمد أمني 
وأحمد الزين، منشورات املكتبة العصرية، بيروت صيدا، ج3، 

ص: 106.
2-  نفسـه، ص: 107.

3- متّيز أروكيوني بني أربع كفاءات للمتكلّم:
- الكفـاءة األلسنيــة اللغـويــة وتُعنــى بالعناصــر الدالة النصيـة  

   والسياقية احلالية النصية.
- الكفاءة املوسوعية وهـي تـمـثُل باعتبارهـا خـّزاًنا رحًبـا يضـّم 
   مــعلــومــاٍت خـــارجيــــًة تعبيريــًة أدائيـــًة تتنــاول السيــاق، أو 

   باعتبارها مجموعَة معارَف ومعتقداٍت. 
- الكفاءة املنطقية املتمثلة يف اآلليات التداولية التي يستعملها 

   املتكلم يف اللغة الطبيعية. 
- الكفاءة البالغية التداولية املتمثلة يف قوانني اخلطاب.

- انظر الفصل الرابع "كفاءات املتكلّمني"، من كتابها: 

٤٤٤5 يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



يف األدب والنقد

"لَِم ال تداخُل صاحَب ديواٍن ولَِم ترضى لنفسَك بهذا اللَّبوس؟ 

بالطفيِف  والقناعُة  علّي،  غالٌب  السالمِة  أنا رجٌل حّب  فقلُت: 

وََعِن  الَمِة،  السَّ بُحبِّ  الَكَسِل  عِن  كنَّيَْت  فقال:  عندي.  محبوبٌة 

الُفُسولَِة بالرِّضا باليسيِر")4(. ُيْظِهُر تعليُق الوزيِر عن جواِب 

التّوحيدّي قدرًة تأويليًّة نافذًة، إذ تفّطَن إلى مقاصِد أبي حيّان 

الَّذي ظلَّ يطمُح لتحقيق حلٍْم وحيٍد هو االرتماُء في أحضاِن 

نتلّمُس  كما  هنيئٍَة.  حياٍة  وَضَماِن  الوزراِء  لخدمِة  لَْطِة  السُّ

الوزيِر وإلماَمه  الَّتي تكشُف موسوعيََّة  الحواريََّة -  المهاراِت 

بأبجديَّاِت التَّواصِل - في تعقيبِِه عن اعتذاِر التَّوحيدي بعدِم 

خصيَّاِت.  استطاعة الحديِث عن بعِض الشَّ

َسعداَن  ابَن  الَوزيَر  أنَّ   - َسبََق  ما  ِخالِل  من   - يتَّضُح 

َيتَقاَطعان  والُمؤاَنَسِة"بَدوَرين  "اإلمتاِع  كتاب  في  َيضَطلُِع، 

الُمتكلُِّم/  إليه  ُه  يتوجَّ الَّذي  الُمخاَطُب  فهو  وَيتَداَخالن؛ 

"املضمر"، ترجمة: ريتا خاطر، املنظمة العربية للترجمة- بيروت، 
الطبعة األولى، سنة 2008م، ص:283 وما بعدها. وقد قّدم باشا 

العيادي تكثيفا مفيدا لهذه الكفاءات األربعة، انظر كتابه: فن 
املناظرة يف األدب العربي، ص: 400-399.

4- اإلمتاع واملؤانسة، ج1، ص: 104.

الذي  الُمتكلُّم  نفُسُه  وهو  الُمَسامراتّي،  بالِخطاِب  التَّوحيديُّ 

التي  الَكالميَُّة  اآلثاُر  َسَمَحِت  وقد  واآلَخِر.  الِحيِن  بين  ُل  َيتَدخَّ

ِف  تصُدُر عنه بتَقديِم ُصورٍة عنُه، فقد َتجلَّى في ُصورِة الُمثقَّ

الَحريِص على التَّباُحِث في َقضايا الِفْكِر والَمعرفِة، واإلنساِن 

غوِف بتَنميِة َمدارِكِه وأفكاِرِه. بيَد أنَّ ُصورَة الُمثّقِف هذه،  الشَّ

. ياِسيُّ لْم ُتغطِّ الجاِنَب اآلَخَر من ابِن َسعداَن، وهو الجاِنُب السِّ

      : ياِسيِّ 2- ُصوَرُة السِّ

ملفوظاٍت  في  واضحًة  ياِسيِّ  السِّ شخصيَُّة  َتظهُر 

ِعلِمهم  مْن  وَيرَتوِي  ِفين  المثقَّ َيستَثِمُر  الذي  فالَوزيُر  َعديدٍة؛ 

التَّوحيديِّ  إلحالِل  الُفرصَة  َينتَهَز  أْن  َيُفتْه  لْم  وَمعارِفهم، 

األخرَى،  الَمجالِس  ُمجرياِت  على  وُيطلُِعه  ُيخبِره  ُمخبرًا 

خصياِت الُمثيرِة  ِة، وُيحدُِّثه عن َبعِض الشَّ وُينْبُِئه بأْخباِر العامَّ

شواِهُد  وُتفِصُح  اللَّيالي،  في  َعديدٌة  أسئلٌَة  ُتبرُز  إْذ  كوِك.  للشُّ

ياسّي الذي ُيميُِّز َشخصيََّة الَوزير؛ فهو  كثيرٌة عن الَملَمِح السِّ

َيبُدو ُمّطلًِعا بما َيجوُل في ِوزارِتِه، وَحريًصا على َتتَبُِّع أخباِر 

الُمقرَّبيَن منه، ولعلَّ التّوحيديَّ واِحٌد من الَّذين أحَصى َعليِهم 

حركاِتِه وَسَكنَاِتِه، لِنَتَأّمْل هذا الَملُفوَظ: "إّني أُريُد أْن أْسأَلََك 

َمجلَِسُه، وعن  وَحَضرَْت  وَخبِرَته  اْنتََجْعتَه  فقد  عبَّاد،  اْبِن  عن 

هو  ما  وََغالِب  َوَبالَغتِِه،  ِعلِْمِه  وَعْن  وََعاَدِته،  وََمْذِهبِِه  أَْخالِقِه 

َعلَيِه، وَمْغلُوِب ما لََديِه، فما أُظنُّ أنِّي أجُد مثلَك في الَخبَِر عنُْه، 

والوْصِف له")5(.

ويقول أيًضا: "فقد َبلََغني أنََّك جاُرُه وُمَعاِشُره، َولَِصيُقه 

ُخبْرِِه")6(. وفي  َغاَيِة  وََحاِفُظ  وَأََثرِِه،  َخْطوِه  وَقافي  وُمالزُمُه 

ملفوظ آخر جاء على لسانه: "فَقْد َبلََغني أنََّك َتْغَشاُه وتجلُِس 

ُمْضِحَكٌة،  نوادُر  معه  َولَك  لَُه،  ُق  وَُتَورِّ ِعنَْدُه،  وَُتْكثُِر  إليه، 

َوَبوَاِدُر ُمْعِجبٌَة. وََمْن طالْت ِعْشرَُته إلنساٍن َصَدَقْت ِخبْرَُتُه به، 

وَخافي  َرأِْيه  ُمْستََكّن  على  الُعه  اطِّ وأْمَكَن  لَه،  أَْمُرُه  واْنَكَشَف 

َمْذَهبِِه، وََعِويِص َطريَقتِِه")7(.

الدَّقيَقَة  وَمعرفتَُه  الَوزيِر  درايَة  واهُد  الشَّ هذه  ُتبيّن 

بالتَّوحيديِّ وبتفاصيِل َحياِتِه وُمجالِِسيِه وأصدقاِئِه وجيراِنِه، 

اليَِقِظ،  ياسيِّ  كما َتكشُف لنا - من ِجهٍة أخرى - ُصورَة السِّ

والنَّبيِه الَّذي ال يدَِّخُر َجهًدا في تتبِّع أحواِل الُمجتمِع وُمراقبِة 

كوِك والَمخاوِف. خصياِت الُمثيرِة للشُّ الشَّ

ي  َتقصِّ إلى  الَوزيِر  ُجنوَح  التََّساؤالُت  هذه  تكِشُف  كما 

5- اإلمتاع واملؤانسة، ج1، ص: 102.
6- نفسه، ص: 102.

7- نفسه، ج2، ص:102.

وُتْقلُِق  َحفيظتَه  ُتثيُر  التي  خصيَّاِت  بالشَّ الُمرتبَطِة  الَحقائِق 

راحتَُه، وإن كانْت استِفساراُت الَوزيِر ال َطائَل ُيرَجى منها من 

النَّاحيَِّة الَمعرفيَِّة النَّظريَّة، إال أنَّها في غاية األهّمية لوزيٍر ُيديُر 

ُحْكِمِه؛  استِقراِر  على  الِحفاِظ  على  ويسَهُر  لطِة،  السُّ ُشؤوَن 

فهذه اإلَضاءاُت تصوُِّر له الواِقَع الثَّقافيَّ واالجتِماعّي، وتقرُِّب 

ِة  له اهتِماماِت الُعلماِء في الَمجالِس، كما تبّصُرُه بأْخباِر الَعامَّ

الٍع دائٍم بُمجرياِت دولته.  ا يجعُل الَوزيَر على اطَّ وأْحوالِها، ممَّ

َسعداَن،  ابَن  الَوزيَر  أنَّ  َنستنتُِج  َسبََق،  ما  ِخالِل  ومْن 

اللَُّغوّيَة في متِن  َتفاعالِته  َبَصَمتَا  اثنتَيِن  َتَجلَّى في ُصوَرَتيِن 

ُمتَطلًِّعا  بالَمعرفِة  َشغوًفا  َبَدا  فقْد  والُمؤاَنَسِة؛  اإلمتَاِع  ِكتاِب 

إلى َتكويِن زاٍد َمعرفيٍّ َيشَمُل الُعلوَم على اختاِلِفها وَتنَوُِّعها. 

إْذ  خِصيِّة؛  الشَّ لَدَى هِذِه  ياِسيُّة  السِّ الُميوالُت  َطَفِت  وبالُمقابِل 

رَِت الَمجلَس العلميَّ مْن ِجَهٍة، ومعرفَة التَّوحيديِّ الجيِّدَة  َسخَّ

بعِض  من  َتقرَّبه  وكذا  ائَدِة،  السَّ االجتِماعيَِّة  الَحياِة  بواِقِع 

الِع على ما َيْحُدُث،  خصيَّاِت مْن ِجَهٍة أخرَى، لالطِّ الُعلماِء والشَّ

ابِن  "حاَجَة  إنَّ  الباحثين-  أحِد  مع   – الَقوُل  ُيمكُن  ثمَّ  ومن 

َسعداَن إلى التَّوحيديِّ كانْت حاَجًة ُمزَدوََجًة، فقد أراَد – من 

للتَّعرُِّف على ما  سيٍة  ِوجَهٍة أولى- َتوظيَفه في أغراٍض َتجسُّ

ُيدّبُرُه له أعداُؤُه، ومْن ِجَهٍة ثاِنيٍة كان َيسَعى إلى إرواِء َظَمئِِه 

إلى الَمعرَفِة")8(.

8- نفسه، ص:101.

أبو حيان التوحيدي
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إبداعات أدبية

محـمـد الـهـادي ســـال 

َخَبري مْنِطقي-  -يــا  لمْلِهمتي  ْبــِلــْغ   َأ

معرفٍة غيِر  ــْن  ِم باِلحَجا  ــْت  ــَدَق َأْح ــْد  َق

ــا ــه ــُن ــاِت ــف َم ــنـــوٍن  ــْجـ َكـــمـ ــنـــي  ــْتـ ــهـ ـ َدلَّ و 

ــيٍّ دوَنــــهــــا َمـــَضـــٌض ــ ــل ــ َأُمــــــــرُّ َمــــــرَّ َخ

ُســْلــَطــُتــُه الــِعــشــَق  ــُت َأعــــرُف أنَّ  ــْن ــا ك م

ــا  رَأْيــــُت َجــمــااًل  فــيــِه  َقـــْد  ُبِعثْت ومـ

َطْلَعِتها عــْنــَد  َلــيــاًل   ، ــِم  ْئ كــالــرِّ ــوراُء  ــ َح

ــْرَت وما ــ ــْر مــا َذَكـ ــُظـ ــَك َواْنـ ِاْركــــْب َمــطــيَّ

ــَك   َألــحــاُظــهــا ِســـْحـــًرا َيــــِرفُّ ِبــَهــا ــريـ ُتـ

ــٍة َنـــَزلـــْت ــ ــّن ــ ـــهـــا  صـــــــورٌة  مـــن َج كـــَأنَّ

ــوَن  قــاِفــَيــتــي ــُبـ ــْسـ ــا َيـ ــَده ــْن ــٌة ع َثـــالثـ

َتــْجــهــُلــهــا ــَت  ــْنـ ُكـ إذا مـــا  ــراَع  ــ ــَي ــ ال َســــِل 

ــي َخــطــفــْت َقــلــبــي ِبــَنــظــرِتــهــا ــت ــَي الَّ هـ

ــرْت ــ اْزَده ــِه  ب ــن  ِمــمَّ ــدْت َنفحًة  َبـ حــّتــى 

ــي ُحكوَمَته ــْرض ُت ــا  ــْوطــًن َم ــِه   بـ ــْت   ــلَّ ظ

ــَقــِر ــارِة  الــسَّ ــّمـ ــْن َحـ ِلــُتــســعــَف الــــّروَح ِمـ

الَقَمِر على  دارْت  ــْد  ق لــُحــْســِن  ا كهالِة 

لِّ    والــّســَهــر ــذُّ ــ ــ ــي كــــُؤوَس ال ــِن ــْت َع ــرَّ وج

ــى بــال َبَصر ــًم ــا أْع َه ــرِّ ــْل ِصـــرُت فــي َم ب

ِإَبـــر ــى وال    ــوس ــويَّ  ِبـــال ُم ــَقـ ُتــــْردي الـ

ــي   ُصـــَور ــِب واأَلْزهــــــاُر فـ ــُل الــقــْل ــاِئـ َرسـ

َمر الثَّ َلـــدى  ــمــاٍم  كــَأْك ــيــاَء  الــضِّ ُتــخــِفــي 

ــلَّ عــْن وْصــِفــِه ِحبري كــذا َسَفري َك قــْد 

َسَحر في  الَبْدِر  ُحْسَن  ُيْنسيَك  والَوْجُه 

والــُغــَرر ِلـــلـــســـوداِن   ــذِه األْرِض  ــ َه ــي  ف

َرر ــدُّ ــ ــالٌق مـــَن ال ــ عــْطــٌف ، َعـــفـــاٌف، وأْخـ

َور ُيْخِبْرَك  َجوهُرها في َعْن َأْحسِن الصُّ

ــي الــَبــَشــِر ــاِء ف ــَق ــْن ــَع ــال ــرْتــنــَي    َك وصــيَّ

ــِر ــَك ــِف رايــــــاُت   شـــاِرقـــٍة  بــالــِعــْلــِم   وال

ــَدر ــك ــا  مــن ال ــاه ــّف ــَو  ص ــ فــكــيــَف ال وْهـ

يا أّيها الحاكُم سلطان
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بها               ــُب  ــري ــغ َوال فيها  ـــاُس  الـــنَّ ــُم  ــَل ــْظ ُي ال 

ــُل فــي َرَشـــٍد ــْق ــَع ــَدٍد، وال ــ ــاُل فــي َس ــح وال

إْن  قــاَبــَل   الــمــْرُء   في  َتــْرحــاِلــه     َتَعًبا

ــٌل" كـــلُّ   الــّثــقــافــاِت   فــي  طّياِتها  "ُزَحـ

َفواضُلُه ْت  َعمَّ َمــْن  "سلطاَن"  َفيِض  مــْن  

ُمْنَقِطًعا ــِل   الــعــْق كـــاَن  غـــذاُء  لــــْوالُه  

الَعْزِم  شاِهَدٌة المْجَد..عيُن   َد    قْد  وطَّ

ــا ــَرًب َط ــاِزِه   ــ ــَج ــ ِإن ــن   ِمـ تــْهــتــزُّ   واألرُض  

ــقَّ   لكْم ــ ــواُر  ُح ــْغ ــم ــهــا الــحــاكــُم ال يــا أيُّ

َأْحــيــيــَت   ِسّلَتها ــتــي    الَّ ــلــوَل    إنَّ   الــطُّ

ــاِل    لكْي ــ ج ــرِّ ــ ــاِر  ال ــ ــيــاِء آث مــْنــهــا  كــإْح

ــوَد   الــجــْهــِل   ثــمَّ   ــيـ ــا    ُقـ ــّنـ ــَت عـ ــْك ــَك َف

ــُفــوُس ِبــِه   َفــَأْصــَبــَحــْت َعــَلــًمــا َتــْســُمــو الــنُّ

ــِضــًحــا ــِرْم  ِبـــكـــلِّ  خـــيـــاٍل  صــــاَر  مــتَّ ــ ــ َأْكـ

أجــَمــِعــهــا ــاِء  ــم ــْع ــنَّ ال ذا  اهلَل  َيــشــكــُر  ال 

َأْشكُركْم الخْيراِت   صاِحَب  يا   ذاَك  ِمْن 

ــْعــِر جــْئــُت بِه لــو كــاَن عــْنــدَي غــْيــُر الــشِّ

َوُمْكَتِئًبا َمـــْســـُروًرا  ــاَس  ــّن ال ــَرَب   ــ أْط كــْم 

َيــجــزيــُكــُم   خـــْيـــًرا    ويحَفُظكْم اهلُل   

ــن عمل ْمـــت م ــا َقـــدَّ ــَم َوِعــــْش ســعــيــًدا ِب

ــَرِر ــُم الــَعــْيــِش ال َيــْخــَشــى ِمــَن الــضَّ ُمــَنــعَّ

الخَبِر فــي   والــحــقُّ   ، َرَغـــٍد  والعيُش في 

َجر الــــّروِح   ال الضَّ َمــــراَح     فـــإنَّ  فيها  

ــَرِر الــشَّ َســَنــا  ُتْغني عــْن  ــْدِر  ــَب ال ــَعــُة  َوَطــْل

الَغَرر أْضحى الُمحاُل   َكَخيٍط   في  يِد  

َوالُبَكِر ــاِل  اآلَصـ في  الَفْهِم  ساحِة  ــْن  َع

ــَب  بـــاإلخـــالِص والــِفــَكــر ــْل ــَق وأْكــــــَرَم  ال

كــذا  الــّســمــاُء   تــُبــثُّ  الــمــْجــَد  بالقَمر

ــُم مــا عــْنــدي  مــَن  اأَلَثــر ــَظ َحــْرفــي وأْع

َظر النَّ إلى  َمــْن يْسعى  أْفــَرحــْت   كلَّ  قْد 

يعوَد  في  الَعْصِر ما  في  سالِف   الُعُصر

َغِر ِرَداَء  الهدى  والحقِّ  في الصِّ َتَنا  َكَسْو 

الَحَضِر َو لــَبــدِو  ا في  مشرقًة  كالشمِس 

ــَب    الثَمر ــيِّ ــْذَب زْمــَزمــِه  يـــا    ط يــا  َعـ

ُشُكر ذا  ــاِس  ــّن ال ِلجميِل  يــكــْن  لــم  َمـــْن 

ــداِر  والـــَقـــَدر ــْق ــم ــال ــيــَك ب شـــكـــًرا  ُيــحــلِّ

ِضِر النَّ ُبــْســَتــاِنــِه  َتــْســَجــُع فــي  َوالـــــُوْرُق 

َمر ُكـــُؤوِس األْنـــِس  والسَّ ِمــْن  وكــْم  َسَقى 

َور والسُّ اآلِي     وحْفَظ  المثاني   ِحْفَظ  

! َوَزِري  ــا  َيـ ـــــاُه  َربَّ  : ــٌل  ــِه ــَت ــْب ُم ــاَل  ــ َق ــا  َمـ
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ُجذوُر الَعداِء للَعربّيِة الُفصَحى 
ْعــوِة إلـى الَعاّمّيــِة والـدَّ

ممدوح فّراج الّنابي

العربيِّة  اللُّغِة  ـُحاربة  لمـ الَهوجاِء  الَحرِب  وَتيرُة  َتخُفْت  لْم 

َبعثًا  وُتبَْعُث  َتنَْشُط  بْل  األوقاِت،  من  وقٍت  أّي  في  الَفصيحِة 

بأنَّ  والتَّذكيِر  أحياًنا،  الدَّعوِة  َتجديِد  من  نوًعا  بوَصِفها 

أصَحاَبها وُمؤاِزريهم َيسيُرون على الدَّْرِب نفِسِه، في َدْعوِتهم 

أِو  العاميِّة  ِشعاِر  َرْفع  ُمقابل  الَفصيحِة،  العربيَِّة  إلْغاِء  إلى 

أنَّ  أَْيَسرِها  ُمْختَلَِفة،  ِبُحَجٍج  عنها،  َبدياًل  الَمحليِّة  اللّهجاِت 

الَعْصِر،  ُمتطلَّباِت  عن  التَّعبيِر  عِن  َعاِجزٌة  الَفصيحَة  العربيَّة 

وفي ُلغٍة أكثَر ِحّدًة أّنها كانْت عائًقا أو َعَقبًة َكؤوًدا أمام تقّدِم 

وَتطوُِّرها  اللَُّغِة  َطبيَعِة  لَِحقيقِة  ُمخالََفٍة  في  واالبتِكاِر،  الِعلِم 

وَُقْدَرِتَها على اْستيعاِب َكاّفة الُعلوِم، على نحِو ما عبّر شاعُر 

النّيل حافُظ إبراهيم:

ـًا وغــايـًة  وِسعـُت ِكتـاَب اهلِل َلفظــ
وما ِضْقُت عــن آٍي بـه وِعـظـــــاِت

فكيف أِضيُق الَيوَم عن َوْصِف آلٍة
وَتْنسيِق أســــــمـــاٍء لُمْختَرعــاِت

َتتكّرُر هذه الُمحاوالُت بين الَفيْنِة واألخرَى، وُهو ما يدُعو إلى 

التّساؤِل: ِمن أيَن استَمّدْت هذه الّدعوُة ُجذوَرها؟ وما َمصدُرها؟ 

هل َمصدُرها أصحاُب اللُّغِة أنُفُسهم، أم كان لالستِشراِق الّدوُر 

الُمهمُّ في هذه الّدعوِة، وإِْذَكائها حتّى َتضطرَِم النّيراُن؟

ُبذوُر الّدعَوِة
َنَشأت  الّتي  والّسياسيِّة  الثّقافيِّة  الّسياقاِت  في  ُل  المتأمِّ

األمِر  َحقيقِة  في   - أّنها  يكتَشُف  الّدعواِت،  هِذِه  مثُل  ِخاللَها 

إلى  وُصوالً  َعقل  َسعيد  أو  َعوَض  كلويس  أسماَء  تتَجاوُز   -

الَعربيُّة  اللّغُة  "لتحيّا  الُمثيِر  وكتاِبه  الّشوباشّي  شَريف 

أوالً  الهّداَمِة  الّدعوِة  هِذِه  ُجذوُر  َتمتدُّ  بل  ِسيبويِه"،  ويسُقْط 

إلى األساتذِة الِمصريين الّذين َدّرُسوا الَعربيَّة للطاّلِب األجانِب 

في بالِد الَغرِب، وَدَعوا إلى العاميِّة بوَصِفها نوًعا ِمَن التّسهيِل 

الِب األجاِنِب لِدراسِة الَعربيِّة، وأْصدُروا في هذا الّشأِن  على الطُّ

ُمؤلفاٍت ُتعّزُز وِْجهاِت َنظرِهم الّتي َرّوُجوا لها بكتاباِتِهم، وِمْن 

أْشَهِر َمن فعَل هذا ُمحّمد عيّاد الّطنطاوّي )1810 – 1861(، 

العربيَّة ولَهجاِتها في جامعِة )بطرسبرج(  ُيدرُِّس  الذي كان 

بُروِسيَا، وقد ألَّف في هذا الّشأِن ِكتاًبا أْسَماه "أحسُن النَُّخِب 

في ِمعرفة لِساِن الَعرَِب" )ُطبع في مدينة لبسيا،  في مطبعة 

الدَّوافَع  أّن  الِكتاِب  ُمقّدَمِة  في  وَذَكَر  ه)،   1294 فوغل  ولهم 

الّتي َحملتُه على التّأليِف هي الرّغبَُة في َتسهيِل ِدراسِة العاِميِّة 

الِب األجاِنِب الرّاغبيَن في دراَستِها، وكذلَِك  في ِمصَر على الطُّ

النّاِس  عاّمُة  فَصاَر  ِمصَر،  في  العاِميِّة  ُنفوِذ  إلى  أرَجَعه  ما 

َيستخِدموَنها  الُعلماَء  أّن  كما  ِبَها،  إاّل  َيتحدَُّثون  ال  وخاّصُتهم 

في َشرِح ُمؤلفاِتهم الَمكتوبِة باللُّغِة الَعربيِّة الَفصيحِة.

 

والِكتاُب الثّاني ِمن َتأليِف ميَخاِئيل الّصبَاغ بعنوان )الرَِّسالة 

الّداِرِج)،  الَكالِم  أحوَاِل  في  والَمناهِج  العاّمِة  كالِم  في  التّاّمة 

وقد ألَّفُه عام 1812، إاّل أّن ِطباعتَه تأّخرَْت َكثيرًا؛ َحيُث َصَدَر 

ُمقّدمتِه  في  وَيتطّرُق  ستراسبورج(،  )في   1886 عام   في 

الَعاِميِّة والَعربيِّة الَفصيحِة، ُمعرًِّجا على  إلى االختاِلفاِت بين 

الّداِفِع الّذِي َدفَعه لِتأليِف الِكتاِب، وَيتمثُّل في "َرغبِة أهِل هِذِه 

الباِلِد الُمنَّصبين لِتعليِم هِذِه اللَّغِة )أي الَعاميّة)  أْن َيَضَع لهم 

قانوًنا ُيوّضُح الَفرَق بين تلك اللُّغِة الُمدّونِة في الُكُتب، وبين 

عوباِت الّتي  هِذِه الّداِرَجة بين العاّمِة". ُدوَن أْن َيتناَسى الصُّ

صاَدَفته عنَد التّأليِف والَمنهَج الّذي ساَر َعليِه. 

الَعاِمّيُة والُمسَتشِرُقون
الُمستَشرقين  ِبتأثيِر  للَعاميِّة كاَن  التّرويِج  الثّاني في  االّتَجاُه 

الِّذين َقِدموا إلى ِمصَر مْن ِبالِدهم في َمهامٍّ ِعلميٍّة، إاّل أّنُهم َترُكوا 

أعَمالَهم الَحقيقيَّة وراُحوا ُيحرُّضون على ما َيعَمُل على ُفرقِة 

أُولَى هِذِه الُمحاوالِت  األّمِة، وُيسهُم في َتفتيِت َرواِبطها. َتبدأُ 

 ،)1883  -  1818( "ولهلم سبيتا"  األلمانّي  الُمستشرِق  مع 

الّذِي َتخّرَج في ِقسِم اللُّغاِت الّشرقيِّة بجاِمَعِة )ليبزج(، وناَل 

َدرجَة الُدكتوَراه عام 1875، عن ِرسالِة "تاريِخ أبي الَحَسن 

الَقرِن  أواِخِر  في  ِمصَر  في  َيعمُل  وكاَن  وَمذَهبِه"،  األشَعرِيِّ 

التّاسِع َعَشَر ُمديرًا لداِر الُكتِب الَمصرّيِة، وأثناَء ُمّدِة َعملِه ألَّف 
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 1880 عام   " ِمصَر  في  الَعربيِّة  اللُّغِة  "َقواِعد  بُعنوان  ِكتاًبا 

وَكتَبه باللّغِة األلمانيِّة، وفي َسبيِل الوُصوِل إلى َهدِفه عاَش في 

أَحِد األحياِء الّشعبيِّة "لَِكي َيستقَي اللّغَة العاِميَّة مْن َمناِبعها 

األصليِّة، وأّنه كاَن ُيدّوُن ما كاَن َيسمُعه في ُكمِّ َقميصِه، َخوًفا 

ِمن أن َيراُه أحُد الُمتكلّميَن فيفِقَد طبيعتََه وُحريتَُه في الَكالِم"، 

َيتمّكْن مَن  لْم  أّنُه  إلى  ُيشير  الِكتاِب  ُمقّدمِة  أّنه في  والَغريُب 

من  واختاِلِفها  لَهجاِتها  "لتعّدِد  الَمصرّيِة  بالَعاميِّة  اإللَماِم 

"، وهو األمُر الّذِي َجعَل كتاَبه  بلٍد إلى بلٍد، وِمن َحيٍّ إلى َحيٍّ

َيْقتَِصُر على لَْهجِة أْهِل القاِهرِة.

إلى  الّدعوَُة  انبَثَقت  الَعربيِّة"  اللُّغِة  َقواِعد  الِكتاِب "  ومْن هذا 

الُفصَحى،  العربيِّة  ُصعوبِة  بُحّجِة  أدبيًّة،  ُلغًة  الَعاميِّة  اّتخاِذ 

الُحروِف  الّتخاِذ  اقتراٍح  أّوَل  وَضَع  أيًضا  الِكتاِب  هذا  وفي 

َكَمال  َمَع  َسبيالً  لها  وََجدْت  وقْد  يِّة،  العامِّ لِكتابِة  الالتينيِّة 

تينيِّة  الالَّ الُحروِف  باستبداِل  قاَم  الّذي  ُتركيا  في  أتاُتورك 

)يارا(  ِديواَنه  َكتَب  الّذِي  ُلبناَن  في  َعْقل  َسِعيد  ثّم  بالَعربيِّة، 

تينيِّة. بالُحروِف الالَّ

وُيشيُر الُمستشِرُق "سبيتا" إلى َهدِفِه من ِكتاِبه قائالً: "وأِخيرًا 

َسأُجازُف بالتّصريِح عِن األَمِل الّذِي راوََدني على الّدواِم ِطيلَة 

ُمّدِة َجمِع هذا الِكتاِب، وُهو أَمٌل َيتعلُّق بِمصَر َنفِسها، وَيَمسُّ 

أو  َحياٍة  َمسألَة  َيكوُن  َيكاُد  َشعبِها،  وإلى  إليها  بالنّسبِة  أمرًا 

َموٍت، َفُكلُّ َمن عاَش ُمّدًة َطويلًة، في بالٍد َتتكلُّم الَعربيَّة، َيعرُف 

االختاِلِف  بَسبِب  فيها  النّشاِط  َنواِحي  كلُّ  تتأّثُر  َحدٍّ  أيِّ  إلى 

الواِسِع بيَن ُلغِة الَحديِث وُلغِة الِكتابِة، وال ُيمكُن التّفكيُر في 

َثقاَفٍة َشعبيٍّة، إْذ كيَف ُيْمِكُن في ُمّدًة التّعليِم االبتِدائّي الَقصيِر 

أْن َيْحصَل الَمرُء على ِنْصِف َمعرفٍة ِبلُغٍة َصْعبٍة جدًّا، كاللّغِة 

الَعربيِّة الُفصَحى، َبينَما ُيعاني الّشباُب في الَمداِرس الثّانوّيِة 

أْن يِصلُوا إلى َشيٍء،  َعذاَب دراَستِها ِخالَل َسنواٍت عّدٍة ُدوَن 

اللهمَّ إاّل َنتائَج ال ُترِضي َبتاًتا. وَطريقُة الِكتابِة الَعِقيمُة، أْي: 

من  ِقسٍط  أْكبُر  بِع  بالطَّ عليها  َيقُع  دِة،  المعقَّ الِهجاِء  بُحروِف 

اللّوِْم في كلِّ َهَذا ".

دعوُة  منها  آَخِرين؛  ُمستشرِقيَن  َدَعواُت  سبيتا  َدعوَة  َتلَْت  ثّم 

عام  في  وََضَع  الّذِي  فولرس"،  "كارل  األلمانيِّ  الُمستشرِق 

وترَجَمه  ِمصَر"،  في  الَحِديثة  الَعربيّة  "اللّهَجة  ِكتاَب   1890

إلى اإلنجليزّيِة عام 1895، وُهو كما َتقوُل َنّفوسة َزَكريا في 

كتابها – تاريُخ الّدعوِة إلى الَعاميِّة وآثاِرها في ِمصَر – انتََهج 

َنهَج "سبيتا" فاستَنبَط ُحروًفا التينِيًّة لِكتابِة الَعاميِّة، وَدَرَس 

َقواعَدها وأْوَرَد َكثيرًا ِمن ُنصوِصها". 

الَعربّيُة الَمحِكّيُة
 ،1901 عام  ِمصَر"  في  الَمحِكيّة  "الَعربيّة  ِكتاُب  ذلك  أعَقَب 

َنهِج  على  فيِه  وَساَر   ، إنجليزيٌّ َقاٍض  وُهو  ولمور،  لسلدن 

سبيتا في دراَسِة العاِميِّة الَمصرّيِة، َسواٌء في ِدراسِة َقواعِدها 

وَجمِع ُنصوِصها، أْم في الّدعوِة إلى ِكتاَبتها بُحروٍف التينِيٍّة، 

واّتخاِذها ُلغًة أَدبيًّة، وكانت أهَداُفه في التّرويِج للَعاميِّة َتتَِّسُق 

والَعرَِب  الُمسلمين  بَفصِل   ، البَريطانيِّ االستِعماِر  أْهداِف  َمَع 

اللُّغوّيِة بالَقضاِء على الَعربيِّة  عْن ماِضيِهم وَتْفتيِت وْحَدِتهم 

الِكتاَب  وَعدَُّه  سبيتا،  كتاَب  اْمتَدََح  مقدَمتِِه  وفي  الُفصَحى. 

في  له  َمديٌن  َبعَده  جاَء  َمْن  كلَّ  وأنَّ  الَمجاِل،  هَذا  في  الرّائَد 

الّسابقوَن  ذكرَُه  ما  وكّرَر  الَمحليِّة.  الَعربيِّة  للَّهجاِت  دراَستِه 

بشأِن ُصعوبِة الَعربيِّة الُفصَحى.

وُهناَك أْيًضا ُمحاولُة الُمستشرِق اإلنجليزِيِّ "وليم ولكوكس" 

لْم  وهذا  الَمصرّيِة،  الُحكومِة  في  للرّيِّ  ُمهندًسا  َيعمُل  وكاَن 

َيكتَِف في ُمحاولتِِه بتَأكيِد األْخِذ بالَعاميِّة، بْل قاَم ِبشنِّ َحرٍْب 

ُمحاضرٍة  ِخالِل  مْن  الَفصيَحِة،  الَعربيِّة  اللَُّغِة  على  َشعواَء 

لَدَى الَمصريين اآلَن"، ثّم  لْم ُتوَجد قوُّة االختراِع  بُعنوان "لَِم 

اّتبَعها برِسالٍة نَشرَها باإلنجليزّيِة عام 1893، بعنوان "ُسوِريا 

الَعربيَّة"،  ال  الُبونيَّة  تتكلُّم  ومالَطا  إفريقيِّة  وَشماُل  وِمصُر 

َمضيَعًة  تعلَُّمها  وَعدَّ  الَفصيَحِة،  الَعربيِّة  ِبَموِت  َتنبّأ  وِخاللها 

الّسبَب  وَعدَّها  فيَها،  الَمصريين  َتشكيِك  إلى  وَسَعى  للوقِت، 

األساسيَّ لتخلِّف الَمصرييَن اآلَن، ُمقارنًة بُقدماِء الَمصريين. 

ومَع كلِّ هذا َبِقيت اللّغُة الَعربيُّة شاِمخًة، َقوّيًة، وَتصّدْت لكلِّ 

الّدرَجِة  في  هذا  وَمرِجُع  َهْدِمها،  إلى  َسَعت  الّتِي  الُمحاوالِت 

ُلَغَة الُقرآِن الّتي َتَعّهَد اللُه َجلَّ َجالُلُه  األولَى َيعوُد إلى َكوِنها 

شريف الشوباشي لـويـس عـوض سعـيـد عـقـل

"َبِقيت الّلغُة 
الَعربّيُة شاِمخًة، 

َقوّيًة، وَتصّدْت لكلِّ 
الُمحاوالِت اّلِتي َسَعت 

إلى َهْدِمها، وَمرِجُع 
هذا في الّدرَجِة األوَلى 

َيعوُد إلى َكوِنها ُلَغَة 
الُقرآِن اّلتي َتَعّهَد اهلُل 

َجلَّ َجالُلُه بِحفِظه"

﴿ڳ  ُعالُه  في  َجلَّ  الَقائُل  فُهو  ِحْفِظها،  َثّم  وِمْن  بِحفِظه، 

إلى  باإلضاَفِة  )الحجر:9(،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
الُجهوِد الَجبّارِة الّتِي َقاَم ـ ِبها الُمخلِصوَن مْن أبناِء هِذِه األّمِة 

َرأِسها  وعلى  الّشريفِة،  الَكريمِة  اللّغِة  هِذِه  على  الِحفاِظ  في 

تلَك الُجهوُد الَمشكورُة التي تبُذلها َبعُض الَمجاِمِع الَعربيِّة في 

ُمواكبِة كلِّ َجديٍد لَجْعلِه في َبوَتَقِة الُفصَحى، وإْصداِر َمعاِجَم 

والُمعَجم  الّدوَحِة،  وُمعَجِم  الكبيِر،  كالُمعَجِم  ُمتَطّورٍة  َثرّيٍة 

اّتحاِد المجاِمِع  الّشارقِة بإشراِف  الَعربيِّة في  للّغِة  التّاريخيِّ 

الَعربيّة الّذِي أشرَقْت َبواِدُره.  َفَهْل َيْعتَبُر َهؤالِء الُمغرِضوَن، 

وَن َعْن ُمحاواَلِتهم البائَسِة الَفاِشلِة؟! وَيُكفُّ
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قاِفي في َمْسِرحية  االْسِتْدعاُء الثَّ

وِر الِم والنُّ رِاع بين الظَّ الصِّ
د/خليل خلف سويحلللمؤلف صاحب السمو الشيخ الدكتور: سلطان بن محمد القاسمي

تَجلِّياِت اإلنسانيِّة  الَفارُق في  الَميسُم  الثَّقافي هو  الُمنتَُج 

في أسَمى َمعانيها، ولذا كانِت الثَّقافُة هي األَساُس في َنهَضِة 

وَصْقل  األفراِد  َتوجيِه  في  الرَّئيَس  الُمحرَّك  لَكوِنها  عوِب؛  الشُّ

َمواهبِهم وَتشذيِب ِطباِعهم. 

النّاِصعُة في إيصاِل  الثَّقافيُّة  الِمرآُة  الَمْسرحيُّ هو  والَفنُّ 

الُمتلقِّي،  التّأثيُر في  وَمضُموًنا، فيحدُث حينئٍذ  األفكاِر َشكالً 

ولهذا ِقيَل: )أعِطنِي َمْسرًحا وُخبزًا أُْعِطَك َشعبًا َعظيًما(، فِمْن 

َمسرِحيِّة  عبَْر  ِرسالَتِه  إيصاِل  في  المؤلِّف  ذكاُء  َتجلَّى  ًهنا 

الِم والنُّور(، وربّما تتعّدُد  راِع بين الظَّ )كتاُب اللِه َمسرحيُّة الصِّ

تصوُِّره،  حَسب  كلٌّ  الَمسرحيِّ  النَّّص  هذا  إلى  الرُّؤيا  َزواَيا 

فالُحكُم على الشيء فرٌع عن تصّوِره.

ُد هَذا النَّصُّ الَمْسرحيُّ َثقافَة المؤلِِّف، فمْن ِخاللِها  وُيجسِّ

في  اإلبداِع  َفضاءاِت  إلى  وَنلُِج  عنَدُه،  الَمعرفِة  أغواَر  َنسُبُر 

ُمَخيِّلتِه، واستِكشاِف الُقدَرِة على َصهِر أفكاٍر شتَّى في َبوَتقٍة 

ٍق. واِحدٍة في ِسياٍق تاريخيٍّ َخالَّ

أـ الّثقاَفُة الُقرآنّيُة:

في  الكريِم  القرآِن  َمعانَي  يتشرََّب  أن  الُمؤلُِّف  استَطاَع 

، فاستَشهَد باآلياِت الُقرآنيِّة في مواِضَع َعديدٍة  ِه اإلبداِعيِّ نصِّ

َتصريًحا أو تلميًحا، ومن ذلَك:

ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 

ۓ ۓ ڭ﴾ ]مريم: 59[
حيِح مَن النَّصِّ  جاَءْت هِذِه اآليُة الَكريمُة في ِنصاِبها الصَّ

الَمْسرحيِّ للدِّاللِة على ُنقطِة التَّحوُِّل الُكبرَى في َمساِر الَحياِة 

وَتعطيِل قوِّة الَعقِل وانكفاِء الِقيَم.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں   ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 

ھ  ھھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے ے ۓ   ۓ﴾ ]اإلسراء: 82-81[

استَعاَن الُمؤلُِّف بهِذِه اآليِة في لَحظِة انتِصاِر الَخيِر على 

للَحقِّ  النّهايِة  في  والنّصُر  ُمستمرٌة،  َمعركٌة  فالَحياُة  الّشِر، 

وأهلِِه ال لألْقوَى والُمتجبِّر.

ِدالالِت  فيِه من  بما  َمرَتين  نّصِه  الُغراَب في  المؤلُِّف  ذكر 

قوله  إلى  ذلك  في  ُيشيُر  ولعلَُّه  واإلهاَنِة،  والتّشاُؤِم  الّشِر 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  تعالى: 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
جب﴾  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی 
الُقرآِن  في  ُذِكر  الُغراَب  أّن  الُمالحِظ  ومَن   ،]31 ]المائدة: 

ٌق. َمرَتين أيًضا، وهذا َتناصٌّ ُمبدٌع خالَّ

الَعظيِم  الُقرآِن  لِقيَِم  الّظاَلميين  َتشويَه  المؤلُِّف  وصوَّر 

الُمعلَّق  الُمصَحِف  إلى  لِيَِصَل  اآلخَر  أحُدُهم  "َيعتَلي  ِعنَدما: 

قِف وَيخطَفه". بالسَّ

أوَحْت  الَمسرِح  في  الِفعِل  وَحركُة  "الَخْطِف"  ولفُظ 

بمعاٍن مكثَّفٍة عن ِشّدِة َقسوِتهم وتهوُِّرهم وَسفاهتِهم وَنزِقهم 

قولَه  الُمتلقِّي  اَلوَْعي  في  التّصويُر  هَذا  وَيستدعي  وَطيِشهم، 

َتَعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾  ]الحج: 31[.
َعفَو  الَمْسرحيِّ  النّصِّ  في  جاَءْت  الُقرآنيُة  األنَداُء  وهِذِه 

وإقحاٍم،  تكلٍُّف  بال  استَدعاَها  الَحاِل  ِسياِق  لَكوِن  الخاِطِر 

َتصويٌر  فيه  الَكريَم  الُقرآَن  أنَّ  إلى  المؤلِّف  مَن  إشارٌة  وفيها 

َكامٌل لَصيْروَرة الَحياِة وَتُقلّباِتها.

ب ـ الّثقافُة الّنبوّيُة:

 كانت األحاديُث حاضرًة بقوٍّة في النَّصِّ الَمْسرحيِّ ومْن 

ذلَك قوُلُه )صلّى اللُه عليِه وَسلََّم( :

ِبِه،  اْعتََصْمُتْم  إِِن  َبْعَدُه  َتِضلُّوا  لَْن  َما  ِفيُكْم  َترَْكُت  - "وََقْد 

ِكتَاَب اللِه". )رواه مسلم(

وفي  ُنوًرا،  لَِساني  وفي  ُنوًرا،  َقلبي  في  اجَعْل  "اللهمَّ   -

َبَصري ُنوًرا، وفي َسْمعي ُنوًرا، وعْن َيِميني ُنوًرا، وعْن يساري 

ُنوًرا، ومْن َفوقي ُنوًرا، ومْن َتحتي ُنوًرا، ومْن أمامي ُنوًرا، ومْن 

خلفي ُنوًرا..." )متفق عليه(
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ُبْكرًَة  اللَِّه  وَُسبَْحاَن  َكثِيرًا  َِّه  لِل وَالَْحْمُد  َكبِيرًا  أَْكبَُر  "اللَُّه   -

وَأَِصياًل اللَُّه أَْكبَُر واََل َنْعُبُد إالَّ اللََّه ُمْخلِِصيَن له الدَّْيَن َولَْو َكرَِه 

الَكاِفُروَن اَل إلََه إالَّ اللَُّه وَْحَدُه َصَدَق وَْعَدُه وََنَصَر َعبَْدُه وََهزََم 

األَْحزَاَب وَْحَدُه اَل إلََه إالَّ اللَُّه وَاَللَُّه أَْكبَُر".

استِدعاٌء  هو  بالِكالِب  الّظاّلِميين  المؤلِِّف  تشبيه  وفي   -

ابن  )رواه  النّاِر«  ِكالُب  »الَخوارُج  الّشريِف:  النَّبويِّ  للَحديِث 

ماجه(.

ج ـ الثَّقافُة الّتاريخّيُة:

فُهو  التّاريخيِّة،  الثّقافة  أعَماِق  في  َضارٌب  ِجذٌر  للُمؤلِِّف 

ِمنها وهي منُه، ففي كلِّ ُمنتٍَج َثقافيِّ َيمخُر ُعباَب التَّاريِخ فتَِجُد 

الَل التَّاريخيَّة مخيِّمًة عليه، وهذا ما َيمنُح النّصَّ الَمْسرحيَّ  الظِّ

النَّصِّ  الرَّئيَس في ِصناعِة  الرّافَد  ُيعدُّ  َثقافيًّا، فالتّاريُخ  ُعمًقا 

ِعنَده، ومْن َمالمِح الثّقافِة التّاريخيةِّ في َمسرحيِة الّصراِع بين 

الّظالِم والنُّور:

راِع بين الَخيِر والّشِر وانتِصاِر الَخيِر  - استِدعاُء فكرِة الصِّ

بيَن  راعاِت  الصِّ َرْصُد  هو  ُمجملِِه  في  والتّاريُخ  النّهايِة،  في 

البََشِر واألفكاِر والَحضاراِت.

والَحضاَرِة  والرَّقي  االزِدهاِر  ُعصور  ِفكرِة  استدعاُء   -

الُمجتمُع  إليِه  وََصَل  واألندلِس وما  والعبّاِسيين  األَُمِوّيين  أياَم 

ُر مْن تقدٍُّم وانِفتاٍح وما يقابلُُه على النَّقيِض  الُمسلُم الُمتحضِّ

من َتطرٍّف ِفكريٍّ دينيٍّ نقيِض الَحقِّ والَحياِة.

د ـ الّثقاَفُة االجِتماعّيُة:

الُمؤلِّف َضليٌع في َمعرفِةالثّقافاِت االجتِماعيِّة، ونلمُح ذلك 

من َزواَيا متعدِّدٍة:

فاإلنساُن   ، الَمشرقيِّ للُمجتمِع  العاِطفيِّ  الُبعِد  إعطاُء   -

في  الَحنيِن  نيراُن  وُتذوِّبه   ، الُحبِّ ِكبرياُء  تكِسُره  الَمشرقيُّ 

َقولِِه:

رِق ِجئَنا         بالُحـــبِّ والـــَواَلِء مِن ِبالِد الشَّ
ماِء َنــســــــأُل َحــــنيًنـــــا         مْن ِرساَلِة السَّ

على  الَمسرحيِّة  في  االجتِماعيِّة  الثّقافِة  َعناصُر  َتقوُم   -

َركائَز َثالثٍة أساسيٍّة هي: األَماُن والِعلُم واإليَماُن في قولِِه:

أعِطنا األَماَن           والِعلَم واإليَماَن

- رّكزِت الَمسرحيُّة على َمكانِة الَمرأِة في الُمجتمِع، ففي 

اإلراَدِة  َمسلوبَة  الَمرأُة  َتكوُن  والتّطرُِّف  االنِحطاِط  ُمجتمِع 

والُمتحّضِر  الواِعي  الُمجتمِع  وفي  وُتباُع،  ُتشتَرى  وِسلَعًة 

أرَوَع  وما  والَحياِة،  للُحبِّ  وَرمزًا  َنفِسها  َسيّدَة  المرأُة  َتكوُن 

تلّك الّصورَة التي َذَكرها الُمؤلِّف في قولِِه: "وُيمِسكن بِغطاِء 

الرّأِس األبيِض مْن أطراِفِه َكَجناَحْي َفراشٍة طائرٍة"، حًقا إّنها 

والّسعادِة،  والَفرِح  بالَحيوّيِة  تنُبُض  َجّذابٌة  ُموحيٌة  ُصورٌة 

 ، الُحبِّ في  َتذوُب  النّساُء  وكذا  النُّور  في  َتحترُق  فالَفراشاُت 

َترَى  النّساُء  وكذا  الّظالِم،  في  بأجنَحتِها  ُترى  والَفراشاُت 

بإحساِسها ُدروَب الَحياِة، وما أجمَل قوِل  محمود درويش:

أَثُر الَفراشـــِة ال ُيـــَرى
أَثُر الَفراشــِة ال َيــــُزول 

ه ـ الّثقافُة الِعلمّيُة:

بين  )الّصراُع  َمسرحيِّة  في  الَمْسرحيِّ  النّصِّ  غاياِت  مْن 

الّظالِم والنُّور( إظهاُر مكانِة الِعلِم والُعلماِء في حياِة الّشعوِب، 

فالِعلُم أَساُس أّيِة َتنميٍة وَحضارٍة؛ لكوِنِه يرفُع َمنسوَب الوَعِي 

التّطرِّف  ِضّد  َمنيعًة  َحصانًة  التّعليُم  ُل  وُيشكِّ األفراِد،  ِعنَد 

ُرموِز  بذكِر  ذاِكرَتنا  الُمؤلُِّف  أنَعَش  ولهذا  الَحياِة،  وأعَداِء 

لوا رَكيزًة في الَحضارِة البَشرّيِة َجمعاَء،  ُعلماِء األّمِة الَِّذين َشكَّ

فذكَر الَحَسَن بَن الَهيثَم عالَِم الفيزياِء، وجابَر بَن َحيّان عالَِم 

عالَِم  والِكنديَّ  الِرياِضياِت،   عالَِم  والَخوارزميَّ  الِكيمياِء، 

الُمؤلُِّف  أراد  وكأّنما  وغيرَُهم،  والبَيرونيَّ  والَفارابيَّ  الفلسَفِة، 

أن ُيوِصَل ِرسالًة ُمفادها قوُل الَفرزَدِق:

أوَلِئَك آبائي َفِجئني ِبِمثِلِهــم
ِإذا َجَمَعتنا يا َجريُر الَمجاِمُع

ه الَمسرحيِّ  والُمؤلُِّف ذكيٌّ فيما يفعُل فهو ال يذكُر في نصِّ

الدِّيَن واإليماَن من دوِن أن َيقرَنهما بالِعلِم، فالنُّوُر عنده هو 

ِجماُع ُثنائيِة نوِر الوَحي ونوِر الَعقِل، وال حياَة ُمتّزنًة من ُدون 

أحِدهما، وعليهما ُتشاُد الَحَضارة.

 و ـ الثَّقافُة الفلسفيُة:

لم يكْن َمغزَى النّصِّ الَمسرحيِّ االستِمتاَع بَمشاهَد َتمثيليٍة 

الِحواِر  ِسياِق  في  َتتَراءى  َفلسفيٌة  غاياٌت  له  بْل  وحسب؛ 

ها: الَمْسرحيِّ وأهمُّ

1ـ  بثُّ ُروِح التَّفاؤل: 

الَحياِة  النَّجاِح والتّفّوِق في أّي َمجاٍل من َمجاالِت  ُعنصُر 

ُيبنَى على أَساِس التّفاُؤل؛ لكوِنِه داِفًعا أساِسيًا لالنِطالِق َنحَو 

وفي  األفَضِل،  نحَو  والتّغييِر  واالستِكشاِف  واالجتِهاِد  الِجدِّ 

الُمقاِبِل فإّن التّشاُؤَم واليَأَس هما الِمْعوُل الَهّداُم في ثقاَفاِت 

الّشعوِب وَصيرورِة األفرَاِد. ومن هنا كان تركيُز المؤلِِّف على 

ِصناَعِة التّفاُؤِل في نْفس الُمتلقِّي، وأمثلُة ذلك كثيرٌة، ومنها:

في  ُمكّررًة  الَمسرحيِّ  النّصِّ  في  )النُّوِر(  َكلمُة  جاَءْت   -

الخــوارزمــــي أبو الريحان البيروني أبو نصر الفارابي
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يف األدب والنقد

مواضَع َعديدٍة بما ال ُيقاَرُن بكلمِة )الّظالم(، وهذه آيٌة واِضحٌة 

. ِه الّمْسرحيِّ لُرؤيِة الُمؤلِّف وغايتِه من نصِّ

- ِتكراُر األناشيِد في َمشاهِد الَمسرحية التي ُتجدُِّد الَعزَم 

والتّصميَم على نشِر َثقافِة الَحياِة وبثِّ روِح األَماِن والّسالِم.

وُتْحييِه  النّفوِس  في  التّفاُؤَل  ُتنعُش  ألفاٍظ  استِخداُم   -

في القلوِب، ومن ذلَك: )األلوَاُن الُمزركشُة، الَفراشُة، األبيُض، 

النّوُر، الّسالُم، الِمصباُح، الُمصحُف، الّريشُة، األلَحاُن....(.

: 2ـ الرّمُز بمفُهوِمِه الَفلَسِفيِّ

وِر  والصُّ الرُّموِز  استخداِم  في  اإلبداِع  َعبقرّيُة  َتتََجلّى     

الُمكثََّفِة ومن ذلك مثاًل:

إَشارٌة  الّطاِولَِة( وفي ذلك  َحوَل  الّدوراِن  )يأخُذون في   -

إلى البَحِث عِن الَحقيَقِة التي ُيحلُّق في َمداراِتها أهُل الِعلِْم.

ِخّفتِهم  على  للدَّاللَِة  الِغرباِن....(  مثَل  )َيتنّطُطون   -

وَسفاَهتِهم وتفلُّتِهم من ِعقاِل الرَّزانِة والُخلُِق الَقويِم.

في  األلفاَظ  هِذِه  استعمَل  واُد(  السَّ الِكالُب،  )الِغرباُن،   -

وصِف الّظاَلِميين، وهي ألفاٌظ ُمشبَعٌة باإليحاِء بَمعاٍن ِسلبيٍة 

لِم واالنفالِت من ِقيَِم اإلنساِنيِّة. كالّشِر والنّذالِة والظُّ

للنُّخِب  ِضْمنيٌّ  نْقٌد  نائُمون(  جميُعهم  )والرّجاُل....   -

الفكرّيِة التي تقاَعَسْت عن ُمواَجهِة األفكاِر الهّداَمِة.

الثّقافيِّ  ِببَعِض جوانِب االستِدعاء  وبهذا َنكوُن قْد أَحْطنا 

تعدُِّد  ِخالِل  مْن  والنُّور(  الّظالِم  بين  )الصرّاُع  َمسرِحيِّة  في 

َعَمٌل إبَداعيٌّ ُيعطي الَجديَد  الَمنابِع الثّقافيِّة فيها، فهي بَحقٍّ 

في كّل ِقراَءٍة َجديدٍة له.

صُّ  ُد هَذا النَّ ُيجسِّ
الَمْسرحيُّ َثقافَة 

ِف، فمْن ِخالِلها  المؤلِّ
َنسُبُر أغواَر الَمعرفِة 

عنَدُه، وَنِلُج إلى 
َفضاءاِت اإلبداِع في 

لِته، واسِتكشاِف  ُمَخيِّ
الُقدَرِة على َصهِر أفكاٍر 
ى في َبوَتقٍة واِحدٍة  شتَّ

في ِسياٍق تاريخيٍّ 
ٍق. َخالَّ

الّتاريُخ في ُمجمِلِه 
راعاِت  هو َرْصُد الصِّ
بيَن الَبَشِر واألفكاِر 

والَحضاراِت.
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إبداعات أدبية

عـمـر لوريكـي

ِزَفاُف اْلَكْوِن َمْبَعُثَك

َغِف الشَّ َجـــْذَوُة  َتْرَقى  اْلُحبِّ  َسْكَرِة  ِمْن 

ــــــــــــــُه َوَهــــــــــــــٌج ــٍر ُكــلُّ ـــ ــْع ـــــــــــُم ِش َأَنـــــا ُمــَتــيَّ

ُيْرِشُدِني الُحْلِم  َوَصــْوُت  َوْجــدًا  َأِهيــــُم 

َلِتـــي ُمَخيِّ ًا  َصْفـــو ْت  ْبَصـــَر َأ َمــا  نَّ  َكـــــَأ

َسَعاَدُتَنا َفاَضــــْت  َكْم  ْلَكْوِن  ا َة  ِفْكــــَر َيا 

ُه َتْنُشـُر ُكْنـــَت  ًيا  َهــْد َب  َيْثِر َقْلـِب  ِفي 

َهِتـــِه ا َبَد ِفــي  يٍّ  ـِ َنبــ َخْيــــَر  َفُكْنــَت 

بًا ُمْقَتـــِر ِس  ا لنَّ ا ِلُكــلِّ  ْصــــاًل  َو َتُمــــدُّ 

َتْكُتُبــها ِد  ــا ـــ ــَج ْم أْلَ ــا ِب َمّكــَة  َت  ْد ــَد ـــ ـــ َم

َنِئـــٍذ آ ـــــكُّ  لشَّ ا ِفيــــَك  َتَبْعَثــَر  َفَما 

ٍج َفــــَر ــى  َل ِإ ــَوامــًا  ْق َأ ُقــــْدَت  ْلُهــَدى  ِبا َو

ِتَبــُه َكا ْلــــِم  لسِّ ا َق  و ُشــــــــُر ــا  َي ُمَحّمـٌد 

ُيْلِهُمُكـــْم اهلِل-  ــِبــيُّ  َن - َلــــــــِه  إِل ْا ْســِم  ِبا

َمَعــُه َلْيَتِنـــي  ْمــٍع  ِبَد َل  َقــــا ْقُل  ِهـــَر

َهـــِف اللَّ ِمـَن  َقْلِبي  ِفي  ــْوَق  الشَّ ِلَتْنُثــــَر 

َجــِف َر ِمـــْن  َم  َهــا ٍز  ِبَمَجــــا ٌف  ْخـــَر ُمَز

! َفِصــِف  ِبَها؟   َمــــْن    ! َفــــاَلٍة  ِفي  اًل  َتَأمُّ

ُكُشـــِف َعَلى  َنْجمًا  ــَدا  َب َوْحــــٍي  مــالُك 

ــْن َكَلِف وِح ِم ــرُّ ِمــْنــَك اْلــُهــَيــاُم َوَصــْمـــــُت الـ

َسَلـِف ــْن  َع لّصْفـــِح  ا ِر  ا ــَر ــَق ِب َتُه  َشّيـــْد

ِلــــِف َأ َعـَلى  ونـــًا  ُز َمـــْو َي  ْأ لـــــــــــّر ا ُتَلّيـُن 

َرِف َو ِفي  ْهِر  الدَّ ُغْصُن  ْنـــَت  َأ ِدي  َسيِّ َيا 

ُحِف ِة اْلَبْدِء -ِعْنَد اْلَغاِر- ِفي الصُّ ِمْن ِقصَّ

َضَعِف ــي  ِف ــُيــْتــُم  ْل ا ِمْنــَك  َل  َتَســلَّ َمـــا  َو

َكُمْكَتِشـِف ٍت  ا َد َســا َعـْرِش  ِفي  َتِسيــــُر 

َحــِف لتُّ ا َو ِر  َثـــا آْل ِبـــا َو ِر  ْلُقُصـــو ا َق  َفــْو

ــَدِف ــسُّ ًة ُنـــوُرَهـــا َيــْجــُلــو ُدَجـــى ال ــوَّ ــ  ُأُخـ

ــِف ــاَل َأَســـ ـــ ــى ُنــْبــــــــٍل ِب ــا َتـــــــــــاَلَهــا َعــَل ــمَّ َل
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إبداعات أدبية

ُيْعِلُنـها ِس  ْلُقــْد ا ِعــْنــَد  ــَك  ُت َصــْو جَّ  َفــَر

ــي َوِصـــٌب ــِن ــي ِإنَّ ــْدِن ْشـــِد ُق يــا مــوئــَل الـــرُّ

ــًة ــَي ْدِع َأ َســـْلـــَت   ْر َأ ــْذ  ُم ْلَبــــْدُر  ا َتَشّقـَق 

ُسِكَبْت ــْد  َق الـُمْهَداُة  ْحــَمــُة  الــرَّ ــَهــا  َأيُّ َيــا 

َفْلَسَفٍة ُكلَّ   - َوَغـــْربًا  َشــْرقًا   - َأْعَجـــْزَت 

ــذالُن مغتبٌط ــ ــورى ج ــ َوالـ لــنــا  ُبـــْشـــَرى 

ُوِلــَدْت  َقْد  ْرِض  اأْلَ ُبُطوِن  ِمْن  َرْحَمٍة  َكْم 

ــَبــٍة ــِج الـــَكـــْوِن َطــيِّ ــ ــْن َأِريـ ــٍة ِمـ ــَم ــْس ــْم َن َكـ

ــاِل َمــْصـــــَدُرَهــا ــــ ــَدُأ اآْلَمـ ـــ ــَت ــْب َفــَأْنـــــــــــَت ُم

ــُه ، َتــْبــنــي َمــَبــاِهــَجــُه ــَج ــَواِئ َتــْقــِضــي َح

َقاِفَيِتـي ــاَن  ّب ُر َيا  ْلَحــــْوِض  ا َسّيــــَد  َيا 

ـــُرِنـي ُتـــَدثِّ َيـــــا  ْؤ ُر أو  الَبرِّ  إلــى  بي  ِســْر 

ــٌر ــَب ـــــــــــُه ِع ــْدٍر  ُكــلُّ ــــ ــاَوُة َبـ ـــ ـــ ـــ ــَف هـــذي َص

ِئَشًة َطا ِء  ا ْهـــَو أْلَ ِبـــا ْلَغْيـَب  ا َيْنِطــُق  اَل 

َمْبَعُثُه ِن  ْلَكــــْو ا َفــــــــاُف  ِز ــوُه  ـــ ـــ ُع دَّ َو ــا  َم

َمـٌل َأ ــِه  ــِي ْح َو ِفــي  َلـــُه  ِفْكــــٌر  َو ُعْمـــٌق 

ُحـــِف الصُّ ِمــَن  ِويــــٌل  َتْأ َو ــوٌل  ُس َر َهــــَذا 

ــَظــِف َوالــشَّ يِه  التِّ ــاُم  ــَه ِس َقــْتــِنــي  َمــزَّ َقــْد 

َخــَســـــِف ِبــــاَل  َوَأْنـــــــَوارًا  ــًا  آيـ َوَكــــــــــــــاَن 

ُمْنَعَطِف ُكـــلَّ  ــْت  ــمَّ َع َو  الـــُوُجـــوِد  َعــَلــى 

ــَعــِف ــَل الــسَّ ــاِم ــْد َســَقــْيــَت َنــِخــيــاًل َح ــ َوَق

ــِف ــَه ــمــيــمــوِن فـــي َل ــولـــدَك ال بـــيـــوِم مـ

الَخَلِف إلــى  ــاري  الــسَّ نــوُرهــا  َأَتــى  ــْد  َق َو 

َشَغــِف ِفي  ْمُس  الشَّ ى  َحتَّ ِبَبْعِثَك  ْت  َعمَّ

ــّلِ َمــْكــُلــوٍم َوُمــْرَتــِجــِف ــى ُكـ ــَل ــو َع ــْحــُن َت

َجَنِف ِمْن  ْطَهاِر  اأْلَ َصْحِبَك  َعَلى  َتْخَشى 

ُمْخَتِلـــِف َغْيَر  َوْحـيًا  ْسِل  الرُّ َخاَتــــَم  َيا 

َلـِف ١(..ِللسَّ ( ْصـــِر النَّ َبـــاِب  اِت  َثـِنيَّ َلــى  ِإ

ِف ْغَتـِر َفا ِي  ْأ لـــّر ا ِفي  ِحْكَمًة  ِمْثُلـُه  َما 

ِف َخـــَز َعَلى  َنْقٌش  َمْنِطُقــــُه  ْلَحــقُّ  َفا

َشـَرِف ِفي  َعْنـــُه  ُيْخِبْر  ْكــَر)٢(  الذِّ ِل  َفـــَأوِّ

ْلَتِقـِف َفا ِس  ــا لــنَّ ا ِلُكــــلِّ  َتَجّلـى  ُحــّبًا 

ــاِت بـَـاِب النَّْصــِر: ثنيــات الــوداع، والقصــد هنــا: رجــاءٌ ومتــنٍّ  )1( ثَِنيَّ
لــو أننــي ُكنــت مــن احملظوظــني الذيــن اســتقبلوا الرســول صلى اهلل 
عليــه وســلم. والثنيــة: طريــق ضيــق بــني جبــل ســلع والالبــة الغربيــة 

)جبــل يف املدينــة املنــورة(.
ــاس بآخرتهــم  )2( الّذْكــر: القــرآن الكــرمي، ملــا فيــه مــن تذكــرة النَّ

اِفُظــوَن". ــُه حَلَ ــا لَ ْكــَر َوِإنَّ ــا الذِّ لْنَ ــا نَْحــُن نَزَّ ومصالــح دنياهــم:" ِإنَّ
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يف األدب والنقد

ـــُة َراِميَّ الـَمـاَلِمــُح الـدِّ
ْعـِر الَعـَرِبـيِّ  فـي الشِّ

محمد عبد اهلل ولد عمارو

والَمسِخ   ، الِفكريِّ االستاِلِب  وَضحايا  الُمستغرَبون،  َولَِع 

يِق، واالنِكفاِء  ، بنَْعِت اللُّغِة الَعربيِّة بالتخلُِّف، والضِّ الَحضاريِّ

على الّذاِت، زاِعميَن أنَّ الَعربيَّ ال َيملُك الَعقليَّة التّحليليَّة، وال 

الَخياَل المجنََّح الُمبتِكَر، وأنَّ الَعرَب بَطبيعتِهم، َيفتِقرون إلى 

ملَكِة التَّحليل، وال يتََصّورون إالَ الَمحسوَس، وَيعتمُدون على 

الِغنائيِّة والَخطاَبِة الرّنَّانِة.

والَحقُّ أّن اللّغَة الَعربيَّة - كما أثبت االستِقراُء التَّاريخّي، 

البَشرّيُة، وآخُر  ُلغٍة َعرَفتْها  أقَدُم  والَمسُح االنتُربوُلوجي، هي 

كتاَبِة  إلى  أخيرًا،  الُمتقدّمُة  الدُّوُل  مالَِت  وقد  َستَبقى،  ُلغٍة 

هي  أنَّها  األلُسنِيُّة  األبَحاُث  أثبتِت  كما  بالَعربيِّة،  أرشيفاِتها 

يِغ، واألوَزاِن، والُمتراِدفاِت، واالشتِقاقاِت. أْغنَى اللُّغاِت، بالصِّ

اللُّغَة  أنَّ  الُمغرُضون،  بها  َينَعُق  التي  التَّطبيالِت  ومَن 

، الفتقار الذِّهنيِّة  الَعربيَّة ِبَطبيَعتها قاِصرٌة عِن التَّعبيِر الّدَراميِّ

الَعربيِّة لَدواِعي الّدراَما، وُمستلزَماِتها.

التي  المأَخِذ، وتهاُفِت األُسِس  َهَذا  َتفاهِة  الرُّغِم مْن  وعلى 

قوِس،  ، والطُّ ُبنَي َعلَيها، فإّننا َنرَى أنَّ للَعرَِب ُوجوًها مَن الَفنِّ

مالمَح   – َتجوُّز  مع  وإْن   – اعتباُرها  ُيمِكُن  والُممارساِت، 

دراميَّة َعرَفها الَعرُب َقبَل احتكاِكِهم بالَغرِْب، وقْد َتناَثرْت هِذِه 

الَمالمُح في ِشْعرهم وَنثْرِهم، قبَل اإلسالِم وبعَده. وقْد رأيُت 

أْن أتتبََّع هذه المالِمَح في ِشْعرِهم، ُمقتَصرًا على ُنصوٍص ُتعدُّ 

باألصاِبِع، مراعاًة للَحاِل، وحيِّز الَمقاِل.

الَحدَّ،  َتأَبى  الَّتي  الُمصطلحاِت  مَن  الّدراَما  ُمصَطلَح  إّن 

وَيصعُب َتحويلُها إلى َمعنًى َمخُصوص، َيستَوي الُمتلقُّون في 

استيعاِبِه، لُخثوَرة َمدلولِه، وتماِهيِه في الوِجداِن، وَتحوُّلِه مْن 

َزماٍن إلى َزماٍن، ومْن ُمجتمٍع إلى آَخَر.

ومع أنَّ الحاِصَل في ِذهِن الُمتلقِّي أّنه ُمصطلٌح َحديٌث لم 

َتعرْفه الثَّقافُة الَعربيُّة الَقديمُة؛ فإنَّ الباِحَث علي ُعمراَن يقوُل: 

بُصورٍة  )الّدراَما(  لُمصطلَح  َتعرَّضوا  قْد  الُقدماَء  الَعرَب  "إّن 

َقريبٍة من ُنطِقه الُمعاصِر )كالّدرام، والّدراماطا(، ولكنّهم لْم 

َيستطيُعوا َتقديَم مفُهوٍم لَُه؛ ألنَّه كان غائَم المالِمِح لَديِهم؛ ألّن 

 ، عَر الِغنائيَّ ، وإن عرَُفوا الشِّ عَر التّمثيليَّ الَعرَب لم َيعرُِفوا الشِّ

الُمتّصلِة  الَعربيِّة  َمعارِفهم  مَع  الُمصَطلِح  َتكييَف  حاَوُلوا  لذا 

. عِر الِغنائيَّ بالشِّ

فُمصطلُح "الّدراِم" كان َمعروًفا لَدَى َفالسفِة الَعرِب الَّذين 

فالَفارابيُّ  ، وابِن ُرشٍد.  أِرسُطو، كابِن سينَا، والَفارابيِّ َقَرُؤوا 

عِر الُيونانيِّ ُيسّمى "دراماطا"، وهو  َيتحّدُث عْن َنوٍع مَن الشِّ

ذلك الذي ُتذَكر فيِه األقاويُل الَمشُهورة، سواٌء أكاَنْت تلك من 

روِر، كاألمثاِل الَمضروبِة، وكان ُيستعمُل  الَخيْراِت أم مَن الشُّ

جِر،  الضَّ وعنَد  والُحُروب،  الجداِل  في  عِر  الشِّ مَن  النّوُع  هذا 

تكوَن  أْن  بّد  ال  الَمشهورَة،  األمثاَل  هِذِه  أّن  على  والَغَضِب؛ 

ألشَخاٍص َمعلُومين". 

عِر ألِرسُطو  وأبو ِبشٍر متى بُن ُيونَس في َترجمتِِه لِكتاِب الشِّ

، َيتحّدُث عن ُهوِميُروس الَّذِي تفرَّد وحَدُه ِبَعَمِل أشياَء أْحسَن 

كان  الّدراماِطيقا،  والِحكاياِت:  التّشبيهاِت،  َعِمَل  وقد  فيها، 

ُهو أّوُل من أظَهَر َشكَل ِصناعِة الِهجاِء، ليَس مْن باِب الِهجاِء 

فإّنه  خرّيِة،  باِب االستِهزاِء، والُمناظرِة، والسُّ َفَقْط، ولكْن في 

قد َعِمَل فيها النَّشيَد الُمسّمى بالُيونانيِّة )دراماطا(. 

األّخاَذ،  يَء  الشَّ ذلَك  الّدراّما  َنُعدَّ  أن  ُيمكُننا  َسبََق،  ما  مَع 

من  حالٍَة  في  الُمتلقِّي  وَيجعُل  عوِر،  الشُّ على  َيستحوُذ  الّذِي 

االنتِباِه، واالنِجذاِب، والتّأثُّر، َيستَمرِئ استِمراَره، وُيحسُّ معُه 

َحواّسِه،  ُمدركاِت  وَفوَق  واقِعِه،  خارَج  َعوالَم  في  ُيهوِّم  كأّنه 

وُهو في كامل وَعيِِه وتنبُِّهِه. 

والُمسلَّماِت  التَّصوِر،  فتَل  ُيفتُّق  الّذِي  يُء  الشَّ ذلك  إّنَها 

إّنَها  والبراهين.  الُحَجِج  على  تتأّبى  الّتِي  والوراثيَّة  العقليَّة، 

بيٍَد  َمخصوٍص،  وجٍه  على  َمُصوغ  والِعلِم،  الفنِّ  مَن  َذوٌب 

العمِل  الّذِي َيحصُل مَن  الدافُئ  الَهناُء  إّنَها ذلَك  أدبيٍّة َصنَاٍع. 

في  وَيتسلُّل  النّفوَس،  وُيهْدِهُد  المشاِعَر،  فُيدغدُِغ   ، اإلبداِعيِّ

يُء  حناَياها، كُخيوِط الّضوِء الخاِفِت. إّنَها باختِصاٍر: ذلَك الشَّ

الَمعروُف الَّذِي َيأَبى التَّعريَف.

وبَغضِّ النَّظِر عن كوِن الثّقافِة الَعربيِّة كانْت بها َمظاهُر 
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يف األدب والنقد

هو  كما  الّدراما  ُمصطلَح  َعرَُفوا  الَعرَب  أّن  أو  ال،  أو  دراميٌة 

اإلسالِم  قبَل   ، والنَّثريِّ عريِّ  الشِّ موُروِثهم  في  فإّن  ال،  أو 

تجوًُّزا   – اعتَبَرنا  إذا  بالقوِّة  َموجودًة  دراميًّة  َمالمَح  وبعَده، 

- أّن الّدراَما هي تلك الرُّوُح الَخفيُّة التي َتتشّكُل في األعماِل 

الّفنّيِّة، مْن تداُخِل الِقَصِص، والِحواِر، واألحداِث، والّصراعاِت، 

خوِص، بشيٍء مَن الَعفوّيِة والتّساُوِق.  والشُّ

عراُء على  ريَفِة، الّتِي َدَرَج الشُّ عرّيِة الطَّ وِمَن الِحكاياِت الشِّ

يِف، وقْد َتَفنَّن فيه  َتناولِها في أشعاِرهم، ِحكاياُت إكراِم الضَّ

الجاهلُِيون، وبالَُغوا فيِه، واْمُتِدُحوا بِه؛ ولنا في ِميميِّة الُحَطيئَِة 

الّتِي قالها في جاهلِيتِِه َخيُر مثاٍل على َملمِح الَحِكي الّدراميِّ 

في الجاِهليَِة:

ــْوَمــا  َوَطــاِوي َثـاَلٍث ُمْرِمــٌل َنـــَذَر الصَّ
ِبَبْيَداَء َلــْم َيْعـِرْف ِبَهــا َســاِكــٌن َرْسَمـا
َأِخي َجْفَوٍة ِفيِه ِمــَن اإِلْنــِس َوْحــَشـٌة
َيَرى الُبْؤَس ِفيَها ِمْن َشَراَسِتــِه ُنْعـَمـى
َوَغــاَدَر فـــي ِشـــْعــٍب َعُجـــوَزًا ِإَزاءَهــا
َثــــاَلَثــُة َأْشـَبـــاٍح َتــَخـــاُلــُهـــُم ُبْهَمـــا
ـــاَلِم َفَراَعـــُه َرَأى َشَبَحـــًا َوْســـَط الـظَّ
ــا َر َواْهَتمَّ ــا َبــــَدا َضْيـَفــــًا َتـَكـــدَّ َفَلـــمَّ
فقـال: َهَيـــا َرّبـــاُه  َضيــــٌف  وال  ِقــــرًى 
حـمـا يلَة اللَّ َك ال َتْحِرْمــُه تــي اللَّ بحقِّ
ــا َرَأى ُســـوَء َحــاِلــِه َفـَقـاَل اْبُنـــُه َلـــمَّ
ــْر َلــُه ُطْعـَمــا  َأَيـا َأَبـِت اْذبـْحنــي َوَيسِّ
ــِذي َأتــى َواَل َتــْعـَتـِذْر ِبالُعــْدِم َعــلَّ الَّ
ــــا َيــُظـــنُّ َلَنــــا َمــــااًل َفُيــوِسُعـَنــا َذمَّ
ى َقِليــاًل ُثــــمَّ َأْحـــَجـــَم ُبــْرَهـــًة  َفـَروَّ
ــا َوِإن ُهَو َلْم َيــْذَبــْح َفـَتــاُه َفــَقـْد َهــمَّ

ـْت َعَلــى الُبــْعــِد َعاَنــٌة  َفَبْيَنا ُهَمـا َعنَّ
َقِد اْنَتَظَمْت ِمن َخْلِف ِمْسَلِحَهـا َنْظَمـا
ِعَطاَشًا ُتِريُد الَمـاَء َفاْنـَسـاَب نْحـَوَهـا

ـــُه ِمنــَهــا ِإلى َدِمــَهـــا َأْظـَمــا َعَلـــى َأنَّ
ْت ِعَطــاُشــــَهـــا َفَأْمــَهَلـَهـا َحـتـىَّ َتـــَروَّ
َفــَأْرَســـَل ِفيــَهـــا ِمـــْن ِكَناَنِتــِه َسْهَمــا
ْت نُحوٌص َذاُت َجـْحـٍش َسِميَنـًة  َفَخرَّ
َقْت َشْحـَما َقِد اْكَتَنَزْت لْحَمًا َوَقْد ُطبِّ

َهـــا نـْحــَو َداِرِه  َفَيــا ِبــــْشـــَرُه ِإْذ َجــــرَّ
ـا َرَأوْا َكْلَمــَهـــا َيــْدَمــى َوَيا ِبْشَرُهْم َلمَّ
ْم َفَباُتوْا ِكَراَمًا َقْد َقَضـوْا َحقَّ َضْيِفـهـِ
َفَلْم َيْغَرُموْا ُغْرَمًا َوَقــْد َغِنُموْا ُغنَمــا
َوَبــــاَت َأُبـوُهـــْم ِمــــْن َبَشاَشِتــــِه َأَبـــًا
ـــا  ِلَضْيِفِهـُم َواأُلمُّ ِمـــــْن ِبْشـــِرَهـــــا ُأمَّ

فهذا النُّصُّ - على ِغنائيتِِه وشاِعريتِه - بناٌء دراميٌّ متكاِمٌل، 

، وُشخوٍص، وَمكاٍن،  من َتمهيٍد، وأزَمٍة، وُعقدٍة، وَحديٍث َنفسيٍّ

عيدِة. ، إلى النّهاَيِة السَّ وَزماٍن، إلى انِفراٍج، وسيٍر نحَو الَحلِّ

، أَعمُّ وأغنَى  عريِّ والَحقُّ أّن َمالمَح الّدراَما في الَموروِث الشِّ

إّن هذا  ثّم  اليَِد؛  ُتعدُّ على أصابِع  أن َنحُصرَها في ُوجوٍه  مْن 

وَجٍه  على  ُنقّدُمه  بحيث  طحيِّة  والسَّ البَساَطِة  مَن  ليَس  الُبعَد 

فتَحويُل  الُمتلقِّين؛  َجميُع  استيعاِبِه  في  َيستَوي  َمخصوٍص، 

راِع  ، وإبراَز الصِّ كَل الدَّراميَّ العاِطَفِة الِغنائيِّة إلى ِفكٍر َيقبُل الشَّ

والتّناُقِض   ، النّصِّ في  الّداخليِّة  الَحركِة  ووَصَف   ، النَّفسيِّ

والثُّنائيِّة داِخلَه، وَتشخيَص األشياِء، وَبثَّ الَحياِة فيها، وَخلَْق 

الُمفاَرقات، وَتهيئَة الِحواِر، وإبراَز األحاديِث النّفسيِّة الّداخليِّة، 

، واستِخداَم  عبيِّ ، والشَّ ، والتّاريخيِّ وَتوظيَف الَموروِث الدِّينيِّ

تقنِياِت الُفنوِن األخرَى، مْن َمسرٍح، وَتصويٍر، وَنحٍت، وانتِهاِج 

في  الدَّراميِّ  الُبعِد  الستخَداِم  وجوٌه  كلُّها  الّساخِر؛  األسلوِب 

عِر الَعرَبيِّ الَقديِم، مّما  ، َتطَفُح بها ُمدّونُة الشِّ النّصِّ اإلبداعيِّ

الَمفاهيِم  كلِّ  الستيَعاِب  واّتساَعها  الَعربيِّة  اللُّغِة  ِغنَى  ُيؤّكُد 

التَّغريِب،  دعاُة  ُيرّوُجه  لما  ِخالًفا  اإلنساِنيِّة،  والتّصوُّرات 

. وَضحايا الُميوعِة واالستاِلِب الَحَضاريِّ

إنَّ للَعَرِب ُوجوًها مَن 
قوِس،  ، والطُّ الَفنِّ

والُممارساِت، ُيمِكُن 
اعتباُرها - وإْن مع 

ز - مالمَح درامّيَة  َتجوُّ
َعرَفها الَعرُب َقبَل 

احتكاِكِهم بالَغْرِب، 
وقْد َتناَثرْت هِذِه 

الَمالمُح في ِشْعرهم 
وَنْثِرهم، قبَل اإلسالِم 

وبعَده
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لـغـويـــات

ائي اَمرَّ إْبَراهيُم السَّ
ِة وَمنهُجُه في َسَعِة الَعَرِبيَّ

حـسـن الربيــح 

الَحديُث عن اللُّغِة الَعربيّة ُمتشعِّب جدًّا، وال يمكُن ُمعالجُة 

َقَضاياها إال بالوُقوف على َجوَهِر الِعلِم نفِسه، وهو االستِعماُل 

ِد،  والتّجدُّ االنتقاِل  على  ُروِحها  قابليِّة  مع  والدِّاللَُة  والوَْضُع 

والنّحُو جزٌء ال ُيستَغنى عنُه في اللُّغِة؛ ألّنه يقوُم على َتوضيِح 

الِملُح  هذا  يقاُل،  كما  الكالِم  ِملُْح  فُهو  الُجملِة،  في  الَمعنَى 

َمطلوٌب ولكْن بِمقداٍر، فكثرُته َتجعُل الكالَم ممُجوًجا، وعدُمُه 

في  الَكالِم  لَضبِط  ِعلٌم  والنّحُو  ُمستساٍغ،  غيَر  الكالَم  يجعُل 

التّوّسِع  قانوُن  يقتَضيِه  ما  وَْفَق  َمِرٌن  َضبٌط  ولكنَّه  مقاصِدِه 

)ت  الّسامرائيَّ  إبراهيَم  الدكتوَر  َجَعَل  ما  وهذا   ، اللُّغويِّ

2001م( ُيفرُد ِكتاًبا أسماه: )مْن َسَعِة الَعربيّة( الصادر في 

1414هـ/ 1994م عن دار الجيِل ببَيروت، وسنُة كتابته كما 

روَح  َيستشعر  والكتاب  1410هـ،  كانت  المقدمة  في  أشار 

عبَْر  ونموِّها  تاريِخها  إلى  النّظُر  حيث  من  وجوهرَها  اللّغِة 

الُعُصور. 

التّأليِف  في  بجهوِدِه  للّسامرائيِّ  الَعربيُّة  الَمكتبُة  َتشهُد 

والتّحقيِق من ِخالِل إصداراِتِه الَغنيِّة عن التّعريِف، فَهو عالٌِم 

، وخاَض ِغماَر ما ُيكتُب عن اللّغة حديثًا،  َسبََر التّراَث اللُّغويَّ

من  جاءْت  لكوِنها  جدًّا؛  ٌة  ُمهمَّ الّذكِر  اآلِنِف  كتاِبِه  في  وآراُؤُه 

لمواكبَِة  ُمحاولًة  وكوِنها  َطويلٍة،  ِعلميٍّة  َمسيرٍَة  بعَد  َخبيٍر 

الّطريقِة الَعصرّيِة في التّيسيِر والتوّسِع للَُّغِة َجرًيا على قاِعَدِة 

. التّطّوِر واألخِذ بالتّراُكِم الَمعرفيِّ

النَّْحُو، وَسَعُة الَعربّيِة

أورَد َشواهَد من القرآِن الكريِم واألحاديِث النّبويَِّة الّشريَفِة  

رَُه النُّحاُة من َقواعَد، َتدلياًل على عدِم استيفائهم  ُتخالُِف ما َسطَّ

ْعِر، ويقوُم بمعالَجِة هذِه  للَُّغِة في استِعماالٍت أخرَى غيِر الشِّ

تاريِخها  خالل  من  الَعربيِّة  ِع  توسُّ نظرّيِة  بحَسِب  الُمخالَفِة 

الَّذي لم ُيولِه النُّحاُة اهتِماًما.

يذكُر  حيُث  النُّحاِة؛  على  أخَذُه  ا  ممَّ واِحٍد  بِمثاٍل  نكتَفي 

ُيورُد شاِهًدا مَن  ثّم  الَمعطوِف(،  قاعَدَتهم )عدُم جواِز َحذِف 

حرَ (،  رَك باللِه والسِّ الَحديِث ينُقُضها :   ) اجتَنُِبوا الُموبقاتِ :  الشِّ

وينُقُل لنا َتعليَق ابِن َمالٍك: "َتضّمَن الَحديُث حذَف المعُطوِف 

باللِه  رَك  الشِّ الُموبقاِت:  التقديَر:  ) اجتَنُِبوا  فإّن  بِه،  للِعلِم 

ُبيِّنت  الُموبقاِت َسبٌع  الَحذُف؛ ألنَّ  حَر  وأخواِتهما وجاَز  والسِّ

اثنَيِن، تنبيًها  الَحديِث على  آَخَر. واقُتِصر في هذا  في َحديٍث 

للقاعَدِة  َكسٌر  نالحُظ  كما  هنا  باالجتِناِب"  أَحقُّ  أّنُهما  على 

فكانت  النُّحاُة،  ُيجزه  لم  الَّذي  الَمعطوِف  في حذِف  النَّحوّيِة 

اآليُة و الَحديُث شاِهدين على الَحْذِف. 

أْبِنيَُّة الِفْعِل

إلى  َيفتقُر  ما  الِفْعِل  أْبنِيََّة  في  ُيناِقش  آخَر  َفصٍل  وفي 

َنظٍر َجديٍد مثل: الِفْعِل الَمبنيِّ للَمجهوِل ونائِب الفاِعِل، ومّما 

يكتَفي  الَّذي  ِزِم  الالَّ الِفْعِل  النُّحاِة اضِطراُبهم مع  سّجلَُه على 

الُعْمُر،  َفنِي  للَمجهوِل مثل:  َيبُنوه  أْن  َيستَطيُعوا  فلْم  بالفاِعِل 

يُء؛ المتنَاِع أن يكوَن بعد الفاِعِل ما يمكُن أن َينوَب  وزاَل الشَّ

ا أوصلَُه إلى أن َينْفي مسألََة البناِء للَمجهوِل والناِئِب  عنُه، ممَّ

عن الفاِعِل، وأّن ما ُدِعي "َمجهواًل" بناٌء ُيؤّدي ما يؤدِّيه بناُء 

"اْفتََعَل"، و"اْنَفَعَل".

الّتذِكيُر، والّتأِنيُث

والتّأِنيِث  التّذِكيِر  لمسألَِة  ُمناقَشتِِه  خالِل  مْن  لنا  َيظهُر 

إبراهيم السامرائي

٧0٧١ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



لـغـويـــات

إنَّ  الَقوَل:  َنستطيُع  َعرٍض  من  تقدََّم  ما  خالِل  مْن 

َنِصُفه بهذا  اللُّغويين، وحيَن  الُمجدِّدين  امرائيَّ واِحٌد من  السَّ

قائٌم   - الُخُصوص  وجِه  على   - والنَّحويَّ  اللُّغويَّ  نقَده  فإنَّ 

على نقِل اللَُّغِة من حالَِة الُجموِد التي قّرَرها النُّحاُة بقواعِدِهم 

والتّخلُّص،  والتّجّدِد  النّمّو  في  جرّيِة  الشَّ إلى حالتِها  الُمنجزَة 

َضوابِط  وَْفَق  اللّغِة  بَسَعة  وإيماُنه  اللُّغويِّ  بالتّطّور  فإيماُنُه 

البحِث التّاريخيِّ وقانوِن التّطّور يجعالِنه يسلُك هذا الَمسلَك 

التَّجديديَّ الذي يمنُح اللّغَة ُشرفاٍت وأجنحًة تطيُر بها إلى كلِّ 

َمكاٍن وَزماٍن.

ُموَاَكَبٌة َعْصِريٌَّة

، فإّن ذلَك راِجٌع  امرائيِّ التّوّسعيِّ وإذا ِملْنا إلى َمنهِج السَّ

في  تصبُّ  َنتائَج  إلى  والوُصوِل  األَدواِت  َتطبيِق  ُوضوِح  إلى 

الِكتاِب َيذهُب  اللَُّغِة ومن َصميِم َجوهرِها، فُهو في هذا  ُروح 

إلى اللّغِة ليَفهَمها، ثّم َيتجّوَل في ُعُصورها؛ ليَعوَد إلينا مواكبًا 

الُمواكبَُة  هذِه  جاَءْت  وقْد   . الَحتميِّ وَتطّوِرها  ُنموّها  حركَة 

امرائيُّ من َثقافٍة ُلغويٍة َعميقٍة جدًّا، ومن  َنتيجَة ما يملُِكه السَّ

ِذهنيٍة واعيٍة لحيوّيِة اللُّغِة التي استوعبِت الُعُصوَر وما زالت 

َتتَجدَّد. 

امرائيُّ من نتائَج إلى ما قاَم بِه في  ل إليه السَّ يعود ما توصَّ

ُجلِّ فصوِل كتاِبِه، ومَن الُممكِن أن نلّخَصُه في اآلتي:

وهذا  الّشاِمِل،  التّضاريخّي  االستِقراِء  بنََظِرّيِة  أخُذُه   -1

َتوّسٌع ال َينتهي عنَد باحٍث ُلغويٍّ واِحٍد، فيَبَقى االحتماُل وارًدا 

في مخالَفِة القاعَدِة األصليِّة.

ٍع،  ُموسَّ بَشكٍل  الَحديِث  وَنْحِو  الُقرآِن  َنْحِو  َتفعيُل   -2

مَن  أوَسَع  َطوٍر  إلى  للّدُخول  ِمصراَعيه  على  الباَب  لنا  َيفتُح 

عرّية وَكالِم الَعرِب في الجاِهليِّة. االستِشهاَداِت الشِّ

على  التّيسيِر  إلى  بحاَجٍة  والنَّحويُّ  اللُّغويُّ  الدَّرُس   -3

الَميُل  التّيسيِر  ُمتطلّباِت  ومْن  َتيسيٌر،  ع  والتَّوسُّ الُعُصور،  مّر 

حاَفِة الَعربيِّة مْن استِعماالٍت  في اللَُّغِة َقبوُله بما َيرُِد في الصِّ

َيرُد  بما  وَقبوُله  للَّغِة،  التّاريخيِّ  الَغوِر  على  اعتِماًدا  وَظواهَر 

على ألِسنَِة الَعواِم.

وَنفهُم من ُمناقَشتِِه لهِذِه الّظاهرَِة في اللَُّغِة أّنه ُيواِزن بين 

ما ُهو َمسموٌع عند الَعرِب وما ُهو متغيٌِّر في الَعصِر الرَّاِهِن، 

ماِع في تأنيِث ما ليَس له َعالمٌة، لكنُّه  فاللَّغُة قاِئمٌة على السَّ

احتاَجْت  الُعُصور  عبَْر  َتطوُّرها  في  الَعربيَّة  اللَّغَة  بأّن  ُمؤمٌن 

األلفاِظ  بعَض  فلحَقْت  والُمؤّنِث،  ر  الُمذكَّ بين  التَّمييِز  إلى 

َعالماُت تأنيٍث مع أّن ُصورَتها في األصِل ُتستعمُل للتأنيِث إاّل 

ألّن  راِجٌح؛  الفارَقِة  بالعالَمِة  الُمذّكر  بين  التّفريِق  ُمسوِّغ  أّن 

لنأخْذ   . الَحتميِّ التَّطّور  من  الّطريِق  هَذا  في  ماِضيٌة  )اللغة 

الرّجِل  ِمثااًل على ذلَك كلمَة )َعُروس( وهي َنعٌت َيستوي في 

والمرأِة في الَمعاِجم الَعربيِّة، إاّل أنها ُختَمت بعالَمِة تأنيٍث في 

لوٌن  الَعربيِّة وهذا  حِف  الصُّ )َعُروَسة( كما في  الّسائرَة  لغتِنا 

. من التّطّور الَحتميِّ

َعوَدٌة إلى النَّْحِو

أّما عْن ُجملَِة ما اقتَرََحه في الدَّرِس النَّحويِّ الَجديِد، فُنشيُر 

إلى َثالِث َمسائَل ُمتعلّقٍة باإلعراِب: 

التّقديري كما في المقُصوِر والَمنُقوِص؛  إلَغاُء اإلعراُب   -

ألّنه غيُر ُمطالَب أن يحّدَد العالمَة المقّدَرة الّتي ال تظِهُر ثقاًل 

أو تعذًُّرا.

-  إلَغاُء اإلعراُب الَمَحلّي، كما في إعراِب الَضمائِر وأسماِء 

اإلَشاَرِة، فيكفي أن يحدَِّده فاعاًل أو مفعواًل به.

- إلغاُء بعِض التّعليالت اإلعرابيِة والتأويالِت التي حَفَل به 

النّحُو القديُم، فمثاًل في الفعل )يكتُب( يقال: َمرفوٌع لتجرُِّده 

عِن النّاِصِب والجاِزِم، فكأنما أُريَد له أن ُيظهر َنمًطا في عقليٍّة 

فلسفيٍّة ُتؤمُن بالعلِّة والنّتيَجِة.

إلى ما َخفَّ على اللّساِن وَسُهل على األذَهاِن مّما َيحتاُج إليه 

الَعصُر، والتّخلُّص من بعِض الُمصطلَحاِت النَّحويِة الغاِمَضِة 

على النّاِشئِة.

اِمرائيِّ أّنه يقوُم بَمشروٍع  ُيفهُم من خالِل َبحِث السَّ  -4

إصالحيٍّ تحتاُج إليِه اللّغُة من َعصٍر إلى َعصٍر، هذا اإلصالُح 

من  عنها  َنتََج  ما  إلى  وليَس  واألُسِس،  القواِعِد  إلى  ٌه  ُمتوجِّ

َتشويٍش وَخلٍل وَمّشقٍة في تلّقي القاعدة فقط، هذا النّوُع من 

اللّغِة  َمسائِل  في  َراسخٌة  َقدٌم  لُه  مْن  إالَّ  ِبِه  يقوُم  ال  اإلصالِح 

من  لُه  لِما  لهذا  أهٌل  والّسامرائيُّ  الوَاِقِع،  أرِض  على  وتجربٌة 

إسهاماٍت َنفيسٍة في َشتّى ُفروِع اللّغِة. 

َجديدٍة  ِدالالٍت  مْن  التّرجَمُة  أدخلَتُه  ما  إلى  نظرُتُه   -5

حافُة َتعِكُس إيماَنه بعَدِم الُجموِد على ما َوَرَد في  وكذلك الصَّ

تاريِخ اللّغِة، بْل َيرَى أّن تاريَخ اللَّغِة ال َيتوّقُف عنَد االستِقراِء 

الَقديِم َفَقط، بْل ِمَن الُممِكِن إَضافُة ما استََجّد إلى هذا التّاريِخ 

وتوِسعُتُه؛ فاللّغُة ال ترُفُض االستِفادَة من اللّغاِت األخرَى وال 

مْن َمياديَن َجديدٍة للِكتاَبِة كَميدان الّصحاَفِة.

الواِقِع  الُموازَنة بين  َتقوُم على  العاِميَِّة  إلى  6-  نظرُتُه 

في  الُفصَحى  َتستخِدُم  الَعربيُّة  فالُمجتمعاُت   ، الرّسِميِّ وبين 

الرّسِميِّة،  الّدوائر  كالتّعليِم واإلعاَلِم وبقيِّة  الرّسِميِّة  الَمجاالِت 

)لَهَجة(  ُمحليًة  ُلغًة  َتستخِدُم  العاّمِة  الحياِة  في  ولكنّها 

 ، اللُّغويِّ ُبدَّ مْن إدخاِل العاِميَِّة في البَحِث  للتّواُصل، وعليِه ال 

من  َمذهَب  يذهُب  ال  فهو  العاّمِة،  الحياِة  لغِة  َتهميِش  وَعدِم 

نماذَج  ُتقّدُم  )ألنها  بالُمطلَق؛  مرذوٌل  شيٌء  العاِميََّة  أّن  يرى 

(. كَما  حيًة يستطيُع الباحُث أن يجَد فيها أثَر التَّطّور اللغويِّ

في  َتتوّسُع  وال  ُجذوِرها  من  تتطّوُر  ال  العربيَّة  أّن  يؤمُن  أّنه 

ا َيتفّرُع عنها من لهجاٍت  البَحِث التّاريخيِّ َفَقط، بْل حتّى ممَّ

محلّيٍة في األلُسن الّدارجِة التي تتدخُل في التّأثير عليها، ومَن 

في  الَظواهِر  بعِض  فهم  في  الُفُروع  مَن  االستِفادُة  الُممكِن 

الَعربيِّة الَفصيحِة.

٧٢٧٣ يوليو ٢٠٢٢ م يوليو ٢٠٢٢ م 



يف األدب والنقد

جِديِد  َحوَل اإلْبَداِع والتَّ
ْعــِر الَعَربــي فـي الشِّ

د. خـالــد بـــرادة

الَجماِل  وَموئَل   ، اإلنَسانيِّ البَياِن  ِذروَة  عُر  الشِّ ُيمثّل      

لها  فُهو  الَعربيِّة،  اللّغِة  فنوِن  أسَمى  أّنه  عْن  فضاًل  الَفنّي، 

 ، َدعامٌة قويٌة بعَد الُقرآِن الَكريِم، وُهو َيجمُع بين ُصورَة الَفنِّ

وُصورِة الثّقاَفِة؛ ولذا َيِجُب االنطالُق به لُمسايرَِة الَحياِة والّسيِر 

ْعُر هو  فالشِّ بها،  ْدِو  والشَّ الُعليا  الِقيَِم  عِن  َبحثًا  َمواكبِها،  في 

وِرسالٌة  َجماليٌة  قيمٌة  له  الَحالُل،  حُر  السِّ وهو  الَجماِل،  فنُّ 

َحضاريٌة.

عريِة،  اعُر الَّذي َيمتلُِك ُقوَّة الَموهبَِة، وَسالمَة الملََكِة الشِّ والشَّ

اللّغة  بتَطويِع  الَخليُق  ُهو  التّصويِر،  وَروَعَة  الرُّوِح،  وَصفاَء 

فُيعبُّر   ، الَعربيِّ عِر  للشِّ َجديدٍة  َمعاٍن  بإضاَفِة  والَجديُر  لَِفنِِّه، 

عّما ُيخالُج َنفَسه، وما َتهمُس به أحاسيُسُه، وما ُتكابُده أّمُتُه، 

أّخاًذا؛  َفنيًّا  َتصويرًا  ذلك  ُمصوِّراً  وقوِمِه،  حالِِه  لساَن  فيكون 

الرّساالِت  أصحاُب  هم  الزّماُن  ُيخلّدُهم  الَّذين  الّشعراَء  وإّن 

ولها  يترنَُّمون،  بها  َفُهم  الَحياِة،  في  الُمثلى  والِقيِم  الهاِدفِة، 

َيْدُعون.

قْد  َيكوَن  أْن  اإلبَداِع  إلى  َيسَعى  الَّذي  اعِر  بالشَّ وَحريٌّ 

وأغراِضِه،  اّتجاهاِتِه  على  وَتعرَّف  عِر،  الشِّ ِصناعَة  َحَذَق 

ليستَطيَع االنتِقاَل بِه إلى َمرحلٍة َتستجيُب لُمتطلّباِت َعصرِه، 

فيَنطلُق في آَفاٍق َفسيحٍة مْن إشراِق الَمَعاني، وُسُمّو الَخياِل، 

َعميِق  الّسبِك،  َمتيِن  َجزٍل  بلَفٍظ  عرّيِة،  الشِّ الُموسيَقى  وِسحِر 

اعُر من  الَمعنَى، َبعيًدا عِن الّصنَعِة واالبتِذاِل، وبذلَِك َيسلَُم الشَّ

َعميَق  ِشعُره  فيُكوُن  الُمباَشرَِة،  الِخطابيِّة  والنّبرِة  التّقريرّيِة، 

، ساِحرًا بالَجماِل. الّداللِة، ناِبًضا بالَفنِّ

اعُر الذي َيمتلُك الَموهبَة، وَيستوعُب التّراَث، وُيحسُن  والشَّ

وِر  الصُّ ابتِكاِر  في  وُيبدُع  عرّيِة،  الشِّ الُموسيقى  استِخداَم 

الَفنّي،  والوَصِف  الوِجدانيِّة،  الَعواِطِف  بين  وَيجمُع  واألَْخيِلِة، 

الُمبدُع  اعُر  الشَّ هو  الَمضموِن،  وشرِف  اللّغِة،  َسالمِة  مَع 

، وُروِح  الُمجدِّد، الّذِي َتقرأُ َقصائَده فتجُد فيها من َقبَِس الَفنِّ

َمنزلًة  التّصويِر  في  وَيبلُغ  وَيسَحُر  َيشُعر  َفتَرَاه  اعرّيِة،  الشَّ

َكبيرًة.

َعميًقا،  ُشعوًرا  بالَحياِة  َيشُعر  الّذِي  هو  بحقٍّ  اعُر  فالشَّ

عَر من أعَماِق نفِسِه الرّقيَقِة، مَع قوِّة العاِطَفِة  وبذلك ُينبُع الشِّ

وِرّقِة  عور،  الشُّ ِصْدِق  عن  ناهيَك  الرُّوِح،  وإشراِق  وَصفاِئها، 

اإلحَساِس، وِدّقِة البَياِن. 

اعُر َدقيَق الَفهِم ألُصوِل الَفنِّ  روريِّ أْن َيكوَن الشَّ ومَن الضَّ

منها  ليَستوِحَي  الّطبيَعِة،  استلهاِم  بأهّميِة  ُمؤمنًا  وَمذاهبِه، 

ور، فُيحسَن الّصياغَة الَفنيَّة مْن  أْسراَر الَمَعاني، وَروائَع الصُّ

عُر َموهبٌة وَطبٌع، ال أَثَر للتّكلِّف  عرّية، فالشِّ َوحِي تجربتِِه الشِّ

فيِه، َفضالً عْن أّنه إبداٌع وَخياٌل وُصوٌر وُموسيَقى، والُموسيَقى 

عرّيُة هي الّتي َتمنُح الَقصيدَة ِقيمًة َجماليًة، وُمتعًة َفنّيًة،  الشِّ

وَتجعلُها أكثََر َتأثيرًا.

اعُر الّذي َيسَعى إلى التَّحليِق في آفاِق اإلبَداِع والتَّأثيِر  والشَّ

في النُّفوِس هو الّذي َيحرُِص على أن َتكوَن ُموسيَقى ِشعرِه 

وَيأِسُر  الُقلُوِب،  إلى  ِشعُره  َينفُذ  َذاَك  فإْذ  لرِسالتِِه،  ُمالئمًة 

األلبَاَب، وَيحيَا في أعَماِق الوِجداِن، وال يعُزُب عن األذَهاِن.

عِر الَعرَبيِّ مْن أسَمى الَغاياِت، فهو     وُيعدُّ التّجديُد في الشِّ

عريِّ والُمضيِّ به ُقُدًما نحو  الرِّهاُن الَحقيقيُّ لخدَمِة الَفنِّ الشِّ

الَحياِة،  في  َفاِعليٌّة  عِر  للشِّ َيكوُن  وبذلَك  واالزِدهاِر،  االبتَكاِر 

وأثٌر في الُمجتمِع.

الّسبيَل  اعِر  الشَّ َمعرفِة  في  كاِمٌن  عِر  الشِّ في  والتَّجديُد 

الُموصَل إلى َنظِم َقصيدِته في َمهارٍة وإجادٍة، وَملئِها بالّصوِر 

النّاطقِة الُمعبِّرِة، َفضالً عِن اختِياِره لَقصيدِتِه أرَوَع األَساليِب، 

وأبدَع األَْخيِلَة، وَجديَد الَمَعاني، َفتُكون بذلَك قصائُدُه ُمفَعمًة 

 . بُصوِر الَجماِل، وآَللِئ الِحكمِة، وأنغاِم الَفنِّ

اعِر على التَّوليِد في الَمَعاني، والتَّجديِد في  وإّن ِحرَص الشَّ

ِفطنتِه، وِرّقِة إحساِسِه، وِدّقة َبصرِِه،  َدليٌل على  َموضوعاِتها 

وُنفوِذ ِفكرِِه، للُخروِج من أَْسِر التَّقليِد، وُقيود التَّصنَِّع.

اعُر ُصوًرا فيّاضًة عن آياِت الَكوِن،  وَننتَظُر أْن ُيقّدَم لنا الشَّ

ألفاٍظ  ُمجرَّد  ال  وآمالِه،  اإلنَساِن  وآاَلِم  الَحياِة،  وإرهاَصاِت 

فيه  َتتآلُف  َفريًدا  َمشهًدا  لنا  ويرُسَم  منّمقٍة،  وَمعاٍن  ُمنّغمٍة، 
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ِخاللِها  مْن  َتظَهُر  َعميقٍة،  َفلسفٍة  مع   ، الَفنِّ ووََهُج  األصالُة 

عِر  الشِّ بين  الُمواءمِة  َطريِق  عن  وَعبقريُته،  اعِر  الشَّ َشخصيُّة 

اعُر ُذو  عوِر، والِفكر والعاِطفِة، والَحقيقِة والَخياِل، فالشَّ والشُّ

َعقٍل راجٍح، َيطيُر بأجنِحِة الَخياِل الجاِمِح؛ وبذلَك يتمّكُن مْن 

أداِء َمشاِعرِه وإبداِعِه الَفنِّي إبداًعا ُملِهًما، َفيقّدم ُصورًة ُمثلَى 

أْن  في  َضيَر  وال  وَجزالتِها،  اللّغِة  سالَمِة  مع   ، الَعربيِّ عِر  للشِّ

فمنُهم  كاُنوا،  ُمْذ  كذلَك  فُهم  الَفنيُّة،  عراِء  الشُّ َنزعاُت  َتختلَِف 

الّذِي ُيعنَى بالَفنِّ في ِشعرِِه، ومنُهم الثّائُر على الَحياِة، ومنُهم 

الَصنَّاع الّذِي َيحفُل ِشعُره بالّصنَعِة الهاِدئِة الَجميلِة، وِسواُهم.

عِر،  اعِر عْن َمعرفِة أصالِة الشِّ وقْد أَشرنا إلى أّنه ال ِغنَى للشَّ

للُمحاَفَظِة َعليَها، واإلبداِع في َضوِئها، بل واإلضاَفِة لها، وهذا 

ُهو األمُل الّذِي َنرُجو أن ُيحّقَقه ُشعراُؤنا الُمعاِصرون، لُينِشُدوا 

ٍل  وتوسُّ إبداِعيٍة،  بُرؤيٍة  الَقوافي  وَحِي  مْن  األلحاِن  أعَذَب 

الثَّورُة على  عِر ُهو  الشِّ التّجديُد في  الّشعرّيِة، فليَس  ور  بالصُّ

الَجمُع  ُهو  بل  والَفنّيِّة،  األدبيِّة  الُحّريِة  إلى  والدَّعوُة  الَقديِم، 

بينُهما،  التّوفيِق  على  اعِر  الشَّ وِحرُص  والَحديِث،  الَقديِم  بين 

عراِء. والَمزِج بين عناِصرِهما، وذلك َمنَهُج المطُبوِعين ِمَن الشُّ

النُّبوِغ  ُعنواُن  هو  التَّجديِد  إلى  األصالَِة  مَن  االنِطالَق  إّن 

، وليَس التّجديُد –كما أَشرنا- هو اإلْتياُن على الَقديِم  عريِّ الشِّ

الّشاعُر  َيحِمُل  اإلبداُع في ضوِئِه، وبذلَك  ُهو  بْل  القواِعِد،  من 

عِر، ويتغنَّى بها كالُبلبِل الَصّداِح، فيَصيَر صاِحَب  قيثارَة الشِّ

َعبقرّيُة  َتظهُر  وُهنا  عِر،  الشِّ ديواُن  بذلَك  وَيثرَى  َفنِّي،  َمنهٍج 

اعِر، الّذِي امتلََك الموِهبَة، واستوَعَب التّراَث، فذلَك ُيحّفُزُه  الشَّ

على اإلتيَاِن ِبَروائَع ِشعريٍة َجديدٍة، فتَسُمو روُح اإلبداِع، وَتخُبو 

عراِء الُمجوِّدين الُمجدِّدين، وال  ُقيوُد التّقليِد، وهذا َرهيٌن بالشُّ

عريَّ هو الّذِي َتثرَى بِه الَمَعاني، وَيبعُث  َشّك أّن التَّجديَد الشِّ

اعُر الذي َيمتلُك  "الشَّ
الَموهبَة، وَيستوعُب 

الّتراَث، وُيحسُن 
اسِتخداَم الُموسيقى 

عرّيِة، وُيبدُع  الشِّ
وِر  في ابِتكاِر الصُّ

واأَلْخِيلِة، وَيجمُع بين 
الَعواِطِف الِوجدانّيِة، 

والَوصِف الَفّني، مَع 
َسالمِة الّلغِة، وشرِف 

اعُر  الَمضموِن، هو الشَّ
د" الُمبدُع الُمجدِّ

عِر  للشِّ وُيضيف  وَبهاًء،  َرونًقا  الَحياَة  وُيكِسُب  اليََقظِة،  على 

َنغًما َجديًدا وَتعبيرًا َفريًدا. 

اعُر قد ارَتَقى إلى َمنزلٍة ساِمَقٍة في سماِء  وبذلَِك َيكوُن الشَّ

، وُعذوبَة ِمهياِر  ، َيرُِث طاَبَع أبي ُعبادَة الُبحتريِّ عِر الَعرَبيِّ الشِّ

، ورّقَة البَهاِء ُزَهير، وبالغَة َمحمود ساِمي الباُروِدي،  الدَّيلميِّ

وشاعريَة أحمَد َشوقي، وُرومانسيَّة إبراهيَم َناِجي. 

الهاِدِف،  الَفنِّي  اإلبداِع  َيحرُِصوا على  أن  عراِء  بالشُّ وأولَى 

في  َيِقُفوا  َحتَّى  النّبيلِة،  األغراِض  خدَمِة  في  عَر  الشِّ ويجَعلُوا 

عِر ُمبدِعين ُمجدِّدين، انطالًقا مَن الَمَعاني اآلسرِة،  ِمحراِب الشِّ

واألَْخيِلَة الّساحرِة، لتبليِغ ِرسالتِهم الهاِدفِة، والتَّعبيِر بنَبَضاٍت 

َصادقٍة، لبلُوِغ ِذروِة اإلبَداِع والتَّجديِد.
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من وحي المعجم الّتاريخي: وقفاٌت لغوّية

صــحيــُف الُمـضـــاَعـــُف التَّ
رفيـق سـربيـس

   قال لي أََحُد الَغيّوريَن على ُلَغِة الَعرَِب: لَِم َحَكْمَت على 

َمداخَل  ِمْن  فيِه  ُحرَِّر  ما  وعلى  باإلِْهماِل،  د(  ج  )ح  الَجْذِر 

يْبانيُّ يقوُل في َمْطبوِع ِكتاِب  بالتّصحيِف، وهذا أبو َعْمٍرو الشَّ

والـُمَقرِْقُم،  والمْحثُِل  والَجدُِع،  والمْحِجُن،  "والُمْدِعُن؛  الجيِم: 

ُء الِغذاِء"، وُيقرُّه الـُمْعَجُم الكبيُر  يِّ رْسوُر: السَّ  والَحِجُد، والسُّ

ِ(؟ يْبانيِّ ُء الِغذاِء )َعِن الشَّ يِّ فيقوُل: "الَحَجُد: السَّ

المعاِجِم ال  َجميِع  )الَحِجِد( في  لَْفِظ  َعْن  َبَحثْنا  فُقلُْت:إِذا 

َنِجُد لَُه أََثرًا ال بهذا المْعنى، وال بمْعنًى آخَر، وحتّى الـُمْعَجُم 

َيثُْبْت  لم  فَكأَنَُّه  إِليِه،  َيرِْجُع  َجْذٍر  اللَّْفَظ دوَن  َهذا  َذَكَر  الَكبيُر 

ِعنَْدُه.

وغالُِب المعاِجِم المْطبوَعِة َتْذُكُر لَْفَظ الَحِجِن بالنّوِن َبَدَل 

ِء الِغذاِء ِمنها: يِّ الدَّاِل ِبمْعنى: السَّ

الِغذاِء،  سوُء  " والَحْجُن:  )309ه(:  اللَُّغِة  في  ُد  الـُمنَجَّ

 والَحِجُن:  الَسيِّىُء  الِغذاِء".

ُء  الِغذاِء". يِّ ُر والـُمؤَنَُّث )328ه(: " والَحِجُن  السَّ الـُمَذكَّ

ُمْعَجُم ديواِن األََدِب )350ه(: "وُهَو  الَحِجُن، ُيقاُل: َصبيٌّ 

ُء  الِغذاِء".  َحِجٌن، أي:  َسيِّ

ُء  يِّ ِغُل والوَِغُل،  السَّ ُص )458ه(: "أَبو ُعبيد، السَّ الـُمَخصَّ

 الِغذاِء وَكَذلَِك  الَحِجُن وَقْد  َحِجَن َحَجنًا".

وُهَو  َتْخفيُف  الَحِجِن،  " الَحْجُن:  )518ه(:  األَْمثاِل  َمْجَمُع 

ُء  الِغذاِء، ُيقاُل:  َحِجَن َحَجنًا". يِّ الَصبِيُّ  السَّ

َصبِيٌّ  ُيقاُل:  الِغذاِء  ُء  يِّ السَّ "وـــــ:  الَكبيُر:  الـُمْعَجُم 

َحِجٌن".

ِء الِغذاِء  وفي الوَْقِت نفِسِه ال أََثَر للَْفِظ )الَحِجِن( ِبَمْعنى َسيِّ

َمْطبوِع  في  اللَّْفِظ  َتْصحيِف  َعلى  هذا  َفَدلَّ  الجيِم،  ِكتاِب  في 

ِكتاِب الجيِم. لِكْن ُهنا ُسؤاٌل أَْيًضا: َهْل َسلَِم لَْفُظ الَحِجِن ِمَن 

التَّْصحيِف؟!

بتَْقديِم  )َجِحٍن(  ِمْن  ٌف  ُمَصحَّ َفُهَو  -طبًعا-  ال  الَجواُب: 

التَّْصحيِف،  )َتْصحيُح  ِكتاِب  في  جاَء  َفَقْد  الحاِء،  َعلى  الجيِم 

ُعَمَر  ْبُن  الُحَسيُن  الله  َعبِْد  أبو  "َحدََّثني  التَّْحريِف(:  وَتْحريُر 

قال َسِمْعُت َعلِيَّ ْبَن الُحَسيِْن اإلِْسكاِفيَّ يقوُل:

وَقـْد َعِرَقْت َمغاِبُنها وجاَدْت

ِتها ِقــَرى َحِجـــٍن َقـتيـِن ِبِدرَّ

فَسأَلَُه،  َتْفسيرِه،  َعْن  َسلْه  فقال:  محلم  أَبا  البَيَْت  فأَْنَشَد 

فقاَل: جاَدْت النَّاَقُة بَعرَِقها: َظَهَر هذا الِقراُد الَحِجُن، ُقلُت: ما 

َف واللِه،  الَحِجُن؟ قاَل: َصغيٌر، فَعرَّْفُت أَبا محلم، فقال: َصحَّ

إِنَّما ُهَو: ِقرى، أَي َعَرُق النَّاَقِة ِقرًى لهذا الِقراِد، ولَيَْس بَحِجٍن، 

يُِّئ الِغذاِء، وَقتيٌن:  إِنَّما ُهَو َجِحٌن، بالجيِم َقبَْل الحاِء وُهَو السَّ

ْعِم". اْنتَهى َكالُمُه. َقليُل الطَّ

وجاَء أَْيًضا في َبِقيَِّة المعاِجِم لَْفُظ )الَجِحِن( بتَْقديِم الجيِم 

ِء الِغذاِء: على الحاِء بَمْعنى: َسيِّ

ماُخ  الشَّ قال  ُء  الِغذاِء،  يِّ " والَجِحُن:  السَّ )170ه(:  الَعيُْن 

َيْذُكُر ناَقًة:

ِقرَى  َجِحٍن  وجاَدْت***بدرَِّتها  َمغاِبُنها  َعرَِقْت  وقد 

َقتيِن".

ِغُل  السَّ  : الكساِئيُّ "قال  )224ه(:  الـُمَصنُّف  الَغريُب 

يُِّئ  الِغذاِء، وِمثْلُُه:  الَجِحُن والَجدُِع". والوَِغُل:  السَّ

الَجراثيُم )276ه(: " فإِذا أُسيَء ِغذاُؤُه: َفُهَو َسِغٌل ووَِغٌل، 

 وَجِحٌن وَجدٌِع".

يُِّئ  الِغذاِء،  الكاِمُل في اللَُّغِة واألََدِب )285ه(: "والَجدُِع:  السَّ

وُهَو  الَجِحُن والَقتيُن".

َصبِيٌّ  يُِّئ  الِغذاِء  " الَجِحُن:  السَّ )321ه(:  اللَُّغِة  َجْمَهرَُة 

 َجِحٌن إِذا أُسيىَء ِغذاُؤُه".

النَّاِس  ِمَن  يُِّئ  الِغذاِء  "والَجِحُن:  السَّ )321ه(:  االْشتِقاُق 
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والبَهاِئِم".

:  الَجِحُن:  الِكساِئيِّ َعِن  ُعبَيٍْد  اللَُّغِة )370ه(: "أبو  َتْهذيُب 

ُه". ُء  الِغذاِء وَقْد أَْجَحنَتُْه أُمُّ يِّ  السَّ

ُء  الِغذاِء". يِّ الـُمحيُط في اللَُّغِة )385ه(: " والَجِحُن:  السَّ

ِء  الِغذاِء:  يِّ بِيِّ  السَّ للصَّ "وُيقاُل  )388ه(:  الَحديِث  َغريُب 

 الَجِحُن والَجدُِع".

الِغذاِء،  والَجِحُن  اللَُّغِة )395ه(: " فالَجَحُن سوُء  َمقاييُس 

ُء  الِغذاِء". يِّ  السَّ

يُِّئ  الِغذاِء". رَُقْسطي(: "والَجِحُن  السَّ ِكتاُب األَْفعاِل )السَّ

يُِّئ  الِغذاِء". الـُمْحَكُم والـُمحيُط )458ه(: "الَجِحُن،  السَّ

ُء  الِغذاِء". يِّ اللِّساُن )711ه(: "الِكساِئّي:  الَجِحُن  السَّ

الوَْصِف  دوَن  المْصَدِر  بتَْعريِف  فاْكتَفى  الزَّبيدِيُّ  وأَّما 

ا ُيْستَْدَرُك َعلَيِْه: الَجحاَنُة:  سوُء  الِغذاِء". َفقاَل: "وممَّ

َفٌة ِمَن الَحِجِن، والَّتي ِبَدْوِرها  الخالصة: الَحِجُد َكلَِمٌة ُمَصحَّ

يُْتُه: التَّْصحيَف الـُمضاَعَف. َفْت َمْن َجِحٍن لِذا َسمَّ َتَصحَّ

ُخ لَِكالِم الَعرَِب-  وفي الختام: الَحَذَر ُكلَّ الَحَذَر -وَنْحُن ُنَؤرِّ

ِمَن النُّصوِص الـَمْطبوَعِة، فَكثيٌر ِمْن ُمَحقِّقي الُكُتِب َتساَهلوا 

في جاِنِب َضبِْط اللَّْفِظ اْكتِفاًء ِبَفْهِم القاِرِئ لِسياِق الَكالِم، َغيَْر 

َضبِْط  َعلى  َنْحرَِص  أَْن  ِمنّا  َيْستَوِْجُب  الـُمْعَجِميَّ  التَّأْريَخ  أَنَّ 

َخ للَْفٍظ لَيَْس َعرَِبيًّا، أَْو لـَمْعنًى لَْم  اللَّْفِظ والمْعنى َكْي ال ُنَؤرِّ

َتْقِصْدُه الَعرَُب.
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د. محمد محمد عيسى

ياِت َجلِّ ِمْن َفْيِض التَّ

ــوا      ــُل ــَح ْهـــــُل واْرَت ــَك اأْلَ ــْن ــَب َع ــيَّ ــَغ ــا َت ــمَّ َل

ــًة  ــ ــَي ــ ــْرِق ــ ــــــَك ِإْســـــــــَراًء َوَت ــاك َربُّ ــطـ أعـ

ــٌة       ــَل ــاِف ْحـــَمـــِن َن َقـــْد َأْدَرَكــــْتــــَك ِمـــَن الـــرَّ

ُمْرَتَقًبا     ــَت   ــْئ ِج ــْد  َق ــا  َه اهلِل  ــِن  ــأَم َم فــي 

ــَوٍر  ــوا ِســـَوى ُص ــاُن  إْن َأْخـــَرُجـــوَك َفــَمــا َك

َخِسُروا َوَقــْد  َخاُبوا  َفَقْد  َأْخــَرُجــوَك  ِإْن 

ــرِّ َيــْتــَبــُعــُهــْم  ــاَة الــشَّ ــ ــُروَن ُدَعـ ــِف ــْن ــَت ــْس َي

َحِنًقا  ْو  َأ ْلــَقــْلــِب،  ا اَغِليَظ  َفّظً ُكــْنــَت  ــْو  َل

َمــاَرَمــَقــْت    اْلــَمــْجــَد  َيـــُروُم  ــْن  ُكــْنــَت ِمــمَّ َأْو 

ــا     ــَنـ ــاِرِئـ ــا ِعـــْنـــَد َبـ ــَن ــي ــُع ِف ـ ــفَّ ــَشـ ــوال ُتـ ــ ل

َكاْلَجاِر ــاَر  َص ى  َحتَّ ــْزُن  ــُح اْل َواْســتــْوَطــَن 

َوَأْنـــــــــَواِر آٍل  ِإَلـــــى  ــَت  ــْيـ ــَهـ ــَتـ اْنـ ــى  ـ ــتَّ َحـ

ـــــــــَدْتـــــــــَك ِبــــــآَيــــــاٍت َوَأْســـــــــــــَراِر َوَأيَّ

ــاِر ــَغ ــْوٍف ِمــَن اْل ــِريــِق، َوِفـــي َجـ َعــَلــى الــطَّ

ــاِر ــ ــَج ــ ْش ــاٍز أِلَ ــ ــَجـ ــ ــٍخ َوَأْعـ ــْسـ َأْشــــَبــــاِح َمـ

ــَراِر ــ ــإْص ــ ــا َزاُلــــــوا ِب ــ ــاُة َوَمـ ــَغـ ـ ــطُّ َضــــلَّ الـ

ــاِر ـ ــجَّ ــُفـ ــــاٌر ِلـ ــِة ُفــــجَّ ــ ــاَلَل ــ ــضَّ ــ ــَو ال ــ ــْح ــ َن

ِر ا َوُزوَّ ْفـــــــــَواٍج  َأ مـــْقـــِصـــَد  ُكـــْنـــَت  ــا  ــ َم

ــاِري ــصَّ ــال َك َقــــاَم  ِإالَّ  ِلــَحــاُظــَك  َشـــــْأًوا 

ــاِر ــَن الــنَّ ــ ــا َنــــاٍج ِم ــَن ــِن ــْي ــْن َب ــ ــا َكــــاَن ِم َمـ
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اإلضمار على شريطة التفسير 
فــي القـــرآن الكــريـــم

»اإلضمار  عبارة  القرآن  وإعراب  التفسير  كتب  في  َيرُِد 

على شريطة التفسير«، أو »المضَمر على شريطة التفسير«، 

عند  استعماله  وقلَّ  المتقدِّمون،  استعمله  االصطالح  وهذا 

المتأخرين، وليس له باب خاصٌّ في كتب النحو يجمع مسائله 

وُصَوره، لذا قد يكتنفه نوع من الغموض.

والمعنى العامُّ لإلضمار على شريطة التفسير: أن ُيْحَذف 

الكالم لفٌظ على أن يؤتى بما يدلُّ عليه في آخره،  من َصْدِر 

رًا لضمير، وإما  ا أن يكون اسًما مفسِّ وهذا اللفظ المحذوف إمَّ

أن يكون ِفْعاًل عاماًل أو اسًما بمنزلته، وعبَّروا عنه باإلضمار 

يأتي  أن  اللفظ  التفسير؛ ألن شرط إضمار هذا  على شريطة 

316هـ(:  رَّاج )ت:  ره، وفي ذلك يقول ابن السَّ بعده ما ُيفسِّ

على  شريطة  إال  ِذْكرِه  قبل  شيئًا  ُيْضِمرون  ال  أنَّهم  "واعلم 

أن  المْضَمر  وَحقُّ  بَعيْنِها،  أبواًبا  به  وا  َخصُّ وإنما   التفسير، 

يكون بعد المذكور")1(.

شريطة  على  اإلضمار  مصطلح  استعمل  من  أوائل  ومن 

التفسير إماُم النَّْحويِّين سيبويه )ت: 180هـ(، إذ يقول: "وال 

يجوُز لَك أن تقول: ِنْعَم، وال: ُربَّه، وَتْسُكَت؛ ألنهم إنما بدؤوا 

باإلضمار على  شريطة  التفسير، وإنما هو إضمار مقدَّم َقبْل 

كوت نحو: زيٌد ضربُته،  االسم، واإلضمار الذي يجوُز عليه السُّ

إنما أُْضِمر بعد ما ُذِكر االسم ُمْظَهرًا، فالذي تقدَّم من اإلضمار 

الزٌم له التَّفسير حتى يبيِّنَه، وال يكون في موضع اإلضمار في 

هذا الباب ُمْظَهٌر")2(.

شريطة  على  لإلضمار  أن  يظهر  سبق  ما  خالل  ومن 

)1(  األصول في النحو، تح: الفتلي )114/1(.

)2(  الكتاب، تح: هارون )176/2(.

التفسير صورتان رئيستان؛ إحداهما: إضمار العامل على أن 

ر  ُيذَكر بعَده ما يدلُّ عليه، واألخرى: استعمال الضمير مع تأخُّ

ره لفًظا وتقديرًا. وفيما يأتي بيان هاتين الصورتين، وما  مفسِّ

ورد منهما في القرآن الكريم:

الصورة األولى: إضمار العامل على أن ُيذَكر بعَده ما يدلُّ 

ا إضمار  عليه، سواٌء كان االسم المعمول مرفوًعا أو منصوًبا. أمَّ

أداَة  ولَِي  إذا  ذلك  فيكون  مرفوًعا  المعمول  كون  مع  العامل 

الشرط اسٌم، كما في قوله تعالى: ﴿ ې ې ى ى 

فلفظ  ]التوبة:6[،  وئ﴾  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ره  ُيفسِّ »استجاَرَك«  تقديره  محذوف  لفعل  فاعل  »ې« 

استجارك  المشركين  من  أحٌد  استجارك  وإن  أي:  بعده؛  ما 

تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  قوله  ذلك  ومثل  فأِجرْه، 

پ ﴾ ]النساء:128[؛ والتقدير: وإن خافت امرأة خافت من 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ  تعالى:  وقوله  نشوًزا،  بعلها 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النساء:176[؛ أي: إن هلَك امرٌؤ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ    ﴿ تعالى:  وقوله  هلَك، 

ڻ ڻ ڻ  ڻ﴾ ]اإلسراء:100[؛ أي: لو تملِكون 
)الواو(،  المتصل  الضمير  هو  والفاعل  ربي،  رحمة  خزائَن 

ولكنه حين كان العامل في اآلية مقدًَّرا وقع الضمير منفصاًل، 

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

ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]المرسالت:8-9[؛ أي: إذا 
في  كثير  هذا  وأمثال  السماء،  ُفرجت  وإذا  النجوم،  ُطمست 

فهم  البصرين،  قول  على  جاٍر  التقدير  وهذا  الكريم،  القرآن 

فإذا  الفعل،  على  بالدخول  تختصُّ  الشرط  أداة  أن  يقرِّرون 

لفعل  معموٌل  االسم  هذا  فإن  الظاهر  في  االسم  على  دخلت 

د. معتز وسام المحتسب
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بعُد، وليس هذا عندهم على  المذكور  الفعل  يدلُّ عليه  مقدَّر 

التقديم والتأخير)3(.

ما  فهو  منصوًبا،  المعمول  كون  مع  العامل  إضمار  ا  وأمَّ

ظاهر  اسَم  يتقدَّم  أن  وهو  باالشتغال،  النَّحويِّين  عند  ُيعرَف 

المتقدِّم،  وبعده عامٌل مشتغٌل عنه بنصب ضمير ذلك االسم 

كما في قوله تعالى: ﴿حت خت    مت ىت يت﴾ ]القمر:49[، 

ره ما  « منصوب بفعل مضَمر تقديره »َخلََق«، ُيفسِّ فلفظ » ُكلَّ

قوله  في  وكما  بَقَدر،  خلقناه  شيء  كلَّ  خلقنا  إنَّا  أي:  بعده؛ 

]النازعات:30[، فلفظ  تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 

ره  ُيفسِّ »َدحا«،  تقديره  مضَمر  بفعل  منصوب  »ڱ« 

)3(  التذييل والتكميل، تح: هنداوي )349/6(.

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

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ   ڎ  ﴿ڌ   تعالى: 

لِِميَن« منصوب بفعل  ک ک﴾ ]اإلنسان:31[، فلفظ »ٱلظَّٰ
ُمضَمر يفسره قوله: »أََعدَّ لَُهم َعَذاًبا أَلِيَما«، والتقدير: ويعذِّب 

الظالمين. وأمثلة االشتغال في القرآن كثيرة.

والصورة الثانية لإلضمار على شريطة التفسير: استعمال 

ُره َبْعَده،  ره، على أن يأتي ُمَفسِّ مير دون أن يتقدَّمه ُمَفسِّ الضَّ

ر الضمير أن يكون قبل الضمير لفًظا وُرتبًة،  واألصل في مفسِّ

ذكر  دون  الضمير  استعمال  ويجوز  اللفظ،  دون  ُرتبًة  أو 

ره، وذلك إذا دلَّ السياق عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ ٱ  مفسِّ

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

ح المراد  )ٻ( من غير أن يتقدَّم مرجع لهذا الضمير يوضِّ

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

ر الضمير متأخرًا عنه في اللفظ والرُّتبة فهذا  أما أن يرد مفسِّ

اإلضمار  من  وهو  الضمير،  استعمال  في  األصل  خالف  على 

أن  على شريطة التفسير، ويدخل في هذه الصورة: ضمير الشَّ

ر بجملة بعَده، فإن كان ضميَر  ة، وهو الضمير المفسَّ والِقصَّ

ٻ  ٻ  ٱ    ﴿ تعالى:  قوله  نحو  أن،  الشَّ ضمير  ُسمِّي  ر  مذكَّ

ره جملة » ٱللَُّه  ٻ﴾ ]اإلخالص:1[، فالضمير » ُهَو « ُتفسِّ
ة، نحو قوله  أََحٌد«، وإن كان ضميَر مؤنَّث ُسمِّي ضمير الِقصَّ

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ﴿ۇئ  تعالى: 

ره جملة:  ىئِ﴾ ]الحج:46[، فالضمير في »َفإِنََّها« ُتفسِّ

لـغـويـــات

»  ۆئ ۈئ ُۈئ«.

و»ِبئَس«  »ِنْعَم«  فاعل  أيًضا  الثانية  الصورة  في  ويدخل 

قوله  نحو  ضميرًا،  الفاعل  كان  إذا  مجراهما  جرى  وما 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿ەئ  تعالى: 

ُمضَمر،  فاعله  »َسآَء«  فالفعل  ]األعراف:177[،  ۈئ﴾ 
وئ  وئ   « قوله:  ره  ُيفسِّ الضمير  وهذا  »هو«،  تقديره 

ۇئ «، ونحو قوله تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
فاعله ُمضَمر،  »َكُبَر«  فالفعل  ]الصف:3[،   ﴾َ ھ ھ ھ 

ھ  ھ  ہ  ہ  »أ  قوله:  ره  ُيفسِّ الضمير  وهذا  »هو«،  تقديره 

ھ«.
أيًضا  الثانية  الصورة  في  والمعربون  رون  المفسِّ وذكر 
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لـغـويـــات

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ٴۇ  تعالى:  قوله  في  اإلضماَر 

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ ]يوسف:77[، 

»ۇئ  تفسيُرها:  مقالٍة  إلى  راجع  »َفأََسرََّها«  في  فالضمير 

على  إضمار  فهو  ېئَ«،  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 

شريطة التفسير.

ويدخل في الصورة الثانية أيًضا معمول العامل األول في 

والمراد  الظاهر،  االسم  في  الثاني  إعمال  عند  التناُزع،  باب 

فأكثَر،  عامالن  اللَّفظ  في  يتقدَّم  أن  النَّحويِّين  عند  بالتناُزع 

ويتأخر عنهما معمول مطلوب لكل واحد منهما، سواء كان هذا 

أحد  يعمل  أو مجروًرا، فحينئٍذ  أو منصوًبا  المعمول مرفوًعا 

اآلخر في ضمير  الظاهر، ويعمل  المعمول  العاملين في هذا 

هذا الظاهر، والذي ورد في القرآن الكريم من أسلوب التنازع 

إال  الضمير،  في  األول  وعمل  الثاني،  للعامل  فيه  العمل  كان 

على  اإلضمار  سبيل  على  يرد  فلم  محذوًفا،  جاء  الضمير  أن 

مج  ﴿حج  تعالى:  قوله  ذلك  أمثلة  ومن  التفسير،  شريطة 

جح مح جخ﴾ ]الكهف:96[، فالمعمول » جخ« تنازعه 
األول  وعمل  الثاني،  فيه  فعمل  و»جح«،  » مج«  العامالن 

في ضميره، إال أن هذا الضمير ُحذف لكونه فضلة، ولو كان 

مثبَتًا لقيل: )آتونيه أفرغ عليه قطرًا( فلو كان كذلك لكان من 

اإلضمار على شريطة التفسير.

وصوره  التفسير،  شريطة  على  اإلضمار  مفهوم  فهذا 

الواردة في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
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