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ُمحاوالت تيسير النَّ حو
ّ
َ
الحمد
لك
ُ
الغريب في ال ُّلغة واشتقاقه
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افتتاحيـة العـدد

القـــــراءة
معـراجــك إلــى التّ ــأ ّلـــق
ُ
��ماء بالأر�ض ،واهت��زَّتْ لها الأكوانُ � .إِنَّها جوه��ر ُة � ُ
أفعال الأمر في
ال�س ُ
ِه َ��ي �أ َّو ُل كلم ٍ��ة ال َت َقتْ فيها ّ
القر�آن :اقر�أْ.
َ
جهالة ُ
مواجهُ ،
�شرك
دياجير
حالك ،وبين
في ليل جاهل َّي ٍة
وظ ُل ِ
مات مهالك ،وفي بحر ٍ
ٍ
ٍ
ِ
تتالط ُم �أَ ُ
��رة كان��ت تحياه��ا
��اب َزمج َ��رتْ �أغوا ُل��هُ وهزاب ُ��ره ،وف��ي حي ٍ
و�س��لطانِ غ ٍ
وجه ٍ��ل تع��دَّدت م�ص��ا ِد ُر ُهُ ،
الطباقُ َ ،
ُ
��بع ِّ
ل�س ُ��ل
العقل
�ضالل تا َه فيها
الإن�س��ان َّي ُة ،ومفاوز
ٍ
ال�س ُ
ال�س َ
حي َّ
العربيُ ،ف ِت َحت َّ
ونزل ال َو ُ
ُّ
ُ
جبريل :اقر�أْ.
ال َّرق��راقُ  ،وقال

الجاهلية
�راف
عمت الجهال ُة
الجهالء ،وتح َّكمت �أع� ُ
ُ
ّ
عندما َّ
كادت ،عندما
الح ِّق �أو
البكماء ،وانطم�ست معا ِل ُم ّ
ْ
ال�ص ّماء َ
الدين َ
َّ

�ردت ،وغ��ارت
�اق في مهاوي الحقد
ه��وت الأخ�ل ُ
َّ
وال�ضغناء وت � َّ
ووقع
الظلم،
فر،
وتف�شى ُّ
ّ
َ
الف�ضائل ،و�شاعت ال� َّ�رذائ� ُ�ل ،وع� َّ�م ال ُك ُ
في ،ا�ستيقظت
القوي،
عيف بين �أنياب
ال�ض ُ
َّ
َ
ّ
وخان الأمان َة الو ِل ُّي َ
الو ُّ
ال�سماء :اقر�أْ.
ال
َّ
إن�ساني ُة على نداء ّ

غد ُاء.
ما �أجملها كلم ًة! وما �أبهاها جمل ًة،
ُ
اح بها ّ
جبريل َر ّو ٌ
إلهي َة
أفعال الأمر في القر�آن الكريم كثير ٌة،
� ُ
َّ
ولكن ال ِعناي َة ال َّ
اختارت :اقر�أْ.
الحكيم َة
ْ

أمر بها} :ﮟ
«�سب ْح»ْ ،
ناءها كلم ُة ِّ
فما ُيغني َغ َ
وقد ورد ال ُ
«اعب ْد» وقد ورد
ناءها ُ
ﮠ ﮡ ﮢ{ [الأعلى ،]1 :وال ُيغني َغ َ
أمر بها} :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{ [الحجر،]99 :
ال ُ
ب�صيغ
بال�صالة
مقامها ِف ُ
ٍ
عل الأمر «�ص ِّل»ْ ،
وال ُ
يقوم َ
وقد ورد الأمر ّ

د /امحمد صايف املستغانمي
األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة

عة} :ﮊ ﮋ ْ
متنو ٍ
ﮌ{ [الكوثر]} ،ﭟ ﭠ
ِّ

بمدلولها فعل الأمر }ا�س َت ِق ْم{
ﭡ{[طه .]14 :وال يفي َ

وقد ورد الأم��ر باال�ستقامة في قوله تعالى} :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ٌ
ﮕ{
جميع �أفعال الأمر في ال ِّذكر الحكيم ال
ومثل ذلك
[هود،]112 :
ُ
ُ
ناء :اقر ْ�أ.
ُتغني َغ َ

ماذا يعني كلُّ هذا؟

ِ
إلهي الجازم �أَ َّن مهار َة القراءة هي
من معاني هذا الأمر ال ّ
الم َو ّ�ص ُل �إلى
فتاح الإيمان؛
فتاح ال َّنجاح الأكبر ،وهي ِم ُ
ِم ُ
والج�سر ُ
ُ
المعارف ،وهي التي ُت ِ
جواهر الأَ�شياء،
الحقائق ،و ُتجلِّي
و�ض ُح
َ
َ

والقارئ
و�س ُع مدار َِكهم،
قر ُب
ُ
َ
البعيد منها من عقول القارئين ،و ُت ِّ
و ُت ِّ
َي ِ
وي َّط ِل ُع على �أخبارِهم،
ويتع َّل ُم �أمثا َلهمَ ،
ال�سابقينَ ،
كت�س ُب ِح َ
كم َّ
ومحطات حيا ِتهم
وي�ستفيد من َق َ�ص ِ�صهم
�اره��م،
َّ
ُ
َ
ويقتفي �آث� َ
تر�ش ُح منها.
والمواعظ التي َ

�سلم على �أرك��ان الإيمان التي ال ِ
ي�ص ُّح
بالقراءة
الم ُ
يتعر ُف ُ
َّ
ال�شرع،
يتعر ُف على �أحكام ّ
�إيما ُن ُه �إ ّال باالعتقاد الجازم بها ،وبها َّ
و�أ�صول الأخالق ،ويقتفي ُ�س َّن َة خير الأنام.
ويعي�ش في رِحابه،
الكريم،
الم�سلم القر� َآن
بمهارة القراءة يتلو
ُ
ُ
َ
ِ
وينط ُقها ب�صفاتها
ال�صحيحة،
ُيخر ُِج
َ
الحروف من َمخارجها َّ
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أ�سراره و�أحكامه.
المنا�سبة ،ويت َف َّهم معانيه،
َّ
ويتدب ُر � َ
دين
مهار ُة القراءة هي ِم ُ
فتاح ال َّنجاح في ك ِّل ميدان ،في ال َّت ُّ

ال�سيا�سة واالقت�صاد ،وفي مجال المال والأعمال،
واالعتقادُ ،
ودنيا ّ
وفي قطاع ال َّتربية وال َّتعليم ،وفي تع ُّلم ِ
الح َرف ،واكت�ساب ِ
المهن،
وفي ك ِّل مجال.

حق م�شروع لك ّل �إن�سان ،فكما � ّأن ك َّل �إن�سان له
والقراءة ٌّ

الم�ستحق ،وغنيمته
حق في الماء والهواء والغذاء ،ف� ّإن القراءة ح ُّق ُه
ُّ
ٌّ

يح�س ُب
خطئ
وم ٌ
وواهم َم ْن ّ
التي يحيا بها حياة �سعيدةُ .
ٌ
يدعي �أو َ
� ّأن � ّأم ًة ما ُتح ّق ُق �أعلى م�ستويات ال ّنجاح ،وت�صنع ح�ضارة بدون
�سراب يح�سبه ماء.
علم وال قراءة وثقافة ،وال يكون �إ ّال كناظر �إلى
ٍ
خ�صي�صة
القراءة ُّ
فرط في ّ
فرط فيها فقد ّ
حق ك ّل �إن�سان ،ومن ّ

إن�سانيته؛ لأ ّن��ك «يا �أخ��ي الإن�سان في الم�شرق
من خ�صائ�ص �
ّ
الظواهر
ال�شمال والجنوب» ِمن ح ّقك �أن تفهم ّ
والمغرب ،وفي ّ
من حولك ،والكون الذي تعي�ش فيه ،والمناخ االجتماعي الذي
تترعرع فيه .من ح ّقك �أن ُت ّطل على الآخرين ،وتتوا�صل مع ال ّنا�س،
ال�شعوب ،و َت ْع َتب َِر
ال�شعوب والأمم ،وتدرك فل�سفات ّ
وتتعرف على ّ
ّ
�شيء من ذلك ك ّله �إ ّال بمهارة القراءة.
ب ِعبر ال ّتاريخ ،ولن يت�أ ّتي لك ٌ
حد ُق �أحدنا في الواقع ال��ذي نحيا فيه ،نجد � ّأن
وحين ُي ّ
� ّأمة }اقر�أ{ في مكانٍ ِ
والحال � ّأن الع�صر
ق�ص ٍّي عن القراءة،
ُ

يوم بمولود جديد في مختلف العلوم
الحديث الذي ُيباغتنا ك َّل ٍ

ي�ستطيع �أن ُيواكبه
الرهيب ،ال
طور ال ّت
ُ
والمعارف نظرا لل ّت ّ
كنولوجي ّ
ّ

يمار�س القراءة في ك ّل لحظة.
ين�سجم معه �إ ّال من
و�أن
َ
ُ

�سابق ال ّزمن ال�ستيعاب
ال�شعوب والمجتمعات اليوم ُت ُ
ك ّل ّ
المعرفي الحديث ل ّأن ك ّل ذي
مفرزات الع�صر ،ومتابعة الإنتاج
ّ
�أثارة من عقلِ ،
وم ْ�س ٍ
يعلم �أ ّنه ال مكان في دنيا
كة من تفكير �سديد ُ

ال ّنا�س اليوم لمن ال يقر�أ ،وال يكتب ،وال منزلة لمن ال يدر�س وال
يبتكر
حظ لمن ال ُيح ّلل وال ي�ستنبط ،وال ِكف َل لمن ال
ُيناق�ش ،وال ّ
ُ
وال ُيبدع.

�وال
تاريخ الأُم��م وال � ُّ�دول،
ونتدار�س �أح� َ
َ
ُ
العظماء ِ
و�س َي َر
ال�شعوب،
ّ
ونت�ص َّف ُح تراجم ُ
َ

ِ
ن�ستنط ُق
وعندما
�داث
الح�ضارات و�أح� َ
الم�ؤ ِّثرين الذين تركوا ب�صماتهم
ال ّناجحين ،و َن ِق ُف عند
ّ
محطات ُ

خ�ص�صات ،ف�إ ّننا نلفي
في �ش ّتى ال ُفنون ُ
والعلوم ،والمجاالت وال َّت ُّ
تميزوا ،و�أتقنوا مهار َة القراءة.
َ�أ َّنهم ُك َّلهم دون ا�ستثناء وال �إق�صاءَّ ،
مــار�س  ٢٠٢٢م
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يقر�أُ لهمُ ،ي�ضي ُفها �إلى ر�صيد تجاربه ومعارِفهُ ،ت َ�س ِّه ُل له ال َّتغ ُّل َب
بي�س ٍر
على عوائق ّ
المنعطفات الخطرة ُ
الطريق ،و ُتم ِّك ُن ُه من تجاوز ُ
و�س ٍ
يعلم.
يعلم كمن ال ُ
فلي�س َم ْن ُ
ُ
هولة؛ َ

«ل�ست �أهوى القراء َة لأكتب ،وال �أهوى القراءة
يقول الع ّقاد:
ُ

مرا في تقدير الح�ساب ،و�إ ّنما �أهوى القراءة ل ّأن عندي
لأزداد ُع ً

حر ُك
حيا ًة واحدة في هذه ّ
الدنيا ،وحيا ٌة واحد ٌة ال تكفيني ،وال ُت ِّ
ك َّل ما في �ضميري من بواعث الحركة ،والقراء ُة دون غيرها هي

تزيد هذه
التي ُتعطيني �أكثر من حياة في مدى العمر الواحد؛ لأ ّنها ُ
العمق ،و�إن كانت ال ُتطيلها بمقدار الح�ساب.
الحيا َة من ناحية ُ

أعمار
� ّإن القراءة ُت ُ
�ضيف �إلى عمر الإن�سان �أعمارا �أخرى ،هي � ُ
الك ّتاب والمف ّكرين والفال�سفة الذين يقر�أ لهم».

بالدرهم
هذا ،وللقراءة
در ُك ِّ
خر ٌ
ٌ
ثمرات ال ُت�ضاهىُ ،
جات ال ُت َ
وم َ

وال�سلطان.
ّ
والدينار ،وال بالوجاهة ُّ

ق�ص َة تلمي ٍذ تركت ب�صماتها في
�س�أروي لك « قارئي الكريم » َّ

كياني ووِ جداني ،من ُذ قر�أ ُتها في كتاب مدخل �إلى القراءة� ،أحد

أمريكية،
كليات اللغة الإنجليزية بالجامعات ال
الكتب
ّ
المقررة في ّ
َّ
ت�شتمل عليها،
تت�ضم ُنها ،والفوائد التي
و ِل َف ْرط �إعجابي بال ِعبر التي
ُ
َّ
ٍ
ٍ
رت َ�أن �أ�ضعها بين يديك ٍ
ٍ
�شابهة للأ�سلوب
مي�سورة ُم
�سهلة
بلغة
قر ُ
َّ

�صرف واالخت�صار رغب ًة في تعميم
الذي ُروِ َي ْت به ب�شي ٍء من ال َّت ُّ
والم�سلمين
الد
فهذا ُ
م�شقيُ ،
اني ِّ
ابن َّ
�شيخ الإ�سالم ُ
تيمي َة ّ
ُّ
الحر ُّ

وذاموه  -كان ال ير َف ُع
في ع�صره - ،مهما اختلف فيه ُم ّ
قد�سوه ّ
يبخ ُل
ر� َأ�سه عن
ٍ
كتاب ،وال ُيخلي َفتر ًة من قراءة ،ح َّتى �إ َّنه كان َ
تالمذته �أَن يقر�أَ
بوقت خروجه �إلى الخالء ،فكان يط ُل ُب من �أحد ِ
أدبية.
عليه بع�ض الم�سائل اللغوية �أو ال ّ

نظ ُر الفقه
حر الفقه والحديث� ،أبو
وويُ ،م ِّ
زكريا ال َّن ّ
ّ
وهذا َب ُ
ورب� ْ�ت عن
ّ
وم َب ِّو ُب ُه ،زادت ُم�ؤ َّلفا ُت ُه َ
وم َن ِّق ُح ُه ُ
ومه ِّذ ُبهُ ،
افعي ُ
ال�ش ّ
أحد جل�سائه في م�س� ٍألة في كتاب الو�سيط
�شهوره و�أعوامه ،نازعه � ُ
لحجة الإ�سالم الغزالي ،الذي يقع في �سبعة
في الفقه ال�شافعي ّ

مج ّلدات ،فقالُ :يناز ُِعني في الو�سيط ،وق��د طالع ُت ُه �أكثر من
مرة!!
�أربعمائة َّ
علياء ،و ُذرو ٌة ُت ِ
الجوزاء في القراءة
ناط ُح
�إِ َّنها َلهِ َّم ٌة عظيم ٌة
ُ
َ
والمطالعة ُ�أو ِت َيها ه�ؤالء الجهابِذ ُة ا َلأفذا ُذ.
ُ
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و�إذا جئنا �إل��ى الع�صر الحديث ،في م�صر العلوم والآداب
خ�ص�صات،
خرجت عباقر ًة ُ
وع َ
ظماء في �ش ّتى ال َّت ُّ
وال ُفنون ،التي َّ
الع ّقاد ،الذي ملأَ
�سمع ال َّزمان والمكان ،وطارت
ا�سم َ
َ
ُيطا ِل ُعنا ُ
ال�سهول والجبال والوِديان .م َ
وهيمن على
إعالم،
َ
لأ ال َ
ُ�شهر ُت ُه في ُّ

مقاليد الكتابة والأدب ،والفل�سفة وال ِفكر.
ال َّنقد ،وملك
َ
تجد َ�أ َّنه لم ُي ِ
كمل درا�س َته
آثار �سيرته ّ
الو�ضاءةُ ،
وحين تقتفي � َ
اكت�سب ك َّل هذه العلوم والآداب
أين
االبتدائية! ولك �أن
تت�ساءلِ :من � َ
َ
ّ
َ
وتمي َز على �أترابه و�أقرانه فيها؟!
التي َ�أت َقنهاَّ ،

و�ش ِغ َف
�إ َِّن
المخ َت َ�ص َر البليغ هو �أَ َّن ُه امتلك مهارة القراءة ُ
الجواب ُ
َ
كتابا �إ َّال وطالعه من الغالف �إلى الغالف ،وال
تر ُك ً
بها؛ فكان ال َي ُ
يترك �شارد ًة وال وارِد ًة فيه �إ ّال �أح�صاها و�أحاط بها ِعلما.
ُ

ِ
فو ِقه و ُنبوغه ونجاحه �إلى القراءة
عيد َ
ا�ستم ْع �إليه ُ
وه َو ُي ُ
ف�ضل َت ُّ

ام ال َّتلمذة وما
تي�سرت لي � ّأي َ
قائال« :هذه ال ّن ْدر ُة من الكتب التي ّ

أدين به �إلى الآن ،خال�صتهّ � :أن
بعدها ،ع ّلمتني د�ستورا للمطالعة � ُ
مرة
مراتُ � ،
أنفع من ثالثة كتب تقر�أ ك ّال منها ّ
كتابا تقر�أُ ُه ثالث ّ
واحدة».

ومفتاح الإ�صرار عليها .القراءة
َن َع ْم� ،إِ َّنها مهار ُة القراءة،
ُ
ال�سعادة،
يعي�ش في ف�ضا ٍء
المل َتز َِم
التي
ُ
ُ
ٍ
الم َث َّق َف ُ
تجعل ُ
وا�سع من ّ

ينتقل من مقالٍ �إلى مقالِ ،
ومن ِف ٍ
أغوار فكر
كرة �إلى ِفكرة،
ُ
�سابرا � َ
ً
جمال نفعها ،وحالو َة َط ِ
عمها ،كتن ُّقل ال َّنحلة من
تذو ًقا
َ
�صاحبهاُ ،م ِّ
ٍ
ٍ
زهرةُ ،م�شت َّفة �أريج رحيقها ،و�شذى عبيرِها.
زهرة �إلى

�سار فيها
ُث َّم �إ َِّن القراء َة
تخت�صر �إليك ُ
ُ
طر ًقا طويل ًة �شا َّق ًةَ ،
محط ٍ
ات ومراح َل
عر ُفك
ّ
ظماء ،و ُت ِّ
ُ
الع ُ
لخ ُ
�ص لك ً
�سيرا وتراجم ،و ُت ِّ
ال�سبق ،وتحقيق �أعظم
قطعها �
ُ
أ�صحابها من �أج��ل نيل ق�صب ّ
الإنجازات.

ِ
ٍ
وتجارب من حياة َم ْن
خبرات
يكت�س ُب
غوف
ال�ش ُ
فالقارئ َّ
ُ
َ

الفائدة وال َّنفع.

ا�سم بطلِ هذه ال ِق َّ�صة ،وهو ال َآن ي�ش َغ ُل
«بين كار�سون» هو ُ
من�صب ُمدير ق�سم جراحة الأع�صاب في م�ست�شفى «جون ُهوب ِكينز»
َ

في مدينة «بلتيمور» بمنطقة «ميريالند» بالواليات المتحدة

الأمريكية.
وتفو ِقه
ا�ستطاع لفرط ذكائه ،و�صبره وج َلده على القراءة،
ُّ
يتم تعيي ُن ُه ،وهو
في درا�ستهُ ،
وع ُل ِّو َكعبه في جراحة الأع�صاب َ�أ ْن َّ

الع�صبية في ق�سم
رئي�سا لق�سم الجراحة
ّ
في ِ�س ِّن الثالثة والثالثينً ،

الأطفال المتع ّلقة بف�صل الأج َّنة التي تو َل ُد ملت�صق ًة ،وال يخفى على
الر�أ�س من
�أح ٍد ما يتط َّل ُب ُه
ُ
ف�صل جنينين ملت�صقين على م�ستوى ّ

ٍ
الع�صبية.
وعلم دقيقٍ بالجراحة
ِد َّق ٍة
ومهارة ٍ
َّ
الجراح «بين كار�سون» في فترة �صباه ال َّأول،
عندما تقر�أُ �سير َة َّ
يتخي َل �أَ َّن هذا ال ِّتلمي َذ
ي�ستطيع �أن يتو َّق َع ،بل ال ي�ستطيع �أن
أحد
ال � َ
ُ
َّ

ال�ص ِّف ،لفرط هموده
ا�سب الذي كان ُرفقا�ؤُ ُه يل ِّقبونه ُدمي َة َّ
الر َ
ّ
مــار�س  ٢٠٢٢م
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بيتنا ،وكانت تلك هوايتي.
ال�ص ِّف ُمعلِّ ُم العلوم حامال بين
مر ٍة ،دخ َل �إلى ُحجرة ّ
وذات َّ

ثم �س�ألَ :م ْن منكم يعرف ما هذه؟
يديه �صخر ًة �صغير ًة �سوداءَّ ،
جيب عن ُ�س�ؤالٍ � ،أو �أن �أ�شارك في
ولما َل ْم َي ْ
كن من �ش�أني �أَ ْن �أُ َ
ّ

لب لباب المو�ضوع� :أين الخلل في القراءة في
والآن ُ
ن�صل �إلى ّ

ال�ص ِّف  -بحكم كوني
ُ
المحاورات والمناق�شات التي تدور داخل َّ
ِ�س
جيب عن �س�ؤاله ال
ال�صف-
ُ
ُ
انتظرت َ�أن ُي َ
ُدمي َة ّ
أذكياء ،ف َل ْم َينب ْ

أحد منهم بِبنت ٍ
تو�سطين �أو
�شفة؛
فقلت في نف�سي َلع َّل � َ
� ٌ
ُ
أحد ُ
الم ِّ
يدا.
ال�ضعاف
ِّ
أحد منهم ً
ي�ستطيع الإجابة؛ فلم ير َف ْع � ٌ
ُ
ورفعت يدي،
قلت في نف�سي :هذه فر�صتي الكبيرة،
ُ
عندها ُ

تتحرك ،انظروا ،انظروا! كار�سون
ال�ص ِّف
َف ُفوجِ َئ الجميع! ُدمي ُة َّ
َّ
ال�س�ؤال!! �إ َّنها َل ُمفاج�أ ٌة عظيم ٌة!
ُ
يرفع يده ُلي َ
جيب عن ُّ

عجب
تعج ًبا :كار�سون!؟ وعالمات ال َّت ُّ
ح ّتى المعلِّ ُم ق��ال ُم ِّ

كيف �أ�صبحت حيا ُته بهذا الإ�شراق ،وفي
وجموده وكثرة ر�سوبهَ ،
الرفيع من ال َّت�أ ُّلق ِ
المذهل.
المهني ُ
هذا الم�ستوى َّ
يذك ُر عن نف�سه في كتابه :ال�صورة الكبيرة ( �َ ) The Big Pictureأ َّنه
ُ

ال�ص ِّف الخام�ساالبتدائي ِ
الموادفي امتحانات
را�س ًبافيجميع
ّ
كانفي َّ

الر�سوب في
ن�صف العام ّ
الدرا�سي ،وكذلك كان �أخوهُ ،يعاني من ُّ
الدرا�سي.
ال َّتح�صيل ّ
كانت وا ِلد ُته �شب َه �أُ ِّم َّية ،لديها م�ستوى الثالث االبتدائي ،فقير َة

تعمل خادمة نظافة في عدد من البيوت ل َت ُ�س َّد
الحال ُمعدم ًة،
ُ
ظف العي�شِ ،
وق َّل َة ذات
َرم َقها ،وحاجيات �أوالدها ،كانت ُتعاني َ�ش َ
يوم َ�أ ْن ير ُز َقها حكم ًة
اليد ،وكانت تدعو
وتت�ضر ُع لخا ِل ِقها ك َّل ٍ
َّ
والم�سكنة �إلى حياة العاديين
تخر ُج بها ِمن �سجن حياة الإمالق َ
ُ
ينعمون بِنعمة الحياة الكريمة.
الب�سطاء الذين َ
ُ

ُترى ما الحكم ُة التي َف َّج َر اهلل ج َّل ثنا�ؤُ ُه ينابيعها في قلبها؟

جبار هو عدم ت�شغيل جهاز ال َّتلفاز في البيت
اهتدت �إلى
ٍ
ْ
�سالح ّ

ت�سمح فيهما
خالل الأ�سبوع كامال ،ما عدا فترتين ق�صيرتين
ُ
ف�ضالن ،وفي الوقت نف�سه بد�أت
لد ْيها بِم�شاهدة برنامجين ِم ّما ُي ِّ
ِل َو َ

الم�ستمرة.
معهما في تطبيق م�شروع القراءة
ّ
يكن من الحكمة في
البدهي َ�أ َّن هذا ال َّت َ�ص ُّر َف من ا ُلأ ّم لم ْ
من َ
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أحاديثهن في َ�ص َم ٍم.
عن �
َّ
�صممت هذه المر�أ ُة خطوطه
ُ
المهِ ُّم َ�أ َّن م�شروع القراءة الذي َّ
تكن
حي َزه من ال َّتنفيذ ،يقول:
�شرعت في القراءة ،لم ْ
ُ
لو َل َد ْيها �أخذ ِّ
قراءتي في بداية الأمر ُم َي َّ�سر ًة �أو غزير ًة ،ول ِك َّنني بد� ُأت.
يء
تكن ُتملي علينا ما نقر�أُ،
ُ
َّ
الجميل في الأمر �أَ َّن �أُ ّمي َلم ْ
ال�ش ُ
ِحب الحيوانات
ولما ُ
كنت ُمو َل ًعا ب ِّ
تتر ُك لنا ُح ِّر َية االختيارّ ،
كانت ُ

غالبية الأطفال » قر� ُأت ك َّل الكتب المتعلِّقة
ال�ش� ُأن لدى
« كما هو ّ
ّ
ت�ضمها بين
العامة
بالحيوانات التي كانت مكتبة ديترويت
ُّ
َّ
جت على كتب ال َّنباتات.
عر ُ
خزائنهاُ ،ث َّم َّ

ب�سيطا جِ ًّدا في �أفقر �أحياء قريتنا ،وكانت
نقطن بي ًتا
ولما ُك ّنا
ً
ُ
ّ
نت ُ�أعاي ُِ�شها في
خور من ك ِّل
ُتحيطُ بِبي ِتنا ال
جانبُ ،
ٍ
وك ُ
أحجار ُّ
وال�ص ُ
ُ
واختالف �أ�شكالها
نواعها و�ألوا ُنها
ُ
ذهابي و� ّإيابي ،لفت انتباهي َ�أ ُ

بال�صخور
فانتقلت �إلى درا�سة كل الكتب المتعلِّقة
كوناتها،
ُ
ُ
ُّ
وم ِّ
كونات ك ِّل
كتابا
والجيولوجيا فقر�أ ُتها
كتابا ،ح ّتى �أَ ُ
ً
ً
تقنت ُم ِّ
ٍ
أنواعا منها في
�صخرة ،وطريق َة ت�ش ُّكلها ،وخ�صائ�صها،
ُ
وجمعت � ً

أ�صبحت ال َّأو َل
علي و�
معدل كتابين في الأ�سبوع �إلى �أَن َّ
َّ
ُ
من اهلل َّ
�شققت طريقي نحو ال َّت�أ ُّلقِ وال َّنجاح.
ال�ص ِّف ،ومن ُذ ذلك الحين
ُ
على َّ

ال�صخرة.
و�أ�شار �إلى َّ

ٍ
جارات
كان ِنقم ًة ،ويروي اب ُنها «بين كار�سون» �أَ َّن
نظر َو َل َد ْيها بل َ
أطفال ُخ ِلقوا ل ّلعب واال�ستمتاع
لها ُك َّن َي ُلمنها ،ويق ْل َن لها� :إ َِّن ال َ
ولكن ا ُلأ َّم كانت
ب�أوقات فراغهم ،دعيهم يخرجون مع رفقائهم،
َّ

كنت �أقر�أُ
الحمامُ ...
في ّ
ال�ص ّف ،في فترة اال�ستراحة ،داخل ُحجرة ّ

حياه.
وال ُّذهول على ُم ّ

ت�سمى �أوب�سيديان ( .) Obsidian
ُ
فقلت :هذه ّ
ال�صخرة ّ

و�س ِق َط في
ال�ص ِّف
ف�سكت
الجميع ،و� َ
�صمت ُم ٌ
ٌ
ُ
أطبق على َّ
خيفُ ،

الجواب خط�أٌ
بي ٍ
نة من الأم��ر ..هل
�أيدي ُّ
الط ّالب .لم يكونوا على ِّ
ُ

فيعجبون!؟
في�ضحكون ويهز�أون� ،أَم
�صحيح َ
ٌ

�صحيح.
ال�صمت وقال :هذا
ُث َّم َ
قطع المعلِّ ُم َّ
ٌ

تكونها ،وكيف
ف� ُ
أردفت �أ�شرح حقيق َة تلك َّ
ال�صخرة ،وطريق َة ُّ
�أ َّنها تت�ش َّك ُل مع ثوران البراكين ،وخروج ِ
الملتهبة ،فتلتقي
الحمم ُ
فتتجمد ب�سرعة ُث َّم تت�ش َّكل خ�صائ�صها �إلى غير
بالأجواء الباردة
َّ

الخا�صة بها.
ذلك من المعلومات
ّ
كيف كان �شعوري و�إح�سا�سي وقتها،
ي�ستطيع �أَن
أحد
يت�صو َر َ
ال � َ
ُ
َّ

والرهبة،
عندها
وتح�سنت �صور ُة نف�سي في
ُ
َّ
ك�سرت حاج َز الخوف َّ
لم
نف�سي،
ُ
الجهالء ،و� ُّ
و�شعرت با�ستعالء العلم بين ُ
أثبت لهم �أَ ّنني ْ

كنت عمال ًقا ُيخفي ُقواه الكامنة.
�أَ ْ
كن ُدمي ًة ،بل ُ
عرفت الإجاب َة
بب َ�أ َّن��ك
ُث َّم ُ
َ
ال�س ُ
قلت في نف�سي :يا كار�سونَّ ،
ال�س�ؤال�َ ،أ َّنك قر�أت تلك الكتب التي كانت اُ ُّمك تح ُّثك
ال�سليم َة لهذا ُّ
َّ

المواد.
كتبا في جميع
على قراءتها؛
ُ
ّ
فعزمت من ذلك اليوم �أَن �أقر�أَ ً
ال�صباح والم�ساء،
كنت �أقر ُ�أ ك َّل
ٍ
ُ
كتاب ُ
يقع بين ّ
يدي� ،أقر ُ�أ في ّ

أنتظر الحافلة ،في طريقي �إلى المدر�سة،
في الليل وال َّنهار� ،أقر�أُ و�أنا � ُ

تفعل القراء ُة مع ك ِّل �إن�سانٍ .
وكذلك ُ

العربي؟
عالمنا
ّ

بنظارات
بادئ ذي بدء �أق� ّ�ر ُر ب�أ ّني ل�ست من الذين ينظرون ّ

العربي ،ولكن في الوقت نف�سه ،ف�إ ّنه ال
�سوداء قاتمة �إلى الواقع
ّ

العام اليوم ال
عما نرى ،والم�شهد الثقافي
ّ
ينبغي �أن نتغا�ضى ّ
عامي َب ْل َه مث ّق ٍف ٍ
نبيه ،والمطلوب �أن نجتهد في
يخفى على � ّأي
ّ

و�ضع حلول �شاملة ُم ٍ
جدية نافعة لمع�ضلة عدم القراءة ،وابتكار

ال�صحيح
�أ�ساليب
ُ
ت�ضع قطار �أبناء الجيل المعا�صر في َ
الم ْه َيع ّ
ال�سليم.
ّ

القراءة منح ٌة عظيمة ،ونعم ٌة ج�سيمة ،و ُلقم ٌة �سائغ ٌة ،ول ّذ ٌة
لذيذة ،وال حيا َة كريمة من غير ق��راءة ،وامتالك نا�صيتها لي�س
الهين ،وما �سمع العالمون وما ر�أوا ر�ضيعا ُو ِل��د عالما
بالأمر ّ

بد من الحبو قبل الم�شي،
متع ّلما ناجحا مت�أ ّلقا ،بل الك ّل يعلم �أ ّنه ال ّ
والعلم بال ّتع ّلمِ ،
والح ُلم بال ّتح ُّلم ،والذي ال ُيخطئ
وم ْن خطا يخطو،
ُ
َ

ابح يتع َّثر؛ فال �أحد
والفار�س
ال ُي�صيب،
ال�س ُ
ُ
ُ
المغوار يكبو ،والجواد ّ

تقن مهار ًة مهما كان نوعها من الوهلة الأولى.
ُي ُ
الظاهر والت�أ ّلق
كنت
ت�ش َّق طري َقك �إلى ال َّنجاح ّ
ترغب َ�أن ُ
ف�إذا َ
ُ
الباهر في � ّأي ميدانٍ  ،فاقر ْ�أُ ،ث َّم اقر ْ�أُ ،ث َّم اقر ْ�أ؛ ف�إِ َّنك �سوف تجني

ِ
ِ
ٍ
ٍ
خرجات ت ِد ُّق عن الإف�صاح
وتقط ُف ُم
الو�صف،
ثمرات تجِ ُّل عن
والك�شف.
واعلم �أ ّنك ال تجني ثمرات القراءة اليانعة الحلوة ال ّنا�ضجة
ل ُتدرك بع�ض �أ�سرار الكون من حولك ،وتعي�ش فعال في مملكة اهلل
في الأر�ض خليفة له �سبحانه ح ّتى ُتمار�س القراءة خارج �أ�سوار
المدار�س والجامعات.
تقودك
وعليك �أن ُ
أهم القواعد على الإطالق التي ُ
تذك َر ً
دائما �أَ َّن � َّ
ترغب فيه من
نحو ال َّنجاح وال َّت�أ ُّلقِ �َ ،أ َّن ب ُِو�س ِعك َ�أن تتع َّل َم � َّأي �شي ٍء
ُ

ٍ
�أجل �أن ُتح ِّق َق � َّأي ٍ
أ�سرع
تر�سمه ،وما ِمن
و�سيلة هي � ُ
أح�سن و� ُ
هدف ُ
تو�صي ًال لك �إلى �إدراك المعرفة بِمو�ضوعك ِمثل مهارة القراءة.
مــار�س  ٢٠٢٢م
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افتتاحيـة العـدد
الماد َية العالية،
والعوائد
المرت ِفع َة،
َ
ِّ
جور ُ
�إ َِّن الذين يت َل َّقون الأُ َ
والرواتب ،و َلم
العال في ُ�س َّلم
ِّ
لم َي ِ�صلوا �إلى تلك َّ
الدرجات ُ
ْ
الماديات َّ

أ�سلوبي.
المعرفي وال
ّ
ّ

قنيات
المختلفةَّ ،
تخ�ص�صاتهم ُ
في مجاالت ُّ
وطبقوا المهارات وال ِّت ّ
خرجات التي ُهم
التي قر ُ�أوها ،وكانت ال َّنتيج ُة َ�أ ْن َج َن ْوا � َ
أح�سن ُ
الم َ

تجهر �إال
ال�سريعة ،وال
َّ - 9
تعود على ال��ق��راءة ّ
ْ
ال�صامتة ّ
تود ِحفظها وتر�سيخها في ذهنك؛ ف�إ َِّن القراء َة
بالعبارات التي ُّ
كرارها ُت َث ِّب ُت ِ
فظ و ُتم ِّك ُنه في ال َّنف�س.
الح َ
َّ
الجهري َة و َت َ
وك ِت َب
مفيدا جِ ًّدا،
� - 10إذا كان
أفكارا رائع ًةُ ،
ُ
الكتاب ًّ
ُ
ويحمل � ً
كنت تمت ِل ُك �إراد َة
اب
أ�سلوب ج ّذ ٍ
ب� ٍ
مرات �إ ِْن َ
ٍّ
وقوي ،فاقر ْ�أ ُه ثالث ّ

الهادي �إلى
رب
الم
�ستقيمَّ ،
َ
َ
ال�سبي َل ُ
والد َ
و َل ّما كانت القراء ُة هي ّ

تخ�صك � ّأيها القارئ
هذه الإجراءات
ّ
العملية التي اقترحتها �آنفا ّ

نعموا بِمزايا ال ِغنى وال َّثراءُ ،ث َّم َط ِفقوا يقر�ؤون لل َّت�سلية وال َّت َث ُّقف؛
َي َ
الم ِ
�ستم َّرة
�إِ َّنما �سلكوا طريق القراءة � َّأو ًال،
المطالعة ُ
وانكبوا على ُ
ّ

نعمون بها الآن.
َي َ

ورغب َته.
الع ّقا ِد
َ
َ

أ�سوق �إليك� ،أخي القارئ� ،أختي القارئة ،جمل ًة
ُذروة ال َّنجاح؛ ف�إ ّني � ُ
نعم
من الإج��راءات
العملية التي ُتم ِّك ُنك ب�إذن اهلل تعالى من ال َّت ُّ
ّ

ذهنيات جميع
المجتهد ،وال ّلبيب ي�س�أل :كيف ن�سعى �إلى تغيير
ّ
�أفراد المجتمع ،ون�صل �إلى مجتمع قارئ مث ّقف؟

مقت�ضبا من �سيرة
وجزءا
 - 1اقر�أ في البداية عنوان الكتاب
ً
ً

ذهنية الأفراد .قال
غير
ّ
يتغير في الواقع ما لم ُن ّ
 - ١ال �شيء ّ

بثمارها اليانعة:

كاتبه.

اط ِل ْع على ُمحتوى الكتاب عن طريق عناوين الفهر�س
َّ - 2

ب�شكل عام.

الجواب� :س�ألخّ �صه في نقاط موجزة:

ج ّل �ش�أنه} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{
[الرعد.]١١:
ّ

أولويات في ربوع العالم العربي؛ ف�إ ّنه
� - ٢إعادة جدولة ال ّ

متنوعة لت� ُأخ َذ
للمرة الأُولى ،واقر�أ فقرات ِّ
 - 3ت�ص َّفح الكتاب َّ
وجودة الأفكار والمعاني
أهم َّية الكتابَ ،
من خاللها فكر ًة عن مدى � ِّ
وتط ِل َع على مدى جودة ا ُلأ�سلوب الذي ِ
يحم ُل ب�صمات
يب�سطهاَّ ،
التي ُ

العربي ف� ّإن الفرج
المواطن
أب�شر � ّأيها
ُ
ّ
وميزانيات االنتخابات ،ف� ْ
ّ

ال�صفحة الأُولى
المتدبرة الواعية
 - 4ابد�أ القراءة
ِّ
الم�ستمرة من َّ
َّ

 - ٣القراءة والكتابة ِ�صنوان ال يفترقان ،ووجهان لعملة

�صاحبه.

ال�صفحة الأخيرة من الكتاب ،فقر ًة فقر ًة ،وجمل ًة جمل ًة؛ ف�إِ َّنك
�إلى ّ
�إِن َلم َت ِ
اكت�سبت ف�صاح ًة وبيا ًنا باللغة التي
معاني جديد ًة
كت�س ْب
َ
َ
كتب بها الكتاب.

يوميا للقراءة من �ساعتين �إلى ثالث �ساعات،
خ�ص�ص وق ًتا ًّ
ِّ -5

والرغبة.
وتزيد ال�ساعات
ُ
ُ
وتنق�ص ح�سب الهِ َّمة َّ

ف�سفوري تحت
بقلم
�ضع ُخ ً
طوطا بقلم ر�صا�ص� ،أو ظلِّ ْل ٍ
ْ -6
ّ
فتاحية ،والأفكار ِ
والجمل ِ
حورية التي
الم
همة،
الم َّ
َّ
ُ
العبارات ُ
الم َّ

ِ
ت�ستوق ُفك.

 - 7عندما تنتهي من القراءة الأُول��ى� ،أَ ِعد قراء َة ما و�ضعت

وي َث ِّب ُت تلك
خطا؛ ف��إ َِّن ذلك
تحته ًّ
َ
�سوف ُيعطيك ُم َّ
لخ ً�صا ً
رائعاُ ،
والمعاني في ذهنك.
أفكار
ال َ
َ

جمعت من �أفكارٍ �أحيانا ب�أ�سلوبك الخا�ص،
دو ْن ما
َ
ِّ - 8
�سيزيد في ر�صيدك
و�أحيا ًنا ب�أ�سلوب �صاحب الكتاب؛ ف�إ َِّن ذلك
ُ
14
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العربية
ربية وال ّثقافة في بالدنا
حين ت�صبح
ّ
ميزانيات ال ّتعليم وال ّت ّ
ّ

الريا�ضي،
تناه ُز و ُت�ضاهي
ّ
ميزانيات الم�ساكن وال ّتعمير ،وال ّن�شاط ّ
قريب.

العربي� ،أ�سهمنا في �إعادة
كرمنا الكاتب والم�ؤ ّلف
واحدة ،ومتى ّ
ّ

ح�ضارات
ال ّثقة بين القارئ والكاتب والمجتمع ،وما و�صلتنا
ُ
المقد�سة في �ش ّتى الأديان �إ ّال
العالمية والكتب
ال�سابقين والآداب
ّ
ّ
ّ
ال�سيف.
حين ّ
�شمر الك ّتاب على �سواعدهم ،وكانت قيمة القلم بقيمة ّ
الب�شرية اليوم ،وما
ال�شروع من حيث انتهت �إليه المعرفة
ّ -٤
ّ

ازدهرت العلوم والمعارف لدى الغرب �إ ّال حين ترجم علما�ؤه ما
أندل�سية الخ�صبة المعطاءة.
العقلية ال
جادت به
ّ
ّ

العربي القارئ المث ّقف لي�س م�ستحيال ،وال
 - ٥بناء المواطن
ّ

ن�سجا من الأحالم؛ لأ ّنه �إذا ت�ضافرت الجهود،
�ضربا من الخيال وال ً

أ�صحاب
ربية ،وقادة الفكر ،وتكاتف �
وت�آزر �أهل العلم ،وربابنة ال ّت ّ
ُ
العربي لي�س ببعيد.
القرائي
ال�صرح
الأقالم؛ ف� ّإن ّ
ّ
ّ
 - ٦اال�ستثمار في بناء الإن�سان �أه� ّ�م و�أعظم من العناية
بالبناء والعمران.

العربي
المعرفي �إلى ذهن
العلمي والإنتاج
 - ٧تحبيب البحث
ّ
ّ
ّ
منتجا للمعرفة �إ ّال �إذا ت�صاهر مع
وقلبه ،وال ُي�صبح � ّأي �إن�سانٍ
ً
القراءة ،وا ّتخذ الكتاب خليال.
 - ٨واعلم� ،أخي طالب العلمّ � ،أن اليابان ُد ّمرت عن بكرة �أبيها

تتربع
في الحرب
العالمية الثانية ،وا�ستطاعت في فترة وجيزة �أن ّ
ّ

على عر�ش الح�ضارات المعا�صرة بالعلم والبحث ال ّتقني ،وها هي

بت�صدرها دول العالم في
تقطف ج ًنى حلوا لذيذا دانيا
ذي اليوم
ُ
ّ
القراءة .وال داعي ُيحو ُِجنا �إلى �إجراء مقارنات بين ن�سبة القراءة

الياباني ل ّأن
العربي ،وبين ن�سبة القراءة لدى القارئ
لدى القارئ
ّ
ّ
الفوارق مخيف ٌة مرهب ٌة ُمفزعة مهولة.
�صور
و�أخيرا ولي�س �آخ��را� ،إذا كانت ال� ُق� ُ
�رون الخالي ُةُ ،
والع ُ
المهيمنة
الغابر ُة ،عر َف ْت � ً
ال�س ُلطات الحاكمة ،والقوى ُ
أنواعا من ُّ

والبط�ش ،و ُق َّوة الجاه والمال ،و�إذا كان
ال�سالح َ
القائمة على ُق َّوة ّ

قد َ�شهِ دا َهيمن َة ال ُق َّوة
القرنان الما�ضيان ال ّتا�سع ع�شر والع�شرون ْ

المنتجات
ناعية ،وت�س ُّلط َّ
ال�شركات ال ُكبرى القائمة على ت�صنيع ُ
ِّ
ال�ص ّ
تنوعة وت�سوي ِقها ،وا�ستخراج ال ّنفط وت�صنيعه وت�سويقه؛ ف�إ َِّن
ُ
الم ِّ
المعرفة.
القرن الحادي والع�شرين ُهو ُ
َ
قرن ُ�سلطة َ

وال�سلط ُة الأُولى هي
تعي�ش
الب�شري ُة اليوم
ُ
َّ
َ
هبيُّ ،
ع�صرها ال َّذ َّ

علما
ُ�سلط ُة المعرفةَ ،م ْن ملك َ
زمام المعرفة في هذا القرن ،و�أحاط ً
ٍ
ي�ستطيعها
دقيقة ال
وتفر َد بمزايا
تخ�ص ِ�صه �إلى ِّ
ُ
بميدان ُّ
حد الإتقانَّ ،

حول
كو ُن هال ًة َم
أفراد
ُ
غناطي�سي ًة َ
�إ ّال � ٌ
ّ
قالئل في مجال عمله؛ ف�إِ َّنه ُي ِّ

�سات،
العيون،
َ
الم� ّؤ�س ُ
�شخ�صه َتج َت ِذ ُب �إليه ُ
ت�شر ِئ ُّب �إليه ُ
و�سوف َ
الراغبون.
الم ّ
نظ ُ
وتتط َّل ُع �إلى علمه ُ
مات ،ويهفو �إلى مجال �إتقانه َّ

المرء ما ُي ِ
تقن � ّأيها الإن�سان �شيئا
ح�س ُن ُه ،وال ُت ُ
در القائل :قيم ُة َ
وهلل ُّ

من �ألوان المعارف و�أفنان العلوم �إ ّال بالقراءة.

�أال � ّأيها الجيل الغافل ،الملت�صق ب�آالت ال ّتوا�صل االجتماعي
ربه ،ا�ستم�سك بو�سائل ال ّن�صر
بكرة
عما ك ّلفه به ّ
ّ
وع�شيا ،الهيا ّ
ال�سوء،
المبين،
وتح�صن ّ
ّ
ال�سوابغ التي تقيك م�صارع ّ
بالدروع ّ

ردي ،وخير �سالح ،و�أف�ضل ِدرع واقية �سابغة
وتج ّنبك
مهاوي ال ّت ّ
َ

هي القراءة ،و� ِ
العربي
ال�شاعر
أن�ص ْت بخ�شوع وخ�ضوع وب�صيرة �إلى ّ
ّ
في قوله:
يا َن ْ
أنــت رجاؤنـا
ـش ُء َ
اقترب
باح قد
الص ُ
ِ
ْ
وب َك ّ
سالحــهـا
ُخ ْذ للحياة
َ
تهب
َو ُخ ِض الخطوب وال ْ
�أال هل ب ّلغت؟ �أال هل ب ّلغت؟ �أال هل ب ّلغت؟ اللهم فا�شهد.
مــار�س  ٢٠٢٢م
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مجمع اللغة العربيـة بتشـــاد
وصرح ثقافة عرب ّية عريقة
منار ُة علم،
ُ
الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان
ّ

األمين العام ِل َمج َمع اللُّغة العرب َّية بتشاد

والدول
َع َر َفت مناطق حو�ض بحيرة ت�شاد (دولة ت�شاد
الحاليةّ ،
ّ

المجاورة لها :نيجيريا وال َّنيجر والكمرون) ،العروب َة في فترة
عاما
يمر على البعثة
النبوية �سوى �أربعين ً
ّ
ُم َب ِّكرة من ال ّتاريخ ،فلم ّ
ح ّتى ُ�س ِمعت �أ�صدا�ؤها في هذه المناطق بف�ضل جهود المجاهد

عقبة بن نافع ر�ضي اهلل عنه الذي فتح �أطرافها في عام 43هـ
الموافق 663م.
وال�سهول والغابات والجبال
الروابي ّ
وتوالى ال ّتعرف على هذه ّ

يا�سيين ،والهجرات
من خالل هجرات ُّ
ال�س ّ
الدعاة والمغامرين ّ
مناطق قرار وا�ستقرار له�ؤالء
بعد
العربية
َ
الجماعية ،وا ُّت ِخذت ُ
ّ
ّ

العربية؛ حيث ان�صهروا في هذا المجتمع،
الوافدين من الجزيرة
ّ

وم َن َحهم بع�ض �صفاته.
ف�أ ّثروا فيه وت�أثروا به ،فجادوا له ِب ِق َيمهمَ ،
العربية :هذه ال ُّلغة التي �صارعت ،وما
ومما بقي من ِق َي ِمهم
ّ
ّ

الدهر في الخلود ب�أ�سرار لم َت ْح َظ بها غيرها من
زالت ت�صارع ّ
�شعبي في كثي ٍر
إفريقي لغة توا�صل
المجتمع ال
اللغات .فا ّتخذها
ُ
ٍّ
ُّ
أمم ناطقة ب�أل�سنة �أخرى متباعدة فيما بينها ،وال
من بقاعه ،بين � ٍ
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جاري ،وكانت -وما تزال-ال ُّلغة التي يعود لها الف�ضل في ِ
حفظ
ال ّت ّ

غالب ال ّتراث الفكري والثقافي في هذه المناطق ،وتاريخ هذه
المناطق وح�ضارتها و�شكل عاداتها وتقاليدها ،و�ش َّك َل ْت عالئق
إ�سالمية.
العربية ال
ح�ضارية غير م�سبوقة مع مراكز الح�ضارة
ّ
ّ
ّ
العربية في هذه المناطق في وقت ُم َب ِّكر،
وي�أتي ت�أريخ ال ُّلغة
ّ

الح�ضاري
دوره��ا
وم�سيرتها في نه�ضة هذه المناطق
َّ
َ
ِل ُي�ؤَ ِّ�ص َل َ
فالعربية هي �أداة ال ّتعريب
العربي،
وتطور عالقاتها مع المحيط
ّ
ّ
ّ
ال�سلطنات وبال َّتحديد في ممالك :كانم وباقرمي
الأولى في هذه ّ

ووداي.
ّ

تتبو أ� مكان َتها
�دادا لهذا الإ ِْرث ال ت��زال ال ُّلغة
وام��ت� ً
َّ
العربية ّ
�شاديين لها
والمهمة ِب َف�ضل االنت�شار وا�ستعمال
الرفيعة
غاليية ال ّت ّ
ّ
ّ

الفرن�سية
هويتها وتمكين
ّ
الرغم من محاولة اال�ستعمار طم�س ّ
على ّ

نف�سها بجهود مث ّقفيها والمدافعين
مكانها �إال �أنها َف َر َ�ضت َ
وتم توظيف المث ّقفين بها .وفى العام
عنها فوجدت اعترا ًفا بها ّ

إن�سانية ،ولك َّنها قامت بدور
العربية �إال كونها �
يجمع بينها وبين
ّ
ّ

العربية .ومن
بال�شهادة ال ّثانوية بال ُّلغة
الدولة ّ
1986م ،اعترفت ّ
ّ

الممالك الم�ستق َّلة التي قامت على هذه
عبر ق��رون في دوائ��ر َ

الد�ستور ح�سبما
العربية
للدولة هي
�ص ّ
الر�سميتان ّ
َّ
والفرن�سية ِب َن ِّ
ّ
ّ

�سمية
الر ّ
الرابط بين �أولئك المتنافرين ،و َف َر َ�ضت َ
نف�سها لتكون ال ّلغ َة ّ
ّ

مــار�س  ٢٠٢٢م
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العام 1996م جرى اال�ستفتاء على ّ
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العربية ب ُِعنوان:
العالمي ل ُّلغة
دولي ب ُِمنا�سبة اليوم
َّ
ّ
� -إقامة م�ؤتم ٍر ّ

ال َّتعريب في ت�شاد الو�سائل -الإ�شكاالت -الحلول ،وكان �شعار
العربية في ت�شاد .جاء هذا
الم�ؤتمر :نحو تطبيقٍ �شاملٍ وفاعلٍ ل ُّلغة
َّ
نائية
الم�ؤتمر
العلمي ِل َبحث م�س�ألة ال َّتعريب ومناق�شة تطبيق ال ّث ّ
ّ
المجتمعية المختلفة( :ال ّتعليم
غوية في ت�شاد في المجاالت
َّ
ال ُّل ّ

الم�صطلحي ...ال��خ) في الفترة التي
والإدارة والإع�لام ،المر�صد
ّ

نوعية كبيرة نحو ت�أ�سي�س دولة القانون
ت�شهد فيها البِالد نقلة
َّ

يومي18-17 :
التي ال
ُ
أ�صيلية .كان ذلك في َ
تهمل جوانبها ال ّت� ّ

جمع جامعة
الم َ
�شار َك في تنظيم هذا الم�ؤتمر �إلى جانب َ
دي�سمبرَ .

العربي (باماكو)،
إفريقي
قافي ال
ّ
ّ
الملك في�صل بت�شاد ،والمعهد ال ّث ّ

العربية
قنية بت�شاد ،والجامعة
َّ
والمعهد العالي لال ّت�صال وال ّت ّ
إفريقية بِمالي.
ال
َّ

طور
جاء في
المادة ال ّتا�سعة منهَ ،
ّ
و�شهِ َدت البالد بعد هذا ال ّت ّ
العربية وتقليدهم َمنا�صب راقية في
توظيف المتع ّلمين بال ُّلغة
ّ
عامين ومديرين ف ّن ّيين.
ّ
الدولة كوزراء ومديرين ّ

والجمعيات التي
العربية
وظهر عدد كبير من الم� ّؤ�س�سات
ّ
ّ
العربية ،وبالمقابل ظهرت م� ّؤ�س�سات �أخرى تدعم
تدافع عن ال ُّلغة
ّ
والدعوة
العام ّية ،ومراكز �أخرى َخ َّ�ص َ�صت مناب َِرها ِل َدعم
العام ّية َّ
ّ
ّ

العربية من بع�ض
جمع ال ُّلغة
�إلى تعليم
َّ
الفرن�سية فجاءت فكرة َم َ
ّ
الدكتور الإمام ح�سين ح�سن �أبكر -رحمه
المث ّقفين ومنهم ف�ضيلة ّ

بعده الأ�ساتذة في الجامعات والمعاهد لإحياء
اهللَ ،-
وط َّو َر الفكرة َ
فين
رحبا
المث َّق َ
نبرا ً
ً
جم ُع ُك َّل ُ
عاما َي َ
الم َ
هذا َ
وف�ضاء ًّ
جمع ِل ُي�صب َِح ِم ً
بالعربية.
َّ

َمج َمع اللُّغة العرب َّية في ت�شاد:

العربية بت�شاد منذ ن�ش�أ ِته �أَ َخ� َذ على عاتقه
جمع ال ُّلغة
َّ
� ّإن َم َ
طور
خدمة ال ُّلغة
َّ
العربية :ن�شرها وتطويرها َ
وج ْعلها مواكبة لل َّت ُّ

�شادي الذي
إداريا
وتقنيا .و� ّإن ّ
ًّ
علميا و� ًّ
وال�سريع ًّ
ال�شعب ال ّت ّ
المذهل ّ
الح�ضارية يطمح �إلى جعلها
مكوناته
ّ
يفخر ِب ُل َغته التي َم َّث َل ْت وعاء ّ

�أدا ًة في الإدارة وال ّتقنية مثلما كانت لغة ال ّتعليم وال ّتوا�صل.

المتكررة من فئات �شعبنا في م�س�ألة
وا�ستجاب ًة لل ّنداءات
ّ
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�شادية
المقابل للفر َن�سة الذي ت�سير به ّ
ال َّتعريب الواعي ُ
الدولة ال ّت ّ

ثنائية في ك ّل ما يتع ّلق بها؛ قام
�سمي َتين دولة
ّ
الر ّ
ذات ال ُّلغ َتين َّ
العربية بت�شاد في فترة وجيزة بالعديد من ال َّن�شاطات
َم ْج َمع ال ُّلغة
َّ

قافية ،وذلك ِب َف ْ�ضلِ اهلل ثم بجهود �صاحب
أكاديمية
ال
والفكرية وال ّث ّ
ّ
ّ

القا�سمي ع�ضو المجل�س
الدكتور �سلطان بن محمد
مو ّ
ال�شيخ ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
ال�شارقة -يحفظه اهلل ويرعاه -ورعايته
الأعلى حاكم �إم��ارة ّ

بال�شارقة للوقوف معنا
ال�سامية ،وبتوجيه َم ْج َمع ال ُّلغة
العربية ّ
ّ
ّ
ب ِِخ ْبرا ِته و َتجاربِه ،ا�ستطعنا � ْأن ُن َن ّظ َم في هذه الفترة الق�صيرة
العربية من ذلك:
بع�ض ال َّن�شاطات التي تتع َّلق بال ُّلغة
ّ

فكري ب ُِمنا�سبة انطالق ن�شاطاته ،بجامعة الملك
ثقافي
 يومّ
ّ

هذا ،و ُق ِّد َم في الم�ؤتمر �أكثر من ثالثين عنوا ًنا في المحاور

عليمي ،و( )٣محور
أريخي ،و( )٢المحور ال ّت
الآتية )١( :المحور ال ّت�
ّ
ّ

غوية ،و( )٤محور ال َّتعريب في الإدارة
ال َّتخطيط
وال�سيا�سة ال ُّل ّ
ّ
والفن
العامة ،و( )٥محور الم�صطلح وال َّترجمة ،و( )٦محور الأدب
ّ
ّ
ودور ِِهما في ال َّتعريب في ت�شاد.
َ

الم ْج َمع في هذه البيئة كان ال ُب� َّ�د من
ونظرا ِل َحداثة هذا َ
بالم� ّؤ�س�سات ال َّنظيرة ،و�إر�سال وفد �إلى القاهرة للوقوف
ا ِّت�صال ُ

العربية بها واال�ستفادة منه ،وزيارة
على تجربة َم ْج َمع ال ُّلغة
َّ
الم ْج َمع �ضمن ا ِّتحاد
غوية وتقديم طلب ِل َت�سجيل َ
ا ِّتحاد المجامع ال ُّل ّ

غوية
المجامع ال ُّل َّ

في�صل.

تدريبية ترفع من م�ستوى العاملين في حقل ال ُّلغة
مهنية
ّ
 -دورات ّ

الوظيفية والأ�سلوب
إعالميين في ال ُّلغة
العربية ،مثل :دورة لل
ّ
ّ
ّ
ال�سبت� 14-7أكتوبر� 2020شارك نحو 40
العربي في الفترة من ّ
ّ
وال�صحف
إعالميا من م� ّؤ�س�سات مختلفة :ال ّتلفزيون والإذاع��ة،
�
ًّ
ّ
العربية.
ّ
العربية وتقنيات الخطابة في
 دورة ِل ُخ َطباء الم�ساجد في ال ُّلغةَّ
الفترة من  17-12نوفمبر2020م �شارك فيها ُ 113م�شار ًِكا من
ِ
العا�صمة.
الأئمة في (�أنجمينا)
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معجميـات

ا�سي ،وقد
عجمي
الم
عرف
َ
العرب ال ّت� َ
َ
خالل الع�ص ِر َّ
أليف ُ
ُ
العب ِّ
َّ
عجمي ِة �إلى
�سبب ت� ُّأخ ِر
ِ
� َ
الم َّ
العرب في ال�صناع ِة ُ
أرجع �إميل يعقوب َ
عرفون القراء َة وال ِكتاب َة
مي ِة ،فالذين َي
أ�سباب ِع َّد ٍة ،منها:
� ٍ
َ
انت�شار الأُ َّ
ُ
االجتماعي ِة القائم ِة
طبيع ِة الحيا ِة
وذلك
إ�سالم
قليلونَ ،
َ
ِ
قبل ال ِ
َ
ب�سبب َ
َّ
عند ُهم ع َلى ال َغزوِ والترحالِ ؛ ِ
أي�ضا �إتقا ُن ُهم للغ ِتهم،
ومن ال ِ
أ�سباب � ً
َ
فقد ِ
وال�شعرِ.
كانت
والخطاب ِة ِّ
�سان المحادث ِة َ
عندهم ِل َ
العربي ُة َ
ْ
َّ

ُ
عجمي
الم
إرهاصات
ِ
التأليف ُ
ِّ

الــعــــرب
عـنــد
ِ
َ

أمـيــرة المـعـــالوي

باحثــة فـي المعـجـم ّيــة
المعهد العالي للغات تونس -جامعة قرطاج

العرب َم َع بد ِء
عند
إرها�صات ال ّتفكي ِر
وقد ب��د� ْأت �
ِ
المعجمي َ
ْ
ُ
ِّ
ريب القر�آنِ َّ � ،إل � َّأن هذ ِه
�شرح َغ ِ
غوي ِة ا ّلتي َ
كان َه َد ُفها َ
الر�سائلِ ال ُّل َّ
َّ
همه ِم ْن
حول َم
�سائل َت
محورت َ
الر َ
ٍ
ْ
و�ضوع واح ٍد ،هو ما ُ
�صع َب َف ُ
َّ

ُم ِ
العام ِة.
معناه في �أذهانِ
فردات القر�آنِ  ،وما َت َل َّب َ�س
ُ
َّ
وتوالتَ ،ف ِم ْنها على �سبيلِ ال ّذكرِ:
غوي ُة
الر ُ
ثم َّ
ْ
�سائل ال ُّل َّ
ّ
تعد َد ِت َّ
البكري،
وغريب القر�آنِ لأبي �سعي ٍد
ا�س،
عب ٍ
ِّ
غريب القر�آنِ البنِ َّ
ُ
ُ

ِ
تعد َد
وغريب
ف�س ُر ُّ
الحديث لأبي ُعبيد َة َم ْعم ِر ْبنِ ُ
ُ
المث َّنى؛ ولع َّل ما ُي ِّ
غريب القر�آنِ في َب َداء ِة َمرحل ِة ال َّتدوينِ ،
الر�سائلِ التي تناو َل ْت
َ
هذ ِه َّ
ع�صى من ُه على
العرب على تف�سي ِر ِه،
�ص
ِ
هو ِح ْر ُ
خا�ص ًة ما ا�س َت َ
َّ
تاب ا ِ
لوغ معا ِني ِه
هلل
ال َفه ِم ،كما � َّأن خو َف ُهم على ِك ِ
و�سعي ُهم �إلى ُب ِ
َ

لن يتح َّق َق � َّإل ِم ْن خاللِ
خافون
جع َل ُهم َي
َ
ف�ساد ُل َغ ِتهم ،وهو َمط َل ٌب ْ
َ
أ�سباب ال َّت� ِ
العربية
عجمي في
الم
الجهو ِد؛ َ
أهم � ِ
َّ
هذ ِه ُ
أليف ُ
ذلك � َّأن � َّ
ِّ

من الف�سا ِد ،بل ِ
يمكن
وم ْن ُك ِّل ما
ُ
قديما هو حماي ُة ُلغ ِة القر�آنِ َ
ً
عر ٍ
ألفاظ َد ٍ
ي�شوبها ِم ْن � ٍ
بة �أو ُمو َّل ٍ
عامي ٍة؛ �إ ْذ � َّإن
دة �أو
� ْأن
َ
ّ
خيلة �أو ُم َّ
ون،
موذج الذي َن َط َق ب ِه
َ
الحفاظ ع َلى ِمنوالٍ َف ٍ
الجاهلي َ
�صيح هو ال َّن ُ
ّ
�صحاء ح َّتى �آواخ ِر
العرب ال ُف
الكريم ،وا�س َتعم َل ُه
ونزل ب ِه القر� ُآن
َ
ُ
ُ
ُ
جري ،دو َنما ْاع ٍ
غوي �أو
طو ِر ال ُّل ِّ
القرنِ ال ّثاني الهِ ِّ
تراف ِب َقوانينِ ال َّت ُّ

ِ
مين.
تغي ِر
المتكلِّ َ
ُّ
حاجات ُ
ال�صارم ِة على
و َق� ْ�د َن� َش�أ َعن َ
ذلك ٌ
الرقاب ِة ال ُّل َّ
غوي ِة ّ
نوع ِم َن َّ
معايير ال َّت� ِ
ِ
أليف
بمقت�ضاه
ِطت
عجمات
الم
العربي ِة القديم ِة�ُ ،ضب ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
حيح على
ال�ص ِ
المعجمي و�شروطُ ُه ،ح َّتى ُيتم َّك َن ِمن نقلِ ال َف ِ
�صيح َّ
ِّ
َ�أ ْكملِ ٍ
وجه.
أحمد �أمين َمراح َل َج ْم ِع ال ُّلغ ِة ِب َث ِ
هي:
الث
َ
حد َد � ُ
وقد َّ
مراحلَ ،
ي�سمع كلم ًة في المطرِ،
غوي َي ُ
َج ُ
رحل �إلى البادي ِة ِل َ
مع ال ُّلغ ِة ،فال ُّل ُّ

ذلك
فيدوِّ َن َ
أ�سماء للأ�س ِد ،وما �إلى َ
ذلكُ ،
و�أُخرى في الإبلِ َ ،
وي َ
�سمع � ً
رتيب.
�سب ما َ�س ِم َع ِمن دونِ َت ٍ
ك َّل ُه َح َ
ِمو�ضوع ِ
ِ
واح ٍد.
الكلمات المتعلق ِة ب
جمع
ٍ
ُ
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المعجمات على َن ٍ
ِ
عجم
مط
�ضع
خا�ص في ال َّت ِ
رتيب ،وقد َ
َو ُ
كان ُم ُ
ٍّ
ِ
العربي ِة (((.
عجمات
الم
َّ
العينِ � َّأو َل ُ
الحروف:
�ص �أبو َن�ص ٍر
الفارابي (ت 339هـ) في كتاب ِه ُ
وقد َن َّ
ُّ

والب�صر ِة من
وكان الذي تو َّلى َ
ذلك ِم ْن بينِ �أم�صار ِِهم � ُ
َ
أهل الكوف ِة َ
� ِ
والف�صيح منها ِمن ُ�س ّكانِ البراري
أر�ض العراقِ  ،ف َتع َّلموا ُل َغ َت ُهم
َ

و�س ِط
الح َ�ضرُِ ،ث َّم من ُ�س ّكانِ البراري َم ْن َ
نهم َ
ِم ُ
دون �أهلِ َ
كان في �أَ َ
بال ِد ِهم ِ
وانقيادا ،وهم:
وجفاء و�أبع ِد ِهم �إذعا ًنا
توح ً�شا
ً
ومن � ِّ
ً
أ�شد ِهم ُّ
عظم َم ْن ُن ِق َل
وتميم ،و َ�أ َ�س ٌد،
ي�س،
وطيء ،ثم ُه َذي ٌل؛ ف� َّإن ه�ؤال ِء ُه ْم ُم ُ
ٌ
ٌ
َق ٌ

�شيء؛ لأ َّنهم كانوا
العرب ،و� ّأما
�سان
ِ
َعن ُه ِل ُ
َ
الباقون َف َل ْم ُي� َؤخ ْذ ُ
عنهم ٌ
في � ِ
طبوعين على
أطراف بال ِدهمُ ،مخا ِلطين ِل َغيرِهم ِم َن ا ُلأ َممَ ،م
َ
ُ�سرع ِة انقيا ِد �أَل�س َن ِتهم ل ِ
الح َب�ش ِة،
المحيط ِة بِهِ م َ
من َ
ألفاظ �سائ ِر ا ُلأم ِم ُ
ام ،و�أهلِ
م�صر(((  .وهو
ين ،و�أهلِ ّ
ال�ش ِ
رياني َ
وال�س ّ
َ
والهن ِد ،وال ُف ْر ِ�سّ ،

ن�صه:
االقتراح،
يوطي (ت911ه��ـ) عن ُه في
َ
ِ
فقال ما ُّ
ما نق َل ُه ّ
ال�س ُّ
�سان
العربي ُة وبهِ ُم اق ُت ِد َي
عنهم ُن ِق َل ِت ال ُّلغ ُة
وعنهم ُ�أ ِخ َذ اللِّ ُ
َ
ُ
«والذين ُ
َّ

العربي ِم ْن َبينِ قبائلِ
العربُ ،همَ :قي�س ،و َتميم ،و�أَ َ�سد؛ ف� َّإن ه�ؤال ِء
ِ
ُّ
ُ
ِ
ِ
ريب وفي
غ
ال
في
ل
ك
ت
ا
وعليهم
ومعظمه،
ذ
خ
�
أ
ما
أكثر
�
م
عنه
الذين
ُ ُّ َ
َ ِ
َ
هم َ ُ
ُ

(� )١أحمد �أمين� ،ضحى الإ�سالم�( ،ص )198
الفارابي(�ص.)147 -135 :
( )٢كتاب الحروف،
ُّ
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معجميـات

ِ
ِ
نموذجا ل َّأولِ
المعجمات
العينِ ب َِو�ص ِف ِه
ظر في معج ِم َ
ً
البحث ال َّن ُ
ِ
فار�س بو�صف ِه تجرب ًة
المقايي�س الب��نِ
العربي ِةُ ،ث� َّ�م في معج ِم
ٍ
َّ

ِ
بعد ٍ
وذلك من خاللِ
البحث عن
زماني ٍة ُمهِ َّم ٍة،
فترة
َ
أتت َ
قامو�سي ًة � ْ
َّ
َّ
َ
قابلِ و�أوج ِه ال َّت ِ
قد ِم؛ ُث َّم
خالف في
ِ
الم َّ
وج ِه ال َّت ُ
�أَ ُ
والمحتوى ُ
المنهج ُ

ِ
مع
العرب البنِ منظورٍ  ،والمعج ِم
ال َّن َظ ُر في معج ِم ل�سانِ
ِ
الو�سيط ِل َم ْج ِ
العربي من
تطو ِر المعج ِم
ال ُّلغ ِة العربي ِة
ِّ
القاهري؛ ِل َن ِق َف ع َلى مراحلِ ُّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
والوقوف
(المدون ِة)
المعجمي ِة
الوحدات
�شروط َج ْم ِع
حيث ُم�ستوى
ُ
َّ
َّ

ِ
ِ
ِ
الك�شف عن
و�صول �إلى
للو�صف؛
إخ�ضاعها
طبيع ِتهاُ ،ث َّم �
على
ً
َ
ِ
وبالخطاب.
الحديث بال ُّلغ ِة
العربي
َعالق ِة المعج ِم
ِ
ِّ

ِ
ين ،ولم
وبع�ض ِكنان َة
�صريفُ ،ث َّم ُه َذي ٌل
إعراب وال َّت
ال ِ
وبع�ض ّ
ُ
ُ
ائي َ
الط ّ
وبالجمل ِة ف�إ َّنه لم ُي�ؤْ َخ ْذ َع ْن
ُي� َؤخ ْذ ِمن غيرِهم ِمن �سا ِئ ِر قبائ ِلهم،
ُ

أطراف بال ِدهم
البراري ِم َّم ْن كان َي�س ُك ُن � َ
ري َق ّط ،وال عن ُ�س ّكانِ َ
َح َ�ض ٍّ
�سائر الأُم ِم الذين َح ّو َلهم ،ف�إ َّنه لم ُي� َؤخ ْذ ال ِم ْن َل ْخ ٍم
التي ُتجاوِ ُر
َ

م�صر وال ِق ْب ِط ،وال ِم ْن
ذام؛ ف�إ َّنهم كانوا ُمجاورين ِلأهل
وال ِم ْن ُج ٍ
َ
�ضاع َة وال ِم ْن َغ ّ�سانٍ وال ِم ْن �إياد؛ ف�إ َّنهم كانوا ُمجاورين ِلأهل
ُق َ
العربي ِة ،وال
ؤون في �صالتهِ م ِب َغي ِر
ّ
أكثر ُهم َن�صارى يقر� َ
َّ
ال�شام ،و� ُ
لليوناني ِة،
جاورين
ِم ْن َت ْغ ِل َب وال ال ّنمر؛ ف�إ َّنهم كانوا بالجزيرة ُم
َ
َّ

جاورين لل َّن َبط وال ُف ْر ِ�س ،وال ِم ْن َعب ِد
وال ِم ْن َب ْكرٍ؛ لأ َّنهم كانوا ُم
َ
ال َق ِ
طين للهِ ن ِد وال ُف ْر ِ�س ،وال
ان البحرينِ ُمخا ِل َ
ي�س؛ لأ َّنهم كانوا ُ�س ّك َ
أ�صل؛
الي َمنِ � ً
ِم ْن �أَ ْز ِد ُع َ
مان؛ ِل ُمخالط ِتهِ م للهِ ْن ِد وال ُف ْر ِ�س ،وال ِمن �أهلِ َ

الح َب�ش ِة فيهِ م ،وال ِم ْن بني
والح َب�ش ِة ولوالد ِة َ
ِل ُمخالط ِتهم للهِ ْن ِد َ
الط ِ
اليمام ِة ،وال من َث ٍ
ائف؛ ِل ُمخالط ِتهم
قيف و�س ّكانِ ّ
و�س ّكانِ َ
َحنيف َة ُ
حا�ض َر ِة ِ
عند ُهم ،وال ِم ْن ِ
الحجازِ؛ ل َّأن الذين
الم
َ
قيمين َ
ار الأُ َم ِم ُ
ُت ّج َ

الع َر ِب َقد خا َلطوا
َن َقلوا ال ُّلغ َة
حين ابتد�ؤوا َين ُق َ
�صادفوهم َ
ُ
لون ُلغ َة َ
غير ُهم ِم َن ال ُأم ِم و َف َ�س َد ْت �أَ ِ
ل�س َن ُتهم»(((.
َ

ميع جِ ها ِتهمُ ،ث َّم َمنِ اك َت َن َف ُهم ِم ْن
الع َج ِم ِم ْن َج ِ
ِل ُبع ِد ِهم َعن بِال ِد َ
َث ٍ
وبني �أَ َ�س ٍد وبني
وخزاع َة وبني ِكنا َن َة َ
وغ َط َ
وه َذيل ُ
قيف ُ
فان َ
ان و� ٍ
إياد
وجذام َ
وغ َّ�س َ
ميم؛ و� ّأما َمن َب ُع َد َعنهم ِم ْن َربيع َة و َل ٍ
َت ٍ
خم ُ
والح َب َ�ش ِة
الم
والر ِ
َ
�ضاعة َ
و ُق َ
وم َ
وع َر ِب اليمنِ ُ
جاورين ُِ أل َم ِم ال ُف ْر ِ�س ّ

�سب ِة ُبع ِد ِهم
الم َلك ِة ب ُِم َ
خالط ِة الأعاجِ ِم ،وعلى ِن َ
تام َة َ
َف َل ْم َت ُك ْن ُل َغ ُت ُهم ّ
عند �أهلِ
كان
ِم ْن
ٍ
قري�ش َ
ال�ص َّح ِة وال َف�سا ِد َ
ُ
االحتجاج ِب ُلغا ِتهم في ِّ

حوية»(((.
ال�صناع ِة ال َّن َّ
ِّ
ُ
ِ
ِ
عجمي
الم
عند َج ِ
بع َ
وم� ْ�ن هنا ُي َ
ال�صرامة الم َّت ُ
مع ُ
فه ُم مبد�أ َّ
ِّ
معي ٍ
ورب َِط ْت ب ُِح ٍ
دود
ِل ُم َد َّون ِت ِه
زمني ٍة َّ
القامو�سي ِة ،ف َق ْد ُح ِّد َد ْت ب ُِم َّد ٍة َّ
َّ
نة ُ
القامو�سي ِة
المدون ِة
دات
يمكن
رافي ٍة ال
ُ
فر ُ
ُ
َّ
جِ ْغ ّ
َّ
الخروج عنها؛ َف ُم َ
ال�ش ِ
ال�سابق ِة ال ِّذ ْك ِر وغيرِها
العربي ِة
مفردات ُم ْ�ص َطفا ٌة بِف�ضلِ ُّ
ٌ
َّ
روط ّ

البحث بال َّن ِظ ِر فيها ِ
ِ
غي َة الو�صولِ
قوم
ِم َن
ُ
الح ًقا؛ ُب َ
ال�شروط التي َ�س َي ُ
ِ
طاب ِمن ٍ
العربي بال ُّلغ ِة ِمن ٍ
جهة
جهة،
�إلى َعالق ِة المعج ِم
وبالخ ِ
ِّ

القديم َ�س َعى �إلى
العربي
المعجم
ال�س� ُؤال ،وهو :هل
أخرىَ ،
ُ
ُ
� َ
وي ْبقى ُّ
ُّ
مين في ٍ
َن ْقلِ
فترة ماْ � ،أم �أ َّنه
ِ
بين جماع ِة المتكلِّ َ
الم َتداولِ َ
الخطاب ُ

إلمام ِب ُل ٍ
عما
عينٍ ب َغ ِّ
�سعى �إلى ال ِ
َ
ختار ٍة وِ ْف َق ِمنوالٍ ُم َّ
�ض ال َّن َظ ِر َّ
غة ُم َ
حاول َت َت ُّب َع ُه ب ِْد ًءا ِم َن المعج ِم
ا�ستعم َل ُه
إ�شكال َ�س ُن ُ
العرب؟ هذا ال ُ
ُ

أي�ضا� ،إِ ْذ
قدم ِة � ً
وهو ما َذ َك َر ُه ُ
الم ِّ
ابن خلدون (ت 808هـ) في ُ
�صح ال ُّل ِ
أ�صر َحها؛
غات
يقول« :و ِل َهذا كا َن ْت لغ ُة ُق ٍ
ُ
َّ
ري�ش �أَ ْف َ
العربي ِة و� َ

ِ
واختير في
العربي ِة الحديث ِة.
بالمعجمات
وانتهاء
العربي القدي ِم
َّ
ً
َ
ِّ

( )٣االقتراح لل�سيوطي (�ص.)45 - 44 :

( )٤مقدمة ابن خلدون (�ص.)449 :
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يف األدب والنقد

أطوارا �أُ َخ َر.
على ُكره ،وتعجز عن احتمالها � ً

ّ
ـرقيـــة»
الـش
حـابـــة
«الس
ّ
ّ

وعلى �أ ّننا وقد ابتد�أنا الحديث عن �إمكان ت�أ ّثر طارق بن عبد

ال�س ّياب
العزيز ب�شعراء �آخرين ،ف�إ ّننا ال ن�ستبعد ت�أ ّثره ببدر �شاكر ّ

فتيل،
في بع�ض �شعره .غير � ّأن ذلك ال ينق�ص من عمله
ال�شعري ً
ّ

ً
جــمـيـل
شـعــرا
ــح
َت ُس ُّ
ً

العالمي ،وانطال ًقا
ثب َت الآن في ال ّنقد
أدبية -كما َ
ل ّأن الكتابات ال ّ
ّ
تنا�ص ك ّل �أديب مع �أديب �آخر� ،سابق �أو
نا�ص -هي
من
ّ
ّ
نظرية ال ّت ّ

أ�شعر
معا�صر ،فهو ،في الحقيقة� ،صورة ما من غيره� ،سواء علينا � ُ

قراءة في ديوان «أفتّ ش عن حزن وجهي»

أقر به �أم لم ُي ِق ّر.
بذلك �أم لم ي�شعر ،و�سواء � ّ

فعلّ � ،أن طارق بن عبد
ونعود �إلى ق�صائد ديوانه
َ
لنالحظً ،

د /غازي القصيبي

إيغال في ال ّتجريد ،والأغور عم ًقا في ال ّت�صوير.
ال�شعر الأكثر � ً
ّ
ال�سامع فيرى
ْ
ف�شعر نزار ّ
كال�سهل الممتنع ،ي�سمعه ّ
قباني هو ّ

ارتد بقريحته وهو خا�سئ
كتاب َته �سهل ًة عليه ،ح ّتى �إذا حاول ذلك ّ
د /عبد الملك مرتـاض

عر! فتراهم ُي ْقبلون على َق ِ
ر�ض ِه؛
ما �أكثر ما ي�ستهوي
العلماء ّ
َ
ال�ش ُ

«�أف ّت�ش عن حزن وجهي» ،الذي ي�شتمل على ٍ
وع�شرين ق�صيد ًة،
ثالث
َ

ف�سية ،ولأ ّنهم يلتم�سون فيه ال ّل ّذة
لأ ّنهم يجدون فيه المتعة ال ّن ّ
والحقوقيين
أطباء
ّ
كثيرا من المهند�سين وال ّ
الر ّ
وحية .ونحن نعرف ً
ّ

زعم ب�ش�أنها الأ�ستاذ غازي الق�صيبي �أ ّنها امتداد ،من حيث طريقة
ذما بما
قباني.
ّ
كتابتها الف ّن ّية ،ل�شعر نزار ّ
ولكن هذا الحكم لي�س ًّ

أدبية
أ�صلية ،و�أقبلوا على الكتابات ال ّ
عزفوا عن اخت�صا�صاتهم ال ّ

مجرد بحث عن
ي�شبه المدح ،وال ً
مدحا بما ي�شبه ال ّذ ّم؛ و�إ ّنما هو ّ

ويبدعونِ ،ل َما يجدون فيها من �إمتاع ال يعدله
يجربون فيها ُ
ّ
والمعجميين
وقديما كان كثير من ال ّن ّقاد وعلماء ال ّلغة
�إمتاع.
ّ
ً
تح ْل بينهم وبين الأدب حرف ُة
الكبار ،ق�ضا ًة في �أ�صلهم ،فلم ُ
أدبي
الق�ضاء .ونحن نعتقد � ّأن العقل
العلمي �إذا ُغ ِذ َي بالخيال ال ّ
ّ
ربما يكون �أقدر على الإبداع ،و�أخ�صب في العطاء.

ال�شعر
وه��ذا ط��ارق عبد العزيز �أب��و عبيدُ ،ي ْقبل على كتابة ّ
علمي
خ�ص�ص في حقل
الرغم من �أ ّنه اليوم ب�صدد ال ّت ّ
الجميل ،على ّ
ّ

م�شكورا ،ديوانه:
ال�شعر والأدب ..ولقد �أهداني،
�شا�سع البعد عن ّ
ً
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اب لكي يتموقع فيه ،حيث ك�أ ّنه ال
ال�شاعر ّ
�إيجاد َم ْوقع لهذا ّ
ال�ش ّ
ال�شعر الجديد.
يزال ب�صدد البحث عن طريقه الف ّن ّي في كتابة ّ

قباني؛ فلي�س ذلك
ي�شبه
و�أن َّ
�شاعر ،وهو في مبتد�إ طريقه ،بنزار ّ
ٌ

م�ستقبل.
وتقديرا لمكانته التي يمكن �أن يتموقع فيها
فخرا له
ً
ً
�إ ّال ً

�شابا مثل طارق عبد العزيز �أبي عبيد،
ح�سير ..ف�إن �ألفيت
�شاعرا ًّ
ً

قباني في ق�صائ ِد � ّأولِ دي��وانٍ له ،فلي�س
يحاول محاكاة ن��زار ّ
غدت مدر�سة
ثقافية
خلفية
تكونه في
ُّ
�شعرية ْ
ّ
ّ
ّ
مرد ذلك �إ ّال �إلى ّ

قافي لجريدة
نقدا
قائمة بذاتهاً ،
ً
و�شعرا ،وهي مدر�سة الملحق ال ّث ّ

إيقاعية الهائلة التي تتوافر عليها
الطاقات ال
نالحظ �أ ّنه ي�ستثمر ّ
ّ

�شعره؛ مع ما ينبغي �أن نعلم
�ألفاظ ال ّلغة
ّ
العربية لين�سج بها ومنها َ

المعجمية لدى طارق بن عبد العزيز قد ال تخلو من بع�ض
� ّأن اللغة
ّ
يجودون
ال�شعراء ّ
ا ْل َه َنات التي تكثر في �أ�شعار ّ
ال�شباب الذين ال ّ

لغتهم وال يح ّققون �ألفاظها في المعاجم والأ�شعار وال ّن�صو�ص

أدبية الكبيرة في القديم والحديث ،مجتزئين بما يقرءون من
ال ّ

الرغم من بع�ض ذلك ،ف� ّإن لغة
ن�صو�ص في �سوق الع�صر .وعلى ّ

حد بعيد .وما �أوم�أنا �إليه
طارق بن عبد العزيز
نقية �إلى ّ
المعجمية ّ
ّ
الخا�صة ،كما يقال.
ال تكاد تخلو منه كتابة معا�صرة لكثرة �أخطاء
ّ

قافي
ال�شاعر
بعامة� ..أم �ألم يكن ّ
ًّ
ّ
«�صحفيا متعاو ًنا في الق�سم ال ّث ّ
في جريدة الريا�ض» طوال ِ
ثالث �سنوات؟ بل �إ ّنا قد نخالف عن ر�أي

ٍ
�شرقية»:
�سحابة
«تداعيات
الأولى في الديوان ،وهي بعنوان:
ُ
ّ

وال�شعراء العرب
عوديين الذين ين�شرون فيه
بخا�صةّ ،
ّ
ال�س ّ
ّ
ال�شعراء ّ

خال�صا
تفر ًدا
ً
الأ�ستاذ الق�صيبي ،فنزعم � ّأن لطارق بن عبد العزيز ُّ

له ،بما في �شعره من نغمة الحزن ،وبما فيه من مالمح ال ّت�شا�ؤم،
أبدا؛
فك� ّأن هذا ّ
ال�شاعر الفتى ف َقد ك ّل �شيء ال ي�ستطيع �أن يعثر عليه � ً

عربية كثيرة الأ�شياع على
قباني يم ّثل مدر�سة
�شعرية ّ
ّ
ذلك � ّأن نزار ّ
الم�شرق كما في بالد المغرب ،يكتبون ال�شعر على طريقته التي

وق َر
على ق�صبته،
فيحملها ك ّل �آالمه و�أحزانه ..فطارق يريد �أن ُي ِّ
ّ
أطوارا
لغته
ال�شعرية ب�أحمال من ّ
ّ
ال�شجون والأح��زان ،فتحتملها � ً

الرغم من ميل كثي ٍر من ال ّن ّقاد �إلى �إيثار
تبدو �سهل ًة ممتع ًة ،على ّ

أدبية الحديثة �شعرها و�سردها .كما
ٍ
بع�ض ،وهو �ش�أن الكتابة ال ّ

«الريا�ض» الذي فيه ترعرع �أبو عبيد بف�ضل احتكاكه مع �أكابر
ّ

�صر على ال ّتعبير
�صر على البحث عنه� ،أو قل� :إ ّنه ُي ّ
ومع ذلك فهو ُي ّ

ال�شباب ،في بالد
ال�شعراء ّ
كثيرا من ّ
عهدنا هذا؛ فال عجب �أن تجد ً

العزيز يجنح للعمل على ال ّلغة وت�شغيلها ،وتوليد � ِ
ألفاظ بع�ضها من

يعبر عازف ال ّناي عن حزنه بالعزف الحزين الحنون
عنه ،كما ّ

يقول طارق بن عبد العزيز ،في ال ّلوحة الأولى ،من الق�صيدة
َ
يـــســافــــــــر صـــــــوتُ
ــــــك

ـــــر
ران ّ
ـــــد ِ
فـــــــي ُج ُ
الض َج ْ
فـــــــــــــــــي
ــــــــــــرج
ــــس
ُ
ُ
وي ْ
ّ
شــــــــــــوق
مـــــــــــــراكــــــب
ٍ
َ
َ
ــــــــــــر
ســـــــــــــه
ولـــــيـــــل
َ
ْ
َ
قديم
نديل ُح ْزن
وي ْشعل ِق
ٍ
ُ
ـــنــــــــــــــــــــــــــــــــاه
أذاب َس
ُ
َ
ــــــــــر
المـــط
بكــــائـــــي...
ْ
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يف األدب والنقد

ال�ص ِ
وت لم يكد
ف�س َف ُر هذا ّ
بين ّ
ال�صوت وانت�شاره �إلى خارجهاَ ..
قريبا ال يب ّلغ ر�سالة ،وال ي� ّؤدي ُلبانة.
يجاوز ً
مدى ً

ال�شعري ُة تعني التن ّقل والحركة واال�ضطراب،
ودالل��ة ال�سفر
ّ
دال على الحا�ضر� ،أو
و� ّأكدها ا�صطناع المعنى في �صورة فعلٍ ّ
فيزيائي
«ال�صوت» هو تذب ُذ ٌب
على الم�ستقبل (ي�سافر) .في حين � ّأن ّ
ّ
ٍ
معلوم ،فينفجر ِف ْع ُل ذلك
باحتكاك بينها
ُت ْحدثه �أوتار الحنجرة
ٍ
�صوتية مبثوثة على
االحتكاك �صو ًتا نحو الخارج ليب ّلغ ر�سالة
ّ
يدل على التن ّقل واالنت�شار،
لل�سفر؛ كالهما ّ
نحو معلوم؛ فهو ُم�شاك ٌل ّ

مما ُيف�ضي
انت�شاري ،ال
معنى
يدل على
وكالهما� ،إذنّ ،
ّ
ّ
انح�صاري؛ ّ
ً

المعنوي .في حين � ّأن قوله «في» ِمن «في جدران
بهما �إلى ال ّت�شاكل
ّ

الـ ـشــاعـ ــر ط ــارق ب ــن عـبــد العزي ـ ـ ــز

يدل على االنت�شار ،ولكن على االنح�صار؛ وذلك بحكم
ال�ضجر» ،ال ّ
ّ
ح�صرا .وال
� ّأن «في» تظرف الحدث في �ضيقٍ من الف�ضاء فتح�صره
ً

ال�صوت وبين
يقال �إ ّال نحو ذلك في داللة «جدران» التي تحول بين ّ

ِ
رطـــــــوبــــــةُ
َ
ــــــــك،
صـــوت
رائـــــــحـــــــــةُ
البـــحـــــــــر
ِ

ــــون
سماعــةَ التِّ لــفُ
ْ
تسكن ّ
ــــــــد ُر فـيـــــهــــــــــا
ــــه
ُ
فــــتَ ْ

ــــــــز ٌر
وج
وم
ْ
ٌّ
ريـــــاح َ
ٌ
ـــــــــــد َ
ويـــســـكــــــــــن فيـــهـــــــــــا
الـــــــــــــــزوارق
حـــــنــيــــن
ِ

داللية ت�شبه الأل��وان التي
ألفاظا ذات ِظالل
الجميلة ،ي�صطنع � ً
ّ
الر�سام البارع ،بل قد ت�شبه روائح العطر التي يمازج
ي�صطنعها ّ

ال�ش َّمام؛ وذل��ك �أمثال:
العطار
بينها
ّ
لتغد َو منع�شة ي�شهق لها َّ
ُ
«ي ْ�سرج»ـ و«مراكب �شوق»« ،وي�شعل قنديل حزن»« ،المطر»« ،رائحة
ُ

لت
البحر»« ،فتهدر فيها رياح»( ..وبالمنا�سبة ف� ّإن َ
دال «تهدر» ُ�ش ِك ْ
تدل
الديوان
الدم ونحوه ،ولكي ّ
بال�ضم ،وذاك من ْ
هدر ّ
ن�ص ّ
في ّ
ّ

التجاور
انح�صاري �آخر� ،أف�ضى ذلك
معنى
انح�صاري مع
معنى
ٍّ
ٌّ
ُ
ً
ً

معا .على حين � ّأن
توحد
�إلى
ُ
المعني ْينِ فيهما ً
َ
ت�شاكل بينهما بحكم ّ
معا
ليكونا ً
االنح�صار الوارد هنا� ،إ ّنما يقابل االنت�شار الوارد هناكّ ،

ورك ًحا
داللة
نهائية تنتج حالة ثالثة هي ال ّتباين بين الحالتينْ .
ّ

أربع
على ذلك ،ف�إ ّننا نجد في �سطرين
مجر ِد � ِ
ّ
�شعريين ّ
يتكونان من ّ
ِ�س ٍ
آخر
معنويا على �سبيل االنت�شار،
ت�شاك ًل
لفظية:
مات
ُ
ً
ًّ
ّ
وت�شاكل � َ

وتباي ًنا يربط بينهما ليغتديا في حالة
على �سبيل االنح�صار،
ُ
ٍ
داللية.
ثالث
تناق�ض
وتعار�ض ،لتن�ش�أ عن ك ّل ذلك ُ
عالقات ّ
ُ

ــــــــــــر
عــــــــنــــد الســـــــفَ
ْ
ـــــــــــــوارس،
الن
بــــــــكـــــاء َّ
ِ

ال�شعري ،كان يجب
ال�سطر
ّ
على الهدير ،وهو المعنى المق�صود في ّ

تنام
ُ
أحزان قلبي التــــي ال ُ
بـــــوقْ ِ
ـــــــــــــر
الســــح
ـــــت
َ
ْ

�صورا ف ّن ّية بديعة تبدو
ال�شعرية ير�سم
فكثير من هذه ال ّلغة
ّ
ً

يتو�سد الأحزان ،ويفتر�ش
ال�س ّن ،ح ّتى ك�أ ّنه ّ
من الهموم ،على حداثة ّ

في امتداده وانت�شاره ،وتن ّقله وان ِت َثاره ،يغتدي كالم�سافر الذي

تدل على بع�ض
تعود كتابتها �إلى زهاء ع�شر �سنوات �إلى الوراء� ،أن َّ

َ
«الريـــــــاض»
ليـــل
يعطــر
ّ
ِ
ويحمــــل روحـي ِلتغـــفُ ــــو

علـى َ
ـــر»
نصـف َ
«ش ِّط ْ
القم ْ

(طارق بن عبد العزيز� ،أف ّت�ش عن حزن وجهي� ،ص.)10-9 :

26

ال�شعرية
�إ ّنا نجد طارق بن عبد العزيز ،من خالل هذه ال ّلوحة
ّ

ح�صرا .و�إذا تجاور
أي�ضا،
انت�شاره نحو خارجها ،فتح�صره ،هي � ً
ً

مــار�س  ٢٠٢٢م

�ضبط دالها بالك�سر)�« ،أحزان قلبي التي ال تنام».

فال�صوت هنا
مبتكرة ،كقوله« :ي�سافر �صوتك ،في جدران ّ
ال�ضجر»؛ ّ
يجوب الف�ضاء فيتن ّقل من مكان �إلى مكان �آخر .غير � ّأن تن ّقل �صوت
ال�سماء؛
عرج
ّ
َ
تلقاء ّ
ال�شاعر� ،أو �سفره ،لم ينت�شر في الف�ضاء ،وال ّ
إ�سمنتي متين ،وهو هذه الجدران التي تحول
ولك ّنه ارتطم بحاجز �
ّ

جبال
ويخيل �إلينا � ّأن طارق بن عبد العزيز يحتمل في نف�سه
ً
ّ

الأتراح .ولع ّل الق�صيدة الق�صيرة التي يختتم بها ديوانه هذا ،والتي
ذلك:
مــــنـــــــــــــــــــــــــــذ آه
ارتيــــاح؛
طعم
لم أذُ ْق
َ
ْ

مــــــــنـــــذ هـــــــــــــــم
اح؛
رحب ا ْل َب َر ْ
ضاق بي ْ
حــــــــــــــزن
منــــــــــذ
ٍ

اح؛
ْ
عذ ُب ألحانــي نُ َ
ـــو ْ
عنـي
وابتسامي غاب ّ
واســـــتـــــــــــــــــــراح!
ْ

ُ
وشـــجـــــــونــــــــــــــي
يـــــــد
ال تواسيــــهــــا
ٌ
ُ
مــعـــات
الد
كي تصغُ َر ّ
ـــــراح؛
الج
أو تُ ْن َســــى ِ
ْ
لــــــســـــــــــــــت أدري
ُ

سيمــــحــــــو
هـــــــــل
ُ

َ
صبــــاح؟
ليل أحزاني
ْ

(طارق بن عبد العزيز ،م� .س� ،ص.)117-112 :
أجمل �أن
ال�شعر ،وما � َ
أمتع لل ّنف�س �أن تتل ّقى مثل هذا ّ
فما � َ
ُ
رئ لها؛ فلي�ست الحياة،
ت�ستمتع به
لقي عليها� ،أو ُق َ
ً
ا�ستمتاعا �إذا �أ َ
ال�شعرّ � ،إل تفاهة ورتابة.
في غياب ّ
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الم َ
ـــــــد ُر
ــق َّ
َ
الـحــــــذْ ُف ُ
في ُ
الكريم
الق ْر ِآن
ِ
د /قاسم عثمان جبق

�أن ��ز َل ُ
اهلل �ُ -سبحان ُه وتعالى -ال � ُق � ْر�آ َن الكري َم ب ُلغَة
كالمهاِ ،
ذاهب في ِ
ومن تلك المذاهبِ
ال َع َربِ  ،ولل َع َربِ َم ُ
الكلمات في �أَثْنا ِء ِ
ِ
�أنَّها قد ت َْح ِذ ُف َ
كالمها ،وال�شَّ واه ُد
بع�ض
ِّ
الحذ ِْف كثير ٌة،
ال�ش ْعر َّي ُة والنَّثر َّي ُة في كال ِم ال َعربِ على َ
ِ
الحذف في �آيا ِت ِه،
وقد َحف َل القر�آنُ الكري ُم ِبكَثي ٍر ِمنَ
ي�س ال�ح� ُ
�ذف فيه َد ِخ�ي ً�لا علي ِه ،بل �إ َّن ل� ُه في ِه َمقا ًما
َفلَ َ
َمعلو ًما ،كيفَ ال؟ والعرب َّي ُة ُلغتُه ،وال�ح� ُ
�ذف فيها ِم��نْ
َ�س َن ِنها ،فيقولو َن في �أمثا ِلهم(:ال َّل ُه َّم �ضَ ُب ًعا و ِذ ْئ ًبا) �إذا
كانوا َي ْدعو َن َ
بذلك على َغن َِم َر ُج ٍل ،و�إذا �س�أ ْل َت ُهم ما َي ْعنُون
قالوا :ال َّل ُه َّم ْاج َم ْع �أو ْاج َع ْل فيها �ضَ ُب ًعا وذئ ًبا .و ُك ُّل ُهم
ف�س ُر ما َي ْنوِي ،و�إنَّما َ�س ُه َل َتفْ�سي ُره ِع ْن َدهم لأ َّن ال ُم ْ�ض َم َر
ُي ِّ
َق ِد ا�س ُت ْع ِمل في هذا ال َمو�ض ِع عن َدهم ب�إِظها ٍر((( .
وق��د َن � َق � َل ��ِ�س� ْي� َب� َو ْي� ِه ع��ن ���شَ � ْي� ِ�خ� ِه �أب ��ي ال��خَ � َّ�ط��ابِ
الأَخْ ف َِ�ش الأكبرِ(ت177هـ) �أنَّه َ�س ِمع َ
بع�ض ال َع َربِ و ِقي َل
ال�ص ْبيا َن ِب��أَ ِب��ي،
ل��هِ :ل � َم �أَ ْف��� َ�س� ْد ُت��م َمكا َنكُم ه��ذا؟ ف�ق��ا َلِّ :
ك��أ َّن� ُه َح � ِ�ذ َر �أن ُي�لام ف�ق��ا َلُ :ل� ِ�م ال��ِّ��ص� ْب�ي��ا َن((( .و َع� َق� َد اب��نُ
ِ
للحذف َف ْ�ص ًل في بابِ �شَ َجاع ِة العرب َّي ِة في كتا ِب ِه
جِ نِّي
«الخَ �صائ�ص» ،و�أَ ْور َد ��ش��واه� َد ِل� َ�ح� ِ
الجمل َة
�ذف ال � َع � َربِ ُ
والح َرك َة((( ،على �أَنْ
وال ُمفر َد (اال�سم والفعل والحرف) َ
ِ
َي ُد َّل على الحذ ِْف ٌ
المحذوف َر ْج ًما
دليل ،و� َّإل كان تقدي ُر
بال َغ ْيبِ .
الح ْذ ِف ُ
وش ُر ُ
وأغراض ُه
وط ُه
ُ
ُ
أسباب َ

أ�سبابا كثير ًةِ ،منهاَ :ك ْثر ُة
ماء
للح ْذ ِف � ً
��ر ُع َل ُ
َّ
العربي ِة َ
َذ َك َ
الكالمِ ،
المقام،
و�ض ْي ُق
ول
اال�ستعمالِ ،
ري ُة ،وطُ ُ
وال�ضرور ُة ِّ
َّ
ِ
ِ
ال�ش ْع َّ
ه�شام في
ابن
للح ْذ ِف ُ�ش ً
وغيرها ،كما �أ َّنهم ْ
روطاَ ،ذ َك َرها ُ
ٍ
ا�ش َت َرطوا َ
ُ
بيب ،و َف َّ�ص َل فيها ،وهي:
كتا ِب ِه ُم ْغ ِني ال َّل ِ
ود دليلٍ
قالي.
ُ -1و ُج ُ
حالي �أو َم ٍّ
ٍّ

ال�سالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1988 ،3م.255/1 ،
(� )١سيبويه ،الكتاب ،تح عبد َّ
علي ال َّن َّجار ،دار الكتب الم�صر َّية1952 ،م.250 ،249/1 ،
د
وابن جني ،الخ�صائ�ص ،تح مح َّم ّ
( )٢ينظر� :سيبويه ،الكتاب.255/1 ،
( )٣ينظر :ابن جني ،الخ�صائ�ص.381-360/2 ،
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كالجز ِء.
َّ � -2أل
َ
يكون ما ُي ْح َذ ُف ُ
يكون ُم�ؤَ َّك ًدا.
َّ � -3أل
َ

الم ْخ َت َ�صرِ.
َّ � -4أل ي� ِّؤد َي َح ْذ ُف ُه �إلى اخت�ص ِار ُ
يكون ِع َو ً�ضا ِمن �شي ٍء.
َّ � -5أل
َ
عامل �ضعي ًفا.
يكون
َّ � -6أل
ً
َ

للع َملِ و َق ْط ِعه عن ُه،
 -7و َّ � -8أل ي� ِّؤد َي حذ ُفه �إلى تهيئ ِة العاملِ َ
ال�ض ِ
عيف مع �إمكانِ �إعمالِ العاملِ ال َقو ِِّي(((.
وال لإعمالِ العاملِ َّ
ِ
الح ِ
للحذف
لماء � َّأن
� َّأم��ا � ُ
بي َن ُ
ذف َ
الع ُ
اني ،فقد َّ
أغرا�ض َ
الب َي ِّ
و�ص ْو ُن اللِّ�سانِ
� ً
بعد ال ِ
والب ُ
يان َ
أغرا�ضا كثير ًة ،منها :الإيجا ُزَ ،
إبهامَ ،
ِ
وغيرها.
عن ِذ ْكر
يرا لهُ ،
المحذوف َت ْح ِق ً
الع َرب،
وال َن ْن َ�سى � َّأن
َ
الحذف ِم َن الإيجازِ ،وهو ِم ْن َطبيع ِة ِ
كالم َ

عندما ُ�س ِئ َل�َ :أ ِ
كانت
العال ِء ِت َ
أو�ضح �أبو َع ْمرِو ُ
لك الحقيق َة َ
بن َ
وقد � َ
قال :نعم،
الع َر ُب ُت ُ
كانت ُت ْوجِ ُز؟ َ
طيل؟ َ
قال :نعمِ ،ل ُت َبلِّ َغِ .قي َل� :أَ َف ْ
َ

«واعلم � َّأن
كالم �أبي عمرٍو:
ِل ُي ْح َف َظ عنهاَ .
قال ُ
ابن جِ ِّني َ
بعد �إيرا ِد ِه َ
ْ
عد»(((.
مع ما َذ َك ْرنا � -إلى الإيجا ِز �أَ ْم َي ُل ،وعنِ الإكثا ِر َ�أ ْب ُ
العرب َ -
َ
ِ
ِ
الحذف
الم َت� ِّأم َل في القر�آنِ الكري ِم ُي ْمك ُن ُه ُمالحظ ُة ُو ُرو ِد
� َّإن ُ

ٍ
في � ٍ
فعل �أم
الم
كثيرة،
آيات
ا�سما �أم ً
ُ
�سواء � َ
أكان َ
ٌ
حذوف ُجمل ًة �أم ً
كالم ْل ُف ِ
الم ْنو ُِّي
حر ًفا،
ِ�ض في هذا
ُ
وظ ب� ِه((( ،و�س�أَعر ُ
َ
والمحذوف َ
�ض � ِ
يمكن � ْأن ُت ْف َه َم � َّإل � ْإن
آيات القر�آنِ الكري ِم ا َّلتي ال
المقالِ َب ْع َ
ُ
ِ
بالحذف � َّأن
فعل .وال ُي ْق َ�ص ُد
ُق ِّد َر
كان �أم ً
ُ
ا�سما َ
المحذوف فيهاً ،
في القر�آنِ َن ْق ً�صا في كلما ِت ِهُ ّ ،
كتاب ُه ِمن
فالل -ع َّز وج َّل -قد َح ِف َظ َ
ال ُّن ْق�صانِ وال ِّزياد ِة وال َّل ْحنِ .

ٌ
ٌ
تقدير
ون
قرآني ٌة
آيــات
ِ
كريمة ال تُ ْف َه ُم ُد َ
َّ
ٍ
محذوف

الآي���ةُ الأُول���ى } :ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{

«ال ِّن�ساء»171 :
في هذ ِه الآي ِة الكريم ِة ُي ِ
خاط ُب ا ُ
الكتاب � َّأل
هلل -ع َّز وج َّل� -أه َل
ِ
( )٤ابن ه�شامُ ،م ْغنِي ال َّلبيب عن كتب الأعاريب ،تح د .عبد ال َّلطيف مح َّمد الخطيب ،المجل�س
ال�سل�سلة التُّراث َّية ( ،)21الكويت ،ط2000 ،1م.354 -317/6 ،
الوطني لل َّثقافة والفنون والآدابِّ ،
ّ
( )٥ابن جني ،الخ�صائ�ص.83/1 ،
(� )٦أبو البقاء الكفوي ،الكليات ،تح عدنان دروي�ش ومحمد الم�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،
ط1998 ،2م� ،ص.1059
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ٍ
محذوف َق ْب َل كلم ِة (ثالثة)،
ا�سم
والب َّد ِمن تقدي ِر ٍ
َي ْغ ُلوا في دي ِنهِ مُ ،
مفهوم ِمن ِ�سياقِ
وي ْع َر ُب مبتد�أْ � ،أي ال
الكالم،
ِ
ٍ
تقدير ُه :الآله ُةُ ،
ُ
تقولوا :الآله ُة ثالثة ٌ(ا ُ
خبر.
هلل وعي�سى و� ُّأمه مريم) ،وثالث ٌةٌ :

الآيةُ الثَّانيةُ } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ { «البقرة»135 :

أمر ا ُ
�سلمين
الم
َ
هلل �ُ -سبحا َنه و َتعالىِ -ع َ
باده ُ
في هذ ِه الآي ِة ي� ُ
هود وال َّن َ�صارى َل َّما َد َع ْوهم �إلى ال َّت َه ُّود �أو ال َّت َن ُّ�صرِ،
الي َ
� َّأل ي َّتب ُِعوا َ
عب َد ا ِ
قال لر�سولِ
ور َ
هلل َ
و�سبب ُن ُزولِ هذ ِه الآي ِة � َّأن ْ
ُ
بن ُ�صور َِّيا ا َلأ ْع َ

اهلل َِ ،
حم ُد َ -ت ْه َت ِد،
ﷺ :ما ُ
الهدى � َّإل ما َن ْح ُن علي ِه ،فا َّتب ِْعنا  -يا ُم َّ
ِ
ذلكَ ،ف َ�أ ْن َز َل َّ ُ
الل َت َعا َلى ال َآي � َة((( ،ومعناها
وقالت ال َّن�صارى ِم ْث َل َ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{
«البقرة»239 ،238 :
راكب.
الَ :ج ْم ُع راجلٍ  ،وهو
ر َِج ٌ
جمع ٍ
ُ
الواقفُ ،ر ْكبانُ :
وااللتحام ب ِه،
الع ُد ِّو
ِ
ُت َب ِّين هذ ِه الآي ُة َك ْي ِف َّي َة َ�صال ِة َ
الخ ْو ِف َ
عند ِقتالِ َ

وتقدير ُهَ :ف َ�ص ُّلواْ � ،أي � َّأن
ال�ش ْر ِط،
والمحذوف في هذ ِه الآي ِة هو
ُ
جواب َّ
ُ
ُ
واقفين
معنى الآي ِة ف� ْإن ِخ ْف ُت ْم َف َ�ص ُّلوا ر َِج ًال �أو ُركبا ًناْ � ،أي َف َ�ص ُّلوا
َ
إعراب
(رجال) ٌ
ً
على �أَ ْر ُج ِلكم �أو َركائ ِب ُكم ،و� ُ
حال من�صوبةٌ .
�����س��اد���س��ةُ } :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{
الآي����ةُ ال َّ

«البقرة»185 :

يحا بال ًغاْ � ،أي َم ْن َ�شهِ َد
الحال،
المحذوف هنا
ُ
ُ
وتقديرها�َ :ص ِح ً
ُ
ابن جِ ِّنيَ « :ف َطري ُق ُه �أ َّنه َل َّما د َّلت
َّ
يحا بال ًغا َف ْل َي ُ�ص ْم ُه ،قال ُ
ال�ش ْه َر َ�ص ِح ً
وال�س َّنة جا َز َح ْذ ُف ُه تخفي ًفا .و� َّأما لو َعر َِي ْت
ِّ
الدالل ُة علي ِه من الإجماع ُّ

الم
ال�س ُ
ال�س ُ
الم � -أو ِم َّل َة ِع َ
ي�سى  -علي ِه َّ
ا َّتب ُِعوا ِم َّل َة ُمو�سى  -علي ِه َّ
�ستقيما ،وال
إبراهيم ُم
حم ُد :ب ْل ن َّتب ُِع ِم َّل َة �
 ُتهتدوا ،و ُق ْل ُ
َ
ً
لهم ،يا ُم َّ
ن�صرِِ ،
مفعول ب ِه لفعلٍ
فـ(م َّل َة)
ٌ
جيب دعو َتكم �إلى ال َّت َه ُّود �أو ال َّت ُّ
ُن ُ
تقدير ُه :ن َّتب ُِع.
محذوف ٍ ُ

أمر ُدو َنها َل َما جاز َح ْذ ُف الحالِ
الحال ِم ْن هذ ِه ال َقرِين ِة
ُ
وتجر َد ال ُ
َّ
على َو ْج ٍه»(((.

ال�ض ِ
ِهانَ :خ َب ٌر لمبتد�أٍ
ٍ
الد ْينِ
محذوف
ام ُن؛ ل َّأن َت ْو ِث َ
تقدير ُهَّ :
ر ٌ
يق َّ
ُ
الد ْينِ �إلى �صاح ِب ِه في
الم َد َاين ِة،
َ
لوب ِع َ
وذلك ِل َ�ضمانِ �إعاد ِة َّ
ند ُ
َم ْط ٌ

دير ُهَ :ح َل َق،
المحذوف في هذ ِه الآية ِ ِف ْع ٌل
ُ
ٌ
وا�سمَّ � ،أما الفعل َف َت ْق ُ
وبذلك
فتقدير ُه :علي ِه،
اال�سم ،وهو َخ َب ٌر ُم َق َّد ٌم للمبتد�أ ِ(ف ْد َي ٌة)،
و� َّأما
َ
ُ
ُ

الآيةُ الثَّالثةُ } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ{ «البقرة»٢83 :

ِ
الم َي ِ
الد ْينِ ،
وج ْد
كاتب ِل َتوثيقِ َّ
الم َّ
الم َّت َفقِ علي ِه ،ف�إ ِْن َل ْم ُي َ
حد ِد ُ
قات ُ
ٌ
فال�ض ِ
الدا ِئن.
َّ
الم ِد ُ
ين �إلى َّ
ام ُن هو َر ْه ٌن ُي َق ِّد ُم ُه َ
الآيةُ ال َّرابعةُ  } :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{ «الإ�سراء»59 :
حال ال َّناق ِةْ � ،أي � َّأن ال َّناق َة
� َّإن َّ
(م ْب ِ�صر ًة) ُ
اهر في هذ ِه الآي ِة � َّأن ُ
الظ َ

عد �آي ًة (عالمة) ِمن اهلل ِ �إلى
ياء ،وهي َ
الو ْ�ص ِف ال ُت ُّ
ْ
لي�ست ب َِع ْم َ
بذلك َ
(م ْب ِ�صر ًة) �صف ًة
الم  -فال ُب َّد ِم ْن َ�أ ْن
َ
ال�س ُ
تكون ُ
َنب ِِّي ِه �صا ِل ٍح  -علي ِه َّ

ٍ
حال ،ومعنى
ل�شي ٍء
إعراب (�آي ًة) ٌ
محذوف َق ْب َلها ،وهو كلم ُة (�آي ًة) ،و� ُ
(م ْب ِ�ص َر ًة) َب ِّي َنة ،وقد َ�ص َّر َح ا ُ
وج َّل  -بكلم ِة (�آي ًة) في َم ْو ِ�ض ٍع
هلل َ -ع َّز َ
ُ

آخر ،فقال} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{ﯰ «الأع��راف»73 :
� َ
واجب ِل َف ْه ِم الآي ِة
(م ْب ِ�صر ًة)
وعلى هذا ،ف�إ َِّن
تقدير كلم ِة (�آي ًة) َق ْب َل ُ
ٌ
َ

الكريم ِة.

الآي���ة ُ ال��خ��ام�����س��ةُ } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

( )٧ابن ه�شام ،ال�سيرة النبوية ،تح م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ ال�شلبي،
�شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده ،م�صر ،ط1955 ،2م.549/1،
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ال�سابعةُ  } :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
الآي��ةُ َّ
ﯮ ﯯ{ «البقرة»196 :

مري�ضا �أو ُي َعا ِني ِمن َق ْملٍ في َر�أْ�سه
كان
ً
يكون ُ معنى الآي ِة َم ْن َ
داوى ب�شي ٍء في ِه ِط ْي ٌب َف َع َل ْي ِه ِف ْد َية((( ٌ
َف َح َل َق في ال ِ
إحرام �أو ْاك َت َح َل �أو َت َ
آذاه ال َق ْم ُل في
لت هذ ِه الآي ُة في َك ْع ِب ْبنِ ُع ْج َر َة ُ
ْ
وقد َن َز ْ
 وقد � ُ
َر�أْ ِ�سهَ ،ف ُح ِم َل �إلى َر ُ�سولِ َّ ِ
ال�صال ُة
بي  -علي ِه َّ
الل ﷺ َف َل َّما ر� ُآه ال َّن ُّ
ول َّ ِ
الل،
ال لهَ :ل َع َّل َك �آ َذ َ
ال َ :ن َع ْم َيا َر ُ�س َ
اك َه َو ُّام َكَ ،ق َ
الم َ -ق َ
وال�س ُ
َّ
َ
َ
َ
ول َّ ِ
ام� ،أ ْو �أ ْط ِع ْم ِ�س َّت َة
ال َر ُ�س ُ
َف َق َ
الل ،ﷺِ :ا ْح ِل ْق َر ْ�أ َ�س َكَ ،و ُ�ص ْم َث َال َث َة �أ َّي ٍ
َم َ�س ِ
ين� ،أَ ْو ا ْن ُ�س ْك ب َِ�ش ٍاة(.((1
اك َ

الآيةُ الثَّامنةُ } :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
( )٨ابن جني ،الخ�صائ�ص.379 ،378 /2 ،
( )٩ينظر� :أبو جعفر النحا�س ،معاني القر�آن ،تح محمد علي ال�صابوني ،جامعة �أم القرى ،مكة
المرمة ،ط1409 ،1ه .120/1 ،وابن جني ،الخ�صائ�ص.361/2 ،
( )١٠محمد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،تح محمد زهير بن نا�صر النا�صر ،دار
طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم محمد ف�ؤاد عبد الباقي) ،ط1422 ،1هـ،
رقم الحديث.10/3 ،1814 :

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{
«الق�ص�ص»24 ،23 :

وا�ضع ،ومعنى
في ها َتينِ الآيتينِ َح ْذ ٌف للمفعولِ ب ِه في �أربع ِة َم
َ
ماء َم ْد َي َن َو َج َد علي ِه ُ�أ َّم ًة
الم َ -
ال�س ُ
الآيتينِ َّ
ولما َو َر َد ُمو�سى  -علي ِه َّ

ا�س َي ْ�س ُقون َم َو ِ
ِم َن ال َّن ِ
ووج َد ِمن ُدو ِنهِ ُم امر�أتينِ
نام ُهم َ
ا�ش َي ُهم �أو �أَ ْغ َ
َ
نمهما ...وال
ف�سقى لهما َغ َ
ن�س ِقي َغ َن َمناَ ...
َت ُذودانِ َغ َن َم ُهما قالتا :ال ْ

ِ
ال�س ْق ِي
الحذف � ْأن َي ْع َلم
البالغي لهذا
ال�س َّر
ُ
القارئ ُو ُج َ
َر ْي َب في � َّأن ِّ
ود َّ
َّ
ِمن ال َّن ِ
و�سى للمر�أتينِ ،
و�س ْق َي ُم َ
وال�س ْق َي ِمن المر�أتينِ َ ،
ا�س ،وال َّذ ْو َد َّ
ِ
ور ِح َم ا ُ
ذاك
قال ُم َو ِّ�ض ًحا ُن ْك َت َة هذا
الحذف ِ« :وما َ
جاني �إ ْذ َ
هلل ُ
َ
الج ْر َّ
ا�س َ�س ْق ٌيِ ،
كان ِمن ال َّن ِ
وم َن المر�أتينِ
� َّإل � َّأن ال َغ َر َ
�ض في � ْأن ُي ْع َل َم �أ َّنه َ

كان ِم ْن
عاء ،و�أ َّنه َ
الر ُ
َذ ْو ٌد ،و�أ َّنهما قالتا :ال ن�سقي ح َّتى ُي ْ�ص ِد َر ِّ
الم ْ�س ِق ُّي؟
الم ِ -من َب ْع ِد َ
ذلك�َ ،س ْق ٌي .ف� َّأما ما َ
ال�س ُ
كان َ
مو�سى  -علي ِه َّ

ذلكَ ،ف َخار ٌِج ِعن ال َغ َر ِ
وم ْو ِه ٌم ِخال َف ُه»(.((1
إبل �أم ْ َغ ْي َر َ
�أَ َغ َن ًما � ْأم � ً
�ضُ ،

الآي�����ةُ ال��تَّ��ا���س��ع��ةُ } :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ{«الكهف»79 :

ٍ
�صالحة،
وتقديرها:
ال�سفين ِة،
ُ
ُ
المحذوف في هذ ِه الآية ِ ِ�ص َف ُة َّ
ٍ
ٍ
�صالحة َغ ْ�ص ًبا،
�سفينة
لوم ي�أخ ُذ ُك َّل
ومعنى الآي ِة � َّأن َ
الم ِل َك َّ
الظ َ
ذلك َ

ٍ
�سفينة �صالح ًة
كان ي�أخ ُذ ُك َّل
الم ِل َك َ
ُ
لل�سفين ِة ،ولو � َّأن َ
فح ِذ َف ْت ِّ
ال�ص َف ُة َّ
ٍ
هناك فائد ٌة ِمن � ِ
إحداث َخ ْرقٍ في
كانت
�صالحة َل َما
كانت � ْأم َغ ْي َر
َ
ْ
ْ

الح ،وقد
والر ُ
ال�ص ُ
ال�س ُ
جل َّ
ال�سفين ِة ا َّلتي َر ِك َبها مو�سى  -علي ِه َّ
َّ
الم َّ -
عبد ا ِ
�ض ال ِق ِ
ر�ضي ا ُ
ُذ ِك َر في َب ْع ِ
هلل ع ْن ُهما
ا�س -
عب ٍ
هلل َ
راءات � َّأن َ
بن َّ
َ

ٍ
ٍ
�سفينة
لك ي�أخذ ُك َّل
كان يقر�أُ:
�صالحة َغ ْ�ص ًبا(.((1
امهم ِم ٌ
َ
 َوكان � َأم َ
الآي����ةُ ال��ع��ا���ش��رةُ} :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{

«الفجر»22 :

وجاء �أَ ْم ُر َر ِّب َك،
وتقدير ُه:
الم�ضاف،
المحذوف في هذ ِه الآي ِة هو
ُ
ُ
َ
ُ
( )١١عبد القاهر الجرجاني ،دالئل الإعجاز ،تح محمود محمد �شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة ،
دار المدني ،جدة ،ط1992 ،3م� ،ص.161
( )١٢ينظر :معاني القر�آن لأبي جعفر النحا�س .276/4 ،والخطيب القزويني ،الإي�ضاح في علوم
البالغة ،تح محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الجيل ،بيروت ،ط ،3د.ت.187/3 ،
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فتقدير ُهَ :ف َ�أ ْف َط َر،
الفعل
وا�سمَّ � ،أما
ُ
المحذوفانِ ِم ْن هذه الآي ِة ِف ْع ٌل ٌ
ُ
تقدير ُه
وي�صح
ال�ش ْر ِط،
اال�سم ،وهو َب ْع َد الفا ِء الواقع ِة في
و� َّأما
ِ
جواب َّ
ُ
ُّ
ُ

ام �أُ َخ َر �أو َف ِع َّد ٌة ِم ْن
والتقدير:
خبرا،
فالواجب ِع َّد ٌة ِمن � َّأي ٍ
ُ
ُ
مبتد�أً �أو ً
يامها.
ام �أُ َخ َر
� َّأي ٍ
واجب ِ�ص ُ
ٌ

الآي���ةُ الثَّامنةَ َع��� ْ��ش َ��رةَ } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ{ «الأعراف»160 :

وتقدير ُه:
المفعول ب ِه ال َّأو ُل،
المحذوف ِمن هذه الآي � ِة هو
ُ
ُ
ُ
ؤمنين
ؤمنينَ ،ف َيكون معنى الآي � ِة � َّأن ّ
خو ُف الم� َ
ال�ش َ
الم� َ
يطان ُي ِّ
أولياء ُه
لي
الفر ُاء وال َّز َّج ُ
الفار�سي �إلى � َّأن � َ
� َ
أولياء ُه ،و َذ َه َب َّ
ُّ
اج و�أبو َع ٍ ّ
ِ
الخاف ِ
قديرُ :ي َخ ِّو ُف ُكم ِمن �أوليا ِئ ِه� ،أو
من�صوب ِب َن ْز ِع
ا�سم
�ض ،وال َّت ُ
ٌ
ٌ

مع ِ�س ْبط.
الم َر َّكب ُم ْف َر ٌد
من�صوب ،و(� ْأ�س ً
َ
باطا) َج ْم ٌعَ ،ج ُ
الع َد ِد ُ
ٌ

ال�ساد�سةَ َع�شْ َرةَ} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
الآية ُ َّ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{ «�آل عمران»175 :

يطان ُي َخ ِّو ُف
ب�أوليا ِئ ِه ،وقد َيجو ُز � ْأن
يكون معنى الآي ِة � َّأن َّ
ال�ش َ
َ
بع�ض
الم
وهم
نافقينَ ،
قال هذا ُ
َ
َ
أولياء ُهُ ،
� َ
القاعدون عنِ القتالِ ِمن ُ
الم َف ِّ�سرين.
ُ

الع ْق َل َد َّل على ا�ستحال ِة َمجِ يء الباري؛ لأ َّن ُه
ذاب ُه،
َ
وذلك � َّأن َ
�أيَ :ع ُ
ِمن ِ�س َم ِ
ات الحا ِد ِث ،وعلى � َّأن الجائي �أَ ْم ُر ُه(.((1

الآي���ةُ الحاديةَ َع��� ْ��ش��رةَ } :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ{ «طه»96 :

راب
قديرَ :ف َق َب ْ�ض ُت َق ْب َ�ض ًة ِمن ُت ِ
ُ
المحذوف فيها ُم َ�ضافانِ  ،وال َّت ُ

الر�سول(.((1
�أَ َث ِر حاف ِر َف َر ِ�س َّ

الآيةُ الث َ
َّانية ع�شْ رةَ} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ{ «يو�سف»82 :

قدير :وا�س� ْأل �أه َل القري ِة و�أه َل
الم ُ
ُ
المحذوف فيها ُ
�ضاف ،وال َّت ُ
ال�س�ؤالِ �إليهما(.((1
ال ِع ْيرِ� ،إذ ال َي ِ�ص ُّح � ُ
إ�سناد ُّ

( )١٣ينظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،تح محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط1957 ،1م،
دار �إحياء الكتب العربية عي�سى البابي الحلبي و�شركائه .109/3 ،وال�سيوطي ،معترك الأقران في
�إعجاز القر�آن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1988 ،1م.236 ،235/1 ،
( )١٤قال ابن جني « :ور َّبما َحذفت العرب الم�ضاف بعد الم�ضاف ُمك َّر ًرا؛ �أُ ْن ً�سا بالحال ودالل ًة
على مو�ضوع الكالم ،كقوله ع َّز َّ
وجلَ ( :ف َق َب ْ�ضتُ َق ْب َ�ض ًة مِ نْ �أَ َث ِر ال َّر ُ�س ِول)� ،أي :من �أثر حافر فر�س
الر�سول» .ينظر :المحت�سب في تبيين وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح ،تح علي النجدي نا�صف،
د .عبد الحليم النجار ،د .عبد الفتاح �شلبي ،وزارة الأوقاف ،المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية،
القاهرة ،د .ط1994 ،م .188/1 ،وابن ه�شام ،مغني اللبيب.416/6 ،
( )١٥ينظر� :أبو البركات الأنباري� ،أ�سرار العربية ،دار الأرقم بن �أبي الأرقم ،ط1999 ،1م،
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الآيةُ الثَّالثةَ َع�شْ َرةَ} :ﯨﯩﯪﯫ{

«البقرة»93 :

�ضاف،
وتقدير ُهُ :ح َّب ال ِع ْجلِ ،
الم ُ
ُ
المحذوف في هذه ِ الآية ِ هو ُ
ُ

وه ح َّتى َغ َل َب عليهم .
َ
قال �أبو عبيدة�ُ :س ُق ُ
والمالحظُ في الآي � ِ
المحذوف هو
ال�سابق ِة � َّأن
َ
ُ
�ات الأرب��ع� ِة َّ
الم ِ
كالم
كثير في القر�آنِ الكري ِم وفي
�ضاف
وح� ُ
الم ُ
ِ
�ضافَ ،
�ذف ُ
ُ
ٌ
(((1

على (ر� ِ
الم ْ�س ِح ،وال يجو ُز � ْأن
ؤو�سكم) كي ال َت�ش َتر َِك َ
معها في ُح ْكم َ
(و ُجوه) لل َف ْ�صلِ بي َن ُهما.
ُت ْع َط َف على ُ

ال�سابعةَ َع�شْ َرةَ} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
الآيةُ َّ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ِ
ﭡ{ «المائدة»6 :

المحذوف ِمن هذ ِه الآي ِة هو ال ِف ْع ُل ( ِا ْغ ِ�س ُلوا) ،وهو
الم َق َّد َر
َ
�إن َّ ُ
قدرِ،
إعراب (�أرج َلكم)
ٌ
الم َّ
مفعول ب ِه للفعلِ ُ
ُم َق َّد ٌر َق ْب َل (�أَ ْر ُج َلكم) ،و� ُ

الو ُ�ضو ِء ُت ْغ َ�س ُل ،وال
وقد َّ
دل على هذا الفعلِ َّ
ْ
الر ْج َل في ُ
ال�ش ْر ُع ،ل َّأن ِّ
تكون (�أرج َلكم) َم ْعطُ وف ًة
يجو ُز � ْأن ُت ْم َ�س َح ،وعلى هذا ال َي ِ�ص ُّح �أن
َ
ُ

وتقديره:
بعد (اثنتي َع ْ�ش َر َة)،
ُ
المحذوف ِمن هذ ِه الآي ِة هو ال َّتميي ُز َ
ُ
باطا) تميي ًزا ِل َ�س َب َبين :ال َّأو ُل � َّأن تميي َز
ِف ْرق ًة ،وال يجو ُز � ْأن
يكون (� ْأ�س ً
َ
كان تميي ًزا َل َو َج َب
باطا) ُم َذ َّك ٌر
ال ّثانيَّ � :أن (� ْأ�س ً
والعدد ُم�ؤ َّن ٌثَ ،ف َلو َ
ُ
العدد ا ْث َن ْي َع َ�ش َر.
يكون
�أن
َ
ُ
أ�سباطا) َب� َ�د ًل ِمن(اثنتي ع�شرة) �أو ِ�صف ًة لـ ِ(ف ْرق ًة)
وي ْع َر ُب (� ً
ُ
ِ
أ�سباطا).
ال َّتميي ِز
أمما) �صف ًة لـ (� ً
المحذوف ،و(� ً

الآي���ةُ ال َّتا�سعةَ َع��� ْ��ش��رةَ} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ{ «الن�ساء»162 :

قيمين)،
(الم
المحذوف ِمن هذ ِه الآي ِة هو ِف ْع ٌل
ُ
ٌ
َ
محذوف َق ْب َل كلم ِة ُ
مفعول ِب ِه لهذا
(المقيمين)
إعراب
دح ،وعلى هذا
ً
ُ
َ
تقدير ُه� :أَ ْم ُ
يكون � ُ
ُ
المحذوفِ ،
ِ
ال�ص ِ
الفعلِ
ال�سابق ِة
ال�صف ِة عن ِّ
وع َّل ُة َق ْط ِع هذه ِّ
فات َّ
ال�صال ِة على َغ ْيرِها.
َّ
تب َي ُ
واللحق ِة ْ
ان َف ْ�ضلِ َّ

العرِب(.((1

الآي��ةُ الرابعةَ َع�شْ رةَ} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ِ
ﮡ{ «البقرة»173 :
إثم علي ِه.
الفعل،
المحذوف هو
ُ
ُ
وتقدير ُه :ف�أَ َك َل فال � َ
ُ

الآي��ةُ الخام�سةَ َع�شْ رةَ} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ {« .البقرة»184 :
�ص .202وابن ه�شام ،مغني اللبيب .409/6 ،119/4 ،والزرك�شي ،البرهان.148/3 ،
( )١٦ينظر� :أبو عبيدة ،مجاز القر�آن ،تح محمد ف�ؤاد �سزكين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،د.ط،
د.ت.47/1 ،
وح ْذ ُف الم�ضاف في القر�آن ِّ
وال�ش ْعر وف�صيح
«
:188/1
المحت�سب،
في
جني
ابن
( )١٧قال
َ
الكالم في َعدد ال َّر ْمل َ�س َع ًة » .وقال في الخ�صائ�ص « :284/2 ،كما �أنَّ حذف الم�ضاف �أو�س ُع
و�أَف َْ�شى ،و�أع ُّم و�أ ْو َفى ».
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حافظ:
قصيدة
ؤية في
ُّ
ِ
ِ
الر ِ
تجد ُد ُ

ـــت لنــفـس ِــي
رجـــع ُ
ْ
ً
ً
بالغية حجاجيـة
دراسة

ُّ�صو���ص
المع��ر ِب ع��ن �أيا ِمه��ا ،ف���إنَّ �ضر ًب��ا م��ن الن
الحاف��ظ لأمجا ِده��ا
أم��م
ِ
ِ
ِ
�إذا كان ال ُ
أدب دي��وانَ ال ِ
َ
َ
الحائط
عر���ض
ّاريخ
الع�ص��ر وممت��دًّ ا
الأدب َّي ِ��ة يك��ونُ �ش��اهدً ا عل��ى
ِ
ِ
ليرحل في ال َّزم��انِ �ضار ًب��ا ِب َق ْي ِد الت ِ
طيب
متح ِّق ًقا في � ٍ
أزمنة ممتدَّ ٍة؛ �إنَّه � ٌ
ثيرها فينا .واليو َم َي ُ
أدب خالدٌ ِب ُخلو ِد �أ�س��ئل ِت ِه الإن�س��ان َّي ِة الّتي ُي ُ
العظيمة التي َب َخ َ�سها ُ
بع�ضَ �أه ِلها حقَّها ِبدَ عوى ُق�صو ِرها
ُّغة العرب َّي ِة ال َّثر َّي ِة
لنا ا�ستح�ضا ُر �أمجا ِد الل ِ
ِ
َّليد وال ُبكاءِ على
العلم
عن احتواءِ
والمعرفة .ا�ستح�ضا ًرا للأمجا ِد ال على �سبيلِ التَّغنّي بالما�ضي الت ِ
ِ
ِ
ِ
وال�س��م ِّو ِب�ش���أنها
�س��م البال��ي؛ و�إ َّنم��ا لأنَّ وقف ً��ة مت�أن َّي ً��ة م�� َع حا ِلن��ا
ِ
وحال ُل َغ ِتن��ا َي ْدعونا للن ِ
ال َّر ِ
ُّهو�ض بها ُّ
ح�ض ُرن��ي � ً
��اء الق��ر�آنِ الكري ِ��مَ .ي ُ
أي�ض��ا ف��ي ه��ذا المق��ا ِم
نح�� َو ال ّ��ذرى والعلي��اءِ م��ا ت�س��تحقُّهُ لغ ٌ��ة ه��ي وع ُ
ٌ
ق ُ
��ات
�صورة ِل َمنْز َل ِ��ة َدول ِتها بينَ
نز َل َتها بينَ ال ُّلغ ِ
��ول اب ِ��ن خل��دونَ �« :إنَّ غلب َ��ة ال ُّلغ ِ��ة ِب َغ َل َب ِ��ة �أه ِله��ا ،و�إنَّ َم ِ
مم»َ .
خي�س َق ْد ِرها لي�س ِ�سوى
نا�ص من
ِ
القول �إنَّ �ش�أ َو ُلغ ِتنا هو معيا ُر ُّ
لذلك ف�إنَّه ال َم َ
تقد ِمنا و�إنَّ َت ْب َ
الأُ ِ
�ضي�ض.
ان ِْحط ٍ
الح ِ
��اط ِب ِه َممِنا نح�� َو َ
�سان حالِ
عيد �إلى الواجِ َه ِة ق�صيد ًة هي ِل ُ
ال�ص َد ِد ُن ُ
في هذا َّ
�وم قي َل ْت في ظُ � ٍ
�روف
كانت
اليوم كما
العربي ِة
َ
ْ
َّ
ل�سان حا ِلها ي� َ
َ

ِ
يثي ٍ
العربي ِة
إبراهيم ال ّناطق َة ِب ِل�سانِ
حافظ �
ات ُمختل َف ٍة ،ق�صيد َة
َّ
َ
َ
وح ّ

اليوم،
متجددة
المعا ِتب ِة �أه َلها على ما َف َّرطوا في َج ْنبِها و�أ�سئلتها
َّ
َ
ُ

اليوم ُمتو�سلين ب� ِ
الجديد
القديم
آليات البالغ ِة؛ ال ِع ْل َم
عيد قراء َتها
ُن ُ
َ
َ
َ
ِ
يعود ل�ساح ِة تحليلِ
فاي ٍة
ال��ذي ما َف ِت َئ م�� َّؤخ� ً�را
ُ
الخطابات ِب ِك َ
إبداع والإفاد ِة في
ُمن َق ِط َع ِة ال َّنظي ِر على َت ُّلم ِ�س مواطنِ الجمالِ وال ِ

ِ
�صو�ص .ولع َّل هذ ِه القراء َة ُت�س ِع ُفنا في َت َل ُّم ِ�س مواطنِ الراهنية
ال ُّن

ِ
عيدنا �إلى �أ�سئل ِة
إبراهيم:
حافظ �
في ق�صيد ِة
وي ُ
ُ
«رجعت لنف�سي»ُ ،
َ
والعالق ِة بالآخرِ.
الهوي ِة والمعرف ِة َ
ّ

الء َم ِ
كامنِ
� َّإن ال َّت َ
حليل الذي َن ُ
ا�س ِت ْج َ
طلب ُه في َلحظ ِتنا هذه َي ُ
روم ْ

قوائم
نقول البالغة ف�إ َّننا ال َن ْق ِ�ص ُد
وحين
البالغ ِة في الق�صيد ِة؛
ُ
َ
َ
هوما َر ْح ًبا للبالغ ِة رحاب َة
ال�صو ِر
َّ
ُّ
البالغي ِة َف َح ْ�سب ،و�إ َّنما َن ْق ِ�ص ُد َم ْف ً

الخل َق
عد ُه ال
ِبداع ال
إن�ساني ّ
الإ ِ
�ص ُب َ
إن�ساني .بالغ ٌة ترى في ال َّن ِّ
َّ
ّ
آلي ِ
�ص
ُ
تو�س َلها ال َّن ُّ
وتبحث في ِه عن � ّ
ات ال َّتعبي ِر وال َّتوا�صلِ التي َّ
داولي ِ
ِ
القارئ.
مع
الح
جاجي َ
ِل ُيح ِّق َق ُ
توا�ص َله َ
َّ
مالي وال َّت َّ
الج َّ

ٍ
حياة ،ف�إ َّننا َن َت َّلم ُ�س
وحيث �إ ّننا نرى � َّأن �إعاد َة القراء ِة �إعاد ُة
ُ
ال�س�ؤالِ َع ْب َر �إعاد ِة َب ْع ِثه ِم ْن ِخاللِ َب ْع ِث ت�سا� ٍ
ؤالت َت َ�ش َّظ ْت
راهني َة ّ

حـافـظ إبراهيــم
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ِ
كان حافظُ ذا دعوى
�ص وطا َف ْت حول
َ
خا�ص َر ِته .هل َ
حول ال َّن ِّ
ٍ
ور� ٍ
أبد َع
ؤية
حر َك ْت من ُه َّ
ال�ش َج َن َف� َ
ور�سالة ُمح ِر َق ٍة ُم ْق ِل َق ٍة هي التي َّ
ِ
أحا�سي�س
جر َد �
�ص الذي ُخلِّ َد في
�صفحات ال ّت ِ
ذا ال َّن َّ
َ
اريخ؟ َ�أ ْم �أ َّنها ُم َّ

د /رفـعـت الكنيــاري

ٍ
كلمات على
ال�ص ْد ِر لحظ َة َح ِم َّي ٍة فانثالت
جي َ
تحر َك ْت في َّ
ّ
ا�ش ٍة َّ
عيده �إلى
ال�س�ؤال َت َتداعى ِل ُت� ِّؤر َق
َ
القارئ و ِل ُت َ
َج َ�س ِد الق�صيد ِة؟ َحير ُة ّ

ِ
دمجت الق�صيد ُة �أُ ُف َق الجمالِ والأَ ْن ِ
الح ّرى
كيف
ُن َ
قط ِة البِداي ِة؛ َ
فا�س َ

حاور ِة وال َّذ ْو ِد
والر�ؤيا ّ
الد ِ
الخلق ِةِ ،ب�أُفقِ ّ
فاع ُ
ُ
والم َ
و�س ْل َط َة الكلم ِة ُّ

عن ِ
الح ِ
يوما
يا�ض والمنا َفح ِة عنِ
كان ِّ
العربي ِة ال َغ ّرا ِء؟ وهل َ
َّ
عر ً
ال�ش ُ

بين �أُ ُف َقي الجمالي ِ
جاجي؟
والح
هار َ
� ّإل هذا َّ
الد َ
مج وهذا اال ْن ِ�ص َ
ّ
ّ
رجعت ِ
ِ
�ص
رجعت
لنف�سي « كما
ُ
العربي ُة » َ
فوج ْد ُتني �أَ َت َّلم ُ�س بالغ َة َن ٍّ
ّ
الحمي َة « وما هي ب َِح ِم َّي ِة
وحر َك م ّني
أفحم ِني و� َ
�أعجب ِني و� َ
ّ
أطرب ِني َّ

ٍ
�ضمن
�ستحق ب َِح ٍّق � ْأن ُت ْد َر َج
ق�صيدة َت
عيد ال َّن َظ َر في
ُّ
َ
الجاهلي ِة » ِ أُل َ
َّ
(((
ُمع ّل ِ
قات ال َقرنِ الع�شرين .
ِ
ث�لاث
الخا�ص َة ب��االرت��ك��ا ِز على
بالغ َتها
َب � َن� ِ�ت الق�صيد ُة
َ
َّ
نف�سها في ِ
داف َع ِة عن ِ
الم ِ
ات هي� :صور ُة ال ّذ ِ
إ�ستراتيجي ٍ
موق ِف
�
ات ُ
ّ

الم َتل ّقي بِما هو َق ْ�ص ُد
ال�سجالِ َو َر ِّد ّ
الدعاوىَ ،ف ُ�ص َو ُر ال ّت�أثي ِر في ُ
ّ
ات
أخيرا �
الخطاب الذي ال َت َح ُّق َق له
ِ
إ�ستراتيجي ُ
َ
ّ
خارج حدو ِد ِهُ .ث َّم � ً
أدبي،
الخطاب
منح
ال�صو ِر
فاعلي َته َو ُوج� َ
َّ
َّ
الخطابي ِة التي َت ُ
ُّ
َ
�وده ال ّ
الرابطُ بين العقلِ
والح�س.
وهي
ُ
ِّ
الج�سر ّ

 -1الإ�ستراتيج ّيةُ الأولى� :صو ُر الذّ ِ
ات

ور ال ّذ ِ
إقناع
ات في الق�صيد ِة ُت�صب ُِح َ�ش ْك ًل من �أ�شكالِ ال ِ
� َّإن ُ�ص َ
العربي َة ُمدا َن ٌة من َل ُدنِ �أه ِلها
وحيث �إ َِّن ال ُّلغ َة
وال ّت�أثي ِر في المتل ّقي
ُ
َّ

( )١نحيل هنا �إلى درا�سة الناقد �سعيد بكور ال�صادرة بمجلة العربي العدد � ،683أكتوبر ،2015
بعنوان معلقات القرن الع�شرين.
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�سمى في البالغ ِة
َق َّد َمها
ٌ
والد ِ
حافظ في �سياقِ الجدالِ ِّ
فاع �أي ما ُي ّ

بال�سياقِ
حين وارى َ�صو َته
ذكيا َ
الق�ضائي ،لقد َ
كان حافظُ �إبراهيم ًّ
ّ
ِّ
المتكلِّم
العربي ِة �صا ِدح ًة ُمتكلِّ َم ًة؛ � َّإن ا�س ِت ْعما َل ُه
�صوت
و�أع َل َن
َ
َّ
�ضمير ُ
َ

أمام َكيانٍ ِ
ناطقٍ ٍ
مومــ ُه ُمعا ِت ٍب
المتل ّقي � َ
المفر ِد (�أنا) َج َعل ُ
ُ
�شاك ُه َ
ذلك �أَ ْ�ضفى على ِ
ذلك � َّأن
حميمي ًة
طاب
وحيوي ًة؛ َ
�أه َل ُه .وال َ�ش َّك � َّأن َ
الخ ِ
َّ
َّ
ات في ُمقابِلِ ال ّذ ِ
عب ُر عن ال ّذ ِ
وات الأُخرىَ ،ف ُهو
�ضمير المتكلِّ ِم (�أنا) ُي ِّ
َ
قيقيا و�صو ًتا
(�ش ْخ�ص َن ِة) ال ُّلغ ِة
زيد من َ
َي ُ
العربي ِة َ
َّ
�ضورا َح ًّ
ويم َن ُحها ُح ً
ح�سو�سا ُت ِ
االختيار كفي ٌل ب َِج ْعلِ
داف ُع ب ِه َع ْن َن ْف ِ�سها ،وال َ�ش َّك َ�أ َّن هذا
َم
َ
ً

الراوي� ،إ َّنها
المتكلِّ ِم
َ
المتل ّقي َي َت َ
أكثر مع ُ
فاع ُل � َ
عو�ض اع ِتما ِد ُ�س ْل َط ِة ّ

ال�س ِت ْعمالِ �صور ِة ال ّذ ِ
العربي َة
وك� َّأن
حاج ِة؛ َ
ُ
َّ
ات في ُ
الم ّ
الخ ّط ُة الأولى ْ
�صوت المحامي و َت ِ
�صادح ًة في َوج ِه من َظ َل َمها
نط ُق ِب َن ْف ِ�سها
ُت ْ�س ِك ُت
َ
َ

قائل ًة له� :أنا َم ْن َ�س ُي ِ
خط ِة
اليوم .لذلك
عن َن ْف ِ�سه
مع ّ
داف ُع ْ
وتما�شيا َ
ً
َ

ٍ
ِ
ٍ
و�س َن ْج َع ُلها ال ّناطق َة
�صوت
�صوت خال
حافظ َ�س ُنواري ُك َّل
ّ
العربي ِة َ
المتك ّلم َة عن ِ
نف�سها ،المدافع َة َع ْن َد ْعواها.
َ
اليوم فيناُ ،

ا�س َت ْع َم َل ِت الق�صيد ُة لتقدي ِم ال ّذ ِ
ٍ
تعدد ًة اخ َت ْرنا منها
ات
تقنيات ُم ِّ

ِ
ِ
المتك ّل ِم /تقني َة ال َق ْد ِح
دالالت اختيا ِر
ثال ًثا:
الحديث ب َ
ِ�ضمي ِر ُ
هاج َم ِة الخ�ص ِم وال َّت ِ
من قيم ِت ِه.
بخي�س ْ
اتي /تقني َة ُم َ
ال ّذ ِّ

�أ  .دالالتُ االختيارِ:
ِ
ِ
العربي ِة،
للحديث عنِ
المتكلِّم �أنا
اختارت الق�صيد ُة
�ضمير ُ
ّ
َ
اختيار
و�سيطا ،وكان بالإمكانِ
المتل ّقي
جع ْل بي َنها
ً
َ
َف َل ْم َت َ
وبين ُ
ُ

ٍ
لكن هذا
دافعا عنِ
ن�صيب
الغائب و َت
�ضمي ِر
ِ
العربي ِةَّ ،
نف�س ُه ُم ً
َّ
ُ
حافظ َ
ِقناع ،ذلك � َّأن َو ْ�ض َع
كون �أق َّل
فاعلي ًة و�أَ ْدن��ى في الإ ِ
االختيار َ�س َي ُ
َّ
َ

مبا�شر ًة في ُمقابلِ المتل ّقي من غي ِر ُوجو ِد َط َر ٍف ٍ
ثالث
العربي ِة
َ
َّ
ِك�سابها ِ�ص َف َة ال ّن ِ
زاد في درج ِة
الم ِ
دافع عن َن ْف ِ�سه َ
َبي َن ُهما و�إ َ
اطقِ ُ
ربينِ :
الحميمي ِة بين
وم َت َل ّقيها الذي َي ْبدو �أ ّن��ه على َ�ض َ
َّ
َّ
العربي ِة ُ
العربي ِة:
ول
وم ْ�شت ًكى ل ُه .نت� َّأم ُل َق َ
َّ
ُم ْ�شت ًكى من ُه ُ

باب َو َل ْيتَني
َرموني ِب ُع ْق ٍم في ال�شَّ ِ
َع ِق ْم ُت َفل َْم �أَ ْجـزَ ْع ِلقَولِ ُعـداتـي
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مبخ�س من
بالع ْق ِم،
رام
الم َ
خاط ُب هنا ُم ْ�ش َت ًكى ِم ْنهٍ ،
العربي َة ُ
َّ
ُ
ٌ

ِ
م�شاع ِر
حريك
ا�س ِتما َل َته و َت َ
وم�ش َت ًكى �إليه َت ُ
عدو لهاُ ،
َ�ش ْ�أنهاٌّ ،
روم ْ

بالغيا ُي ْ�ضفي طاب َِع
معطى
�صير
االختيار هنا ً
ًّ
ُ
ال َغير ِة عليها في ِهَ .ي ُ
الو�سيط ال��ذي يوحي
وي ْلغي
الحميمي ِة بين المتكلِّم
َ
والعربيةُ ،
َّ
َّ
قال
فاع عن
جوده ِب�إ
ِمكاني ِة �س�ؤالِ  :ومن َك َّل َ
ومن َ
بالد ِ
ُو ُ
فك ّ
َّ
َّ
العربي ِة؟ َ

قال لها :ها
�شع ُر به؟ � ّأما ما فع َله
َ
ٌ
حافظ ف�إ َّنه َ
�شع ُر بِما َت ُ
لك ب�أ َّنها َت ُ
�شائين �إ ّني هنا ِ
أتفرج.
�أَ ْن ِت و�أه ُل ِك قولي لهم ما َت
َ
قاع ٌد � َّ

اتي:
ب .الق َْد ُح الذّ ُّ

عم ُد المتكلِّ ُم �إلى �إِظها ِر ال ّذ ِ
ات ب َِم ْظ َه ٍر ُم َن ِّف ٍر
في هذ ِه ال ّتقني ِة َي ُ

ِطريقة غي ِر مبا�شر ِةِ ،
ٍ
وم ْن
ويهاجِ َم ُه ب
لكي ين َق َّ
�ض على َخ ْ�ص ِمه ُ
ق�ضي ُت ك َّل
أحمق لأ ّني
�أمثل ِتها في خطابا ِتنا
اليومية قو ُلنا�«:أنا � ُ
ْ
َّ
هجوم على ال ّذ ِ
ِ
ات لل َّتقليلِ ِم ْن �ش�أنِ
لك» .فهي
الوقت
هذا
ا�ستمع َ
ُ
ٌ
نعود ِل َن ْف ِ�س ِ
ال�سابق:
واله ِ
جوم عليهُ .
الآخ ِر ُ
البيت ّ

باب َو َل ْيتَني
َرموني ِب ُع ْق ٍم في ال�شَّ ِ
َع ِق ْم ُت َفل َْم �أَ ْجـزَ ْع ِلقَولِ ُعـداتـي

عقيما
كانت ح ًّقا
� َّإن ال ُّلغ َة هنا تدعو على َن ْف ِ�سها و َت َت َم ّنى لو
ْ
ً

�صلَّ � .إن
جزع �إذا ُو ِ�ص َف ْت بما فيها �أَ ً
كما َو َ�صفها �أعدا�ؤُها ح ّتى ال َت َ
قليل ِم ْن �ش�أنِ ال ّذ ِ
الع ْقم َي ْن َطوي على �أَ ْم َرينِ  :ال َّأو ُل
ال َّت َ
ات هنا ِب َت َم ّني ُ

ِ
الحا�صلِ و إِ� َّنما ِل َنيلِ
إن�سان ِل َتح�صيلِ
لي�س ْت
عقيما فال يدعو ال ُ
ً
�أ َّنها َ
ٍ
مبا�شرة ُم ْب ِط َل ٍة
غير
ما َيف َت ِق ُر �إلي ِه وما هو من ُه خالٍ  .فهذه دعوى ُ
أمر ال ّثاني الذي
القائلين فيها ال
ِ�ضين
َ
َ
الم ْغر َ
لدعوى ُ
أقاويل .و� ّأما ال ُ

غير قا ِدرٍ
انطو ْت علي ِه الأُم ِني ُة فهو ال َّتقليل من �ش�أنِ َ
َ
الخ ْ�ص ِم ب َِجع ِله َ

جهة وب َِج ْعل ِه ِل َجها َل ِت ِه ال َي ِ
�ستح ُّق ِ�سوى ُل ٍ
على ال َّتميي ِز ِم ْن ٍ
عقيم
غة ٍ
لي�س ِم ْن َمن ِز َل ِتها.
تكون ُلغ َت ُه ،ف� ّأما
ُ
الو ُ
الو ُ
َّ
لود َ
العربي ُة َ
دود ف�إ َّن ُه َ
ٍ
با�شرة.
العربية على ُمهاجميها بطري َق ٍة غي ِر ُم
عت
هكذا �ش ّن ْ
َّ

جُ .مهاج َمةُ
َّبخي�س ِم ْن قي َم ِته
الخ�صم والت
ِ
ِ
العربية:
تقول
ُ
َّ

َولَدتُ َو َل ّما ل َْم �أَجِ ْد ِل َعرائ�سي
ر ً
ْفاء َو�أَ ْدتُ َبناتي
ِجال َو�أك ً

ما ِ
الع ْق ِم ِم ْن َطريقِ ال َّت ِ
نقي�ص
زالت ال ُّل َغ ُة َت ْد َف ُع َع ْن َن ْف ِ�سها دعوى ُ
غير الولو ِد ،و�إ َّنما
العربي ُة هي
ِم ْن قيم ِة الخ�ص ِمَ ،ف َل ْي َ�س ِت
َّ
ُ
العقيم ُ

لما َل ْم
الرجالِ الأَ ْكفا ِء هو َم ْن َ
جع َلها َتر َت ِك ُ�س َف َت ِئ ُد بنا ِتها ّ
ق َّل ُة ِّ
قابل دعوى
�ي بالف�سول ِة ُم َ
َتجِ ْد ً
لهن ُك ْف ً�ؤا .هذ ِه �إدان ٌة ُكبرى َو َر ْم� ٌ
مقلوب ًة و َت ُر ُّد
والمعايير
أمور
ُ
الع ْق ِم .وال ّتقني ُة هنا َت َ
َ
َ
َ
جع ُل ال َ
معكو�سة ً

بناء �صور ِة ال ّذ ِ
تقوم هنا على
المدعي على �أعقا ِب ِه ُمن َت ِك ً�صا� .إ َِّن َ
ات ُ
وترجيح ك َّف ِة ال ّذ ِ
الخ ْ�ص ِم� .إ َّنها �إدان ٌة
الخ ْ�ص ِم
ِ
ات مقاب َل َ
هد ِم �صور ِة َ
ْ
�صريح ٌة َِ ألهلِ
طوروها
َّ
العربي ِة الذين َل ْم َي�س َت ْث ِمروا ُلغ َت ُهم و َل ْم ُي ِّ
بالع ْق ِم ،فما َج َن ْت َب ِ
راق ُ�ش
بع ُد ُ
ح ّتى �أَ ْد َخلوها حال ًة َو َ�صفوها فيما ْ

المخاطَ ِب
� - 2صو ُر ال َّت�أثيرِ في ُ
اع َت َم ِ
نج ُم
دت الق�صيد ُة على ان ِفعا َلينِ ا ْث َنينِ هما ال َّت ْق ُ
ريع الذي َي ُ
عنه ال َّن َد ُم على ال َّت ِ
ها�ض
فريط ،وال َّت
ُ
ا�س ِت ْن ُ
خويف الذي ُي� ُ
�رام منه ْ
العربي ِة ل َّلحاقِ ب َِر ْك ِب الأم ِم
باب
الع ْنفوانِ في دما ِء َ�ش ِ
وب ْع ُث ُ
الهِ َم ِم َ
َّ
ِ
العربي ُة �إلى
عمدت
لقد
حين ِب ُل َغ ِتهِ م
َ
ُم َت�س ّل َ
هويتهم؛ ْ
َّ
وواعين ب َِحقي َق ِة َّ
تقريع �أَه ِلها ِلما َف َّرطوا في َج ْنبِها ففي َقو ِلها:
قريع؛
ِ
ال َّت ِ

فَيا َو ْي َحك ُْم �أَ ْبلى و َت ْبلى َم ِ
حا�سني

واء �أُ�ساتــي
ُـم و�إ ِْن َعــ َّز َّ
و ِم ْنك ْ
الد ُ

� ّإل على �أه ِلها .وهذه الإِدا َن � ُة ِم ْن جِ ٍ
ال�س ِت ْن ِ
ها�ض
هة �أُخرى دعو ٌة ْ

�شديد ِ
يف ال
تاب
تقريع
(و ْي َح ُك ْم)؛ َف َك َ
ٌ
ٌ
كبير َد َّل علي ِه لفظُ َ
وع ٌ
ٌ
وخدم ِتها و ِت ْبيانِ َم ِ
العربي ِة ِل َبع ِثها ِ
حا�س ِنها و ُقدر ِتها،
أهل
نه�ض � ُ
َي ُ
َّ
الخطاب
المهم ِة .نالحظُ � َّأن
رغم ُ�صعوب ِة
وفيهِ م من
ي�ستطيع َ
ُ
ذلك َ
َّ
َ

رك � َز ْت على ُ�ص َو ِر ال� ّذ ِ
ِ
ات
كانت ال
�إذا
إ�ستراتيجي ُة الأول��ى قد َّ
َّ

الم ْ�ش َتكى �إلي ِه ال من ُه ،فال ّثاني َق َل َّل ْت ِم ْن �ش�أ ِن ِه
للمتل ّقي ُ
وج ٌه ُ
ُهنا ُم َّ

ورك َز ْت على َد ْف ِع
لوب منها َّ ،
الم ْ�س ِ
باعتبارها ذا ًتا ناطق ًة عن َ
الح ِّق َ

المتل ّقي الم�شتكى �إلي ِه فما
في البداي ِة َو َر َم ْت ُه بال ُق�صو ِر �ساب ًقاّ � .أما ُ

عرائ�س �أَ ْكفا ٍء؟
خ�صيب هذه ال ُّلغ ِة؛ َف َهل ِل َبنا ِتها ِم ْن
الهِ َم ِم ِل َت
ِ
َ

روم
�صور ِتها ف� َّإن ال
ميع
الدعاوى عنها ِل َت ْل ِ
َّ
َّ
إ�ستراتيجي َة الموال ِي َة َت ُ
َ
ال�سا ِد ِر في ِه.
الم َتل ّقي ِل َح ْم ِله على
َ
أثير في ُ
ال َّت� َ
العود ِة َع ْن َغ ِّي ِه ّ

زالت
وال�س� ُؤد َد َ
لذلك فما ْ
ْ
زالت ترجو منه ً
خيرا و َتب َتغي له ال ِع َّز َة ُّ
الرجا ِء،
لط ُف له في
َت َت َّ
ِ
الخطاب و َت ْم ُز ُج ال َق�سو َة وال َّت َ
قريع ِب َقليلٍ من َّ
مــار�س  ٢٠٢٢م

37

يف األدب والنقد

ِثار ِة
الح ْمقِ معادا ُة
ِ
ف�إِ َّنه َ
الجميعَّ � .إن ِخ ً
من ُ
طابا َكهذا َل َكفي ٌل ِب�إ َ
ِ
الم ْخ ِل ِ
�ص لها الذي َي ْن َبري ِل َقول:
م�شاع ِر
ال�ش ِ
الحمي ِة وال َغير ِة في َّ
َّ
باب ُ
�أنا لها �أنا لها.
والرجا ِء في قولها:
�شوب بال ِع ِ
وي�س َت ِم ُّر هذا ال َّل ُ
وم َ
الم ُ
ْ
تاب َّ

�أَ َي ْه ُجرني َق ْومي َعفا ُ
اهلل َع ْن ُه ُم
ُ
�إلـــى ُلغ ٍ
ِـــــروا ِة
َــــة ل ْ
َــــم َتت َِّ�صـــلْ ب ُ

واال�ستغراب و�إبدا ِء الأَ�سى
عج ِب
اال�ستفهام
ِ
ُّ
ُ
اال�ستنكاري هنا لل َّت ُّ

�شاهدا على حقيق ِة ا ْن ِفعالِ ال ّذ ِ
حيث
يقوم
الم َتكلِّ َم ِة ُ
ً
ُ
وهو ُ
ات ُ
والحزنِ َ
الم ِ
ٍ
امعين هي َ�أ ْن يتم َّث َل
ال�س
أف�ض َل
�إ َِّن � َ
َ
�ار ِة َ
و�سيلة إِلث� َ
�شاع ِر في ّ

ِ
ِ
والحق � َّأن درج َة
أحا�سي�سه.
�ص حقيق َة �
نف�س ُه
ُ
ُّ
م�شاع َره َ
تقم َ
وي َّ
القائل ُ
ِ
تبر َم ْت فيه
المتل ّقي تب ُل ُغ ُذرو َتها في هذا
�إثار ِة انفعالِ ُ
البيت الذي َّ
الم�شاعر
والخ ْذالنِ في م�شه ٍد درام� ٍّ�ي يه ّز
الهجرانِ
ُ
العربي ُة من ُ
َّ
َ
ِ
م�شاعر ال َّتعاطُ ِف وال ُّن�صر ِة.
االنفعاالت .وا�ستن َف َر ْت
حر ُك
ُ
َ
وي ِّ

خويف
العربي ُة هو ال َّت
	االنفعال ال ّثاني الذي لج�أَ ْت �إلي ِه
ُ
ُ
َّ
جم َل ْت ُه في َقولها:
الم�صيرِ ،وهو الذي َ�أ َ
ِم ْن �سو ِء َ

والج ْم ُع حا ِف ٌل
�إلى َم ْع َ�شرِ ال ُكت ِ
ّاب َ
عد َب ْ�س ِط �شَ كاتي
َب َ�س ُ
طت َرجائي َب َ
َف�إِ ّما حياةٌ تَب َعثُ الميتَ في ال ِبلى
و ُت ْن ِب ُت في ِت َ
مو�س ُرفاتــــي
الر ِ
لك ُّ
و�إِ ّما َم ٌ
ـــــد ُه
مات ال ِقيــا َمــــةَ َب ْعـ َ َ
َـــ�س ِب َم ِ
َم ٌ
مــات
مات َل َع ْمـري ل ْ
َـــم ُيق ْ

وان ال َّتحذي ِر ِم ْن
ريع
ِ
الرجا ِء َّ
وال�شكوى وال َّت ْق ِ
والعتاب � َآن �أَ ُ
َف َب ْع َد َّ
غب ِة الإهمالِ وال َّت ْف ِ
العربي ِة ِل َب ِ
عث الحيا ِة
�ض َ�أ ْه ُل
ريط؛ ف� ّإما َ�أ ْن َي ْن َه َ
َّ
َم َّ
بالخ ْ�سرانِ
يعود ما طا َلها من �إِهمالٍ عليهِ م ُ
فيها ِمن جديد و� ّإما �أن َ

ال�سابق:
أبيات ُتعيدنا لقول ابنِ
َ
والهوانِ  ،ولع َّل هذ ِه ال َ
وال ُّذ ِّل َ
خلدون ّ

بع ًثا
أبيات َت ُد ُّق
َ
ناقو�س َ
«غ َلب ُة ال ُّلغ ِة ِب َغ َل َب ِة �أه ِلها»َّ � .إن هذه ال َ
الخ َط ِر ْ
َ
للهِ َم ِم و َتخوي ًفا ِم ْن خطور ِة االر ِت ِ
الح�ضاري الذي َغ ِر ْقنا فيه
كا�س
ِّ

الخ ِ
وف من
�إلى ال ُّذقونِ  .لقد َع ِم َل ِت الق�صيد ُة على �إِ ْنما ِء م�شاع ِر َ
ِ
ون
العربي ِة َي ْ�س َت
أهل
ال َّت َقه ُق ِر في
لع َّل � َ
وي ِح ّ�س َ
َ
ال�سدي ِم َ
فيقون ُ
َّ
وهدات َّ
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واع؟
للق�صيد ِة ِم ْن
جانبَ ،فه ْل
المح ِدقِ بهم من ُك ّل
ٍ
�سامع ٍ
ٍ
َ
َ
بالخ َط ِر ُ

َوظيف ُ�ص َو ِر ِ
طاب
-٣الإ�ستراتيج ّيةُ الثّالثةُ  :ت
ُ
الخ ِ

الحي ِز
�ستعم َل ِة في هذا
ال ُي ْم ِك ُن ح�صر الوجوه
ِّ
وال�ص َو ِر ُ
الم َ
ُّ
عين ًة
أ�ساليب
ال�ض ِّيقِ ل َّأن الق�صيد َة َت ُع ُّج بال
ِ
َّ
البالغي ِة ،لك ّننا َ�س َن ْنتقي ّ
ّ

�ص
ال�ص َو ِر
نر ِّك ُز من خال ِلها على
َّ
َّ
البالغي ِة في �سياقِ ال َّن ِّ
وظيفي ِة ُّ
الم ِ
داف ِع عنِ ال ّذ ِ
ات.
ُ
أ�شهر َب ٍ
العربي ِة:
قول
يت في هذه الق�صيد ِة هو ُ
َّ
لع َّل � َ

الد ُّر كا ِم ٌن
�أنا ال َب ْح ُر في �أَ ْح�شا ِئ ِه ُّ
ا�ص َع ْن َ�ص َدفاتي
َف َهلْ َ�س َ�ألوا ال َغ ّو َ

يروم
بالغ َت ُه
يت َ
ً
الب ُ
َبنى هذا َ
ا�ستنادا �إلى ال َّتمثيل  analogieوالذي ُ
�إقام َة َت ِ
فقد � ِ
العربي ُة
أقامت ال ُّلغ ُة
ناظ ٍر َ
بين َمنط َق َتين متباعد َتينِ ْ ،
َّ

المعطا ِء ال ّز ِ
وبين البح ِر ِ
بالخ ِ
�صائ�ص
يراتَ ،ف َخ
َتناظُ ًرا بي َنها
اخ ِر َ
َ
ُ
ِ
ِ
ملفوظ
واخ ُت ِز َل ْت في
�ضم َر ُة التي َل ْم ُت ْذ َكر في
البيت ْ
البح ِر ُ
الم َ

والعطا ِء
«البحر» َت ْطوي
َ
وال�س َع ِة َ
الرحاب ِة َّ
تحت َثناياها ثيمات َّ
ال�ص ِ
والخي ِر الكثيرِ ...ف�إذا ِ
فات
حرا وكان
كانت
البحر ِب ِت َ
َ
َّ
لك ِّ
ُ
العربي ُة َب ً

للعربي ِة .هذه
الموج َه ِة
ال�ضيقِ والق�صو ِر
فع ْت
تلقائيا دعاوى ّ
ا ْن َد َ
َّ
ًّ
َّ

ِ
البيتّ � ،أما
مثيل في
هي الوظيف ُة الأول��ى التي
ا�ضطلع بها ال َّت ُ
َ
الرحاب َة
خ�صي�ص ِل َمن
الوظيف ُة ال ّثاني ُة فهي ال َّت
ُ
تخ�ص َ
َّ
�ص ،ف� َّإن َّ
�صفات مبذول ٌة للجميع ولك َّنها لي�ست
والعطاء الذي للبح ِر
وال�سع َة
ٌ
َ
َّ

ال�ص ِ
ور
فات،
فالغو ُ
ُك َّل ما في البح ِر ِمن جميلِ ِّ
ّ
ا�ص الذي َي ْ�سب ُِر ال َغ َ
�صين ب�أن ي�س َت ْن ِفروا
خ�ص َ
ي�ستخرج الدرر واللآلىء وهي دعو ٌة ُ
للم َت ِّ

و�ص في �أعماقِ
العلمي َة لل َغ ِ
ِجين ما فيها
جهودهم
العربي ِة ُم�س َت ْخر َ
َ
َّ
َّ

عطاء ٌة
التي يبدو �أ َّنها � َأح َّ�س ْت � َّأن �أه َلها قد َن ُ�سوا �أ َّنها زاخر ٌة وافر ٌة ِم َ
فذك َر ْتهم ب َِهذه ِ
البحر».
الخ�صالِ ِب َقولها «�أنا
َّ
ُ

م�شهدي َة ال َّتناظُ ِر عن طريقِ تحويلِ العالق ِة �إلى
عم َق ْت
َّ
ثم َّ

ا�ص العار ِ
ٍ
ٍ
حين ا�س َت ْد َع ْت �صور َة ال َغ ّو ِ
ِف
�صرفة
ح�سي ٍة
عالقة
َ
َّ
ال�ص َد ِ
البيت  -الذي َظ َّل عا ِل ًقا في
فات .وهكذا َل ِع َب هذا
ُ
ب�أ�سرا ِر َّ

ِ
المع َّل ِ
تحريك َق َلقِ
كبيرا في
دورا
معي ُع َ
َكيا ِننا َ
لوق ُ
ً
قاتً -
الج ِّ
الخا�ص ِة والم�ؤ ّث ِ
ال�س�ؤالِ � ،س�ؤالِ ال ّذ ِ
أجنبي ِة،
الهوي ِة
ات وال َآخرِ،
رات ال َّ
ّ
ّ
ُّ

ال�س�ؤالِ
ال َّتفاعلِ
اال�ستفهامي
والخ�صو�صي ِة .ز ِْد على ما ُق ُ
َّ
لناه َد ْو َر ُّ
ِّ
ول�سان
وبيخ و َف ْر ِك الأُ ُذنِ .
اال�ستنكاري الذي قام ب َِدو ِر ال َّتنبي ِه وال َّت ِ
ُ
حالِ
العربي ِة قائ ٌل} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ «القلم  .»36ف� ُّأي
َّ
ِ
ال ّن ِ
الغوا�صين على
براء بال ُّلغ ِة
ا�س �س�أل ُت ْم ح ّتى َح َكم ُت ْم؛ َ�أ�س�أَل ُت ُم ُ
الخ َ

الرافلين في َن ْعما ِء َجما ِلها؟
لمعانيها
الذائقين
ا�س َت َ�ش ْر ُتم
َ
َ
َ
ُد َررِها؟ �أم ْ
الحق �شي ًئا؟
مجر ُد ظُ نونٍ ؛ وهل ُي ْغني َّ
الظ ِّن ِم َن ِّ
� ْأم �أ َّنها َّ

المقت�ضي َة
ورا
� َّإن
ِ
ًّ
أ�سا�س ُ
بالغيا َي َت َ
جاو ُز وظيف َت ُه ال َ
لال�ستفهام َد ً

وع ِد َل به �إلى �سياقٍ
ِني ِة
تداولي
طلب ال َف ْهمُ ،
ن�صهِ ٍر في ب َ
بالغي ُم َ
َ
ٍّ
ٍّ
عواه.
وا�صلي ِة ال
�ص ال َّت
المتكلِّ ُم ُمحاجِ ًجا ِل َد ُ
َّ
َّ
إقناعي ِة التي َن َ�س َجها ُ
ال َّن ِّ

القلب
المطاف وفي
الحديث ذو ُ�شجونٍ  .و�إلى هنا َي ْنتهي بنا
ِ
ُ
ُ

يجد ُر بِنا
بقي ٌة
و�شيء ِم َن الق�صيد ِة ،ولك َّننا َن ْخ�شى الإِطال َةَ .ب ْي َد �أ َّن ُه ُ
َّ
ٌ

اعين
ُ
الد َ
المغر َ
ِ�ضين ّ
القول �إ َِّن بالغ َة الق�صيد ِة ُب ِن َي ْت على َر ِّد دعوى ُ
بالعامي ِة وبال ُّل ِ
غات
واال�ستعا�ض ِة عنها
العربي ِة و َت ْر ِكها
�إلى َن ْب ِذ
َ
َّ
َّ

ٍ
منا�سبة َك ُث َر فيها الهم ُز واللم ُز
أجنبية ،و� َّأن الق�صيد َة قي َل ْت في
ال َّ
أدبي ٍة ح ّتى ا�ش َت َّد ِ
في � ٍ
ريق
أو�ساط
الف َ
الخ ُ
وطغىَ .ف َف ٌ
ر�سمي ٍة و� َّ
َّ

ِ
ٍ
محا�س َن وق� ٍ
�سيل َمعي ُنها
قين
�درات
ِم ْن
قريح َتها ِل َي َ
كبيرة وم َف ّت َ
َ
بيل ال َي ْن َ�ض ُب.
َ�س ْل َ�س ً

ِ
وفريق
والمعارف الحديث ِة،
والعلوم
آداب
ُي� ِّؤه ُلها
ال�ستيعاب ال ِ
ِ
ٌ
ِ
المنا�سب َة َ�ش ْر ٌط؛
حود َي َّتهِ ُمها بال ُق�صو ِر والبِلى ّ
َج ٌ
وال�ضيق ...وبِما � َّأن ُ

عند �أه��لِ
ِ
العربي ِةَ ،فطا َلما
الح�صرِ ،فهذه ِمن
خ�صائ�ص البح ِر َ
َّ
ِ
الم�شب ِه ب ِه
�سمات
ظه ُر � َّأن
فوه
في َ
َو َ�ص ُ
بالجود وال َك َر ِم َ
والعطا ِءَ .
َّ
ُ
ِ
البيت
العربي ِة .وفي هذا
م�شهور ٌة معلوم ٌة ُمتواتر ٌة في ال َّثقاف ِة
َّ

ذود عن ِح ِ
ذلك ما ُك ّنا َن ْب ِغي ا�س ِت ْ�شرا َف ُه ِم ْن خاللِ
يا�ضها؟ َ
ُم ِع ٍّز َي ُ

ال�س ِ
ٍ
خيرات تع ُز عنِ
البح ِر ِم ْن
يعلم ما في َ
ام َع ُ
وال َن ْن�سى � َّأن ّ

القائ ِم على ال َّتناظُ ِر وال َّتمثيلِ انت َق َل ْت هذه ِ
العربي ِة
�صال �إلى
الخ ُ
َّ

روف ال َّتكوينِ َت َت َك َّر ُر في َزما ِننا،
ف� َّإن ظُ َ
لوكون ن ْف َ�س
�وام ِم ْن َبني جِ َلد ِتنا َي
وها ُ
َ
نحن َيط ُل ُع علينا �أق� ٌ
نف�س ِ
للعربي ِة ِم ْن
العقي ِم؛ َفهل
الخ ِ
ال َك ِ
كر َ
طاب َ
الم ُ
َّ
رون ب َِ�س َ
ماج ٍة َ
وي ّ
�إعاد ِة هذ ِه ال َق�صيد ِة للواجِ َه ِة.
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اللفظية
المصاحبة
ّ

التّ
القرآني
عبير
وجماليات
ّ
ّ

د /إبـراهـيـــم سنــــد إبراهيــــم
جامعي بكل ّية دار العلوم-مصر
أستاذ
ّ
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لقد حفلت لغة ال�ق��ر�آن الكريم بظاهرة الم�صاحبة
اللفظ ّية ،والمق�صود بها« :مجيء كلمة في �صحبة كلمة
�أخ� ��رى»((( ،وه��ي ت ��ؤ ّدي دو ًرا ب ��ارزًا في تحديد ال� ّدالل��ة،
وفهم المعنى ال�م��راد ،وه��ي نمط من �أنماط العالقات
ال ّدالل ّية بين الألفاظ في التّراكيب اللغو ّية.
وللم�صاحبة اللفظ ّية دو ٌر ب��ار ٌز في �إزال ��ة الغمو�ض
وتف�سير الإبهام ،فكلمة (يوم) من المبهمات ،ولكن عند
م�صاحبتها للفظ �آخر يزول عنها الإبهام والغمو�ض(((.
ّ�ص
ف�إذا �صاحبت هذه الكلمة كلمة �أخرى في �سياق الن ّ
ال�ق��ر�آن� ّ�ي اكت�سبت معنى دالل� ًّي��ا ج��دي� ًدا بح�سب اللفظ
الم�صاحب لها؛ وذل��ك كالم�صاحبة بين َ
لفظ ْي (ي��وم)
و(ال�ف��رق��ان) في قوله تعالى} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ { «الأنفال»41 :
وي ��وم ال �ف��رق��ان ه��و ي ��وم ب ��در ،وف�ي��ه ال�ت�ق��ى الم�سلمون
والم�شركون؛ فكان النّ�صر حليف الم�سلمين ،وف ّرق اهلل
فيه بين الح ِّق والباطل.
�أو الم�صاحبة اللفظ ّية بين (يوم) و(حنين) في قوله
ت �ع��ال��ى} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ{ «التّوبة»25 :
ال�سنة الثّامنة
�أي :ي��وم غ ��زوة حنين ،وك��ان��ت ف��ي ّ
للهجرة ،وفيها ن�صر اهلل الم�سلمين بعد �أن �أ�صابتهم
الهزيمة �أول المعركة؛ لأنّهم �أُعجِ بوا بكثرتهم فظنّوا
�أنّهم لن يغلبوا عن ق ّلة.
�أو الم�صاحبة اللفظ ّية بين (يوم) و(الزّينة) في قوله
تعالى} :ﮥ ﮦ ﮧ ِ
ﮨ{ «طه»59 :
وه��و ي��وم عيد عند اليهود ،وق��د ُ�س ّمي بهذا اال�سم
نبي
لأنّ النّا�س يته ّي�أون فيه بكامل زينتهم ،وقد اختاره ّ
اهلل مو�سى عليه ال�سالم ليكون ميقاتًا وم�ي�ع��ا ًدا بينه
( )١الم�صاحبة في التّعبير اللغويّ  ،محمد ح�سن عبد العزيز� ،ص ،11:دار الفكر العربي،
القاهرة1410 ،هـ1990 /م.
( )٢ينظر :الم�صاحبات اللغوية في �صحيح البخاري� ،ساجدة �إبراهيم قوتة� ،ص ،21:ر�سالة
ماج�ستير ،كلية الآداب ،الجامعة الإ�سالمية1437 ،هـ2015 /م.

وبين �سحرة فرعون؛ ف��أ ّي��ده اهلل تعالى فيه بمعجزته،
ّ
و(الظلة) في قوله
�أو الم�صاحبة اللفظ ّية بين (ي��وم)
تعالى} :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ{ «ال�شعراء،»189 :
وه��و اليوم ال��ذي �أهلك اهلل تعالى فيه �أ�صحاب الأيكة
نبي اهلل �شُ َع ْيب عليه ال�سالم» ،حيث �أظ ّلتهم
«�أ�صحاب ّ
�سحابة فتج ّمعوا تحتها ف�أمطرت عليهم نا ًرا �أحرقتهم.
�أو الم�صاحبة اللفظ ّية بين لفظي (يوم) و(القيامة)
�أو غيرها من الألفاظ اللغو ّية التي تدلّ على هذا اليوم،
�إذ ع ّب َر القر�آن الكريم عنه ب�ألفاظ متع ّددة ،وب�أكثر من
�صورة تركيب ّية من خالل الم�صاحبة اللفظ ّية ،ففي �إطار
العالقة النّحو ّية ال ّرابطة بين الم�ضاف والم�ضاف �إليه،
ع ّبر القر�آن الكريم عنه ب�ألفاظ مثل( :ي��وم القيامة)،
و(يوم الف�صل) ،و(يوم الح�ساب) ،و(يوم ال ّدين) ،و(يوم
الح�سرة) ،و(يوم الوقت المعلوم) ،و(يوم البعث) ،و(يوم
الفتح) ،و(ي��وم التّالق) ،و(ي��وم الآزف��ة) ،و(ي��وم التّناد)،
و(يوم الوعيد) ،و(يوم الخلود) ،و(يوم الخروج) ،و(يوم
الجمع) ،و(يوم التّغابن)� ...إلخ ،و�إنّ �إ�ضافة لفظ (يوم)
�إلى � ٍّأي من هذه الألفاظ المتع ّددة ،ت�ضيف معنى جدي ًدا
ّ�ص ال�ق��ر�آن� ّ�ي؛ وذل��ك مثل
�إل��ى التّركيب
ّ
اللغوي في الن ّ
الم�صاحبة اللفظ ّية بين (يوم) و(القيامة) كما في قوله
ت�ع��ال��ى} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{
«ال�سجدة»25 :
ّ
والم�صاحبة اللفظية بين (ي ��وم) و(الف�صل) كما
ف ��ي ق ��ول ��ه ت� �ع ��ال ��ى} :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
َ
ﯳ{ «ال�صافات»21 :
والم�صاحبة اللفظ ّية بين (ي ��وم) و(الح�ساب) كما
ف��ي قوله تعالى }:ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ{ «�ص»26 :
والم�صاحبة اللفظ ّية بين (ي ��وم) و(الح�سرة) كما
في قوله تعالى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ {
«مريم»39 :
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والم�صاحبة اللفظ ّية بين (يوم) و(الوقت المعلوم)
كما في قوله تعالى } :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ{ «الحجر»38-37:
والم�صاحبة اللفظ ّية بين (ي ��وم) و(ال �ب�ع��ث) كما
ف��ي ق��ول��ه تعالى } :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ{ «ال � ��روم ... ،»56 :وغ�ي��ره��ا الكثير
والكثير من الآيات القر�آن ّية التي جاء فيها لفظ (يوم)
م�صاح ًبا للفظ �آخر عن طريق عالقة الإ�ضافة.
�إن م�صاحبة لفظ (يوم) للفظ �آخر مثل (القيامة)
�أو (الف�صل) �أو (الح�ساب) �أو (الح�سرة) �أو (الفتح)
�أو (ال � ّت�لاق) �أو (ال� ّت�ن��اد) �أو (ال��وع�ي��د) �أو (ال�خ�ل��ود)...
�أو غيرها من الأل�ف��اظ اللغو ّية الأخ ��رى ،يزيل الإبهام
والغمو�ض في اللفظ المبهم؛ فيتّ�ضح معناه من خالل
اللفظ الم�صاحب ل��ه؛ وب��ذل��ك يتّ�ضح �أث��ر الم�صاحبة
اللفظ ّية ف��ي �إزال� ��ة الإب �ه ��ام وال�غ�م��و���ض ف��ي ال� ّت��راك�ي��ب
اللغو ّية التي يجيء فيها اللفظان مت�صاحبين؛ وهذا
آني.
بدوره ي�سهم في ك�شف دالالت الن ّ
ّ�ص القر� ّ
ال�صور التّركيب ّية للم�صاحبة اللفظ ّية ،فقد
وتتع ّدد ّ
ت�ك��ون بين الم�ضاف والم�ضاف �إل�ي��ه (ك�م��ا ف��ي الآي ��ات
ال�صفة والمو�صوف� ،أو بين
ال�سابقة)� ،أو بين ّ
القر�آن ّية ّ
(((
المعطوف والمعطوف عليه� ،أو بين الفعل والفاعل ،
ال�صفة
وف ��ي �إط ��ار ال�ع�لاق��ة ال� ّت��رك�ي�ب� ّي��ة ال � ّراب �ط��ة ب�ي��ن ّ
والمو�صوف عبر القر�آن الكريم عن يوم القيامة ب�ألفاظ
م�ت�ع� ّددة م�ث��ل( :ال �ي��وم الآخ ��ر) ،و(ي ��وم ع�ظ�ي��م) ،و(ي��وم
كبير) ،و(ي��وم �أل�ي��م) ،و(ي��وم محيط) ،و(ي��وم م�شهود)،
و(يوم ع�سر) ،و(يوم معلوم) ،و(يوم ع�سير)� ...إلخ.
ف��ال�م���ص��اح�ب��ة ال �ل �ف �ظ � ّي��ة ب �ي��ن (ال� �ي ��وم) و(الآخ� � ��ر)
ك �م ��ا ف ��ي ق ��ول ��ه ت �ع ��ال ��ى } :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ{ «العنكبوت ،»36 :والم�صاحبة اللفظ ّية بين
(ي��وم) و(عظيم) كما في قوله تعالى} :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{ «الأن � �ع� ��ام،»15:
والم�صاحبة اللفظ ّية بين (يوم) و(كبير) كما في قوله
تعالى} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{
«ه ��ود ،»3 :والم�صاحبة اللفظ ّية بين (ي ��وم) و(�أل�ي��م)
كما ف��ي قوله تعالى} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ{ «ه��ود ،»26 :والم�صاحبة اللفظ ّية بين (ي��وم)
و(محيط) كما في قوله تعالى} :ﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ{ «هود ،»84 :والم�صاحبة اللفظ ّية
بين (يوم) و(م�شهود) كما في قوله تعالى } :ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ٌ
ﮫ{ «هود ،»103:والم�صاحبة اللفظ ّية

بين (يوم) و(ع�سير) كما في قوله تعالى } :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ{ «المدثر.»9-8 :
وع ّبر القر�آن الكريم بالم�صاحبة اللفظ ّية عن هذا
ال �ي��وم �أي �� ً��ض��ا ،م��ن خ�ل�ال جملة ال��و��ص��ف ال��واق�ع��ة بعد
ل�ف��ظ (ي� ��وم) ال � ّن �ك��رة؛ ك�م��ا ف��ي ق��ول��ه ت�ع��ال��ى } :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{ «ال �ب �ق ��رة ،»254:وق��ول��ه ت�ع��ال��ى} :
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{ «�آل ع �م ��ران،»106 :
وق ��ول ��ه ت �ع ��ال ��ى} :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ْ
ﰂ{
«ال�م��ائ��دة ،»119:وقوله تعالى}:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ُ
ﮥ
ﮦ{ «�إب��راه�ي��م ،»48 :وق��ول��ه تعالى} :
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{ «مريم ،»85:وقوله
تعالى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ «طه ،»102:وقوله تعالى:
}ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ{
«الأن� �ب� �ي ��اء ،»104:وق��ول��ه ت�ع��ال��ى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ{ «ال�شعراء ،»٨٨:وقوله تعالى} :ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ{ «الدخان ،»10:وقوله تعالى} :ﯠﯡ
ﯢ ﯣ{ «الدخان ،»16 :وقوله تعالى} :ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ{ «الطور.»9 :

ففي هذه الآيات القر�آن ّية الكريمة جاء لفظ (يوم)
نكرة ،وجاءت الجمل اال�سم ّية بعده في موقع (النّعت/
ال�صفة)؛ لت�صف هذا اليوم وما فيه من �أه��وال وعذاب
ّ
�شديد للكافرين� ،أو لت�صف ما فيه من نعيم دائم مقيم
للم�ؤمنين ،فالمق�صود باليوم في هذه الآي��ات القر�آن ّية
الكريمة هو (يوم القيامة) ،وقد ع ّبر عنه القر�آن الكريم
من خالل جملة النّعت الفعل ّية الم�صاحبة للفظ (يوم)؛
معاني جديد ًة
وبذلك نالحظ �أنّ الكلمة الواحدة تكت�سب
َ
اللغوي بالم�صاحبة اللفظ ّية؛ م ّما ي�سهم في
ال�سياق
ّ
في ّ
تنمية الثروة اللفظ ّية للغة العرب ّية.
والم�صاحبة اللفظ ّية ت�ك��ون بين ال�م�ت�لازم��ات في
�أب � ��واب ال � ّن �ح��و ال �ع��رب� ّ�ي ،وت �ك��ون ع�ل��ى م���س�ت��وى ال� ّن�م��ط
اال��س�م� ّ�ي ،كالم�صاحبة بين الم�ضاف والم�ضاف �إليه،
ال�صفة والمو�صوف� ،أو الم�صاحبة
�أو الم�صاحبة بين ّ
بين المعطوف والمعطوف عليه ،وقد تكون الم�صاحبة
اللفظ ّية على م�ستوى النمط الفعلي كالم�صاحبة بين
الفعل وال�ف��اع��ل؛ وم��ن ذل��ك الم�صاحبة اللفظية بين
الفعل (حبط) وفاعله (العمل) في قوله تعالى} :ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{ «ال�م��ائ��دة ،»5 :وقد

َك ُثرت الم�صاحبة اللفظ ّية بين هذين اللفظين (حبط)
و(العمل) ،وي�ؤ ّيد هذا كثرة الآيات القر�آن ّية التي جمعت
آني.
بينهما في الن ِّ
ّ�ص القر� ّ
والم�صاحبة اللفظ ّية تُبرِز دور االرتباط اللغوي بين
اللغوي ،وتبرز
اللفظين المت�صاحبين في بنية التّركيب
ّ
اللغوي في اختيار �ألفاظ القر�آن الكريم،
قيمة الإعجاز
ّ
وتُ�سهم بدور كبير في تف�سير دالالت الألفاظ ومعانيها؛
اللغوي في القر�آن الكريم.
م ّما يبرز �أهم ّية الإعجاز
ّ

( )٣ينظر :الم�صاحبة في التّعبير اللغويّ  ،محمد ح�سن عبد العزيز� ،ص.11:
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معجميـات

حا�سوبي ل ُّلغ ِة
إلكتروني/
رقمي� /
عج ٍم
أهمي ُة ْ
ت ْك ُم ُن � َّ
و�ض ِع ُم َ
ّ
ّ
ّ

قــمــي
الــر
المــعـجــم ّ
ّ
المنـشـود

ال�سرع ِة في الو�صولِ �إلى
َّ
العربية؛ في �أ َّنه � ُ
أكبر عاملٍ ِم ْن عواملِ ُّ
والعربي ُة َك َغيرها من ال ُّلغات التي ُو ِ�ض َعت لها معاجم
المعلومة.
َّ

يكون َمرجِ ًعا
ر�سمي
معجم
بال�ضرور ِة �إلى َو ْ�ضع
ر�سمية ،تحتاج
َّ
ُ
ٍ
َّ
ٍّ

ٍ
ِ
لفظة �أو ُم ٍ
من �سياقا ِتها
للباحث عن معنى � ِّأي
أ�سا�سا
فردة�ِ ،ض َ
� ً
المعجمية المختلفة.
اللية ،ومعانيها
اال�ستعمالية ،وتداوالتها ّ
َّ
الد َّ
َّ
وع ْ�صر َتي�سي ِر
ذلك �أ َّننا َن ُ
رعةَ ،
وع ْ�صر ُ�س َ
عي�ش َع ْ�صر تقاناتَ ،

الح�صولِ على المعلوم ِة� ،إ َّنه َع ْ�صر رقمنة ك ِّل �شيء ،ح ّتى المعلومة
عامة ،وعلى
المعنوية؛ لذا َو َج َب على
والأفكار والأمور
َّ
َّ
العربية َّ
قمي.
المعجم
العربي َّ
خا�صة ،مواكبة هذا ال َّت َط ُّو ِر ّ
ِّ
الر ّ

ِّ�ساني الحديث:
 -1مفهوم المعجم في َّ
الدر�س الل ّ

والم ْع َلم
عج ٍم
َّ
ُ
ال�ضرور ُة ُم ِل َّح ًة ِل َو ْ�ض ِع ُم َ
المرجِ َع الأ�سا�سَ ،
يكون َ
دون
الباحث ال
ي�ستطيع
البارز ،الذي
ُ
خا�صة� ،أَ ْن َي ِث َق فيهَ ،
ُ
أكاديمي َّ
ّ
أ�سا�سية القديمة.
ان ال
الر ِ
الم َظ ِّ
َّ
جوع لل َّت� ّأكد ِم َن َ
ُّ

ال�شا ِب َك ِةَ ،و َج ْدناها
المعج ِم على ّ
و�إذا ما َن َظ ْرنا �إلى َو ْ�ض ِع حا َل ِة ُ

ٍ
�سوخ ٍة �أو ُم َ�ص َّو َر ٍة �أو َم ْرقو َنة ،فهي
عبار ًة َع ْن َمعاجِ َم
قديمة َم ْن َ

� َّأن وظيف َت ُه لم َت ْب َق مح�صور ًة في حماية ال ُّلغ ِة فقط ،كما كانت في
�ضاراتُ /ل ٍ
ٍ
غات �أُخرى .
را�ض ِم ْن َح
�شاع االق ِت ُ
وم َتط َّلباتهَ ،ف َ
ُ

االجتماعية.
ف�سية
ّ
َّ
الدالالت ال َّن َّ

أ�صبح ْت ُتراعي
خ�ص ً�صا؛ لأ َّنها � َ
الم َ
ُث َّم �أ�صبحت ُ
عجمات �أك َث َر َت ُّ

موج َه ٌة للأطفال،
ُم�س َتوى القارئ
وحاجيا ِتهَ ،ف َظ َه ْ
رت معاجم َّ
ّ
�سيميولوجي/
ل�ساني/
تخ�ص َ�صة :معجم
ومعاجم
َّ
لغوية ُم ِّ
ّ
ّ

ثقافية متع ِّلقة
نقدي ...ومعاجم �أُخ��رى في مجاالت
�صوفي/
َّ
ّ
ّ
طبي/
اقت�صادي/
�سياحي/
اليومية :معجم
بالحياة
َّ
ّ
ّ
ع�سكريّ /
ّ
�ساني المعا�صر ،ا ّلذي َط َغ ْت
فل�سفي ...ح ّتى َو َ�ص ْلنا في ّ
الدر�س ال ّل ّ
ّ
رقمي/
عج ٍم
رور ِة َو ْ�ض ِع ُم َ
الرقمن ُة في جميع مجاالته� ،إلى َ�ض َ
عليه َّ
ٍّ
جيب ِل ُمتط َّل ِ
الراهن.
بات َ
حا�سوبيَ ،ي ْ�س َت ُ
الع ْ�صر ّ
ٍّ

قمي:
� -2أهم َّية المعجم ّ
الر ّ
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الباحث في َحيرةِ ،م ْن � ِّأيها ي�أخذ ،ومن �أ ِّيها َي ْ�س َتقي .كانت
تجعل
َ

االلكتروني َي ِ
حم ُل
عجم
و�إ َّنما هو ُّ
فالم ُ
تغي ُر َت َط ُّورٍ  ،ال َت َغ ُّير ا�ستبدالُ .
ُّ

الع ْ�صر
غوي القديم ،بل �صارت وظيف ُته � ً
َّ
أي�ضا ال َّتعبير عن َ
الدر�س ال ُّل ّ

مــار�س  ٢٠٢٢م

ِ
الب ِ
البحث في ُبطونِ �أُ ّمات المعاجم ،وبِما � َّأن
أكثر ِم َن
حث
َ
ًّ
رقميا � َ
ِ
الم َر َّ�شدة،
كبيرا من
في ّ
الم َّ
عجمية غير ُ
المحاوالت ُ
ال�شابكة َز َخ ًما ً

الفكرية
تطور الحياة؛ ل َّأن المعجم امتداد للبنية
َّ
حول ،لمواكبة ُّ
ال َّت ّ
طور وال ّثبات .كما
ال�سائدة في ع�صرِه .لذا فهو قائم على َج َد َّ
لية ال َّت ّ
ّ

حـــراث
حـمـد
دُ .م ّ
ّ

المعجم في � ِّأي ُل َغ ٍة هو
جيب قائلينَ :يجِ ُب �أن نع َل َم � َّأن
َ
و ُن ُ
العربي اليوم ي َّتجِ ُه �إلى
أهم ِل ِت ْل َك ال ُّلغة ،والباحث
الحامي ال َّأول وال ّ
ّ

قي ٌة في َ�ش ْكلٍ
عج ِم
َمعاجِ ُم َو َر َّ
الم َ
رقمي ال غير ،و�ش ّتان بينها وبين ُ
ّ
عط ِ
مية.
الم َ
لمي ِة العا َل َّ
يات ال ِع َّ
قميَ ،و ْف َق ُ
ّ
الر ّ
فه َو
عجم
حاج ُتنا
اليوم َكبير ٌة �إلى ُم ٍ
غيرُ ،
َ
َ
رقميَ ،يه َت ُّم بال َّت ّ
ٍّ

الد ِ
�ساني الحديث على مبد�أ
قوم
مفهوم المعجم في َّ
ُ
َي ُ
ر�س اللِّ ّ

ِ
الجزا ِئر
جامع ُة الشّ لف َ -

َت ْ�ص ِ
العربية؟
رقمي ل ّلغ ِة
عج ٍم
َّ
فيف ُم َ
ّ

رقمي؟ �أو
عج ٍم
َي ِح ُّق لنا � ْأن َن َت�ساءل :ما حاج ُتنا
اليوم �إلى ُم َ
َ
ّ

ِ�ضرور ِة
اخ َت ْرنا ال َّتنبي َه وال َّتنوي َه ب َ
� ْأن َن َت�ساءل بِ�صيغة �أُخرى :لماذا ْ

ناء عن المعاجم ال َقديمة،
اال�س ِت ْغ َ
معج ٌم ُم َت ِّ
َ
غير ،وال َّت ُّ
غير هذا ال َي ْعني ْ

داولية ،وح ّتى
والم
اللية ال ّت
الخ
ُ
�صو�صيات ّ
اريخية ُ
جتمعية وال ّت ّ
ّ
ّ
الد ّ
ّ
الرحمن الحاج �صالح رحمه اهللَّ �« :إن ك َّل
ُ
يقول ّ
العلمة عبد َّ

قنية الحديثة،
عجميين� ...أَ ْي َقنوا ب َ
ُ
ِ�ضرور ِة ال ُّلجو ِء �إلى َ
الو�سا ِئلِ ال ّت ّ
الم ّ
الم ْت َقن،
واال�س ِتعا َنة بها؛ لأ َّنهم َع َرفوا �أَ َّن
قوم ِم َن َ
الحوا�سيب َت ُ
الع َملِ ُ
َ
ْ

رات ِم َن ال ِف َرقِ في �أَ ْ�ش ُه ٍر �أو في
الع َ�ش ُ
قوم به َ
وفي َو ْق ٍت َوجيز ،ما َت ُ
تعريب لكلمة كمبيوتر وهو
َ�س َنوات» � .إذن فالحا�سوب /ال ِك ْبتار[
ٌ

م�سمى كان ينادي با�ستخدامه د فخر الدين قباوة] َي ْخ َت ِ�ص ُر علينا

الم ْبذول ،الذي كانت َت َتط َّل ُب ُهما
الو ْقتَ ،
وي ْح ِم ُل ع ّنا ِث َق َل ُ
الجه ِد َ
َ
الم َعاجِ ِم ِم ْن قبل.
ِ�ص َ
ناع ُة َ

قمي ال َم ْن�شود:
 -3تعريف المعجم ال َّر ّ

حيوي
عج ٌم
الحا�سوبي /ال
قمي/
إلكتروني هو ُم َ
ٌّ
الم َ
�إ َِّن ُ
عجم َّ
ّ
ّ
الر ّ
قية ،فهي
يث ال َي ْن َح ُّد كما َت ْن َح ُّد
ُم َح َّين،
ومو�سوعي ب َِح ُ
الو َر َّ
ُ
المعاجم َ
ٌّ
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حتاج
قمي َي ُ
محدود ٌة َح ْج ًما ومحدود ٌة َز َم ًّ
الم َ
نياُ .ث َّم �إ َِّن ُ
عجم َّ
الر ّ
بحث ُمر َت ٍ
حرك ٍ
حرك ٍ
بط
حرك بحث
بحث
ّ
�إلى ُم ِّ
داخليُ ،م ّ
خا�صُ ،م ّ
ّ

المعجم ُيم ِك ُن
فيا .وهذا
دالليا
بالكلم ِة
ُ
و�سياقيا ولي�س فقط َح ْر ًّ
ًّ
ًّ
عجم في �ش ْكلِ
برنامج
ٍ
َتحيي ُنه و َتعدي ُله ،والإ�ضافة �إليه ،فهو ُم ٌ
إلكتروني َمفتوح الم�صدر.
�
ٍّ

علمي ٌة ُمعتمد ٌة م� َّؤهلة ،وال
ِف علي ِه هيئ ٌة
وهذا
المعجم ُت ْ�شر ُ
َّ
ُ
فيدنا هذا في َو ْ�ض ِع َح ٍّد ِ
للخالفات ،و َت َع ُّد ِد
وي ُ
َي َ�ض ُعه ٌ
فرد َو ْح� َ�د ُهُ .

وذاتية
الخا�صة
إيديولوجيات
الأقوال ،و َت َ�ش ُّت ِت الم�صطلحات ،وال
َّ
َّ
ّ

الفردية ِم ْن
الورقية
�شوب المعاجِ َم
َّ
َّ
الأفرادَ .ف َن َتفادى ك َّل ما كان َي ُ
ِ
واالجتهادات � ّإل ما ا ُّت ِف َق عليه،
قبل .فهذه الهيئة ال َت َ�ض ُع من الآرا ِء
االخ ِت�صا�ص.
َ
ونال رِ�ضى الجمهو ِر ِم ْن �أهلِ ْ
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معينة ،فقد َي ْبد�أُ
وي ْبنى هذا
المعجم � ً
ُ
علمية َّ
أي�ضا على ُم ْ�س َتويات َّ
ُ

خ�ص�صُ ،ث َّم
فيد
موميات ال َّل َ
ب َِ�ش ِ
مما ُي ُ
غير ُ
الم َت ِّ
رح ُع ّ
َّ
فظ ِة َّ
العامة �أو َ
داولية،
رح �إلى ُع ْمقِ ال َّل َ
بعد َ
ذلك َي ْن َت ِق ُل َّ
َ
ال�ش ُ
فظ ِة ،و�إلى ُم ْ�س َتويا ِتها ال َّت َّ

ِ
فاعال ِتها ِ
خ�ص�ص.
فيد
الليةِ ،م ّما ُي ُ
الحقولِ ّ
و َت ُ
داخ َل ُ
الباح َث ُ
الم َت ِّ
الد ّ
مراجع
مواقع �أو
حيل �إلى
ويد هذا المعجم ب َِروابط ُت ُ
كما ُيم ِك ُن َت ْز ُ
َ
َ

لل َّتف�صيلِ وال َّتمثيلِ
تو�ضيحي ٍة ،ح ّتى �أ ّنه ُيم ِك ُننا
و�صورٍ
َّ
واال�س ِتداللِ ُ ،
ْ
ومرئية ُم ِ
�ساعدة ُمر َف َقة.
�صوتية
دعيمه ب َِمل ّفات
َت ُ
ّ
ّ

آليا،
الم ُ
ُ
تعرف الحروف والكلمات � ًّ
ويقوم هذا ُ
عجم على ما يليّ :

ا�س ِت ْرجاع
المادة ،ترتيب
تخزين
المادة ِط ْب ًقا لل ّن ِ
ّ
ّ
ظام المطلوبْ ،
ال�ش ْرحَ ،ت ْعديل
ا�س ِت ْكمال �أَ ْجزاء ِم َن
المادة �أو ِم َن َّ
ّ
ّ
المادة �أو بع�ضهاْ ،

بع ِ
الم ْع َطيات ،ال َّن ْقل المبا�شر �إلى
ْ
الم ْع َطياتَ ،ح� ْذف َب ْع�ض ُ
�ض ُ

حددة
الح�صول على �أَ ْجزاء ُم ّ
الم ْع َجمات ب ُِ�سهولةُ ،
الم ْط َبعةَ ،ت ْجديد ُ
َ
الم ْخزو َنة ِل َب ْحثها .
ِم ْن داخل َّ
المادة َ

قمي:
الم َ
 -4كيف ّية َو ْ�ضع ُ
عجم ّ
الر ّ

علمية
عج ِم َيجِ ُب � ْأن َي ِت َّم تحت ِغطا ِء هيئة
َّ
الم َ
� ّإن َو ْ�ض َع هذا ُ

م َث ًل.-غوية/
َّ
ر�سمية ُمع َت َمدة ،كا ِّتحا ِد المجامع ال ُّل َّ
َّ
العلمي ِة َ
علمي ٌة خبير ٌة وم� َّؤهلةِ .
مالي ُمع َت َب ٌر ،وكذا
الف
عد له َلجن ٌة
وغ ٌ
َف ُت ُّ
َّ
ٌّ

�سيا�سية ُع ْليا،
ويجِ ُب �أن ُيرافق ِب َقرارات
وم ْ�س َتل َز ٌ
مقر ٌ
ماديةَ .
َّ
مات َّ
ات ُ
ّ

�شروع َق ِ
وم ٌّي
ُت َه ِّيءُ /ت َم ِّه ُد له َّ
الط َ
ال�صعوبات؛ لأ َّن ُه َم ٌ
ريق ،و ُت َذ ِّل ُل له ُّ
�ضاري.
َح
ٌّ
الدكتور
و َت ُ
عج ِم -كما اق َت َر َح ُّ
الم َ
كون طريق ُة العملِ في هذا ُ

الرحمن الحاج �صالحَ -ر ِح َم ُه اهلل  -ب ُِمراعا ِة ال َّت َن ّوع الكافي
عبد َّ

وال�شامل ِل ُم ْح َتواها؛ � ْأيَ :ت ْغ ِطية ك ِّل َميدانٍ ِم ْن ميادينِ المع ِر َفة،
ّ
توزيع
أي�ضا،
وك ِّل َميدان ِم ْن َميادينِ الحيا ِة
العامة .كما َيجِ ُب � ً
ُ
َّ

ِ
ال�سواء،
وعلمي ٍة ،ومن الحيا ِة
أدبي ٍة
ال ُّن
َّ
�صو�ص �إلى � َّ
َّ
العامة على ّ
المداخلِ ا ّلتي
الم ْنجِ ََ
زون لهذا ُ
وي�ستخر ُِج منها ُ
المعج ِم -قائم َة َ
عجم.
الم َ
َ�س َيحتوي عليها ُ

�ساني ِ
ات /ال ُّلغة،
وي ُ
الع َم ُل بال َّتعاونِ َ
كون هذا َ
َ
بين ُعلما ِء اللِّ ّ
ْ
الب ْد َء فيه هو
وكذا علماء الحا�سوب ،وهو َع َم ٌل قد َي�أ ُخ ُذ َزم ًناَّ ،
لكن َ
تحديده
ح�ص ُره �أو
أهم؛ لأ َّن ُه
ٌ
ُ
عبر الأَ ْزم َن ِة ،ال ُيم ِك ُن ْ
ال ّ
م�شروع ُم ْم َت ٌّد َ
ِ
وقوم ٌّي
ني
جيمهَ ،ف َي ْنبغي ال َّن َظ ُر �إليه على �أ َّن ُه
م�شروع َ
ٌ
�أو َت ْح ُ
وط ٌّ
ٍ
تعريف ل ّل َغ ِة
ثاب ِة بِطا َق ِة
�ضاري ،بل
وح
ٌ
م�شروع هوياتي ،وهو ب َِم َ
َ
ٌّ
لغوي ٍة طار َئ ٍة.
العربي ِةُ ،ي ْر َج ُع َو ُي ْح َت َك ُم �إِ َل ْي ِه في ك ِّل نا ِز َل ٍة َّ
َّ
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ٍ
قادم فال
رامج
و�ض ِع
هد ُهم ُ�س ًدى ،في ْ
ٍ
ُج ُ
قديمة �أو ْ
قد َت َت ُ
معجم ب َِب َ
قميِ ،مث َلما
عجم
الب ِ
َت�ص ُل ُح مع َ
فالم ُ
رامج الحديث ِةُ .
الحا�سوبي ّ
ُّ
الر ّ
أي�ضا � ْأن ُي ِ
آخر
الراهنة ،عليه � ً
غيرات ال ّل ّ
يجب �أن يوافق ال ّت ّ
واك َب � َ
غوية ّ
مجي ِ
الحا�سوبية.
ات
قمية في َمجالِ َ
ّ
الب ْر ّ
الر ّ
ال َّت ّ
طورات ّ

ٍ
العربي �إلى � ٍ
جديدة في
آليات
المعج ِم
�إذن؛ َف َت ُ
و�سب ُة ُ
حتاج َح َ
ِّ

ِ
وتي
�صطلحي
الم
مجاالت ال َّتولي ِد ُ
ّ
ِّ
(ال�ص ّ
الحقيقي
ِقاعد َتيه :االرتجال
والمر َت َجل ب َ
ُ
ّ

رفي ،وال� ّ�دالل� ّ�ي،
ّ
وال�ص ّ
واالفترا�ضي
واال ّتباع،
ّ

قاعد َتين:
والدخيل)،
وباال�س ِتناد �إلى َت ْفعيلِ �أَ َه ِّم َ
ب َ
عرب َّ
ِقاعد َتيهُ :
ْ
الم َّ

الجذعية� ،أو
ري ِة �أو
َّ
الج ْذ َّ
والمجاز ،لدى ُمعاي َن ِة الأُ�صولِ َ
اال�ش ِتقاق َ
أجنبية .
ال َّ

 -7مقترحات لمواجهة التّحد ّيات.
قمي ال َم ْن�شود:
 -5فوائد المعجم ّ
الر ّ

عملية َتخزينِ
قمي ُي ِّ
�سه ُل َّ
الم َ
كما َ�س َب َق ِذ ْكره ،ف� َّإن هذا ُ
عجم َّ
الر ّ

وي َم ِّك ُن ِم� ْ�ن ترتيبِها و َتبويبِها،
َّ
المادة (المفردات ومعانيها)ُ ،
و�سرع ِة ا�س ِت ْر ِ
أي�ضا ِم َن ال َّتح ُّك ِم فيها :زياد ًة �أو
جاعها ،كما ُيم ِّك ُن � ً
ُ
تعديل.
حذ ًفا� ،أو
ً
ِ
ِ
ِ
عطيات
الم
وم ْن
و�سبة المعجم كذلكَّ � ،أن َ
بنك ُ
بع�ض فوائ ِد َح َ
ِ
الكلمات �إل��ى ال ُّن�صو�ص�ِ ،إ ْذ ُيخ ِّز ُن
خزين
�او ُز َت َ
ال ُّل َّ
غوي ِة َي� َت��ج� َ
�سه ُل
ال ُّن
�صو�ص كامل ًة ،ومهما كانت هذه ال ُّن�صو�ص كثير ًة ف�إ َّن ُه ُي ِّ
َ
رفي ِة
ال�سيطر َة عليها وال َّتح ُّكم فيها .كما ُي ُ
ال�ص َّ
فيد في درا�س ِة الأبني ِة َّ
َّ

البرمجي ِ
من ال ُّن�صو�ص،
ات ،ال َ
آالف ِم َن ال ُكتب ،و� َّأي ٍ
نوع �آخ� َ�ر َ
ّ
عالج ،و� َّأي
واحد،
وي�ستطيع َ
جري � َّأي ٍ
�ص ٌ
بذلك �أَ ْن ُي َ
ُ
َ
وي ْج َع َل َها ك�أ َّنها َن ٌّ
ٍ
أنواع الأ�سئل ِة
بحث عليهاِ ،ب�أَ ْج َم ِعها� ،أو على ُجز ٍء منهاَ ،ك ُمخت َل ِف � ِ

ٍ
والح ْ�صرِ ،والإح�صا ِء،
َع ْن وجو ِد �شي ٍء ،وب� ِّأي
هر�س ِةَ ،
�صيغة ،وكال َف َ
و�س ُب في َح ْ�ص ِر ك ِّل
فيدنا � ً
وغي ِر ذلك  .كما ُي ُ
الم ُ
عجم ُ
أي�ضا هذا ُ
الم َح َ

ياقات ِل ُك ّل ٍ
ِ
جميع
وح ْ�ص ِر
ال�س
ِ
كلمة َو َر َد ْت فيها� ،أو في ُج ْز ٍء منهاَ .
ّ
ِ
الم ِ
ِ
ياقات
الم َت�آلف ِة الألفاظ ،ب ِِ�س
العبارات
فردات فقطُ ،
الخا�ص ِة ،ال ُ
َّ
ٍ
واحدة ِمنها .
ُك ِّل

الحا�سوبي �سيكون �سهال لو جرى
� َّإن �إن��ج��ا َز ه��ذا المعج ِم
ّ
العلمة عبد
�شروع ال َّذخير ِة
العربي ِة ،الذي اق َت َر َح ُه ّ
االهتمام ب َِم ِ
َّ
ر ِح َمه اهلل .-ف� َّإن هذه ال َّذخير َة َ�س ُت َم ِّث ُلالرحمن الحاج �صالح َ
ّ
ٍ
ٍ
اريخي
�شروع المعج ِم ال ّت
عطيات �
بيانات �أو ُم
قاعد َة
أ�سا�سي ًة ِل َم ِ
َّ
ّ
عجمينِ
للمعج ِم
العربي ِة،
ل ُّلغ ِة
َ
َّ
الم ْن�شود؛ َف ِكال ُ
وكذلك ُ
الم َ
الحا�سوبي َ
ِّ
َ�س َي ْن َط ِلقان منه.

الرحمن الحاج �صالح َر ِح َمه اهلل
وهذا ما �أَ َّك َ��د ُه َّ
ال�شيخ عبد َّ
عج ٍم
قوم �أَ َح ُدنا �أو جماع ٌة ِم ّنا ِب�إِ ْنجا ِز ُم َ
�صو ُر � ْأن َي َ
ِب َقوله :وال �أَ َت َّ

ٍ
من
دون �أَ ْن َي ْل َج َ�أ �إلى
تاريخي ل ُّلغ ِة
و�س َب ٍة َ
العربي ِة َ
َّ
قاعدة ُم َح َ
ٍّ
ِ
عج ُم في الأ�سا�س ،هو
الم
الم َ
عطيات؛ ل َّأن الذي َي ْرمي �إلي ِه هذا ُ
ُ

ويقول في َم ِ
و�ض ٍع �آخر :كيف ،يا ُترىُ ،يم ِك ُن �أن َت�س َت ْخر َِج
�ص .
ُ
َن ّ
مدلوالت ال ِ
ِ
لج ْ�أ �إلى مثلِ هذ ِه
عبر ُ
الع�صورِْ � ،إن َل ْم َت َ
ألفاظ المختل َف ِة َ
الحا�سوبي ِة.
آلي ِة
َّ
ال َّذخير ِة ال َّ
أهم الحلولِ
والم ْق َترحات لإنجا ِز هذا
ُ
لذا ف�إ َّننا نرى � َّأن ِم ْن � ِّ
الم ْن�شو ِد ،هو �إِ ْن َ�ش ُاء قاعد ِة ُم ْع َط ٍ
حا�سوبية،
يات
المعج ِم
الحا�سوبي َ
ّ
ِّ

الرحمن الحاج �صالح :م�شروع ال ّذخيرة
اه َّ
�سم ُ
وهو ما ّ
ال�شيخ عبد َّ
العربية ،الذي َي ْرمي �إلى َو ْ�ض ِع َب ٍ
ِ
�صو�ص
من ال ُّن
آلي/
حا�سوبي َ
ّ
ٍّ
نك � ٍّ

الم�شروع/
وي َت َم َّي ُز هذا
القديم ِة والحديث ِة
ُ
بالعربي ِة ال ُف ْ�صحىَ ،
َّ
مولي ِة الكامل ِة من حيث ال َّزمان والمكانَ ،و َد ْم� ُ�ج ك ّل
ُ
البنك ُّ
بال�ش َّ

حا�سوبيا بح�سب الع�صور
واحدُ ،مر َّت ٌب
�ص
ٌ
ًّ
ال ُّن�صو�ص ،وك�أ َّنها َن ٌّ
ال�شابكة .
يكون له
دع ُم ب�أَ ْن
موقع على ّ
َ
وي َّ
وفنون المعرفةُ .
ٌ
اريخي
جانب المعج ِم ال ّت
فيدنا� ،إلى
ِ
وهذه ال َّذخير ُة ُي ْم ِك ُن � ْأن ُت َ
ّ
تقنية للعلوم
الحا�سوبي ،في َمعاجِ َم �أُ َخ � َ�ر :معاجم
والمعج ِم
ّ
ّ

وال ّثقافة ،معاجم للمعاني ،معاجم ِ أَلل��ف� ِ
�اظ الحيا ِة القديم ِة
والحديث ِة ،معاجم ب�أ�سما ِء الأَ ْعالم والأماكن ...

ختا ًما:

نحو هذا
مما َ�س َبق�ِ ،ص ْرنا ُمت� ّأك َ
دينِ ،م ْن � َّ
ال�س ْي ِر ُق ُد ًما َ
أهمي ِة َّ

العربي َة و�أه َلها؛ ذلك � َّأن
الح�ضاري الذي َيخ ِد ُم ال ُّلغ َة
الم�شروع
ِ
ِّ
َّ
زيح عن
قمي الذي َت ْن ُ�ش ُد ُه ال ُّلغ ُة
َّ
العربي ُة كفي ٌل ب�أن ُي َ
الم َ
هذا ُ
عجم َّ
الر ّ

ِ
ِ
�صار ْت ُتواجِ ُه
الكثير من ال
كاه َلها
غوية ّ
إ�شكاالت ال ُّل َّ
والد ّ
اللية التي َ
َ
وا�سعا
بابا
الباحث
َ
ً
عجم َ�س َي ْف َت ُح ً
الم َ
العربي اليوم .كما � َّأن هذا ُ
َّ
بين ال ُّل ِ
العالمي ِة وهي
غات
أمام
العربي ِة ِل َت َ
ال�ص َر ِاع َ
َّ
َّ
� َ
مار ِّ
خو�ض ِغ َ

وال َّت�صريفات ،وذلك ب�إِلحاقِ
ا�شتقاقي ٍة،
�صرفي ٍة
مناطيق
برامج/
َ
َّ
َّ
َ

قمي
 -6الت ّ
الم َ
ّحديات التي تواجه ُ
عجم ّ
الر ّ
المن�شود.

العربي .واكت�شاف المعنى ال ُيم ِك ُن � ْأن ُي ْك َتفى فيه
الوطنِ
ُك ِّل �أنحا ِء َ
ِّ

الرحمن الحاج �صالح� :أكبر َف ْ�ضل َي ْك ِ�س ُب ُه
ويقول ّ
الدكتور عبد ّ

الحا�سوبي
قمي/
الم َ
أكثر ال َّت َح ِّد َيات التي قد ُتواجِ ه ُ
�إ ِّن � َ
عجم َّ
ّ
الر ّ
و�س َب ِة
الع�صريةَ ،ف َعلى �
قنيات
هي
ِ
ُ
أ�صحاب َم ِ
ّ
توظيف ال ّت ّ
�شروع َح َ

وحدها معنى ال َّلفظ ِة الواحدة� ،أو معانيها
تحدد َ
معروف -هي التي ِّ

بين َنظيرا ِتها الأُ ْخ َر َي ِ
ات
الع ِ
يب �أن َتف َت ِق َد هذه ال ُّلغ ُة العريق ُة َ
من َ

الم َت ِ
�ص الواحد �أو �أكثر ِم ْن
زام َنة� ،أو ّ
ُ
عبر ال َّزمان في ال َّن ّ
الطارئة َ

رقميا وقد نالته غيرها من اللغات.
معجما
حا�سوبيا ًّ
ًّ
ً

رفية .
ال�ص َّ
َت�ش َت ِغ ُل على الأب ِني ِة والأوزانِ َّ
الحا�سوب هو � َّأن له القدر َة العظيم َة ح ًّقا �أَ ْن ِ
يدم َج ِب َف ْ�ضلِ
ِ
بع�ض
ُ
48
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طو ِ
كنولوجية ،ح ّتى ال َي ْذ َه َب
رات ال ّت
ّ
آخر ال ّت ُّ
المعج ِم �أَ ْن ُيراعوا � َ

تطور معانيها عبر ال َّزمان ،وفي
ال َك ْ�ش ُف بال ِّن�سبة ِل ُك ّل ُمفردة عن ّ
ال�سياقات كما هو
بال ُّلجوء �إلى المعاجم القديمة على الإطالق .ف� َّإن ّ

الم ِ
عا�ص َرة .ذلك ف�إن
ند ٌة �إلى
ٍ
ُم ْ�س َت َ
�سالح ٍّ
قوي َف َر َ�ض ْت ُه علينا العولم ُة ُ
محل �صواب( .لذا) َو َ�س َيكون
ت�سميتنا
ع�صرنا هذا ع�صر الرقمنة لهو ُّ
َ

مــار�س  ٢٠٢٢م
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إبـداعـات شعريـة

شعر :د .خالد برادة
باحث وشاعر مغربي

يـــــع
الر ِب
َح
َ
ْ
ــفــاو ُة َّ

50

مــار�س  ٢٠٢٢م

��ي��ع َو َه����لْ َي ُ
���ط ُ
���ول � َ��ش��ب��ا ُب��هُ ؟
َه���لَّ ال�� َّر ِب ُ

�����ص ِ��دي�� َع َذه��ا ُب��هُ ؟
��ح ِ
��زنُ ال�� َق�� ْل َ
�أَ ْم ُي ْ
��ب ال َّ

��ه
�������ض َب��ه��ا ِئ ِ
����ر ُه ِب���فَ��� ْي ِ
ال���� َك���� ْونُ َي����غ ُ
ْ����م ُ
����د ُر �أَ ْ
��اع ِ��ه
����رقَ َو ْج��� ُه���هُ ِب��� ُ��ش��ع ِ
َوال���� َب ْ
�����ش َ

���ه ُم���ذا ُب���هُ
��ب َع��� َل��� ْي ِ
ْ�����س�� ِك ٌ
َوال����نُّ����و ُر ُم��ن َ
ال��م�� َب ِّ
���اء ِرح���ا ُب���هُ
َف��� ُه��� َو ُ
�������س���م ُ
�����ش ُ��ر َوال َّ

ْ��ح ٌ��ة
��ح��ي��ا ِة َو َن��ف َ
يم َم�� َع ال َ
��رى الن َِّ�س ُ
َو َ���س َ

���ن ذا َر�أى َر ْو����ض��� ًا َي��مِ��ي��� ُ��س ُت���را ُب���هُ ؟
َم ْ

ال��� ُب��� ْل��� ُب ُ
اح َغ������ َّر َد � َ���ش���ا ِدي��� ًا
���ل
ال�������ص َّ
���د ُ
َ
��ي��د ِه
َوال���� َو ْج ُ
�����ش ِ
���دي��� َع َن ِ
ِ��م��هُ َب ِ
����د ُي��لْ��ه ُ

الجمِيلِ ِخطا ُبهُ
ير ِف��ي ا ل�� َّر ْو ِ
���ض َ
ِل َي ِ�س َ
�����س ِ��ن َز َ
ال ِحجا ُبهُ
َف�� َع�� َل��ى ِ���ض��ف ِ
��اف ا ل ُ��ح ْ

��ج ً��ة
��اء َت�� ْل�� َم��� ُ��س ُم�� ْه َ
َوال������� َو ْر َدةُ ال��فَ�� ْي��ح ُ

ف����اح
وب�����اح ِم���نْ���هُ َج��ن��ا ُب��هُ
َ
��ر َ
َف��ال�� ِع��طْ ُ

��ح ُ
���ح���ف���ا َو ٍة
� َّإن ال��� َّر ِب���ي��� َع ُي ِ
��ي��ط�� ِن��ي ِب َ

���ج ِك��ت��ا ُب��هُ
َو َك�����أنَّ����م����ا ال�������� َو ْر ُد ال��� َب���هِ���ي ُ

ُل��� َغ ُ
���ة َ
وج َن��� ِ��ش��ي ُ��د ُه
ال��خ��م��ائِ��لِ َو ُ
ال����م ُ
����ر ِ

َو َب�����ش��ا� َ��ش ُ
��ة
َّ�����ض��ي ِ��ر ِرك��ا ُب��هُ
ال�����د ْو ِح ال��ن ِ
َّ

��ه
��ي��م � َأظ���لَّ��� ِن���ي ِب�� ُه��ي��ا ِم ِ
َو َك������ذا ال��ن ِ
َّ�����س ُ

��ن َّ
وب ِ���ص��ح��ا ُب��هُ
��ح ُ
���ر ُ
َو َك����أنَّ���م���ا ال��لَّ ْ
ال���ط ُ

���ه
�����ض َغ���را ِم ِ
�أز َْج��� ْي��� ُت���هُ ِ���ش�� ْع ِ
��ري ِب��نَ�� ْب ِ
��ح��ي��ا ِة ِب َ
����ز ْو َر ٍق
َو َج�� َع��ل ُ
ْ��ت َ�أ ْ���س�� َب ُ��ح ِف��ي ال َ

َف�� َب�� ِق ُ
��ي��ر ُل��ب��ا ُب��هُ
������د َي ِ
��ي��ت ِف���ي َو ْج ٍ
��ط ُ
������إذا ِب َ
��ط�� ْي�� ِف��ي ِف���ي ال��� َع���راءِ َ���س��را ُب��هُ
َف ِ

َو َح ِ�س ْب ُت � َّأن ال َم ْجدَ َي ْ��د نُ��و ِف��ي َغ ِ��د ي

ي��ر ِرك���ا ُب���هُ
���ري َك��ال�� َغ ِ
��د ِ
���ج ِ
���ر َي ْ
َوال���تِّ��� ْب ُ

����ع َن���������ض����ا َر ًة َو َم�����ن�����ا َر ًة
َولَّ������ى ال���� َّر ِب����ي ُ

ُ�����ص��ي�� َب�� ِن��ي َب��� ْع���دَ ال��� َّر ِح���ي���لِ ِك���ذا ُب���هُ
ِل��ت ِ

� َّإن َ
��ر َ
��ة
ي��ف ُي ِ
ْ��ج ٍ
ال��خ ِ
��خ��ي��فُ �� ِن��ي ِم ْ
���ن ُدل َ
����د الأ َّي������ا َم َ�أ ْم َ�أ ْ���ش��كُ��و ُد ًج���ى؟
َ�أ ُ�أك����ا ِب ُ

���ن ُي َ
��ن ِب���ال��� ُو ُع���و ِد َ���س��ح��ا ُب��هُ
��ط�� ْم�� ِئ ُ
َل��� ِك ْ
����د ا لأ َّي���������ا ِم َز َ
�������ص���ا ُب���هُ
َو ُم����ك����ا ِب ُ
ال ُم َ

���ح���راً؟
���ي���م ِف��ي �أَ ْر ٍ
������ب �أَ ْب ُ
�أَ�أَ ِه ُ
������ض �أَ�أَ ْر َك ُ

���وح � ِ��ش��ع��ا ُب��هُ
َوال���� َّ���ش��� ْو ُك ِف���ي َد ْر ِب�����ي َت��� ُل ُ

����د َه��فَ��ا
َح َّ
���ي���ع َق ْ
����ن ال����فُ ����� ُ
ؤاد ِ�إ َل�����ى َر ِب ٍ

ال��ج��م َ
��م ال َّ
ِ��ي��ل ُرب���ا ُب���هُ
ِل�� ُي ِ
���ر َ
��ن��اغ َ
���ط��� ْي َ

اد ِب��نَ��ظْ َ��ر ٍة
�����س ُ��م��و ال���فُ ����ؤَ ُ
َي��ا َخ�� ْي َ
��ر َم��ا َي ْ

���ن َذ َ
َه���لْ َز َ
اك ال�� َّر ِب��ي�� ِع َع��ذا ُب��هُ ؟
ال ِم ْ
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معجميـات

ياحي
الس
المعجم ّ
ّ
اللغويـة
والتّ نميـة
ّ

وفعال ًة في مراجعة
ي�شهد العالم في الآونة الأخيرة حرك ًة ن�شيط ًة ّ

وال�سياحة
ال�سائح
كال�سياحة ّ
الد ّ
ينيةّ ،
ّ
ال�سياحة التي يرغب فيها ّ
ّ

قافية،
والح�ضارية،
الجغرافية
حتمية لل ّتغيرات
واالجتماعية ،وال ّث ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

االقت�صادي فهو و�سيلة من و�سائل ال ّت�سويق
� ّأم��ا في العرف
ّ
القومي للبلدان من خالل ا�ستقطاب
الدخل
ياحي وتح�سين ّ
ّ
ّ
ال�س ّ

تم�س
الم�صطلحات وتحديثها في مختلف �شرايين الحياة التي ّ
وال�شعوب ،وذل��ك نتيجة
المهمة التي تخدم الأم��م
القطاعات
ّ
ّ
ياحية -الورقية منها
ال�س ّ
وال�س ّ
ياحية ،ولع ّل رواج ا�ستخدام الأد ّلة ّ
ّ

وااللكترونية -في �ضوء تكنولوجيا المعلومات واالت�صال في
أ.د .محـمـد حــاج هـنـي

جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف (الجزائر)

خ�ضم الثورة الرقمية على نطاق �أو�سع ،بغية اكت�شاف مختلف

ال�س ّياح ،وال ّت�أثير فيهم من
لجلب العملة ّ
ال�صعبة عن طريق �إغراء ّ

الأماكن والمعالم الأثرية ،يجعل اللغة العربية ت�سعى جاهدة
ياحية الجديدة وترجمتها ،وتحديثها با�ستمرار
ال�س ّ
الم�صطلحات ّ

طور الكبير الحا�صل والم�ستمر في
ياحي بال ّنظر �إلى ال ّت ّ
ال ّت�سويق ّ
ال�س ّ

لتواكب الركب الح�ضاري ،ولتحقيق ذلك بات من ال�ضروري و�ضع

ام في
الورقية ِل ْ إ
عينة من المعاجم
ل ِْ�س َه ِ
ّ
ولقد اخترت في هذا البحث ّ

تم�س حياة �أف��راد
طورات التي
لكي ت�صبح م�سايرة ل�ش ّتى ال ّت ّ
ّ
المجتمعات ،و�أمام هذا الو�ضع �أ�ضحت �صناعة المعاجم �شري ًكا

هذا القطاع من ناحية ،وبال ّنظر �إلى ال ّتداول المك ّثف لم�صطلحات

خا�صة ما تع ّلق منها بمجال الفندقة
مختلف القطاعات والمهن،
ّ
والرحالت والأ�سفار.
ّ

ياحي:
 -1المعجم ّ
ال�س ّ

ال�س ّياح،
هذا الميدان
ّ
ال�سواد الأعظم من ّ
الحيوي ،وذيوعها من قبل ّ

لل�سياحة في كل فروعها من
في كثير من المقامات ال ّت
ّ
وا�صلية ّ
ناحية �أخرى.

ال�سياح ّية في
-2معاجم الم�صطلحات ّ
الوطن العربي:
متخ�ص�صة في القطاع
عدة معاجم
لقد و�ضع العرب المحدثون ّ
ّ

إلكترونيا،
ورقيا �أو �
ياحي هو معجم
ًّ
متخ�ص�ص ،قد يكون ًّ
ّ
المعجم ّ
ال�س ّ

ياحي ،وما ي ّت�صل به من حرف ومهن ،ومن ذلك هذه ال ّنماذج:
ّ
ال�س ّ

وتجارية
و�سياحية
ل�سانية
تخ�ص�صات:
لعدة
بذلك حلقة و�صل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وطبيعية وغيرها ،يهدف وا�ضعه �إلى تعريف
وثقافية
وتاريخية
ّ
ّ
ّ

�أ َّل َف ُه الأ�ستاذ زيد منير �سلمان عبوي ،و�صدر عن دار كنوز المعرفة

مجموع ًة متداخلة من ال ّتخ�ص�صات والمهن والحرف ،فهو
ي�ضم
َ
ّ

ياحية ومفاهيمها
ال�س ّ
أجنبي -بالم�صطلحات ّ
ّ
ال�سائح-المح ّل ّي وال ّ

و�ضيحية �أحيا ًنا؛ لتكوين
والر�سوم ال ّت
ّ
ّ
الدقيقة ،باال�ستعانة ّ
بال�صور ّ
�سياحية،
عما يحتاجه من معلومات
أر�ضية
ّ
ّ
� ّ
معرفية كافية ُتجيب ّ

ال�سفر والفندقة.
وما يرتبط بها من مجاالت ّ

لخ�صو�صية هذا المعجم بال ّنظر �إلى مجاالته المتداخلة،
ونظرا
ّ
ً
والجغرافية ل ّأي
أثرية
�سجل
عده
ً
ًّ
يمكن ّ
ّ
حافظا لأبرز المعالم ال ّ

ما�ضيا
اريخي لتلك ال ّأمة
حامل للإرث ال ّت
ور�صيدا
بلد من جهة،
ً
ً
ً
ّ

قافي بك ّل �أطيافه
وحا�ضرا من جهة ثانية،
ً
ً
ووعاء يجمع ال ّتراث ال ّث ّ
الرجوع �إليه وال ّنهل منه ،في �ش ّتى �أنواع
في م�صنف واحد َي ُ
�سهل ّ
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مهما
ال�سنة ،ولمختلف الأماكن،
وم�صدرا ًّ
ً
ال�س ّياح في �ش ّتى ف�صول ّ
ّ

ال�سفر وال ّتمتع بتراث تلك الأمم والح�ضارات.
�أجل ّ

البينية ،وتعا�ضدهما
الدرا�سات
ً
ال�سياحة في �ضوء ّ
ّ
فعال لحقل ّ
تمتد �آث��اره �إلى
ياحيا بك ّل �أبعاده،
م�شروعا
ي�ش ّكل
ّ
ً
ت�سويقيا ِ�س ًّ
ًّ
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توية ،و�سياحة
يا�ضية،
الر
العالجية،
وال�سياحة ّ
ال�ش ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وال�سياحة ّ
اال�صطياف ،وغيرها من جهة ثالثة.

ال�سياح ّية:
�أ-معجم الم�صطلحات ّ

الطبعة الأول��ى 1426ه��ـ-
عمان -الأردنّ ،
لل ّن�شر وال ّتوزيعّ ،
(عربي-
ثنائي اللغة
متخ�ص�ص
�سياحي
2006م ،هو قامو�س
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ،وهذا يعني �أ ّن��ه يعين
إنجليزي) ،لغة المدخل فيه هي
�
ّ
ّ
ياحية
ال�س ّ
ّ
ال�سياح العرب الذين يرغبون معرفة معنى الم�صطلحات ّ

المتخ�ص�صة� ،أو الباحثين الذين يبتغون ترجمة
العربية
والفندقية
ّ
ّ
ّ

إنجليزية ،يقع
العربية �إلى اللغة ال
ياحية
ّ
ّ
ال�س ّ
بع�ض الم�صطلحات ّ
م�صطلحا تتع ّلق
ت�ضم ما يناهز 763
الم�ص ّنف في � 430صفحة
ً
ّ

ال�سياحة ،على غرار:
بمجاالت
ّ
معرفية ذات �صلة وثيقة بقطاع ّ

ياحي وغيرها من
ال�س ّ
ياحية ،واالقت�صاد ّ
الفندقة ،وال ّثقافة ّ
ال�س ّ
الم�صطلحات.
مــار�س  ٢٠٢٢م
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ال�سياح ّية:
ج -معجم الم�صطلحات ّ

ثنائي اللغة (�إنجليزي-عربي) من ت�أليف جماعة من
هو معجم
ّ

العلمية
المتخ�ص�صين العرب هم �أع�ضاء الهيئة
�أ�ساتذة الجامعات
ّ
ّ
البعلبكي� ،صدر هذا
الدكتور روحي
لل�سياحة والآث��ار ،بمراجعة ّ
ّ
ّ

بالريا�ض في طبعته
الوطنية لل ّن�شر
المعجم عن مكتبة الملك فهد
ّ
ّ

مقدمة
ال ّثانية 2013م ،يقع في حدود � 188صفحة ،ي�شتمل على ّ

الم ْتن
بلغة المدخل� -أال وهي ال
إنجليزية -في �صفحتين ،ثم يليها َ
ّ

ملونة تك�شف للقارئ
الذي ي�سته ّل ك ّل باب فيه ب�صورة
ّ
رقمية ّ
فاهية
�سياحيا� ،أو
أثرا
َ
ًّ
الر ّ
لل�س ّياح وهم في ّ
مكا ًنا� ،أو � ً
م�شاهد ّ
قمة ّ
وظفوا هذه الأيقونات على
واال�ستجمام ،ولع ّل �أ�صحاب المعجم قد ّ

ال�سائح
اختالف مو�ضوعاتها لأغرا�ض
ّ
نفعية من �ضمنها �إثارة ّ

ال�سياح ّية:
ب-معجم الم�صطلحات والأماكن ّ

لل�سياحة ب�شكل �أو ب�آخر ،وال��ذي هو في الأ�صل قارئ
وجذبه ّ
للمعجم وم�ستخدم له عند الحاجة.

ألفبائيا مع ذكر
ترتيبا �
ا�سته ّل الوا�ضع معجمه بفهر�س مر ّتب
ً
ًّ
ال�صفحة ،ففهر�س م�صطلحات القامو�س وم ��واده ،كما �أعقبه
ّ

ثنائي اللغة (عربي�-إنجليزي) ،في ك ّل م�صطلحات
هو معجم �شامل
ّ

القامو�سي الذي يم ّثل الحجم الأكبر من
الم ْتن
ثم جاء َ
َ
المعاجِ مّ ،
ّ

دية ،يقع الم�ؤ َّلف في جز�أين كبيرين؛ يبد�أ � ّأولهما من
الحليم �أبو ّ

المعجمي �أكبر �أج��زاء المعجم ،يحتوي على مفردات
يعد المتن
ّ
ّ
بال�شرح ،وفي
وم�صطلحات
�سياحية مرفقة في بع�ض الأحيان ّ
ّ
العربية؛ ومن ذلك:
�أحيان �أخرى ُيكتفى بذكر ما يقابلها في
ّ

ال�سين �إلى غاية حرف الياء ،ويبلغ 840
� ّأما ثانيهما فمن حرف ّ

�سياحة المغامرات

غالبا ما تحتويها
ّ
بالرموز والم�صطلحات التي ً
بمقدمةّ ،
ثم �أتبعها ّ
أجنبية
المعجم ،وفي الأخير نجده ي�ضع ثب ًتا للمراجع
العربية وال ّ
ّ

الفندقية المعتمدة.
ّ

الدكتور �إبراهيم عبد
ال�سياحة المتداولة وتعريفاتها ،من ت�أليف ّ
ّ
ال�سين يقع في حدود� 872صفحة،
حرف الألف وينتهي �إلى حرف ّ

ومن نماذج مداخله:

�صفحة� ،أ�صدرته دارا �أ�سامة لل ّن�شر وال ّتوزيع ،ونبالء نا�شرون
وموزعون ،في طبعتين ،عامي 2014م2015 ،م.

ال�سياح ّية Tourist Facilities
التّ�سهيالت ّ

حدد المعجم
يمكن تو�ضيح نموذج لمداخله بمدينة تلم�سان؛ التي ّ

ياحية عوامل �سهولة الموا�صالت وو�سائط
ال�س ّ
ّ
تت�ضمن ال ّت�سهيالت ّ

وبي َن مختلف
الجغرافي،
موقعها
ّ
وو�ضح تق�سيمها ال ّ
إداريّ ،
ّ
ال�سياحية؛ كمغارات عين فزة ،والمن�صورة ،وميناء ُه َن ْين،
معالمها
ّ

العالمية ،ونتيجة لتطور الفكر
ال�سياحة
ّ
ت�ساعد على زيادة حركة ّ

و�ضيحية
ال�صور ال ّت
يميزه كمعجم
ّ
ولع ّل ما ّ
متخ�ص�ص هو ّ
ّ
المعتمدة في كل باب من �أبوابه الم�أخوذة في عمومها من المواقع

ال�سالم في العالم ،وتبادل الخبرات وال ّثقافات
ال ّنقل و�إح�لال ّ
يا�سي التي
قافي
االجتماعي
وال ّتطور
ّ
ّ
وال�س ّ
واالقت�صادي وال ّث ّ
ّ
إن�ساني من حيث م�ستوى معي�شة الفرد وزيادة فترة الإجازات
ال
ّ

ناعي
المدفوعة الأجر وزيادة �أوقات الفراغ نتيجة لل ّت ّ
قدم ّ
ال�ص ّ
وتوفير الو�سائل المريحة فقد ظهرت ال�سياحة المجتمعية والتي
ت�شير �إلى �سياحة كل النا�س وعلى مختلف الم�ستويات االقت�صادية
كل هذا ي�ساعد على توفير ت�سهيالت �سياحية ممتازة .
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بال�صور والبطاقات .
وغيرها ،مع تدعيم ذلك ّ

نموذجا،
العالمية ويكيبيديا
إلكترونية المختلفة ،مثل المو�سوعة
ال
ً
ّ
ّ

الم�صطلحية للمعجم المتم ّثلة
تدعيما ل�شرح المداخل
وما ذلك �إ ّال
ّ
ً

الرائعة على اختالفها
ال�س ّ
في المعالم ال ّ
أثرية والأماكن ّ
ياحية ّ
القارات الخم�س.
ّ
وتنوعها عبر ّ

Adventure Travel

ممار�سة ن�شاطات فيها نوع من المخاطرة
ي�ضم
وال�شيء الالفت لل ّنظر � ّأن هذا المعجم على غرار �سابقيه
ّ
ّ
مجموعة من العالمات واالخت�صارات التي من �ش�أنها �أن تعين
العربي على معرفة �أ�صل المفردة �أو �أ�صل الم�صطلح من
القارئ
ّ

قافي من جهة �أخرى ،وكذلك
جهة ،وتثري ر�صيده
المعرفي وال ّث ّ
ّ

العربية لبع�ض
ال�ش�أن للأجانب حين تحيلهم على الأ���ص��ول
ّ
عربية ،وك� ّأن
بمقدمة
ياحية( . )،و ُذ ّيل المعجم
ّ
ّ
ال�س ّ
الم�صطلحات ّ

معا،
العربي
لل�سائح
وا�ضعيه �أعطوا
اهتماما ع� ً
والغربي ً
ً
�ادل ّ
ّ
ّ
ال�صفحة.
ليختتم المعجم بفهر�س �
ألفبائي للمداخل مرفقة برقم ّ
ّ

إنجليزي):
عربي� -(فرن�سي
ياحي
ّ
د -القامو�س ّ
ّ
ّ
ال�س ّ

ي�ضم �أكثر من خم�سة �آالف ( )5000م�صطلح
هو معجم
ّ
متخ�ص�ص ّ

الجزائريين ،ب�إ�شراف
�سياحي ،من ت�أليف جماعة من الباحثين
ّ
ّ

ي�ضم
العربية بالجزائر ،ن�شر عام 2018م،
المجل�س الأعلى للغة
ّ
ّ
ال�سياحة والفندقة
م�صطلحات موزعة على خم�سة مجاالت منهاّ :

ياحية ،وهي
ال�س ّ
وال�صناعات ال ّت ّ
ّ
قليدية َو الأطعمة والم�سكوكات ّ
العربية وبع�ضها من �إحياء تراثنا،
م�صطلحات موجودة في ذات
ّ
�سويتها
الرفع من ّ
وبع�ضها من ال� ّ�دارج الذي عمل المجل�س على ّ

المحلية التي عمل
لتعود �إلى ف�صاحتها ،وبع�ضها من الكلمات
ّ
العفوي ،وال ّزمان كفيل
الفريق على �أن ُيخ�ضعها لال�ستعمال
ّ

بقبولها بعد �أن ت�شيع .

المعجمي ال� ّ�د�ؤوب
وي�أتي هذا المعجم في �إطار ن�شاط ال ّت�أليف
ّ
العربية بالجزائر ،وي�ضاف ل�سل�سلة القوامي�س
للمجل�س الأعلى للغة
ّ
اللغوية نحو:
الوظيفية المنجزة من قبل هذه الهيئة
والأد ّلة
ّ
ّ
الب�شرية2006 ،م.
وظيفي في �إداراة الموارد
 دليلّ
ّ

المالي والمحا�سبي2006 ،م.
وظيفي في الت�سيير
 دليلّ
ّ
العامة2009 ،م.
 دليل وظيفي في ت�سيير الو�سائلّ

ياحي في حدود � 211صفحة ،يحتوي على
يقع القامو�س ّ
ال�س ّ

مقدمة بقلم رئي�س المجل�س الأ�ستاذ �صالح بلعيد ،تليها قائمة
ّ
الجزائري
ا�سمية لع�شرة �أع�ضاء للفريق المنجِ ز لهذا القامو�س
ّ
ّ
مرتبا
ياحي
ياحي ً
ّ
المخت�صّ ،
ثم ي�أتي متن القامو�س ّ
ّ
ال�س ّ
ال�س ّ

فرن�سية ويقابلها
الفرن�سية ( ،)A-Zلغة المدخل
ألفبائية
وفق ال
ّ
ّ
ّ
العربية والإنجليزية.
ّ
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ال�شرح
قليدية لغة المدخل هي لغة ّ
ال�صناعات ال ّت ّ
وفي قامو�س ّ
العامة فقد لج�أ وا�ضعوه �إلى توظيف
نف�سها ،وبما �أ ّنها لغة الحياة
ّ

خاتمة:

معجمية يتجلى
من خالل ما تم عر�ضه في هذا البحث من نماذج
ّ

الالتينية؛
الالتينية؛ فقد حاولوا كتابة مداخله بالحروف
اللغة
ّ
ّ
�صحيحا؛ ل ّأن تلك
أعجمي نطقها نط ًقا
لل�سائح ال
ً
ح ّتى يت�س ّنى ّ
ّ
الجزائرية الأ�صيلة التي
تج�سد ال ّتراث وال ّتقاليد
الم�صطلحات
ّ
ّ

تتفرد بها الجزائر على غرار:
ّ

ياحية من جهة �أخرى ،كما �أنها و�سيلة لإثراء
ال�س ّ
والم�سكوكات ّ
الر�صيد الم�صطلحي لل�سائح ،المحلي والأجنبي على حد �سواء،

البدرون العا�صمي)badrun3asim( :

ناهيك و�صوابها عالوة على �أنها �أداة فعالة قد تغني ال�سائح

خا�ص بالجزائر
تقليدي
الجزائري هو لبا�س
العا�صمي
البدرون
ّ
ّ
ّ
ّ

الأجنبي عن خدمات المترجِ م ال��ذي نجده في ج� ّل الوكاالت

العا�صمة وه��و مح�ض �أي �أ ّن��ه لم يت�أثر ب �� ّأي من الح�ضارات
�صممته،
المتعاقبة على الجزائر ،ويقال � ّأن الأميرة زفيرة هي التي ّ

ويتكون من قطعة واحدة .
ّ

فرعيا،
مجال
ياحية 54
وي�ضم الق�سم
ً
ًّ
ال�س ّ
ّ
ّ
المخ�ص�ص للم�سكوكات ّ

أ�سا�سيات ،بدء محادثة� ،صيغ الأدب ،في المطار،
أهمها :ال
ّ
من � ّ
ال�شابكة ،بنك ونقود ،الإقامة في الفندق ،اال�ستف�سار،
في الهاتفّ ،
وال�شهور ،الألوان ،الوقت،
التب�ضع ،الأعداد� ،أيام الأ�سبوع ،الف�صول ّ
ّ

ال�صفات ،الأفعال ،الأ�سماء ،الإطعام ،الم�شروبات ،الغذاء،
ّ
المدةّ ،
االجتماعية ،الطق�س.
الحياة
ّ
ياحية:
ال�س ّ
ومن �أمثلة تلك الم�سكوكات ّ

فح�ص الأمتعة luggage checked le bagage en soute

ياحية ما هي � ّإل �إ�سهام في �صناعة المعاجم
ال�س ّ
� ّأن المعاجم ّ
المتخ�ص�صة من جهة ،و�إثراء لمتن اللغة العربية بالم�صطلحات
ّ

ياحية وبع�ض الفنادق الراقية ،وتقربه لتعلم اللغة العربية من
ال�س ّ
ّ

خالل لغة التخ�ص�ص.

تخ�ص�صين متباينين؛ �أحدهما
كما تبرز العالقة المتينة بين
ّ
وثنائيتها،
أحادية اللغة
ّ
�صناعة المعاجم بما يوفره من قوامي�س � ّ

ال�سياحة والفندقة
ومعاجم
ّ
متخ�ص�صة ،وقوائم مفردات لغات ّ
يت�ضمنه من
ال�سياحة ،وما
ّ
والأ�سفار ،من جهة ،والآخ��ر قطاع ّ

وتجارية من جهة �أخ��رى ،فبين
إ�شهارية
خدمات ت�سويقية و�
ّ
ّ
المجالين عالقة تكامل وتعا�ضد؛ �إذ يفيد �أحدهما الآخر ،وي�ستفيد
منه في �ضوء تداخل التخ�ص�صات وتالقحها لتحقيق التنمية
خ�صو�صا.
اللغوية
عموما ،وال ّتنمية
ً
ّ
ً

 ،عفوا ،على الرحب وال�سعة )de rien (réponse à merci

المتعددة اللغات.
 . you’re welcomeوغيرها من الم�سكوكات
ّ
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تهتم ِب ُلغتها ال ّأم ك� َّل االهتمام،
� َّإن جميع الأم��م الأخ��رى
ّ
العامة،
ِ�ص على �أن تكون ال ُّلغة ال ّأم هي لغة البيت ،والحياة
وتحر ُ
َّ
العلمي ،والإع�لام بِ�ش ّتى �أنواعه ،واالقت�صاد،
وال َّتعليم ،والبحث
ّ
العربية من هذا ُكلِّه؟!
يا�سية ،وغيرها .ف�أين موقع
َّ
ال�س ّ
والأحاديث ّ
كالعربية ُلغ ًة يظلمها �أهلوها ،ويهت�ضم ح َّقها بنوها،
�إ َّنني لم � َأر
َّ

الدوائر .و�إذا كان ال ُب َّد
وترب�صهم بها َّ
َف ْ�ض ًل عن َكي ِد �أعدائها لهاُّ ،
�شجع
من تع ُّلم ُل َغ ٍة (�أو ُلغات) � َّ
أجنبية ،ف�إ ّني ال �أُعارِ�ض ذلك ،بل �أُ ِّ
�شرب طفلنا
عليه ،ولكن ينبغي ال ُّلجوء �إلى هذا الأمر بعد �أن َي َت َّ
بعد مرحلة
العربي ال ُّلغة
العربية ،و َت�سري في ُعروقه َ
و�شرايينه َ
َّ
ُّ
الو�ضع القائم
المب ِّكرة على الأق ّل .ونحن -بذلك -ال ُنعا ِند
ُّ
َ
الطفولة ُ

حاول الأخذ ب َِي ِد ه�ؤالء وغيرهم
المجتمعات
العربية ،بل ُن ُ
َّ
ًّ
حاليا في ُ

لئل يكون لهم ُح َّج ٌة على �أهل
جوههم َ�ش ْط َر ال ُّلغة
العربية؛ ّ
ِل ُي َو ُّلوا ُو َ
َّ
خت�صين فيها.
ال ُّلغة ُ
والم ّ

َّ
الـطـــــريــــق إلـــــــــى
العربيــــــــة
ال ُّلغـــــــة
َّ
الفصحى لألطــــفـال

العربية في حياتنا:
أهمية اللُّغة
َّ
َّ

أهمية ُكبرى في حيا ِتنا؛ فهي َرم ُز ِع َّز ِتنا،
�إ َِّن ل ُّلغة
العربية � َّ
َّ

ِ
ويتنا� .إ َّنها ُلغ ٌة �شريف ٌة لطيف ٌة �سامي ٌة المقامَ ،تمتا ُز
و�س ُ
ياج ُه ّ
�شرفها اهلل ِم ْن بينِ ال ُّلغات
ب ُِخ
َّ
�صو�صي ٍة تع ُّز على ك ِّل ال ُّلغات ِب�أَن َّ

قد�س (القر�آن الكريم) ا ّلذي ال َي�أتيه
الم َّ
جمي ِعها ِل َتكون ُلغ َة كتابِه ُ

الباطل ِم ْن َبينِ َي َديه وال ِم ْن َخل ِفه؛ َت ْنزيل ِم ْن َحكيم حميد .وقد
ُ
حين � َّأك َد ِح ْف َظ
ِعاي ِتها َ
َّ
�سبحا َنه و َتعالى-ب ِِح ْف ِظها ور َتعه َد اهلل ُ

كتابِهَ ،فقال تعالى} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{
«الحجر»٩ :
العربي ِة واع ِتزا َزنا بِها و�إك�سابها لأطفا ِلنا
تعليم
ولهذا ،ف� َّإن
َّ
َ

طبيعية في
غوي ًة
َّ
روريَ ،ي ْ�سمو بها �إلى �أَ ْن ُت�صب َِح َم َل َك ًة ُل َّ
مر َ�ض ٌّ
�أَ ٌ

ويخر ُِجها ِم ْن �ضيقِ الإِهمالِ �إلى َ�س َعة اال�ستعمال،
�أحاديثهمُ ،
�ساب على الأَ ِ
طريةَ ،ي�س َتع ِذ ُبها اللِّ�سان،
وي َ
َ
ل�س َنة َغ َّ�ض َة َّ
جع ُلها َت ْن ُ
أطفال ُي ِح ّبون ال ُّلغة
جع ُل ال َ
أمر َي َ
و َت�أْ َن ُ�س لها الآذان .كما �أَ َّن هذا ال َ

ماعا ،و َت َح ُّد ًثا ،وق��راء ًة ،وكتاب ًة.
ويقبِلون عليها :ا�س ِت ً
العربية ُ
َّ
اغترابا،
الطفلِ بال ُّلغ ِة َيخ ُلقِ َبي ُنهما
الح ِّب في َعالق ِة ِّ
ً
ياب ُ
َف ِغ ُ
بينهما،
وي َ
الوثيق َة والأ�صي َلة ُ
ُ
وي َو ِّل ُد لديه ا�ستهان ًة بهاَ ،
قط ُع ِّ
ال�صل َة َ

الطفلِ و ُل َغ ِته،
حب ِة بين ِّ
والم َّ
نمي ُ
الح ُّب َ�شجر َة الأُل َف ِة َ
على حين ُي ِّ

ِ
إنجازات في
والمثابر َة على َتع ُّل ِمها ،و َتحقيقِ ال
قوي
َ
ُ
االحتمال ُ
وي ّ
ِ
غويون،
الم
جاالت ِم ْن ِخال ِلها؛ َف َي َ
َ�ش ّتى َ
تخ َّل ُق لدينا الباحثون ال ُّل ّ

العلما ِء
وال�شعراء ،وال ُك َّتاب،
وال
إعالميون ،والأدباءُّ ،
وغيرهم ِم َن ُ
ّ
ُ
خ�ص�صات.
في َ�ش ّتى ال َّت ُّ

الن ّجـــار
د /فــكــري عبــد المنـعــــم َّ

ال�شارقة
ق�سم ال ّلغة
كلية الآداب ،جامعة ّ
العربيةّ ،
ّ

وال�سالم على ر�سول اهلل� ،س ِّيدنا مح ّمد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين .وبعد ،ف� َّإن هذه المقالة ر َّبما
الحمد هللَّ ،
وال�صالة َّ
كثيرا من الآباء والأ َّمهات في الأُ َ�سر العرب َّية
ت ِّ
الرياح؛ ذلك � َّأن ً
ُجد ُف عك�س ال َّت ّيار في بحر العولمة الم�ضطِّ رب الأمواج ،الهائج ّ
ال يروقهم �أن يتعلَّم �أوالدهم (البنون والبنات) اللُّغة العرب َّية� ،أو يدر�سوا المق َّررات باللُّغة العرب َّية في المدار�س ،ويدفعون
أمر ُيدلِّل
بهم �إلى المدار�س الأجنب َّية منذ طفولتهم المبكّرة؛ ظنًّا منهم �أنَّهم ُي�سايِرون ركب الع�صر والح�ضارة� ،أو � َّأن هذا ال َ
االجتماعي ،و�أنَّهم لي�سوا ب�أقلّ �ش�أنًا من زمالئهم �أو جيرانهم �أو معارفهم الّذين �سلكوا هذا الطريق من قبل،
قي م�ستواهم
على ُر ِّ
ّ
أجنبي؛ �إر�شا ًدا
والفن ال
ويوجهونهم �إلى الإعالم
وخارجه،
يتحدثون معهم اللُّغة الأجنب َّية في البيت
لي�س هذا فقط ،بل �إنَّهم
َّ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
من َمد َر َ�س ِتهمِ ،
وح ْر ً�صا منهم على �أن ُيت ِق َن �أبنا�ؤهم هذه اللُّغة الأجنب َّية .ويا َللْعجب!
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دراســـات

قوانين
تطورةَ ،ت ْن َطبق عليها
وال ُّلغة
ُ
العربية ُلغ ٌة َّ
َّ
ب�شرية ُم ّ
تميزة ُم ّ

طور
وال ِع ْل ِم َم ٌ
عمول به ُمن ُذ القديم ح ّتى يوم ال ّنا�س هذا ،مع �أَ ْخ ِذ ال َّت ّ

الب�شرية الأخرى ا ّلتي َن َتع َّل ُمها و ُنعلِّمها ،و َن�س َتخ ِدمها في
ال ُّلغات
َّ

والخ َلفاء والأُ َم ��راء كانوا
�صطلحي في االعتبار.
والم
ُ
َ
�صري ُ
الع ّ
ّ
ون ِب َت ِ
�صاح ِة،
ُي ْع َن َ
ن�شئة �أوال ِده��م في البادي ِة؛ َكي َي ُ�ش ّبوا على ال َف َ

ِ
الح�ضارات .وقد َت َم َّي َزت
اال ِّت�صال وال َّتوا�صل ،و َن ْقلِ ال َّث
قافات و ِثما ِر َ
للب�شري ِة الخير الكثير .وت� ّؤدي
�ساق
و َثقا َف ًة �سامي ًة ،و ُترا ًثا
عظيما َ
َّ
ً

ت� ّأ�س ًيا ِب َت ِ
ن�شئة ر�سولِ ا ِ
ِ
الحديث
والعرب في َع ْ�صرِنا
هلل ﷺ.
ُ
مثلُ -ي ِإنجليزية،
أوالدهم �إلى بريطانيا لإِ ْتقانِ ال ُّلغ ِة ال
ً
ر�س َ
لون � َ
َّ

تعددة
بالطبع ،وظائف
عموما ،ومنها
ال ُّلغة
العربية َّ
توا�صلية ُم ّ
َّ
َّ
ً

الع ْليا.
�أو َي ْبعثو َنهم �إليها للح�صولِ على َّ
ال�شهادات ُ

العربية ب ٍ
وح َملت ِف ْك ًرا عمي ًقا،
ِكفاية َت
ال ُّلغة
وا�صلية ُم ْن َق َ
َّ
َّ
طع ِة ال َّنظيرَ ،

في حياة الفرد والمجتمع؛ ذلك �أ َّنها و�سيلة ُك ِّل َف ْر ٍد لل َّتعبي ِر عن

ال�سليم ُة في
وهذ ِه الفقرة ُترينا َ
ال�س َّ
ماعي ُة َّ
كيف ُت�سهِ ُم البيئ ُة َّ

ومطا ِلبِه وحاجا ِته وتجا ِربِه ِ
وخبرا ِته،
م�شاعرِه وعواط ِفه و�أفكارِه َ

�سمى بـ (االنغما�س
�إِ ْتقان ال ُّلغ ِة ،و َت َع ُّل ِمها بالفطر ِة ُ
والم َمار�س ِة� ،أو ما ُي ّ

إن�سانية ،وحافظة
و�أ َّنها -كذلك� -أداة ال َّتع ُّلم وال َّتعليم ،وذاكرة ال
َّ

�سم ُعها ِم ْن
غوي) ،كما َن َتع َّلم منها � َّأن ِّ
الطف َل ُيت ِق ُن ال ُّلغ َة ا ّلتي َي َ
ال ُّل ّ

عبر عليه �أَجيا ِلنا الجديدة
ال ُّتراث� .إ َّنها -باخت�صار -الج�سر الذي َت ُ

ُم ِ
الغ ِة وا لأدب .وقد
والب َ
حيطه ا ّلذي َي ُ
عي�ش فيه ،ال ِم ْن ُك ُت ِب ال َّنح ِو َ

العرو ُة
من الما�ضي �إلى الحا�ضر ،ومن الحا�ضر �إلى الم�ستقبل ،فهي ُ

مثل ،-و �أ�صبحواالجاهلي
الع ْ�ص ِر
أطفال
ً
َ�ش َّب � ُ
ِ
العرب في َ
ِّ
أ�صبح ْت
ِر ً
بار ا ُ
عراء َم�شهورينُ ،
و�ش َ
فو هين ،و� َ
وخ َطباء ُم َّ
جال ِك ً

عام ًة؛
خا�صة� ،أو بين �أفراد المجموعة
العربي
جتمع
الم ِ
َّ
ُ
َّ
الب�شري ِة َّ
ِّ

دون
م�صدر ال َّت ْقعي ِد ِل َتعليم ال ُّلغ ِة
ُل َغ ُتهم
العربي ِة فيما َب ْعدُّ ،
كل هذا َ
َّ
َ

وانت�ش َرت ال َّل َهجات
�ساء حا ُلها،
ويب ِعد ال ُّلغ َة
َي ُ
َ
ن�ش ُر ُل َغتهُ ،
العربيةَ ،ف َ
َّ

الب�شري
إن�سانية ،وال َي ِت ُّم االجتماع
اجتماعية �
فال ُّلغ ُة م� َّؤ�س�سة
ُّ
َّ
َّ

المدر�س ِة �أو الجامع ِة� ،أو غير ذلك ِم ْن �أماكنِ ال َّتع ُّلم.
�أَ ْن َي َ
ذهبوا �إلى َ

الب�شري بدون هذه ال ُّلغة.
وال َّتوا�صل
ُّ

�ادر ًة ِل ُ�صعوب ِة تو ُّف ِر َ�أ َدوا ِتها ،و َل ْم َي ْب َق لهم
وقد كانت الكتاب ُة ن� َ
ويح َفظ،
وي َ
�سمعَ ،
فه ُم َ
والعقل ا ّلذي َيعي َ
-حينئ ٍذ� -إ ِّل الأذن ا ّلتي َت َ

ال�شرقِ
فهمون َم ْن في
أ�صب َح َم ْن في َّ
ربما ال َي َ
المحلية ،و� َ
العربي ُّ
َّ
ِّ

الو ْثقى ا ّلتي ال انف�صام لها ،ومن خاللها َتقوى العالق ُة بين �أفرا ِد
ُ

ُّغوية:
والممارسة الل َّ
 -أطفالُ نا ُ

العربية؟ والإجاب ُة
حب
بال�س�ؤال الآتيَ :
َّ
كيف ُن ْر ِ�ض ُعَ �أ َ
بناءنا َّ
�أَبد�أُ ُّ

محم ٍد ﷺ
َت�أتينا ِم ْن �سير ِة َر�سو ِلنا الكريم
قول َع َل ْي ِه
حين َي ُ
َ
َّ
الع َرب َب ْي َد َ�أ ِّني
وال�سالمُ �« :
أوتيت َج َو ِام َع ال َك ِلم ،و�أَنا �أ ْف�صح َ
َّ
ال�صالة َّ

ذين َن َقلوا �إِ َلينا ال َّثقا َف َة
الرواة ا ّل َ
و َت َخ َّر َج ِم ْن مدر�س ِة (الأُ ُذن ،والعقل) ُّ
ِ�سالمي� ،إلى �أَن
الجاهلي ،والع�ص ِر الإ
العربي َة ُم�شا َفه ًة في الع�صر
َّ
ِّ
ّ
وي.
ا ْن َت َ�ش َر ال َّت ُ
دوين في َ
الع ْ�صر الأُ َم ّ

نتج ْت
العربية ُل َغة ال ِعل ِم والمعرف ِة َز َم ًنا
َظ َّلت ال ُّلغة
ً
َّ
طويل ،و�أَ َ

صاحب السمو حاكم الشارقة في لقطة تذكارية مع طلبة مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة

العربي َة .وقد �أَ َّث َر ُك ُّل
والجميع َي ْز ُعمون �أ َّن ُهم َي َت َح َّدثون ال ُّلغ َة
َغ ْربِه،
ُ
َّ
�صو�صا ،و�أَ َخ َذ
موما ،وتعليم ال ُّلغة
َّ
العربية ُخ ً
هذا على ال َّتعليم ُع ً
العربي ِة ،و َتحقي ِر
مومه ،بال َّتهوينِ ِم ْن َ�ش�أنِ
َّ
اال�ستعمار َين ُف ُث ُ�س َ
ُ
العامي ِة و َن ْب ِذ ال ُف ْ�صحى ،وغير ذلك .و َت َخ َّر َج ْت
والدعو ِة �إلى
ُم َعلِّميهاَّ ،
َّ

الدعو ُة �إلى
ال�ص ِّف
اليوم
ِ
وخارجه .و�أرى �أَ ْن َتم َت َّد َّ
َ
المدر�سي داخل َّ
ِّ

ٍ
المج َتمع،
حد ِث بال ُف ْ�صحى والكتاب ِة بها �إلى ِق
ال َّت ُّ
طاعات �أُخرى في ُ
ِعالم ب َِو�سا ِئله ،وال َف ِّن ِب�أَنواعه،
المتحركة،
الر�سوم
كالإ ِ
َّ
ِّ
وخا�صة ُّ
كو َن ِ َأل ْطفا ِلنا البيئ ُة
والأغاني ،و�إذاعة مباريات ُك َر ِة ال َق َدم؛ ِل َت َت َّ
ميع
المنا�سبة
والطبيعي ُة ل ُّلغ ِة ال ُف ْ�صحى ،فال ُ
الج ُ
َّ
ال�س َّ
ي�شع ُر َ
ماعية ُ
َّ
زيم ِة
بال َغراب ِة �أو َ
الخ َجلِ  .وبالهِ َّم ِة والعزيم ِة وعدم االنقيا ِد َ
لله َ
وا�ص ُل بال ُف ْ�صحى على َ�أ ْك َملِ َو ْجه.
الم ُ
ال َّن َّ
راد ،و َن َت َ
ف�سية َيتح َّق ُق لنا ُ

حد ًثا وقراء ًة وكتاب ًةُ .ث َّم
العام في
عف
� ٌ
ال�ض َ
أجيال ُتعاني َّ
العربي ِة َت ُّ
َّ
َّ
الخطيرِ،
القائمون على ال َّتربي ِة في العا َل ِم
َ�أ َح َّ�س
العربي ب َِهذا الأم ِر َ
َ
ِّ
الحلول،
وع ِق َدت الم�ؤتمرات ِل ُمناق�شة هذا الأم��ر ،وب��د�أَت َ
ُ
تظهر ُ

العربي ِة
بال�ضبط �أَ ْز َم ُتنا مع ال ُّلغ ِة
أين ت ْك ُم ُن
و�إذا
َّ
ت�ساءلتَ � :
ُ
َّ
المعلِّم �أو في ا ُلأ�سرة� ،أو في
الط ِ
كم ُن في ّ
الب� ،أو في ُ
ال ُف ْ�صحى؟ هل َت ُ
زم ِة ال ُّلغة
ُ
نظوم ُة ُك ُّلها م�س�ؤول ٌة عن �أَ َ
الم َ
المج َت َمع� ،أو في ماذا؟ �أقولَ :

وا�س ُت ِ
ر�ض ْع ُت في َبني َ�سعد بن َب ْكر» (�إحياء علوم الدين،
من ُق َر ْي�ش ْ

ور
لنا ح�ضار ًة عريق ًة
ا�ستمرت خم�س َة قرونَ ،
و�ص َّد َرت ال ِع َلم وال ّن َ
َّ
�سلمين،
والم
�إلى العا َل ِم ُك ّله،
َ
العر ِب ُ
َّ
وخا�صة � ّ
أوروبا ا ّلتي َت َل َّقفت ِع ْل َم َ

العربية
الد ّنان �إلى تعليم ال ُّلغة
وكان ِم ْن َبي ِنها دعو ُة د.عبداهلل َّ
َّ

الم�شهور ِة في ال َف�صاح ِة
وكا َنت قبيل ُة بني َ�س ْعد من القبائلِ َ

�ضاري �أو
الح
وحد َث
وغي َرت،
وتطو َرتَ ،
وطو َر ْتهَّ ،
ُّ
وبد َلت َّ
االنقالب َ
ُ
َّ
َّ

ِ
ريا�ض
مار�س ِة في مرحل ِة
ال ُف ْ�صحى للأطفالِ َ
طر ِة ُ
والم َ
الع َر ِب بال ِف َ

(دافعي ُته ِل َت َع ُّل ِم ال ُّلغ ِة �ضعيفة ،ولي�س لديه ال َّتوجيه
الطالب
العربي ِةّ :
َّ
َّ

طن من ُبطونِ قبيل ِة َهوازن
قديما؛ لأ َّنها َب ٌ
َ
ال�سليق ِة ً
والبيانِ و َنقا ِء َّ

الدكتور جمال حمدان
ال�ضياع
َّ
للع َر ِب على َح ِّد َتعبي ِر ّ
الح�ضاري َ
ُّ

قبائل
العربي ،مع
�سان
َ
ا ّلتي ُي ْح َت ُّج ِب َكالمها ،وعنها ُي� َؤخ ُذ اللِّ ُ
ّ
�أُ َخ َر ،هيَ ( :ق ْي�س ،و َتميم ،و�أَ َ�سدُ ،ث َّم ُه َذيل ،وبع�ض ِكنا َنة ،وبع�ض

يا�سية
وتغيرت الأح��وال
رحمه اهلل،-العلمي ُة وال َّث َّ
َّ
َّ
وال�س َّ
قافية ِّ

االبتدائية)،
أ�سا�سي (المرحلة
الأطفالِ وفي مرحل ِة ال َّتعلي ِم ال
ّ
ّ
تكون فيهِ ما ُقدر ُة الأطفالِ
الفطرية على
وهما المرحلتان ال َّلتان
ُ
َّ

ربوي،
والمعلِّ ُم ُ(يعاني من ِ
عدم َج َ
ال�سليم)ُ ،
غوي وال َّت ّ
ود ِة ال َّتكوينِ ال ُّل ّ
َّ

الغرب على
والم ْ�سلمين ،وان َت َ�ص َر
واالقت�صادية في بِال ِد َ
الع َر ِب ُ
َّ
ُ
وا�س ُت ِ
وبد�أَ الغازي
البالد
عم َرت
ُ
العربية ،و َت َق َّ�س َمتَ ،
َ
َّ
الع َر ِب بال ِع ْلمْ ،

اكت�ساب ال ُّل ِ
باع ِتماد ال ُّلغ ِة
وفعال ًة ،وذلك ْ
غات ما زا َلت ن�شيط ًة ّ

للغزالي ،دار المعرفة ،بيروت ،ج � ،2ص.)367 :

�صاح ِة
ائيين) .و�إ ُ
ّ
الم�شهورة بال َف َ
ِر�سال الأَوالد �إِلى الجِ هات َ
الط ّ
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هي في المدر�س ِة َطوال
وا�صلِ َّ
َّ
العربي ِة ال ُف ْ�صحى ُلغ ًة وحيد ًة لل َّت ُ
ال�ش َف ِّ

و�ض ِ
غوط الإِدار ِة والأَن�شطة) ،والأ�سرة (تف َّك َكت
َ
وكثر ِة �أعدا ِد َّ
الطلب ِةُ ،
االجتماعي» ،وان�شغ َل
ب�سب ِب ما ُيط َل ُق عليه «و�سائل ال َّتوا�صل
َ
ّ
والمج َت َمع َ(ي َت َح َّد ُث
بالع َملِ َ
رعاي ِة الأَطفالِ َ
الوالدان عن َ
وغيرِه)ُ ،
مــار�س  ٢٠٢٢م
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عليم في المدر�س ِة بال ُف ْ�صحى ،فماذا
َّ
العامية ،على حين َي ِت ُّم ال َّت ُ

كثيرا من ال ّن ِ
ا�س ِث َق َتهم في
قاوم ِة َ
تلك َ
ِم ْن ُم َ
الهزيم ِة ا ّلتي �أَ ْف َق َدت ً

وا�ص ِله
ال َّتوا�صلِ مع الأطفالِ وغيرهم ،فال َي ْ�ش ُع ُر ِّ
الط ُ
فل ِب َغ َ
راب ِة َت ُ

الح ِ
ربوية ( ُتنادي ب َِع َد ِم ِ
فظ
أطفال َّ
َي َتع َّل ُم ال ُ
والط َلبة؟) ،وال ُّنظُ م ال َّت َّ

�أَن ُف ِ�سهمِ ،
عربي ،وا ْن َج َرفوا مع
أفقد ْتهم ِث َق َتهم في ُك ِّل ما هو
وم ْن َث َّم � َ
ّ

وا�صلون فيما َبي َن ُهم
جتمع َي َت
بال ُف ْ�صحى؛ �إِ ْذ َ�س َيجِ ُد ُم َ
الم ِ
َ
عظ َم �أَفرا ِد ُ

مثل ،مع � َّأن ِ
الم َل َك ِة
فظ َيخ ِد ُم ال ُّلغ َة
الح َ
ً
العربي َةُ ،
َّ
وي�سهِ ُم في تكوينِ َ
الم ْثلى ِل َتحقيق
غوي ِة) ،والإع�لام (ال َيجِ ُد فيه َّ
ال ُّل َّ
الط َل َب ُة البيئ َة ُ
الم َل َك ِ
ات ال ُّلغوية).
ال�سليم،
ٌ
ال�س ِ
ال�س َ
ماع ال ُّل ِّ
ماع �أبو َ
ومعروف � َّأن َّ
غوي َّ
َّ
والح ّل لدى ك ّل ه�ؤالء .بالإِ�ضاف ِة �إلى ال َق ِ
الم ْلز َِمة
ال�س َّ
َ
يا�سية ُ
رارات ِّ
عثمان
لل َّتعاملِ بال ُف ْ�صحى في ك ِّل ِقطاعات الحياة .وفي الأَ َثر عن
َ
 قال�( :إ َِّن ا َ
بال�سلطانِ ما ال َي َز ُع
بن
عفان ُ
َ
هلل َل َي َز ُع «يدفع» ُّ
بال ُقر�آن).

ال َّت ّيار نحو تقلي ِد الأَجانب في ُك ِّل �شيء!

-4العرب َّية � ٌ
عم ِله .وال
أمانة َنتَح َّملُها جمي ًعاُ :ك ٌّل في َ

ربيَ :ف َهذا
-8االهتما ُم ِب�أَ َد ِب الأَطفالِ في العال َِم ال َع ِّ

وحد ُهم،
المخ َت ّ�صين في ال ُّلغة
العربي ِة َ
َيجِ ُب � ُ
َّ
إلقاء الم�س� َّ
ؤولية على ُ

�صو�ص
ذلك ِم ْن ِخاللِ اختيا ِر ُن
ٍ
كون َ
وي ُ
قيفي ٌة ُمهِ َّمةَ ،
الأَ َد ُب �أَدا ٌة َت ْث َّ

العربي ِة
ينظمون وي�أخذون ب�أيدي الآخرينَ .ف ُمعلِّ ُم ال ُّلغ ِة
و�إِ َّنما هم ِّ
َّ
مين الآخرين في
في المدر�س ِة ً
المعلِّ َ
يوج َه �إخوا َنه ُ
مثل علي ِه �أَ ْن ِّ
وي ِ
�ساع َدهم في ال ُّنطقِ وال ِكتاب ِة وال َّتدقيقِ
المخت ِل َفةُ ،
خ�ص�صات ُ
ال َّت ُّ
غوي.
ال ُّل ّ

حياء الل ِ
ِ
العربي ِة الفُ ْصحى
ُّغة
 ماذا ن َْف َع ُل ِإلَّ

على َأ ْل ِسنَ ِة َأ ْط ِ
فالنا؟

باخ ِت�صار -ما ي�أتي:هذا ت�سا�ؤل مهم ،و�أَق َتر ُِح للإجاب ِة عنه
ْ

ِ
در�س ِة
بالحفظَ :ف َي ْن َبغي
-1اهتمام الأُ���س��ر ِة وال َم َ
ال�ص َغر �إلى ِح ْف ِظ ال ُقر�آنِ الكريم ،والأحاديث
توجي ُه �أوال ِدن��ا من ُذ ِّ
وال�شعر العربي ،وال مانع ِم ْن ِح ِ
ٍ
كالم
فظ َم
بويةِّ ،
قطوعات ِم ْن ِ
ال َّن َّ
ّ

ذلك على
لوطي ،وغير ِِهما.
ويكون َ
ُ
افعيَ ،
كبا ِر الأُ َدباءَّ ،
والمن َف ّ
كالر ّ

راحل العمر بال َّتدريجِ .
َم ِ
الكالم
كم ُة تقول :اح َف ْظ َت ُق ْل؛ ف�إِ َّنما
ُ
والح َ
ثر ِة ِ
قر ُر
وح ُ
غوي ِة َي ُ
َ
الم َل َك ِة ال ُّل َّ
من الكالمُ .
�صول َ
كون ِب َك َ
الح ْف ِظ كما ُي ِّ

وتفعيل ال ِ
أهداف ا ّلتي
ِحياء َدو ِر ال َمجا ِم ِع اللُّغو َّية:
ُ
�-5إ ُ
�أُ ِ
الدكتور
ال�شارقة ّ
مو حاكم ّ
ال�شيخ ّ
ال�س ِّ
ن�ش َئ ْت من �أَ ْج ِلها( .ول�صاحب ُّ
حم ٍد
ور ب��ا ِر ٌز في هذا
ُ�سلطان بن ُم َّ
القا�سمي -حفظه اهللَ -د ٌ
ّ
والعالمي ،و�أدعو اهلل له
إقليمي،
المحلي ،وال
الم�س َتوى
المجالِ على ُ
ِّ
ّ
ّ
بال َّتوفيق ،و� ْأن يجع َل ذلك في ميزانِ َح َ�سنا ِته).

�سل�س ِ
َحرك َِة
�-6إ ُ
ِنتاج �أو تَرجمةُ ُم َ
الر�سو ِم ُ
المت ِّ
الت ُّ
إيجابي ٍة ،وهذه
تائج �
الفُ�صحى:
ُ
بالعرب َّي ِة ْ
َّ
أتي ِب َن َ
ويمكن � ْأن ي� َ

عو ُد ُهم
غوي َة َ
الم َل َك َة ال ُّل َّ
ِم َن الو�سائلِ ا ّلتي ُت َر ّبي َ
عند الأَطفالِ  ،و ُت ِّ
والح َر ِ
كات
تاب َع ُة الم�ضمونِ
على ال ُّن ْطقِ بال ُف ْ�صحى.
ْ
ولكن َي ْن َبغي ُم َ
َ

ثيرها
الم َل َك ُة كامن ٌة في ُك ِّل �إِن�سانٍ
ابن خلدون .وهذ ِه َ
طبيعي ،وال ُي ُ
ٍّ

إ�سالمية.
العربي ِة ال
ذلك مع َثقا َف ِتنا وعادا ِتنا
ال َّت
وافق َ
�صويرية؛ ِل َي َت َ
َّ
َّ
َّ

ياج
-2زي��ادة الوعي ب�أهم َّية اللُّغة العرب َّيةَ :فهِ ي ِ�س ُ

عب وال َّت ْدمير ،وهذا
الع ْن ِف
ثير منها
والر ِ
َّ
يقوم على ُ
ُ
وال�ض ْر ِب ُّ
َف َك ٌ
عك�سي ٍة في ُ�س ِ
لوك َ�أ ْوال ِدنا.
أمر ي�أتي ِب َنتا ِئ َج
َّ
ال ُ

� ّإل ِ
ثر ُة ال ّترداد.
الحفظُ َ
وك َ

ِ
ِن�سان ِب َغي ِر
ُهو َِّي ِتنا ،ورم ُز ِع َّز ِتنا ،وحافظ ُة
تاريخنا و ُترا ِثنا ،و� َّأن الإ َ
الريح.
ُل َغ ِت ِه ال ّأم ُي�صب ُِح ري�ش ًة في َم َه ِّب ّ

َّحدث
بالفُ�صحى ،وعدم التَّهوينِ
-3الإقبال على الت ّ
ْ
ف�سي ِة ،وال ُب َّد
ِم ْن �شَ ْ�أ ِنها :وهذا ال َّت ُ
جع ُلنا َن ْ�ش ُع ُر ب َ
هوين َي َ
زيم ِة ال َّن َّ
ِاله َ
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�سلوب ذا ِته.
َّ
بالطري َق ِة َن ْف ِ�سها ،والأُ ِ

ُّغة العرب َّي ِة على طَ ل ِ
�ض الل ِ
َبة جمي ِع الكُل ّيات في
-7ف َْر ُ
غوي ا ّلذي
ال ِبال ِد العرب َّي ِة :وهذا ال ْأم ُر َ�س ُي َن ّمي َمح�صو َلهم ال ُّل َّ
أدبي في
َت َع ّل ُ
و�س َي ْن َع ِك ُ�س � ً
موه في ِ�ص َغرِهمَ ،
إيجابا على �إِ ْنتاجهم ال ّ
غوي ِة في
رح َل ِة ُ
همة ،بالإ�ضاف ِة �إلى ُقدر ِتهم ال ُّل َّ
الع ْم َّ
الم َ
ري ِة ُ
هذ ِه َ
الم َّ

ِ
ٍ
�شائقة وج ّذ ٍ
ٍ
الم َق َّر ِ
را�سي ِة في
ابة
ري ٍة)
رات ِّ
الد َّ
عري ٍة و َن ْث َّ
(�ش َّ
وراقية في ُ
َم ِ
عم ُل على َ�ص ْقلِ
المخ َت ِل َفة .وهذه ال ُّن�صو�ص ال َّ
راحلِ ال َّتعلي ِم ُ
أدبية َت َ
ِ
غوي ،و َت ْن ِمي ِة خيا ِلهم،
غوي ِة للأطفالِ  ،و�إِغنا ِء
الم َل َك ِة ال ُّل َّ
َ
قامو�س ُهم ال ُّل ّ
وا�صلِ
ودف ِعهم �إلى الإب� ِ
�داع واالبتكارِ ،و�إث��را ِء ُق ُدرا ِتهم على ال َّت ُ
هذيب
المج َت َم ِع ا ّلذي َي
عي�شون فيه ،بالإ�ضاف ِة �إلى َت ِ
َ
بال ُف ْ�صحى مع ُ
ِ
و�سلوكهم واتجاها ِتهم.
طبائ ِعهم وعواط ِفهم
العربي ِة ،ومحاول ُة
هو�ض بال ُّلغة
يا�سي :فال ُّن ُ
-9القرار ّ
ال�س ّ
َّ
يكون ِب َقرارٍ
يكون بالأماني ،وال ُ
الر ّنانة ،و�إ َّنما ُ
�إحيائها ال ُ
بالخ َط ِب َّ
ابع.
وي َن َّفذُ ،
يا�سيُ :ي ْ�ص َدرُ ،
وي َت َ
ِ�س ٍّ

الدو ِر
الح�ضاري :وهنا �أُ�شير �إلى � َّأن ال ِع ْلم
-10ا�ستعادة َّ
ِّ
العربي ِة ُم� َّ�د َة َخ َ ِ
هبي
تحدث بال ُّلغ ِة
َّ
َّ
م�سة ُق��رون �إِب��ان الع�صر ال َّذ ّ
العربي ِة
إ�سالمية (132هـ 656-هـ) .وب�إحيا ِء ال ُّلغ ِة
للح�ضارة ال
َّ
َّ
العربية
إ�سالمية .وال ُّلغة
العربية ال
ا�ستئناف ح�ضار ِتنا
ن�ستطيع
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
يب فيها �إِطال ًقا،
جديرة ب�أن َت َّت ِ�س َع ِل ُك ِّل العلوم والمعارف ،وال َع َ
العربية:
وهلل َد ُّره �شاعر ال ِّنيل حافظ �إبراهيم حين قال على ل�سان
َّ

َاب ا ِ
هلل َل ْفـظً ــــا َوغَ ا َي ً
ــــة
َو ِ�س ْع ُت ِكت َ
ــن � ٍآي بــــ ِ ِه َو ِعظَ ِ
ــــــات
َو َما ِ�ض ْق ُت َع ْ
َيف �أَ ِ�ضيقُ اليو َم َع ْن َو ْ�ص ِف �آل ٍَـة
َفك َ
َــر َع ِ
ــــات
َو َت ْن ِ�سيــــقِ �أَ ْ�س َمـــــاءٍ ِل ُمخْ ت َ
ر�سلين،
و�سبحان ِّ
رب ال ِع َّز ِة َع ّما َي ِ�صفون ،و�سالم على ُ
رب َك ِّ
الم َ
رب العالمين.
ْ
والحم ُد اهلل ِّ
مــار�س  ٢٠٢٢م
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��د
��م �
ِق ْ
��ر َق ِ
ُ
���ف ب��ال��ح��ج��ونِ َف�� َث َّ
أط��ي��ب َم ْ

َ
���د
���ح��� َّم ِ
زوج ُم َ
ل��خ��دي��ج��ة ال����غ����راءِ ِ

ُ
ال�����ش��ري��ف��ة وال���م���ط���ه���رةُ ال��ت��ي
ت��ل��ك

���ه
�إ ْذ َخ���فَّ���ف ْ
�������ه َو َع���ن���ا ِئ ِ
����ن َر ْو ِع ِ
َ���ت م ْ

أر���ش��د
ذات ال�صني ِع ا ل
ِ
���م بها ِ
�أَ ْع ِ
���ظ ْ

ب��م��ح��ب��ة
�������ص���ه���ا
ٍ
����ي ي���خ ُّ
ك������ان ال����ن����ب ُّ

ت�سمو على ِّ
الفرقد
ال�شعرى و ن��ج ِ��م
ِ

����ر�ؤٌ
ْ
ق��ال��ت ل��ه  :ك�لا  ،ف�لا َي��خْ ��زى ا ْم ُ

مق�صد
���ح
ِ
ق���د ك����انَ ل��ل��م��ل��ه ِ
��وف �أن���ج َ

���د ك��ل��م��ا ي��� َّم��� ْم��� َت���هُ
وح���������راء ي�������ش���ه ُ
ُ

َو َم����كُ����ثْ����تَ
��د
���وة وت��ع�� ُّب ِ
ِ
ف���ي���ه ل���خ���ل ٍ

�أب�����دى ان�����ش��راح��ا وارت���ي���اح���ا ل��ل��ذي

�������د
ت���ت���ل���و ُه م��ع��ت�����ص�� ًم��ا
أوح ِ
ٍّ
ب������رب � َ

��ل
�������ص���ر ث����م
����ر ب���ن
ف���ت���ح م��ق��ب ٍ
ٍ
ٍ
�أب���������ش ْ

م��ن خ��ال��ق��ي ُم�� ْع��ل��ي م��ق��ا ِم َ
��ك ف��ي غ ِ��د

َ
خ���دي���ج���ة ال���ك���ب���رى ال��ت��ي
هلل د ُّر
َ
قد كان مي�سرةُ
جهينة الأخبا ِر
الغالم
ُ

��������ر ِّد ِد
ف����اح ْ
����ت ���ش��م��ائ�� ُل��ه��ا ل���ك���لِّ ُم َ

�����ص��ب ُ
عي�شها
ُ����س��� َّرتْ ب��ه��ا ال��دن��ي��ا و�أخ
َ
ً
ً
ورزان�������ة
م���ك���ان���ة
خ���ي���ر ال���ن�������س���اءِ
ُ

�����س��ن َم��قْ�� َع ِ��د
ق��د ب��� َّ��ش��ر ال���ب���اري ب���أح ِ
����د
ل����م َت��لْ�� َق��ه��ا ي���و ًم���ا
ب���وج���ه �أَنْ���� َك ِ
ٍ
ْ

العجيـبة
رحلة ال�شا ِم
ي��روي لها عن
ِ
ِ

و���س��ل��ي��ل ُ��ة الأم���ج���ا ِد ُ
�������س����ؤْ َد ِد
ذات ال ُّ

�إن ال�����خ�����وارقَ ق���د ج�����رتْ ل��م��ح��م ٍ��د

ُ
ج��ب��ري��ل �أح���م���دَ ب��ال��ه��دى
ل��م��ا �أت����ى

����ر َّد ِد
ه��� َّب ْ
ل���م َت���� َت َ
���ت �إل����ى الإي����م����انِ ْ

َّ���د
����ر ُم���فَ���ن ِ
م����������ار�أتْ ع���ي���ن���ا ُه غ����ي َ
��د
ظ���لُّ ال�����س��ح��اب ِ��ة ع��ن��هُ ل��ي��� َ��س ِب���أَ ْب�� َع ِ

وت����دفُّ����قُ
ال���ب���رك���ات ع���ن���دَ م�����س��ي ِ��ر ِه
ِ

ال��ت��ق��ي��ة وال���ن���ق���ي ُ
ُ
���ة َخ����لَّ����دَ تْ
ه����ذي
ُ
وح�����ق َ
واهلل َف َّ
َّ�����ق ُ����س����ؤْ َل���ه���ا
�����ض��ل��ه��ا َ

�صحيفة َع ْ�س َج ِد
ذك��رى ُت َ�س َّط ُر ف��ي
ِ
ُ
َّ��دي
����ده����ا ب��ال��م��الِ
��ق ال��ن ِ
َو�أَ َم َّ
وال��خ�� ُل ِ

���د
ب���ل���دة �أ ْو
ف���ي
���د َف ِ
ٍ
ٍ
ق���ري���ة �أو َف ْ

ع����د خ�����ص��ال��ه��ا
َل����� ْو �أَنَّ����ن����ي ح����اول ُ
����ت َّ

ق��د ك���انَ ِم ْ��ن
ُ���س�� َّرتْ خ��دي��ج ُ��ة ب��ال��ذي ْ
ف��دع��تْ��هُ دع��و َت��ه��ا ال��ك��ري�� َم َ
��ة ل��ل��زوا

���د
أم����ر ال
���ج ِ
� ِ
ِ
ِ��ي الأ ْم َ
أم���ي���ن ال��ه��ا���ش��م ِّ

َ
المن َْ�ش ِد
��ن
عجز الل�سانُ ع ِ
المديح ُ
ِ

�����س�� ِع ِ��د
ِج ب
ِ
�����ص��دق ع ٍ
����زم واخ��ت��ي��ا ٍر ُم ْ

حبيبة الـمختا ِر
الجنانِ
ِ
طوبى ل�سيد ِة ِ

��ح��فُّ��ه��ا
ب�������ش���رى لأ ِّم ا ل���م����ؤ م���ن���ي���ن َت ُ

ت����روح وت��غ��ت��دي
��ة ال���م����أوى
ف��ي ج��ن ِ
ُ

���د
وال������ه������ادي ال�������ش���ف���ي��� ِع ال�������س��� ِّي ِ

القطيعة
زمن
ِ
�صبرتْ على ال�ل�أواءِ في ِ

ِ��د
��ج��ه ِ
�����س�� َت�� ِب ِّ
ال��م ْ
��د ُ
وال���ح�������ص���ا ِر ُ
ال��م ْ

ول��دتْ لهُ الأطها َر والأخ��ي��ا َر والأقما َر
���م َت ْ
ِ��م
ِ��م
ِ
و���ص�لاح��ه ْ
������أ ُل ف��ي ت��ه��ذي�� ِب��ه ْ
ل ْ

����د
����ح���� ِت ِ
�����ص����ف����و َت����ن����ا ك�����������را َم ال���� َم ْ

ك���م �آزرتْ
محنة
خ��ي��ر ال�����ورى ف���ي
ٍ
َ
ْ

ج���ه���دً ا ف���ك���ان���وا �أن���ج��� ًم���ا ل��ل ُ��م��ق��ت��دي

���د
��رب ك��ب��ح ٍ��ر ُم���زْ ِب ِ
أم������ر م�����ض��ط ٌ
وال ُ

���در����س���ة على
���ر م
ب���ي ُ
ٍ
���ت ال���ن���ب���و ِة خ���ي ُ

وا����س���تْ���هُ ب��ال��ق��ولِ ال�����س��دي ِ��د وح��ك��م ٍ��ة
َ

�����ل َو َت������������ َو ُّد ِد
وع����ن����اي����ة َو َت����� َب����� ُّع ٍ
ٍ

ال��م��ه��ي��م��ن �أُ َّم�����ن�����ا و�أث���ا َب���ه���ا
رح������م
ُ
َ

��ج��ه��ا َي�� ْه�� َت ِ��د
وج ِ
����ه ال��ب�����س��ي��ط ِ��ة م��ن َي�� ِل ْ
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َ
�������������ز ِّو ِد
ب�������الأ��������س�������را ِر خ����ي����ر ُم

أع��������ذب َم������� ْو ِر ِد
�������ص���را و�أن�����ه�����ا ًرا و�
ق
َ
ً
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تعد ٍ
أهمها �أ َّنها ُلغ ُة
ربي ِة ِم ْن �أمورٍ ُم ِّ
أهم ّي ُة ال ُّلغ ِة َ
َت ُ
الع ّ
نبع � ِّ
دةُّ � ،

ُّ
ربي ِـة
غــة
ل
تعليـــــم ال
ِ
ُ
العـ ّ
َ

الدينِ  ،وحامل ُت ُه ،و�أدا ُت ُه،
عاء ِّ
الو ْح ِي و ُلغ ُة ال ُقر�آنِ ال َكري ِم ،فهِ َي وِ ُ
َ

مكن ِل ُلم�سل ِم � ْأن
الدينِ  ،وال ُي ُ
والآل ُة ا َّلتي ال ُي�ست ْغنى َع ْنها في َهذا ِّ
إ�سالم بِال َ�ص ٍ
الة ،وال
�سلما � َّإل ب َن ٍ
َي َ
�صيب َق َّل ِم ْنها �أو َك ُث َرَ ،فال � َ
كون ُم ً

غيــرهـــا
للنّ
َ
اطقيـــن ِب ِ

ستقب ِل
والم
َب َ
َ
ين الماضي ُ

�شر َفها ا ُ
هلل ُ�سبحا َن ُه ب� ْأن
َ�صال َة بِال قر�آنٍ  ،وال ُقر� َآن �إال ب
ّ
ِالعربي ِةَّ ،
وجع َلها مالزم ًة للقر�آنِ في َو�ص ِف ِه.
َجع َلها َك َ
ذلكَ ،
قال ا ُ
هلل َتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ف َق ْد َ

د /عبد الحليم عبد اهلل
جامعة �أرداهان

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{
«ف�صلت»3-1 :

وقال ج َّل جال ُل ُه} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
َ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ { «ال�شعراء»195-192 :

�ال َتعالى �أي��� ً��ض��ا} :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
وق � َ

ﮊ{ «الزخرف»3 :
�ص ا ُ
هلل َتعالى
ذلك في ثماني ِة َم
وك َ
َ
َ
وا�ضع ِم َن القر�آنِ الكري ِم َن َّ

أمر ال َي ْخفى على �أح ٍد.
ربي ِة ال ُقر�آنِ َ ..
فيها على َع ّ
وهذا � ٌ

ر�ضا و َتع ُّل َمها
الم
فجعلوا َط َلبها َف ً
َ
الحقيق َةَ ،
�سلمون َهذ ِه َ
و َق ْد َف َ
هم ُ

بي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فكا َن ْت
ِم َن ِّ
الدينِ َ ،و َم َح َّب َت َها ِم ْن َم ّ
حب ِة ال َّن ِّ
ِ
عر ُف
زل
ولم َت ْ
�صاحب َة المكان ِة ُ
العلياَ ،
والمقام ال ْأ�سمى ،فبِها ُي َ

كان ُم َّت�ص ًفا ب ِ
ِخم�س
فالطبق ُة الأولى
َّ
وه ْم ُك ُّل َم ْن َ
(العلماء) ُ
ُ
َ�ص ٍ
فات:

ر�شي ِة بال َّتع ُّل ِم
1ـ � ْأن َي َ
كون عار ًفا بال ُّلغ ِة َ
ربي ِة ُ
�ضري ِة ال ُق ّ
الم ّ
الع ّ
والمزاول ِة َمعرف ًة كافي ًة.
ُ

لكتاب ا ِ
تباد ِر من
كون قار ًئا
ِ
هلل َتعالى ق��راء َة ٍ
ْ � -2أن َي َ
للم َ
فهم ُ
أ�سباب ال ُّنزولِ .
مع ِّ
الع على � ِ
االط ِ
َمعاني ُمفردا ِت ِه و َتراكي ِب ِه َ
مت�ضلعا في ال�سنة النبوية المدونة على عهد التابعين
كون
ْ � - 3أن َي َ
ً
وتابعيهم �أو تابعي تابعيهم.
بي و�أ�صحا ِب ِه و�أحوالهم
كون
وا�سع ِّ
االط ِ
ْ � - 4أن َي َ
َ
الع على �سير ِة ال َّن ِّ
المعتبر ِة.
من ُك ِ
ال�سير ِة ال َقديم ِة وال َّت ِ
واريخ ُ
تب ِّ

كون َ�ص ِ
يف�سد ِذه َن ُه بِالمنطقِ
اح َب َعقلٍ
فطري لم
�سليم
ٍ
ْ � - 5أن َي َ
ْ
ٍّ
والجدلِ .
عالم �أو َف ٍ
كون عا ِر ًفا
َّ
محد ٍث � ْأن َي َ
فال�شرطُ ال َّأو ُل ل ِّأي ٍ
قيه �أو ّ

العربي ِة.
ليعا في ال ُّلغ ِة
َ�ض ً
ّ

يني ِة َف َق ْط،
أهمي ِة ِّ
أهمي َة ال ُّلغ ِة َ
ربي ِة ال َت ُ
الد ّ
نبع ِم َن ال ّ
الع ّ
على � َّأن � ّ

ثين بِها �إ ْذ ت�أتي في
نبع � ً
تحد َ
الم ِّ
أي�ضا ِم َن ال ُكتل ِة َ
ب ْل َت ُ
�شري ِة ِل َع َد ِد ُ
الب ّ

أكرم
رب
آخرين و� ِ
لين وال َ
عر ُف �س ّن ُة خي ِر ال ّأو َ
َ
ِك ُ
تاب ِّ
العالمين ،و ُت َ
أحب ا َ
محم ًدا،
و َق ْد َ
عالبيَ :
هلل َتعالى � َّ
«م ْن � َّ
أحب ر�سو َل ُه ّ
قال ال َّث ّ

عام  2015بـ  295مليون ٍ
�ضاف �إ َليهم  246مليون
كلغة �أُولى ُي ُ
ِ

العرب � َأح َّب
ومن � َأح� َّ�ب
�سول
الر َ
أحب َ
ربَ ،
َ
َ
الع َ
العربي � َّ
وم ْن � َأح� َّ�ب َّ
َّ
وم ْن
زل � ُ
العربي َة التي بِها َن َ
الع ِ
أف�ضل ال ُك ِ
رب َ
تب على �أ ْف�ضلِ َ
والعج ِمَ ،
ّ

وم ْن
� َأح َّب
و�ص َ
العربي َة ُع ِني بِهاَ ،
وثاب َر ع َليهاَ ،
همت ُه �إليهاَ ،
ّ
رف َّ
�سن َ�س ٍ
داه ا ُ
ريرة في ِه،
رح
إ�سالمَ ،
هلل لل ِ
آتاه ُح َ
�صدر ُه للإيمانِ و� ُ
َه ُ
و�ش َ
َ

خير
ير الم َللِ ،
الر�سلِ  ،وال َ
َ
اعت َق َد � َّأن ّ
والعرب ُ
إ�سالم َخ ُ
محم ًدا ﷺ ُ
خير ُّ
خير ال ّل ِ
فه ِمها ِم َن
غات والأل�سن ِة ،والإ ْق َ
بال على َت ُّ
الأم ِمَ ،
والع ّ
ربي َة ُ
الديان ِة؛ �إ ْذ ِه َي �أدا ُة ال ِعل ِمِ ،
إ�صالح
و�سبب �
الدينِ ،
ِ
فتاح ال َّتف ُّق ِه في ِّ
ِّ
وم ُ
ُ
ِ
المعا�ش والمعا ِد».
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ِ
والعام ُة»
لماء وال ُق ّر ُاء
ثالث
مراتبُ :
الع ُ
َ
ّ

المندرينِ
يث َع َد ُد
الرابع ِة
عالميا ِم ْن َح ُ
المتحد َ
ثين بِها َب َ
ِّ
ًّ
عد َ
المرتب ِة َّ

حقين.
ابقين ّ
والل َ
ال�س َ
ّ
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عالم
الزما
لماء ً
و ِل َ
و�ضروريا ل ِّأي ٍ
ذلك َجع َلها ُ
الع ُ
ًّ
أ�سا�سا ً
�شرطا � ً
عندنا على
كون عا ِل ًما ،ف َق ْد قالواّ �« :إن
َ
ِم َن العلما ِء ِل َي َ
الم�سلمين َ

اطقين بِها في
عدد ال ّن
إنجليزي ِة وال
يني ِة وال
َ
قد ُر ُ
إ�سباني ِة� ،إ ْذ ُي َّ
ِّ
ّ
ّ
ال�ص ّ

ٍ
ٍ
ثين بِها �إلى  541مليون،
�صل
كلغة
ثانية وب َذ ِل َك َي ُ
تحد َ
ُ
الم ِّ
مجموع ُ
�صعبا في ك ِّل َمناحي
رقما
وهذ ِه الكتل ُة
الب�شري ُة َّ
َ
ال�ضخم ُة ُت ُّ
ً
عد ً
ّ
والع�سكري ِة.
يا�سي ِة
االقت�صادي ِة
الحيا ِة
ّ
وال�س ّ
ّ
ّ
واالجتماعي ِة ّ

جهو ُد علماءِ
َعليم ال َعرب ّي ِة:
َ
الم�سلمين القُدامى لتَي�سيرِ ت ِ

العربي ِةِ ،
وم� ْ�ن َذ ِل� َ�ك ما رواه
الخلفا ِء ال ّنا�س ب َتع ُّل ِم
• � ْأم� ُ�ر ُ
ّ
�ضي ا ُ
وه ْم
عمر بنِ
هدي «ب� َّأن
الخط ِ
ّ
أتاه ْم ُ
هلل عن ُه ـ � ُ
ال َّن ُّ
َ
كتاب َ
اب ـ َر َ
العربي َة».
أ�شياء ،و َذ َك َر في ِهَ :تع َّل ُموا
ِب�
َ
َّ
أمر ُهم ِب� َ
أذربيجان ي� ُ
مــار�س  ٢٠٢٢م
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عري
بن
الخط ِ
ّ
عمر َ
اب ك َت َب �إلى �أبي مو�سى ال ْأ�ش ِّ
َكما ُروِ َي � َّأن َ
َر ِ�ض َي ا ُ
ال�س َّنة ،و َتف َّقهوا في ال ُّلغ ِة
هلل َع ْنهماّ �« :أما َب ُ
عد :ف َتف َّقهوا في ُّ

العربي ب ِال َّن َب ِط ِّي وال َت َقى
الدواوين ،فاخت َل َط
ود ِّون� ِ�ت
ال
ُ
أم�صارُ ،
ُ
ُّ
ين �أخالطُ الأم ِم و�سواقطُ البلدانِ ،
الحجازي
الد َ
بالفار�سيَ ،
ودخ َل ِّ
ُّ
ِّ

ٍ
وفي
العربي َة ف�إ َّنها
قالَ « :تع َّلموا
� أ ّن ُه َ
مر ُ
ّ
آخر َعن ُع َ
حديث � َ

ِ
ِ
والحديث َع ْن
وفق مخارجِ ها
بترتيب
العلماء
قام
َ
ِ
الحروف َ
ُ
لذلك َ
�صفا ِتها ُمن ُذ ٍ
غويين في المعاج ِم
محاوالت ال ُّل
فكانت
وقت مبكرٍ،
َ
ُ
ْ

عربي»
و�أعرِبوا ال ُقر� َآن ،ف�إ َّن ُه
ٌّ

رائ�ض ف�إ َّنها ِمن ِدي ِن ِكم».
ِمن دي ِن ِكم ،و َتع َّلموا ال َف َ

أ�سا�سا
• ال ُ
أمر بتع ُّل ِم ال ِقراء ِة والكتاب ِة وال َّلذينِ َ�ش ّكال ركيز ًة و� ً

العلوم.
لباقي
ِ

�صدي لظاهر ِة
و�ضع
•
ِ
ربي ِة ولل َّت ّ
العلوم ل َتي�سي ِر تع ُّل ِم ال ُّلغ ِة َ
ُ
الع ّ

ال ّلحنِ  ،و َتم َّث َل َذ ِل َك بـ:

العوام»
حن في �أل�سن ِة
الخلل في
فو َق َع
ُ
ِ
الكالم ،وبد�أَ ال ّل ُ
ِّ

�اوالت ال ُّنحا ِة َك�سيبوي ِه،
أحمد
كالخليلِ بنِ � َ
الفراهيدي ،وم��ح� ُ
ِّ
وال�شاطبي.
الج َزر ِِّي َو َم ِّك ٍّي
ُ
ومحاوالت ال ُق ّرا ِء كابنِ َ
ِّ

ِ
ِ
عد
حدوث
أ�سباب
جاء ُ
الحروف) التي ُت ّ
ثم َ
ابن �سينا في ر�سال ِت ِه (� ُ
ّ
ِ
ِ
الد ِ
أ�صوات
الحروف وال
مخارج
فتناول
ر�س؛
َ
مهما في هذا ّ
َ
م�صدرا ًّ
ً

ٍ
علي
ؤلي
 .1والد ِة عل ِم ال َّنح ِو على َي َدي �أبي الأ�سو ِد ُّ
بتوجيه من ِّ
الد� ِّ
اغبين في تع ُّلم
�ستقيم ب ِه
طالب ح ّتى َي
بنِ �أبي
ٍ
ُ
الر َ
َ
ل�سان الأعاج ِم ّ

كو ِ
العملي َة
الحنجر ِة واللِّ�سانِ  ،وا�ص ًفا
و�صفا ِتها؛
نات َ
ً
ّ
�شارحا ُم ِّ
ِ
أ�صوات وال��ح� ِ
ِ
للحروف
ف�صل
�ص
الع�ضوي َة لل
ً
خ�ص َ
�روف ،كما َّ
ّ

ِ
العرب ب�ضرور ِة َتي�سي ِر َتعلي ِم
إح�سا�س
ومما ُيحكى -في مجالِ �
ِ
وكان رج ًال
�سعد ـ
َ
مر ِب ِه ٌ
العربي ِة للأعاج ِم َّ � -أن �أبا الأ�سو ِد ُّ
َ
ؤلي ّ
الد� َّ

ِ
وت�صنيف المعاجِ ِم ،ولم َيكونوا
ِجمع ال ُّلغ ِة
لماء ب ِ
قام ُ
الع ُ
ثم َ
ّ

ربي ِة و�إتقانها.
ال ُّلغ ِة َ
الع ّ

مالك يا
قال:
ٌ
فر�س ُه َ -ف َ
الب�صر َة َم َع �أه ِل ِه ُ
وه َو َي ُ
فار�سيا َق ِد َم َ
ًّ
قود َ

الظ ْل ِع
�ضالع «وهو يريد:
فقالَ :فر�سي
�سعد؟ �أال
ظالع من َّ
تركب؟ َ
ُ
ٌ
ٌ
ُ
قال �أبو الأ�سو ِد :ه�ؤال ِء الموالي َقد
�ضر ُهَ .
�أي العرج»َ ،
ف�ض ِح َك َمن َح َ

مناه ْم
َر ِغبوا في ال ِ
ود َخلوا في ِه ،و�صاروا لنا �إخو ًة ،ف َلو ع َّل ُ
إ�سالم َ
الم.
ال َك َ

العرب
ربي ِة لغي ِر
ِ
 .2والد ُة عل ِم الإم�لا ِء :ل َت�سهيلِ َتعلي ِم ال ُّلغ ِة َ
الع ّ

ِ
قطِ :
خدام ال ُّن ِ
ونقط
جام
نقط ال ْإع ِ
با�س ِت ِ
و َتج ّلى َذ ِل َك �أول ما َتج ّلى ْ

بو�ضع ِ
إعجام على
عا�صم
بن
الإع � ِ
ِ
نقط ال ِ
�صر ُ
ٍ
�راب ،ف َق ْد ق� َ
�ام َن ُ
بو�ضع ِ
ِ
ِ
إعراب التي
الخليل
قام
ت�شابهات
ُم
ُ
نقط ال ِ
ِ
الحروف ،ومن ثم َ
تطورت فيما بعد �إلى الحركات المعروفة.
ِ
الد ِ
والقراءات
علماء ال ّلغ ِة وال ّنح ِو
اهتم
وتيَ ،ح ُ
 .3والد ُة َّ
ُ
يث َّ
ر�س ّ
ال�ص ِّ

ِ
العربي ِة في ال ُّل ِ
غات الأخرى.
بالحروف
ال�شبيه ِة
َّ
ّ

ٍ
قوم
الكريم
زل ال ُقر� ُآن
َ
بحاجة �إليها من ُ
قبل� ،إذ َن َ
ُ
والمخاطبون ِب ِه ٌ
وفهم بارع� ،أنزل ُه ج ّل ذكره بل�سانهم،
َع َرب� ،أولو بيانٍ فا�ضلٍ ،
ٍ
فتد ّربوا
وجبِلوا على ال ُّن ْطق ِب ِهَ ،
َو ِ�صي َغة َك َلمهم ا َّل ِذي ن�ش�ؤوا َع َل ْي ِهُ ،

ون
اج َ
يعر ُف َ
ِب ِه ْ
ون ُو ُجوه خطابه ،ويفهمون فنون نظامهَ ،و َل َي ْح َت ُ
وغريب �أَ ْل َف ِ
يم ْن ال
دين ال َّن
�إِ َلى تع ُّل ِم م�شك ِل ِه
ِ
َ
اظ ِه حاج َة المو َّل َ
ا�شئين ِف َ

روب ُه َو�أَ ْم َثا َل ُه ،وطر َق ُه
علم ِل َ
�سان َ
فهم ُ�ض َ
الع َر ِب َح َّتى ُيع َّل َمه ،وال َي ُ
َي ُ
�ضع المعاج ِم
لماء
و�
وو ِ
ِ
فقام ُ
َ
الع ُ
أ�ساليب ُهَ ،ح ّتى ُي َف َّه َمهاَ ..
بجمع ال ُّلغ ِة َ
هم المعنى والم�ش ِكلِ
والغريب.
و ِلي�سه َل على
ِ
َ
الم�سلمين َف ُ

ِ
الد ِ
البالغي ِة؛ ل َّأن القر� َآن
�صنيفات
والبدء بال ّت
البالغي
ر�س
 .4والد ُة َّ
ُ
ّ
ِّ
الغي ُة ِلتعلي ِم
الغي ُمعج ٌز ،فبد� ِأت ال َّت
ُ
�صنيفات َ
َ
الب ّ
الكريم َن ٌّ
�ص َب ٌّ
�ص.
الع ِ
َ
الم�سلمين ِم ْن َغي ِر َ
ذوقِ هذا ال َّن ِّ
رب َكيفي َة َت ُّ

ِ
ب�سبب
العام ِة
العجم ِة على �أل�سن ِة
الحروف،
بمخارج
ِ
ِ
ِ
ب�سبب ا ْن ِت�شا ِر ُ
ّ

ِ
الحديث لتَي�سيرِ تَعلي ِمها
ُجهو ُد علماءِ العرب ّي ِة في ال َع�صرِ
اطقين بِغيرِ ها:
لل ّن
َ

العرب في جاهلي ِتها َو َ�ص ْدرٍ من � ِ
تزلِ
تبرع في نط ِقها
إ�سالمهاُ ،
ُ
وم ِّ�ص ِ
رت
ال�سليق ِة ،ح ّتى ُف ِت َح ِت
ُ
المدائنُ ،
بال�س ّ
َّ
جي ِة ،وتتك ّل ُم على ّ

ومعلِّميها � ّأل َينظُ روا �إلى هذ ِه الوظيف ِة على
على ُعلما ِء َ
ربي ِة ُ
الع ّ

ِ
العرب بغير ِِهم من �أبنا ِء الأم ِم الأخرى ،قال ال َّزبيدي« :ولم
اختالط
ِ
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ِ
ِطون
لك�سب
�أ َّنها َعم ٌل
ِ
العي�ش َف َق ْطَ ،ب ْل َع َليهم � ْأن َي ْ�شعروا ب�أ َّن ُهم ُمراب َ

العربي األجانب في مجمع اللغة العرب ّية ّ
بالشارقة
طلبة مركز اللسان
ّ

إ�سالم ِم ْن ِخاللِ َت ِ
الع َرب َِّي َة،
ظيم من ُثغو ِر ال ِ
على َث ْغ ٍر َع ٍ
عليمهِ م ال ُّل َغ َة َ
ذلك�-أو �أ َّن ُهم
و�أ ّنهم َي
قومون بِوظيف ِة الأ ْنبيا ِء -و� ْإن لم َيكونوا َك َ
َ

موح بال َّنظ ِر �إلى َطبيع ِة
ون ُم�ستوى ُّ
الط ِ
الما�ضي ،لك َّنها َتبقى ُد َ
مني ِة.
َ
المرحل ِة ال ّز ّ

العربي ِة ،ول َذ ِل َك َع َليهم
اطقين بِغي ِر
مين ِم َن ال ّن
َ
فراء �إلى الم�س ِل َ
ُ�س ُ
ّ
عليمها و َت ِ
�سعا في َتي�سي ِر َت ِ
أنج ِح
� ّأل َي َّدخروا ُو ً
قديمها �إلى الآخ ِر ب� َ

بحد ذا ِت ِه
َل َي ِ�شي بِ�شعورٍ ِم ْن َع ِ
الر�ضا َعنِ الموجو ِد ِم ْنهاَ ،
وهذا ِّ
دم ِّ

�ص في �إ�صدا ِر
هود كثير ٌة َّ
ومما ال ُين َكر في َهذا الميدانِ ُج ٌ
تتلخ ُ
ّ
العربي ِة،
اطقين بغي ِر
عد ِة لل َّن
المناهج
ِ
َ
الم َّ
عليمي ِة ُ
ّ
وال�سال�سلِ ال َّت ّ
َّ

ِ
بالقيا�س �إلى الما�ضي؛
عظيم
الجهد
أ�شرت �ساب ًقا �إلى � َّأن
َ
َل ْ
قد � ُ
ٌ

ٍ
وطريقة.
أ�سلوب
� ٍ

ربي ِة
والأمثل ُة في هذا المجالِ َكثير ٌة جِ ًّدا ك�سل�سل ِة اللِّ�سان ِال ِّأمَ ،
والع ّ

ربي ِة
�سلمين،
للم
ا�شئين،
والعربي ِة لل ّن
ديك،
ين َي َ
َ
َ
َب َ
َ
والعربي ِة ُ
والع ّ
ّ
ّ
�ضل َع ْن �إع��دا ِد
والكتاب ال
ِللكبارِ،
�شاب َه َذل� َ�كَ ،ف ً
ِ
أ�سا�سي ..وما َ
ِّ
المختلف ِة على اخ ِت ِ
ِ
اختبارات ِق ِ
البلدانِ
الف ُ
غوي ِة ُ
يا�س ال َكفاء ِة ال ُّل ّ

وب ِ
وحو�سب ِة
واقع ال
إلكتروني ِة على ّ
الم ِ
التي ُتجريهاَ ،
ال�شابِك ِةَ ،
ع�ض َ
ّ

المعج ِم
الم�س َتخ ِد َ
الر َ
جوع �إلى َمعاني ُ
المعاجِ ِم ا ّلتي َ�س َّه َل ْت على ُ
َ
مين ُّ
ب ِ
كي ِةِ ،
قيا�سا �إلى
�ستهان بِها
هود ال ُي
ُ
وه َي ُج ٌ
ِوا�سط ِة الأجهِ ز ِة ال َّذ ّ
ً

عليمي ِة واالخ ِت ِ
بارات
عد َد واالخ ِت َ
َو� َّإن هذا ال َّت ُّ
ال�سال�سلِ ال َّت ّ
الف في َّ

�ضل َع ْن َتق�صيرِنا في ال َّتعلي ِم َع ْن بع ٍد ،وفي ال َّتع ُّل ِم
ُم�شكل ٌةَ ،ف ً
مني ِة.
ال َّت
فاعليُ ،
ومواكب ِة ال ِّتقني ِة بال َّنظ ِر �إلى َطبيع ِة َ
المرحل ِة ال َّز ّ
ِّ

الو ِ
وال�س� ُؤال :لماذا؟ َذ ِل َك ِل�سببينِ :
لك َّن ُه َ
دون ُ
الم�ستوى في َ
قت الحاليُّ ،

الرغ ِم ِم ْن َت َف ّ�شي ال َّلحنِ -
ال�س َ
ال َّأو ُل ِم ُ
نهماّ � :أن َّ
الئق كا َن ْت  -على َّ
العربي ُة ال َف�صيح ُة �سائر ًة على �أل�سن ِة ال ّن ِ
ا�س،
كا َن ْت �أنقى ،وكا َن ِت
ّ

غوي وممار�س ُتها في ُك ِّل مكانٍ ؛
للم َتعلِّ َ
ُ
غما�س ال ُّل ُّ
ويم ِك ُن ُ
مين اال ْن ُ

عام ّي ٌة مختلف ٌة باخ ِت ِ
الدولِ ِ ،
وه َي
�ساد ْت
� ّأما ال َآن ف َق ْد َ
الف ُّ
ٌ
لهجات ّ
الدول ِة ذا ِتها باخ ِت ِ
الف الأقالي ِم ،ومختلف ٌة في الإقلي ِم
مختلف ٌة في َّ
ِ
ِ
ِ
المناطقِ وال ُقرى؛ � ّأما ال ّثاني َفلأ َّننا َ -ح ّتى ال َآن
باختالف
الواح ِد
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ودمجِ ها بال ِّتقني ِة،
ربي ِة َ
 ما ِز ْلنا َنحبو في مجالِ َر ْقمن ِة ال ُّلغ ِة َالع ّ

�صال
�صار ْت في
كي ُة
ميع ،واال ِّت ُ
ُ
الج ِ
متناولِ َي� ِد َ
َ
فالهواتف ال َّذ ّ
َ
المح َتوى
أ�صبح
البلدانِ ؛ َّ
متوافرا َح ّتى في �أفق ِر ُ
بالإنترنت � َ
لكن ُ
ً

ِ
بالقيا�س �إلى
ذك َر
عليمي ال َّت
ال َّت
أقل ِم ْن � ْأن ُي َ
جداَ ،بل � ُّ
فاعلي قلي ٌل ًّ
َّ
َّ

نيوي ٌة
آخرين في ِه
ال َآخ�رِِ ،ع ًلما � َّأن
تعليم ُل َغ ِتنا لل َ
ُ
َ
منافع َ�ش ّتىُ :د ّ

ِ
راهم ال
رب �إلى
نيوي ِة َف َقطَ ،ن ُ
خروي ٌة ،ف ِع َ
المناف ِع ُّ
الد ّ
و�أُ ّ
نظر ال َغ ُ
ندما َي ُ

هدا في َبذلِ َت ِ
تعليم لغ ِتهِ م
عليمها بِالمجانِ لما َيج ِذ ُب
َي ّد
َ
خرون َج ً
ُ
له ْمَ ،ت َتج ّلى على َ�شكلِ ِن ٍ
ٍ
�سبة
تثمارات
ا�س
لل َ
َ
ماد ّي ٍة ُ
وفوائد ّ
آخرين ِمن ْ
ومي.
ال ُي
ُ
�ستهان بِها في االقت�صا ِد َّ
والدخلِ ال َق ِّ

إذن  ..وما هو المطلوب؟
� ْ

عليمي ِة
الع ُ
الر�ؤى وال ُّنقو ِد َح َ
مل على َج ِ
َ .1
ال�سال�سلِ ال َّت ّ
ول ُك ِّل َّ
مع ُّ
ربي ِة.
ال�سابق ِة ل ُّلغ ِة َ
الع ّ
ّ

ٍ
موح
تعليمي ٍة
ومناهج
�سل�سلة
إنتاج
عند ُم�ستوى ُّ
الط ِ
ُ
تكون َ
ُ � .2
َ
ّ
ال�س ِ
ال�سابق ِة.
لبيات ّ
و َتتالفى ُك َّل ّ

لم�شاريع
فتاح
الع ُ
مل على َحو�سب ِة ال ُّلغ ِة َ
َ .3
َ
ربي ِة ل َّأن َذ ِل َك ِم ٌ
الع ّ
تعد ٍ
دة في مجالِ ال َّتعلي ِم.
ُم ِّ

فاعلي ل ُلغا ِتها ِم ْن
تجارب الأم ِم الأخرى في ال ّتع ُّل ِم ال َّت
 .4درا�س ُة
ِ
ِّ
العربي ِة.
فاعلي للغ ِة
عليم َت
العملِ على �إعدا ِد َت ٍ
�أجلِ َ
ّ
ٍّ

ِ
ٍ
مهارات
اللزم ِة ل َتعلي ِم كا ّف ِة
إن�شاء َت
كي ِة ّ
ُ � .5
طبيقات للأجهز ِة ال َّذ ّ

إنتاجي ِة ا َّلتي �أرى �أ َّنها يجب �أن
إدخالي ِة ِم ْنها وال
العربي ِة :ال
ال ُّلغ ِة
ّ
ّ
ّ

عمل
خا�صي َة اال ِّت�صالِ بالأنترنت،
ُت َر ِاع َي
مما َي ُ
فيكون ُ
ُ
ّ
بع�ضها ّ
عمل ِم ْن دونِ ا ِّت�صالٍ .
مما َي ُ
وب ُ
با ّت�صالٍ َ ،
ع�ضها ّ

يري
كل ما َ�س َب َق
ُّ .6
العم َل َ
كومي ٍة َت َ
دع ُم هذا َ
ُ
الخ َّ
يحتاج �إلى َمظ ّل ٍة ُح ّ
وتمو ُل ُه ،و َت ِ
ِ
ِ
الدولِ
وج ُه
�ستقط ُب َل ُه
لمخت ِل ِف ُّ
الخطابات ُ
الكفاءات و ُت ِّ
ّ
تكاملٍ
يدان َتنا ُف ٍ�س َب ْل
ُ
نظر �إلى َهذا الميدانِ على �أ ّن ُه َم ُ
ميدان ُ
وال َت ُ
إ�سالمي ِة.
الدولِ ال
بين َج ِ
َ
ميع ُّ
ّ

َيبقى � ْأن َندعو ا َ
تجد َهذ ِه
العلي
هلل
جيب � ْأن َ
ال�س َ
ميع ُ
الم َ
َ
القدير َّ
َّ

ريدون � ْأن َي َّد ِخروا
مم ْن ُي
َ
المقال ُة َطرِي َق َها �إلى �أذنِ �أح ٍد ِم ْن وال ِة الأم ِر َّ

ويعم َل الواجِ َب حيا َل َها.
�شي ًئا ِم ْن
ُ
دنياهم لآخر ِتهِ م في�أخ َذ بِها َ
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إبـداعـات شعريـة

ُ
اس ُمه
سيرة ٍ
كائن ْ

ـــعــــــــر
الــش
ّ
ِ
ْ
شعر  /حسن شهاب الدين

ُم����ذْ ك����انَ ِط���ف ً
ْ�ل�ا ف���ي رب�����و ِع ح���ج���ا ِز ِه
����ة ع��ا َل�� ًم��ا
����ج����د َّي ِ
����ر ْم����لِ الأ ْب َ
َي�� ْب�� ِن��ي ِب َ
�����ض��ارة
��ات م��ج��دَ ح
���م ب��ال��ك��ل��م ِ
ٍ
َو ُي���ق���ي ُ
ُ
غيمة �صو ِته
��د و َف��ت��ر ِو ي ا ل��ب��ي��دَ
��ح ُ
َي ْ
َو َي���� ُب����لُّ ِر َ
��ي��ده
ي������ق
َ�����ش ِ
ه��ج��ي��ره��ا ِب��ن ِ
ِ
��اح��ه
َو
ي�����س�� َت�� ِب��قُ ال�� َق��ط��ا ب��ج��ن ِ
ُ
ي���ك���اد ْ
��ن ُ�شعراءِ َع ْب َق َر  -لم َتك ُْن
��ج ُّ��ن ِ -م ْ
ال ِ
َ
َ
آل�����ئ
أط���������ال ان
ف���������إذا �
ْ�����ه�����ال ت�����لُّ ل ٍ
��راء ت��ت��ب ُ��ع �صو َته
ُج���ن ْ
ال�����ص ْ
َّ���ت ب��ه َّ
��ح ُ
����م ح������ا َو َرتْ������ه ج��ب��ا ُل��ه��ا
ف��������إذا َت���� َك����لَّ َ
��ر َم�� ْي��نَ��ه
��ب��اءه��ا َف َ
َح���� َ���ش���دَ تْ ع��ل��ي��ه ِظ َ
������ذ ِّو ُب قطْ ً
���ن ُي َ
عة
يحنو عليه َ -ك��� َم ْ
َو� َ��ش�� َك��ا ل��ه ال َّ
��ح��ي ُ��ل ُ�شحو َبه
��ط�� َل ُ��ل ال ُ��م ِ
���د ه
�����ن ِغ��� ْم ِ
و �إذا ت����ب���� َّر �أَ ���س��ي��فُ ��ه ِم ْ
َو َغ�����دَ ا م��ل��ي ُ
���ن �أُ���س��رائ��ه
��ك ال��فُ ِ
��ر���س ِم ْ
با�سمِه
َو ْ
اخ��� َت���ا َل ِ
���ت ال��خ��ي ُ��ل ال ُ��م��غ��ي��رةُ ْ
���ج ً
ِج ً
���ي�ل�ا ،وال��ق�����ص��ي ُ��د م��ه��اج ٌ��ر
���ي�ل�اَ ،ف ِ
��ه
��ج��ا ِم ِ
�����ص��ح��اه َت�� ْب�� َل��ى ف��ي ي����دَ ْي ِ�إ ْع َ
ُف ْ
��ه م�لام��ح��ي
�����ن ط���ف ٍ
���ل ���ش��ب��ي ِ
ال َّ
ب����د ِم ْ
����ه
����ر ِف ِ
ِ
ي����روي����ه ن��ي�لا ���س��ائ�� ًغ��ا م���ن َح ْ
�����ص��ه
ن�������ص
ٌ
�أن������ا ذاك ٌّ
خ�������ارج ع����ن ن ِّ
ي��ف��ت��ح ك���� َّو ًة
ب��ي�����ض��اء
���ص��ف��ح��ة
م���ن
ٍ
ُ
َ
غ���ي���م���ة ورق���� َّي ً
ً
ي����و ًم����ا ُي َ
����ة
����ر
����ط���� ِّي ُ
ً
م���ي���ة ف��ي��ع��ا ُف��ه��ا
وي�����رى ال��ق�����ص��ي��د َة ُد
���دقُ � َّأن ِط���فْ�ل�ا ���ش��اع ً��را
�������ص ِّ
َم ْ
����ن ذا ُي َ
ِ����ه
ي��ك�����س��و ج�����دا َر
���ت ِ�إ َل����ه ِ
ال��ب��ي��ت ب���ي ِ
ِ

����ي����ة ح����ر ِف����ه َوم�����ج�����ا ِز ِه
ي��ل��ه��و ِب ُ
����د ْم ِ
���������س �إل�����ى � ْأه���������� َوا ِز ِه
م���ا ب���ي���نَ �أَنْ����دَ ُل ٍ
�����س��رى  -ع��ل��ى � ْإع������ َوا ِز ِه
 م��ا ح����ا َزه ك َم���� َّم����ا ُي����� َو ِّق����� ُع�����ه ع���ل���ى �أرج������������ا ِز ِه
�����س ُ
�����ج�����ا ِز ِه
��ي��ل ف���ي َن���� َه���� َون ِ
َف�� َي ِ
ْ����ده َو ِح َ
�����س َ���س��ق َ
��ب ف��ي � ْأج�����وا ِز ِه
ْ��ف ال�� َغ�� ْي ِ
َو َي�� َم ُّ
��������ن ُر َّج���������ا ِز ِه
�إال
ال�����������روا َة ل����ه َو ِم ْ
ُّ
���ر ف���ي �إي���ج���ا ِز ِه
�������س ْ
���ح ُ
ف���ي ���ص��و ِت��ه َوال ِّ
������ج������د ِه َوف�����ي ه������� َّوا ِز ِه
���ي���ه �أَ ْب
ِ
ف���ي ِت ِ
ا���س�� ِت��ف َ
ْ��زا ِز ِه
و�إذا ْ
اخ�� َت��ل��ى ه�� َّب ْ
��ت �إل���ى ْ
ج�����د ِّ
ال�����ش�� ْع ُ��ر ف���ي � ْإج����ه����ا ِز ِه
َ���س�� ْه�� ًم��ا َو َّ
���ن � ْإع�����زا ِز ِه
َّ��ر ف��ي
���ن ُ���س��ك ٍ
ال����روح ِ -م ْ
ِم ْ
ِ
َ
����ج����ت����ا ِز ِه
ل��ي�����ص��وغ��ه ب���ي��� ًت���ا ل������دَ ى ُم ْ
������را ِز ِه
��ح��ى ا ْب��ت��ك��ا ُر
� ْ
ِ
أ���ض َ
ال��م��وت ف��ي �إ ْب َ
َ
ُ
مليك ا ل��ـ��ـ��ـ��رو ِم ف��ي ُع��كَّ��ـ��ـ��ا ِز ِه *
وم�شى
ِّ
�����ص��ه��ا ع��ل��ى ِم��� ْه���م���ا ِز ِه
��ر ِق ُ
وال�����ش�� ْع ُ
��ر ُي ْ
����ن ع���ذْ ِب���ه َون�������ش���ا ِز ِه
ح��ت��ى اكْ��ت��فَ��ى ِم ْ
َو�������ص������دو ُره ت����ن ُّ
����دك ف����ي � ْأع�����ج�����ا ِز ِه
ت������درك ال���دن���ي���ا م����دى �إل����غ����ا ِز ِه
ل���م
ِ
�����ن �أك��������وا ِز ِه
� ْإن
غ���ي���ره ي�����س��ق��ي ِ
��ه ِم ْ
ُ
������روا ِز ِه
ك��ال
ِ
��ر���س��م ح��ي��نَ ي�����ش ُّ
��ب ع��ن ِب ْ
����ن ت��ل��ف��ا ِز ِه
ُ���رى َح��� َي���اةُ ال��ن ِ
َّ��ا���س ِم ْ
َف���ت َ
���ي ب�����ا ِز ِه
وغ������دً ا ي���ح��� ِّل���قُ ف���ي ج���ن َ
���اح ْ
ال��غ��ي��ب ف���ي � ْإع����ج����ا ِز ِه
وي��ف�����ض ���س�� َّر
ُّ
ِ
م����ج����ا ِز ِه
َوب���خ���ي ِ
���ط �إ ْب�������ر ِة ح���ر ِف���ه َو َ
أن����ي����ق ِط��������را ِز ِه
������ن �
���م��� َع���ل
ٍ
ِ
َّ���ق���ات ِم ْ
ِب ُ

*المق�صود بيت المتنبي
الد ْيرِ تائِب ًا
َو َيم�شي ِبهِ ال ُع ّكا ُز في َّ
جردا
َوما َ
�شي َ�أ�شق ََر َ�أ َ
كان َير�ضى َم َ
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دراســـات

الحدث الأبر َز في
�شك في �أن نزول القر�آن الكريم كان
ما من ّ
َ

ست ُ
ما كان ُم َ
الجاهلي ِة
عربي ِة
قبل
ّ
ّ

دون ُ
الكريـم؟
القــرآن
َ
ِ

نوعي في
لتغي ٍر
تاريخ العرب
بعامة؛ فقد كان ّ
الدافع الأ�سا�س ُّ
ّ
ّ
دفع ُهم لالنتقال من حياة البداوة �إلى بناء
ك ّل مناحي حياتهم َ
عالمية .ومن �أبرز الجوانب التي تج ّلى فيها هذا االنتقال:
ح�ضارة
ّ
تو�سعت بف�ضل نزول القر�آن الكريم رقعة متك ّلميها
«اللغة»؛ حيث ّ
العربية
بدوية في الجزيرة
وم�ستعمليها،
ّ
وتحولت من لغة قبائل ّ
ّ

إمبراطورية الإ�سالم
الدين والح�ضارة والإدارة في �
�إل��ى لغة ّ
ّ
الجديدة(((.

ت�صاع ِد ًّيا ب�شكل
العربية بعد نزول القر�آن لم ي ُكن
ولكن م�سار
ّ
ُ
ّ
ال�صعود والهبوط،
مر ب�أحوال كثيرة «تق ّلب فيها بين ّ
دائم؛ بل ّ
والغزارة وال ّنزارة»(((ّ � ،إل � ّأن هذه اللغة بقيت �صامدة على امتداد
تم ْت كما ح�صل للغات �أخرى كانت
قرون طويلة ،ولم تندثر ولم ُ
ال�سوداني -بف�ضل
معا�صرة لها ،وذل��ك -كما ّ
يعبر د .ح�سين ّ
والحيوية ،وعلى ر�أ�سها ارتباطها
خ�صائ�ص �ضمنت لها اال�ستمرار
َ
ّ

ـحـلُّـــــو
أ/د :عــــادل ْم َ

وال�صوتيات
�أ�ستاذ ال ّل�سانيات
ّ
حمة لخ�ضر ،الوادي ،الجزائر
جامعة ّ
ال�شهيد ّ

لتنوع قراءاته(((.
آني ومرونة هذا ّ
ّ
الن�ص ّ
بالن�ص القر� ّ

ال�س�ؤال
في �ضوء هذا ال ّتقديم ،تحاول هذه الورقة الإجابة عن ّ

الجاهلي ِة في ذاتها وفي عالقتها
عربي ِة
ّ
ال ّتالي :كيف كانت طبيع ُة ّ
الجاهلية دون
عربية
مع جاراتها؟ وما كانت م�سارات م�ستقبل
ّ
ّ
العربية وعلى ال ّثقافة
الهوية
القر�آن الكريم؟ وما �أثر ذلك على
ّ
ّ
إن�سانية؟
ال
ّ

 1ـ طبيعة اللغة العربية الجاهل ّية:

ال�شعر وال ّنثر،
عربي ُة
الجاهلية ،التي و�صلتنا من خالل ّ
ّ
لم ت ُكن ّ

بلغت
فقير ًة وال م�ضطربة البناء؛ بل كانت «مه ّذ َب ًة م�صقول ًة ح ّتى ْ
ال�صياغة والعبارة»(((.
عاليا من الد ّقة ،د ّقة ّ
ً
م�ستوى ً
الداللة و�إحكام ّ
(�)1أعالم الفكر اللغوي :التقليد اللغوي العربي ،كي�س فير�ستيج ،تر :د� .أحمد �شاكر الكالبي ،دار
الكتاب الجديد المتّحدة ،بيروت ،ط � ،2007 ،1ص.18 :
( )2اللغة وبناء ال ّذات ،د .عبد الرحمن بودرع و�آخر ْين ،كتاب الأ ّمة ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،قطر� ،س  ،24ع ،101 :جمادى الأولى � ،1425ص.27 :
ال�سوداني ،مج ّلة العربي ،وزارة
()3انظر :لماذا ع ّمرت العرب ّية ومات غيرها؟ ،د .ح�سين ّ
الإعالم ،الكويت ،ع  ،710يناير � ،2018ص.97-96 :
( )4اللغة وبناء ال ّذات� ،ص.32 :
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�سيا�سيا،
الموح ّدة
البدوية غير
ول��م ت ُكن  ،وه��ي لغة القبائل
ًّ
ّ
ّ
ٍ
لهجات متنافر ًة متباعد ًة؛ و�إ ّنما كانت من�سجم ًة ومتنا�سق ًة �إلى
درجة كبيرة ،جع َل ْت ما بينها من فروقات واختالفات ،ال يرقى
هدد وحدة اللغة
يقرر كورنيلي�س ه .م .فار�شتيغ� -إلى «� ْأن ُي ّ
كما ّالجوهرية»(((.
ّ

حد الفروق اللغوية؛ بل
ولم يقف هذا االن�سجام والتنا�سق عند ّ
الجاهلية دون �أن
عربية
الدينية ،فقد و�صلتنا
تعداها �إلى الفروق
ّ
ّ
ّ
ّ
اليهودية ،و�إ ّنما غلبت
الم�سيحية وال
الوثنية وال
تبرز فيها �سمات
ّ
ّ
ّ
الديانات في الجزيرة
عليها �سم ُة البداوة التي جمعت �أتباع تلك ّ
العربية(((.
ّ

 2ـ عرب ّية الجاهل ّية وجاراتُها:

الجاهلية معزولة عن اللغات المحيطة
ظ ّلت اللغة عربية
ّ
تجلب ُه
بها زم ًنا
ً
يتم عن ُبعد عبر ما ُ
طويل ،وكان تفاع ُلها معها ُّ
ال ِّتجارة -وبع�ض الأن�شطة الأخ��رى((( -من �ألفاظ ،دون احتكاك

العرب حينها يتعاملون مع الأمم
حقيقي؛ فلقد ظ ّل
اجتماعي
ُ
ّ
ّ
تعامل ح ِذ ًرا يكاد يقت�صر
المحيطة بهم ،وخ�صو�صا الروم والفر�س،
ً
االقت�صادي ،وك ّلما �ساءت عالقتهم بجيرانهم لج�ؤوا
على المجال
ّ

العربية المنيع ،مما د َفع ه�ؤالء الجيران الأقوياء
�إلى قلب الجزيرة
ّ

ودهم .
�إلى ُم�صادق ِتهِ م وطلب ّ
الجاهلية بجاراتها من اللغات،
تتعد ِ�ص َل ُة العربية
�إ َذ ْن؛ لم َّ
ّ
اقترا�ض � ٍ
ألفاظ تنق ُلها قوافل ال ّتجارة التي كانت تخترق الجزيرة
َ
(((

�شك في � ّأن بع�ض ه ��ؤالء ال ّتجار،
العربية
�اب��ا ،وال ّ
ذهابا و�إي� ً
ً
�أو وكال ِئهِ م ،كانوا ُم ّلمين ب ُل ِ
غات الأم��م التي ُيتاجِ رون معها؛

قد ًما وجود �أف� ٍ
�راد ثنائيي اللغة»  .وال
فاالقترا�ض «يقت�ضي ُم َّ
(((

( )5تاريخ التفكير الل�ساني� ،سيلفان �أورو ،تر :عبد الر ّزاق بنور ،المركز الوطني للترجمة ،تون�س،
ط  ،2010 ،1جـ  ،1م � ،1ص.383 :
ال�سامرائي ،كتاب الأ ّمة ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
إبراهيم
�
( )6انظر :في �شرف العرب ّية ،د.
ّ
الإ�سالمية ،قطر ،ع ،42 :جمادى الآخرة � ،1415ص.125 :
( )7نق�صد بالأن�شطة الأخرى بع�ض ال�شعراء والوفود ا ّلذين حلُّوا ببالط الأكا�سرة خ�صو�صا.
( )8لمزيد من التف�صيل في هذه النقطة انظر :تاريخ ال�شعر العربي حتى �آخر القرن الثالث
الهجريّ  ،نجيب محمد البهبيتي ،دار الفكر ،ط � ،4ص 7:وما بعدها.
( )٩اللغة واالقت�صاد ،فلوريان كولما�س ،تر :د� .أحمد عو�ض ،عالم المعرفة ،المجل�س الأعلى
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ينبغي -كما �أ�سلفنا� -أن ُن ْن ِكر وجود قنوات �أخرى انتقلت عبرها

لها ف�صاحة لغتنا( ((1كما يقول ابن ج ّني (ت  392هـ).

الجاهلية؛ فـ«ال ّتجارة لي�ست هي
عربية
ّ
�ألفاظ من لغات �أخرى �إلى ّ

الجاهلية ،قبل ن��زول القر�آن الكريم،
عربية
� ّأم��ا �إذا �سلكت
ّ
ّ
الم�سلك ال ّثاني وانفتحت على االحتكاك بما جاورها من ُلغات
َ

المعجمي ،ولك ّنها تقوم بدور
نطاق االنتقال الوحيد لالقتبا�س
َ
ّ
طور في كثير من المجاالت
حا�سم بال ّن�سبة لإظهار الفروق في ال ّت ّ

�شعوب
�ستفتر�سها؛ لأ ّنها لغات
الأمم ،ف� ّإن تلك اللغات التي حولها
ٍ
ُ

 3ـ م�سارا م�ستقبل عرب ّية الجاهل ّية قبل القر�آن:

�شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى تنح�صر في مجاالت توا�صل ب�سيطة ت�ؤدي �إلى

كالإنتاج وال ّتكنولوجيا»(.((1

الجاهلي ،وفي �ضوء طبيعة
في ظ ّل و�ضع العرب في الع�صر
ّ

لغتهم في ذاتها وفي عالقتها بجاراتها ،لم ي ُكن �أمام هذه اللغة
م�سارينّ � :إما �أن تظ ّل
قبل نزول القر�آن الكريم� -إال �أن ت�س ُل َك � َأح َدْ

وكالهما �سي� ّؤدي
ُمنغلق ًة على نف�سها� ،أو �أن تنفتح على ُمحيطها.
ُ
بها �إلى ال ّت�شر ُذم واالندثار.
�إذا �س َل َكت الم�سار ال ّأول وظ ّلت حبي�سة ُجغرافيتها ،ف� ّإن ذلك

راع بينها،
االن�سجام واال ّت�ساق بين لهجاتها
�سيتحول �إلى ِ�ص ٍ
ّ
لهجات ُم ِ
تتحول �شي ًئا ف�شي ًئا �إلى ٍ
ٍ
لغات ُم�ستق ّلة؛ فما
هيمن ًة
ُمف ِر ًزا
ّ

القت
فـ«معدل
يا�سية(،((1
ّ
اللغة �إال لهج ٌة ْ
ً
ال�س ّ
نجاحا من ال ّناحية ّ

الب�شرية ِ
يناهز الخم�سمائة �سنة ،وما بلغ من اللغات
تعمير الأل�سنة
ّ
يخرج من دائرة اال�ستعمال ،ويكون
هذا ُ
العمر ف� ّإن الأ�صل فيه �أن ُ

امتداده في اللهجات
المتفرعة منه لتح ّل مكانه»(.((1
ّ

عربية جنوب الجزيرة� ،أو ما ا�صطلح عليه
طال
ولع ّل ذلك ما َ
ّ

ثم انف�صل
اللغويون العرب بـ«ل�سان ِح ْم َير» ،الذي كان
ًّ
ّ
عربيا ّ
ال�شمال ،لي�صف ُه �أبو عمرو بن العالء (ت
بمرور ال ّزمن عن لهجة ّ
اليوم بل�ساننا وال
 154هـ) بقوله« :ما ِل ُ
حم َير و�أقا�صي اليمن َ
�سان ْ

التطور في كثير
�دداّ � .إن تلك الفروق في
أكثر
ُّ
أكثر ع� ً
ّ
تح�ض ًّرا ،و� َ
� َ
من المجاالت كالإنتاج وال ّتكنولوجيا �س ُتق�صيها من اال�ستعمال
الم ْ�س َت ْب َد َلة ت� ُأخ ُذ في
المهيمنة ،فال ّلغات ُ
اندثارها وا�ستبدالها بال ّلغة ُ

دهور ب�أن تفقد «الوظائف العليا ،مثل ا�ستعمال اللغة في الميدان
ال ّت ُ

وال�س
و�سيو�سيا�سية»(،((1
العمومي ،بما في ذلك العادات ّ
ّ
الد ّ
ينية ّ
ّ
وهو ما �سينعك�س على بنيتها التي �سوف «تعاني من تق ّل�صاتٍ
مكن �أن
تركيبية ومن تب�سيط في النظام
اللغوي ،هو ( )...ما ُي ُ
ّ
ُيو�صف ب�أعرا�ض ال ّتدهور
اللغوي»(.((1
ّ

تغيب فيها لغة مغلوبة ُت ِ
هيم ُن عليها لغ ٌة غالب ٌة»(.((1
مرة ُ
ّ

عربية الجاهلية ،قبل نزول القر�آن الكريم،
لقد كان م�صير
ّ
الموت واالندثار؛ ف� ّإما �أن َت ِر َثها بنا ُتها من ال ّلهجات ب�أن تح ّل
َ

خطرا عليها؛ �إذ ال
ولو َك ُث َر ْت -من اللغات المجاورة لها ،ال ُيم ّثل ً

�إحدى /بع�ض لهجاتها مح ّلها ،و� ّإما �أن تموت على يد لغة �أخرى
ب�أن تح ّل مح َّلها ُلغ ٌة من لغات الأمم المجاورة لها.

4ـ م�سارا م�ستقبل عربية الجاهل ّية والهو ّية
العرب ّية:
الظ ِ
�ضررا ،على م�ستوى
ّ
اه ُر � ّأن الم�سار ال ّأول كان �سيكون �أق ّل ً

للجاهليين ،من ال ّثاني؛ �أي �أَ ْن
العربية
والهوية
العربي
الإن�سان
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي ،ويتمايز
«يتطور فيها ال�شكل
حول» ،ب�أن
ّ
يب ّ
« َت ِغ َ
ّ
عربي ُت ُه بال ّت ّ

تهم
عربية قديمة لي�ست
بعربي ِتنا»(� ،((1أو هي على الأق ّل لغة
عربي ُ
ّ
ّ
ّ

يتحدث به ليو ّلد عائل ًة من
ال�شعب الذي
تو�سع ّ
ّ
ُج ًّ
غرافيا في �أثناء ّ

للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،ع � ،2000 ،263ص.334:
ال�سابق� ،ص.341 :
(ّ )١٠
(� )١١أيّ م�ستقبل ل ّلغات ،لوي�س جان كالفي ،تر :جان ماجد ج ّبور ،م�ؤ�س�سة الفكر العربي،
بيروت ،ط � ،2018 ،1ص.82:
( )١٢لماذا ع ّمرت العرب ّية ومات غيرها؟� ،ص.94 :
ال�شعراء ،ابن ّ
( )١٣طبقات فحول ّ
الجمحي ،تحـ :محمد محمود �شاكر ،دار المدني ،جدّة،
�سلم
ّ
جـ � ،1ص.11 :

( )١٤انظر :الخ�صائ�ص ،ابن ج ّني ،تح :محمد علي ال ّنجار ،المكتبة العلمية ،جـ � ،2ص.28 :
( )١٥دليل ال�سو�سيول�سانيات ،تحرير :فلوريان كولما�س ،تر :د .خالد الأ�شهب و :د .ماجدولين
النهيبي ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط � ،2009 ،1ص.575:
( )١٦اللغة واالقت�صاد� ،ص.217 :
( )١٧حرب اللغات وال�سيا�سات اللغوية ،لوي�س جان كالفي ،تر :د .ح�سن حمزة ،المنظمة العربية
للترجمة ،بيروت ،ط � ،2008 ،1ص.204:
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بدل من �أن «تغيب باال�ستبدال» الذي «يحدث في ك ّل
اللغات»(ً ،((1

ألفاظا ـ
الجاهلية على نف�سها
عربية
انغالق
� ّإن
واقترا�ضها � ً
َ
َ
ّ
ّ

طو ٌر
«دليل ُي�شير �إلى � ّأن االقترا�ض على نطاق وا�سع هو م� ّؤ�ش ٌر �أو ْ
دهو ِر
اللغوي»(((1؛ بل على العك�س من ذلك ،فـ«اللغات
من �أطوار ال ّت ُ
ّ
(((2
بادل يجعل
المتبادل فيما بينها»  ،وهذا ال ّت ُ
تحيا باالقترا�ض ُ

ال�شاعر الفرن�سي رون�سار (ت 1585م )(.((2
ال ّلغ َة �أكثر ً
كمال كما يقول ّ
واندثارها وا�ستبدا ُلها
انفتاحها على لغات الأمم المجاورة،
� ّأما
ُ
ُ

العربية التي �ستذوب
الهوية
خط ٌر على
هي ِمن ِة ،ف�إ ّن ُه َ
الم ْ
بتلك اللغة ُ
ّ
ّ

رباط يقرن
«فال�سمات
هوية مجتمع اللغة الغالبة؛
اللغوية هي ٌ
ّ
في ّ
ّ

الربط
بالهويات
الفرد
االجتماعية ،فال ّلغة ّ
ّ
ّ
تقدم �أدوات لخلق هذا ّ

الهوية
ثم ال ّتعبير عنه»( .((2ولي�س الأمر بالمقت�صر على فقدان
ّ
ومن ّ

إن�سانية؛
العربية؛ بل هو �أعمق من ذلك على �صعيد ال ّثقافة ال
ّ
ّ
ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
(ّ )١٨
ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
(ّ )١٩
( )٢٠اللغة واالقت�صاد� ،ص.335 :
( )٢١حرب اللغات وال�سيا�سات اللغوية� ،ص.339 :
( )٢٢انظر :الـ ُمو َّلد :درا�سة في بناء الألفاظ ،جان بريفو و :جان فران�سوا �سابليرول ،تر :خالد
جهيمة ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط � ،2010 ،1ص.72:

إن�ساني ِة لإحدى طرق ر�ؤية العالم
ف ُفقدان � ّأية لغة يم ّثل خ�سار َة ال
ّ

خا�صا
«تحليل
كل لغة
ً
وت�صنيف الموجودات فيه� ،إذ ُت� َ�و ِاف� ُ�ق ُّ
ًّ
بمعطيات ال ّتجربة .ومعطيات ال ّتجربة هي ما ن�شير �إليه في العادة
�أ ّنه العالم ا ّلذي
نعي�ش فيه»(.((2
ُ

الجاهلية على نف�سها ،و�إن كان �سي� ّؤدي �إلى
عربية
ّ
� ّإن انغالق ّ
�ضيع �إر َثها ،وهو
حلول �إحدى /بع�ض لهجاتها مح ّلها ،ف�إ ّنه لن ُي ّ
ّ �-أي انغال ُقها -و�إن كان �سيقطع م�سار نمائها وا�ستمرارها ،ف� ّإن

والمعجمية،
ركيبية
رفية وال ّت
ّ
ّ
وال�ص ّ
ال�ص ّ
وتية ّ
َتر َِك َتها في م�ستوياتها ّ

ووجدانية ،لن ي�ضيعا ُ�س ًدى ،على
إن�سانية
راكم ْت ُه ِمن خبرات �
وما َ
ّ
ّ
ِ
المجاور ِة لها.
�صيبها لو انفتحت على اللغات
�سي ُ
خالف ما كان ُ
َ

أ�سرع
منيةَ � ،
كما � ّأن هذا الم�سار ال ّثاني كان �سيغدو ،من ال ّناحية ال ّز ّ
الجاهلية؛ ل ّأن «ال ّتهديد الذي تواجهه لغ ٌة ما
عربية
� ْإجها ًزا على
ّ
ّ
يكون �أدنى خطورة حين تكون منعزلة»(.((2

 5ـ الم�سار الثّالثُ لم�ستقبل عرب ّية الجاهل ّية:
ال�سو�سيول�سانيات� ،ص.684 :
( )٢٣ـ دليل ّ
( )٢٤وظيفة الأل�سن وديناميتها� ،أندريه مارتينيه ،تر :نادر �سراج ،المنظمة العربية للترجمة،
بيروت ،ط � ،2009 ،1ص.348 :
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مجر َد حلقة من حلقات تاريخ اللغة
لم ي ُكن القر�آن الكريم ّ
تحولٍ في م�سارِها؛ بل كان �ضرورة
ّ
العربية ،وال مجرد ُنقطة ُّ
لعربية
وجودية بال ّن�سبة لها .لقد كان القر�آن الكريم طوق نجاة
ّ
ّ

وح�صنها من االندثار ،ومنحها
الجاهلية؛ �إذ دفع عنها الموت،
ّ
ّ

الدنيا بعد �أن
القدرة على اال�ستمرار وال ّنماء ،ون�شرها في جهات ّ
ال�صحراء العربية.
كانت لغة قبائل ّ
بدوية في ّ

حولها ِ -ب ُل َغة الل�سانيات -من لغة
� ّإن نزول القر�آن الكريم ّ

ِ
«حا�ص ٍ
رة»؛ �أي ال ي�ستعم ُلها �إال العرب في التوا�صل فيما بينهم فقط
�ضمن حدود بيان ال ّل�سان العربي� ،إلى لغة ِ
«نا�ش َر ٍة»؛ �أي تتك ّل ُمها
ّ

�أجنا�س من ال ّنا�س مختلفو اللغات حين يتوا�صلون فيما بينهم(،((2
المبِين.
في ف�ضاء ال ّل�سان
العربي ُ
ّ

طين من تاريخ اللغات ،ومن
افتر�ضنا �آن ًفا
م�سارين ُم َ
�ستنب ْ
ْ
عربية
الل�سانية المختلفة ،لما ك��ان �سي�صيب
نتائج البحوث
ّ
ّ
ثالث � ّأجلنا
الجاهلية دون نزول القر�آن الكريم .ولكن هناك
م�سار ٌ
ّ
ٌ
الحديث عنه �إل��ى هذا العن�صر الأخير من عنا�صر هذه الورقة.

ونهو�ض من ينه�ض»(.((2
وبنزول القر�آن انطلق �أه ُلها فاتحين ،حاملين معهم لغتهم
�صراع لهجا ِتها فيما بينها ،فقد
�إلى الأمم الأخرى دون خ�شية من
ِ
تك ّفل القر�آن الكريم بجمعها بين د ّفتيه ،تحت راية لهجة ُقري�ش

�سيا�سية
قوة
يتحول
الم�سار في �أن
ويتم ّثل هذا
ّ
ّ
ُ
الجاهليون �إلى ّ
ّ

واالقت�صادية ،وقد جمعها
ينية
يا�سية ّ
ّ
والد ّ
ال�س ّ
ال�سلطة ّ
التي امتلكت ّ

افتتح ُه نزول القر�آن الكريمُ ،م ْح ِد ًثا
الم�سار هو ا ّلذي
وهذا
َ
ُ
ال�ضعف �إلى موقف
حول
حول من موقف ّ
النوعي ّ
الدافع نحو ال ّت ّ
ال ّت ّ
ّ

قراءاته(.((2

العربية.
نوعي يطر�أ على الحياة
تحول
ّ
ّ
واقت�صادية عبر ّ
ّ

العربي.
للطاقات الكامنة في الإن�سان
القوة،
والمفج َر ّ
ِّ
ّ
ّ

قوة كبرى خالل الع�صور القديمة
لقد «ظ ّلت الجزيرة
ّ
العربية ّ

تعدد
تنوعها ،وذلك عبر ّ
آني ُم َّ
في ّ
وحد دون �أن يق�ضي على ّ
ن�ص قر� ّ
وانطلقوا حاملين لغتهم �إلى الأم��م الأخ��رى دون خوف من

هيمنة ٍ
قد ٍ�س ،ودون �أن
بن�ص ُم ّ
لغة �أخرى عليها ،لأ ّنها ارتبطت ّ

ال�شعوب الأخرى ،ل ّأن «الو�ضع
يتم ّلكهم هاجِ �س ال ّنق�ص
العددي �أمام ّ
ّ

ك ّلهاُ ،ت ِ
قوة كبرى بعد
آ�شور وباب َل وم�صر القديمةّ ،
ثم بقيت ّ
عا�صر � َ

ح�س ًما من العدد القليل للمتك ّلمين»(،((2
االجتماعي ال ّل ّ
غوي �أكثر ْ
ّ

الرومان وبارثيا وبيزنطة .وكانت
ّ
وامبراطورية اال�سكندرّ ،
ثم ّ
جميعا ...تر ُقب �سقوط من ي�سقط منها،
الدول
تقوم في و�سط هذه ّ
ً

ألفاظا من ُلغا ِتها قبل �أن ي�صل �إلى ُمتك ّلميها.
ا�ستوعب � ً

انحالل هذه الأمم وزوال �سلطانهاُ ،تعا�صر من جديد م ْلك الإغريق،
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ِ�ض تلك الأمم عن ُلغتهم ل ّأن القر�آن الكريم
وكذلك دون �أن ُت ْعر َ

(� )٢٥أيّ م�ستقبل ل ّلغات� ،ص.195 :
( )٢٦تاريخ ال�شعر العربي حتى �آخر القرن الثالث الهجريّ � ،ص.9 -8 :
( )٢٧انظر :لماذا ع ّمرت العرب ّية ومات غيرها؟� ،ص.97 -96 :

(� )٢٨أيّ م�ستقبل ل ّلغات� ،ص.195 :
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العربي
ُمحاوالت تيسير النَّ حو
ّ

فاعلية القــدمـــــاء
بيـن
ّ
وفـــشــل المـحـدثـيـــــن

ِ
بدايات ال َقرنِ ال ِع�شرين َح ِّي ًزا
�أخ َذ مو�ضوع ( َتي�سير ال ّن ْحو) م ْن ُذ

ِ
رب ،بالإ�ضاف ِة �إلى
كبيرا من
الع ِ
غوي َ
ين والعلما ِء َ
اهتمامات ال ّل ّ
ً
ِ
االهتمام
نتج هذا
كالمجام ِع
اهتمام الم� ّؤ�س�سات
ِ
ُ
العربي ِة ،وقد َ
ّ
ٍ
الـمحيط
العربي من
ظرف َع� َ�ر َف فيه المجتمع
في
ِ
الخليج �إلى ُ
ّ
ِ
جم ًة� ،أبر ُزها ِ
ٍ
اختالط
ظاهر ُة اال�ستعمار الذي َف َت َح ُ�سبل
ا�ض
ْ
طرابات ّ

ِ
نف�س ُه مم ّزق ال ّتالبيب
فوجد الإن�سان
قافات وتال ُق ِحها،
ال ّث
َ
العربي َ
ُّ

ٍ
إ�سبانية
والفرن�سية وال
إنجليزية
كثيرة� ،أبرزها ال
بين لغات
َّ
ّ
ّ
إيطالية.
وال
ّ

الغربية
العربي بمظاهر الح�ضارة
و�أم��ام انبها ِر الإن�سان
ّ
ّ
هم نف�س ُه بال ّتخ ّلف ،وزاد في ت�أكيد
الردة ،فا ّت َ
الوافدة وقع ما ي�شبه ّ
الـم�ستغربين لمكا َن ِتهم
الـم�ست�شرقين َ
وب ْع�ض ُ
ذلك ّادعاءات بع�ض ُ
العربية التي
ميةَ ،و ِمن هنا ُو ِّجهت ال ّتهمة مبا�شر ًة �إلى ال ّلغة
ّ
ال ِع ْل ّ

�سبب هذا ال ّتخلف لعدم قدرتها على ا�ستيعاب العلوم،
ُع ّد ْت هي َ

الدافع ال ّأول في �إع��ادة النظر في
فكانت هذ ِه ال ّتهمة الخطيرة ّ
ثم كانت
النحو و�أبوا ِب ِه ،ومن َث ّم تحميله م�س� ّ
ؤولية هذا ال ّتخ ّلفّ ،
ِ
ِ
اليوم ّي،
اال�ستعمال
مناط ِقها -لغة
العربية -باختالف
العامية
ْ
ّ
ّ

قبول كثي ٍر من ال ِ
ألفاظ الأج َنب ِّية
العامية بب�ساطة
وقد ا�ستطاعت
َ
ّ

كثيرا من
إنجليزية
خا�صة ال
والفرن�سية ،ولع ّل هذا اال�ستيعاب � َ
ّ
ّ
ّ
أوهم ً

العربية ال ُف�صحى .ون�أتي
العامية على � ْإحالل مكان
ال ّنا�س بقدر ِة
ّ
ّ
صورة

الآن ل َنطرح هذ ِه الأ�سئلة:

يبويه

تخيل

ية لس

لماذا تي�سير ال ّنحو؟
هل ل ّأن اللغة العرب ّية �ص ْعبة التّعلم؟
�أو ل ّأن َمناهج تعليمها �ضعيفة؟
الدعوى؟
�أو ل ّأن هناك �أهدا ًفا �أخرى تختفي وراء هذه ّ
عر�ض وجيز
و�ست ّت�ضح لنا هذه االحتماالت ال ّثالثة من خالل ٍ
ِ
عملية تي�سي ِر ال ّنحو.
لمجهودات القدما ِء والمحدثين في ّ

مجهودات القدماء
أ.د /نــــوار عبيـــــدي

ق�سم اللغة العربية و�آدابها
جامعة ال�شاذلي بن جديد ــ الطارف ــ الجزائر
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ال�س َب َب الأ�سا�س لظهو ِر ال ّنحو،
الك ّل يعرف � ّأن (ال ّلحن) كان ّ
ٍ
علي بن �أبي
ؤلي
وقد َ
بد�أَت البوادر مع �أبي الأ�سود ّ
بتوجيه من ّ
الد� ّ

الفعلي لل ّنحو َب َد�أ مع �سيبويه (180هـ)،
لكن ال ّت�أليف
طالب ُ
ّ ،
ّ

وو ْ�ص ِفها،
الظاهرة
أ�سا�س تم ّث َل في ر�صد ّ
اللغوية َ
ّ
وعمل �سيبويه ال ُ

رادا في
بالظاهرة اللغوية (الكالم) وهو الم�صطلح الأكثر ِّ
ونق�صد ّ
اط ً

مثل في
ويق�صد به
نن العرب في كالمهم .يقول ً
عموما َ�س َ
(الكتاب)َ ،
ً
الكالم على
مرو لقي ُته وزيد ك ّلم ُته؛ � ْإن حملت
َ
رفع المبتد�أْ :
«قو ُلك َع ٌ

(((
م�صدرا
(رويدا)
الرفع .وقوله« :ومن جعل
ً
ً
ال ّأولِ » � ،أي �إن ق�صدت ّ

الكالم على
حم َل
قالَ :
َ
نف�سك ...كما قال :عليك نف�سك ،حيث َ
رويدك َ

لل�شعر؛ �إذ يقول:
الكاف»((( .بل وجعل �سيبويه (الكالم)
ً
مقابل ّ
ال�شعر ما ال يجو ُز في الكالم ،من �صرف ما ال
«اع َلم �أ ّنه يجوز في ّ
ين�صرف»((( .ويقول ...« :لأ ّنهم يدعون هذه (الهاء) في كالمهم وفي
كثيرا ،وذلك لي�س في �شيء من كالمهم ،وال تكاد تكون في
ال�شعر ً
(((
عمرو ،ولأ ّنك لو
ّ
ال�شعر» � ،أو قوله« :وتقول :ما زيد ً
ذاهبا وال عاق ٌل ٌ

كالما» .
قلت :ما زيد ً
عاقل عمرو ،لم يكن ً
ويظهر لنا بجالء �أن �سيبويه لم َيكن ي�صف �سوى كالم العرب،
َ
(((

ِ
يخاطب ال ّنا�س بِلغة يفهمونها بب�ساطة وي�ستوعبونها دون
وكان
فعل كان �سيبويه يق�صد ال َّتفل�سف في و�ضع علم ال َّنحو
عناء ،فهل ً
الروايات لم يتمم من عمره عقده
كما َز َع َم الكثيرون ،وهو في �أغلب ّ

الرابع؟
ّ

يقول د� .أني�س فريحةّ �« :إن الغر�ض من تدوين �أحكام � ّأية لغة

الطالع،
هو الحفاظ عليها من الف�ساد،
نقي ًة �إلى الجيل ّ
ُ
وت�سليمها ّ

ويين الغاية الق�صوى من �ضبط
رفيين وال ّن ْح ّ
ال�ص ّ
وقد �أدرك قدامى ّ

العلمية ومن العمق
الد ّقة
اللغة في � ٍ
أحكام وقواعد ،وقد � ْأبدوا من ّ
ّ
�شيد
الب ْحث؛ ما َ
الـم�ستعر ِِب ُي ُ
الج َل ِد في َ
ق�صي ومن َ
غير ُ
في ال َّت ّ
جعل َ
بف�ضلِ
العلوم
العرب على
الل�سانية »(((.
ِ
ِ
ّ

يكن
� ّإن عمل �سيبويه ومن �أتى بعده من عمالقة اللغة وال ّنحو لم ْ
العربية وتقريبها �إلى
هد َف ُه ْم فيه ِ�سوى َب ْ�سط �أ�ساليب الكالم في
َ
ّ

العبث باعتبارِها
ال ّنا�س من جهة ،ومن جهة �أخرى حفظ اللغة من َ

لغة َوحي.

(� )١سيبويه ،الكتاب ،تح :عبد ال�سالم هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط ،1966 ،1ج � 1ص .99
( )٢م ن ،ج � 1ص .251
( )٣م ن ،ج � 1ص .26
( )٤م ن ،ج � 1ص .72
( )٥م ن ،ج � 1ص .61
(� )٦أني�س فريحة ،نظر ّيات في اللغة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط� ،1973 ،1ص .161
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والمبرد
كالفراء (207ه��ـ)،
والذين ج��ا�ؤوا من بعد �سيبويه،
ّ
ّ

مخ�شري (538ه��ـ) ،وابن
(285ه��ـ) ،واب��ن ج ّن ّي (399ه��ـ) ،وال ّز
ّ

أن�صاري (761ه��ـ)
و�صول �إل��ى اب��ن ه�شام ال
يعي�ش (643ه ��ـ)
ً
ّ
و�أ�صحاب الحوا�شي؛ �أ ّلفوا للغر�ض نف�سه الذي ق�صده �سيبويه ،ولم

حوا�ش ومنظومات �أخرى كثيرة
(910هـ) وغيرهم كثير((( .وهناك
ٍ
�سهل ال ّنحو والإعراب.
خلفها جهابذة
العربية عبر القرون ُت ّ
ّ

المرحلة الثّالثة

العربية وتقريبها لل ّنا�س ،وكذا الحفاظ
يكن هد َفهم �سوى تب�سيط
ّ

ويميز هذه
وهي مرحلة متزامنة
ً
ال�سابقةّ ،
تقريبا مع المرحلة ّ

ال�صعوبة
وقد � َ
أدرك كثير من ال ّنحاة في القرون الأولى ً
نوعا من ّ

(((
مرة �سنة  1947بتحقيق
ّ
(الر ّد على ال ّنحاة)  ،وقد ظهر الكتاب � ّأول ّ

العامة
المتخ�ص�صون وال ّنوع ال ّثاني هو
ال ّنحو ،ال ّنوع ال ّأول هم
ّ
ّ

�سدد
بمقدمة طويلة � َ
أ�شاد فيها بعمل ابن م�ضاء ح ّتى قال« :وقد ّ
ّ

على القر�آن الكريم.

ففرقوا ِ
نهجيا) بين نوعين من متل ّقي
(م ًّ
في ال ّنحو كك ّل العلوم؛ ّ

ال�صبيان .وقد جاءت محاوالت القدماء لتي�سير وتب�سيط
و�أكثرهم ّ
م�سائل ال ّنحو في ِ
مراحل ثالث:

دبجه المح ّقق
�ضجة كبيرة ،حيث ّ
د� .شوقي �ضيف ،وقد �أثار الكتاب ّ

ِ
كثيرا من
نظرية
ابن م�ضاء �سهام َثورته �إلى
ّ
العامل التي �أحالت ً

ِ
فقد ثار ابن م�ضاء ثورة وا�ضحة �ضد
(العامل)(((1؛ حيث يعده

الرعيل ال ّأول
حيث كتب الأخف�ش الأو�سط (221هـ) ،وهو من ّ

علي
ال�صغرى)
ً
لل ّنحاة (الم�سائل ّ
موجها �إياه للمبتدئين ،وكتب �أبو ّ
ب�سيطا ف�أ ْت َب َع ُه بـ (ال ّتكملة)
الفار�سي (377هـ) (الإي�ضاح) وكان
ً
ّ
�شرح كتاب
�ـ)
�
(368ه
يرافي
ال�س
حاول
كما
�صين،
للمتخ�ص
وهو
َ
ّ
ّ
ّ
�سيبويه ولم ُي ْت ِم ْمه.

م�شكلة ال ّنحو الأ�سا�سية .وقد وافقه على ذلك م�صطفى �إبراهيم الذي
ِ
الكالمية،
بالعامل �إلى ت�أثرهم بالفل�سفة
أرج� َ�ع اهتمام ال ّنحاة
� َ
ّ
ِ
بالعامل �إلى �إ�ضاعة معاني الكالم في �أو�ضاعه
و� ّأدت عنايتهم
(((1
المخزومي في كتابه
الر�أي د .مهدي
المختلفة  .ويتب ّنى مثل هذا ّ
ّ

نقد وتوجيه) ،وكذا محمود تيمور في كتابِه
(في ال ّنحو
العربي ٌ
ّ

العربية).
(م�شكالت اللغة
ّ

المرحلة الثّانية
العربية ،كباقي
وهي مرحلة المنظومات ،حيث َعرفت اللغة
ّ

ِ
اله َد ُف من
قواعدها،
ل�ص ْونِ
قالبا
َ
ً
وكان َ
العلوم الأخرىً ،
جديدا َ
ال�شعر،
المنظوم ِة
واحدا وهو حفظ العلم ك ّله ب�أي�سر ّ
الطرق وهو ّ
ً
لل�شعر ،فكانت (المنظومات)
ِف
وقد ُعر َ
وحبه ّ
العربي � ْأ�ص ًل َ
بو َل ِع ِه ّ
ّ
العربية دون ك ّل لغات العالم في حفظ العلوم
من �أعجب ما خ َلقته
ّ
والمعرفية).
ينية
ب�أنواعها ّ
ّ
(الد ّ
من �أ�شهر الأعمال في ال ّنحو
ألفية ابن مالك (672هـ) ْ
ولع ّل � ّ

أو�ضح الم�سا ِلك
العربي التي حظيت بع�شرات ّ
أهمها � َ
ال�شروحّ � ،
ّ
أن�صاري (761هـ) ،و�شرح ابن عقيل
ألفية ابنِ ما ِلك البنِ ه�شام ال
ّ
ل ّ

يوطي
(769هـ) ،والمكودي (807هـ) ،وال
أ�شموني (900هـ)ّ ،
وال�س ّ
ّ
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الآخف�ش

العربي �إلى ُعقد �صعبة الحل ع�سيرة الفهم (ّ � .)...إن ك ّل
جوانب ال ّنحو
ّ
ت�صور باطل»(((.
ت�صوره ال ّنحاة في عواملهم ال ّن ّ
حوية ّ
ما ّ

المرحلة الأولى
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المميز
القرطبي (593هـ) عندما كتب كتابه
المرحلة ابن َم�ضاء
ّ
ّ

اهرية التي
و� ّأكدت د .منى �إليا�س ت�أ ّثر ابن م�ضاء بالفل�سفة ّ
الظ ّ

اهرية
ال ت�ؤمن بالقيا�س ،و� ّأن ابن م�ضاء «�سلك في ال ّنحو م�سلك ّ
الظ ّ
(((1
ظرية،
في الفقه والأ�صول»  .لكن د .بكري عبد الكريم ف ّند هذه ال ّن ّ

ردا على من قال �إ ّنه
و� ّأكد �أ ّنه لم يكن
مخل�صا له كل الإخال�صًّ ،
ً

( )٧انظر :خليفة حاجي ،ك�شف ّ
الظنون عن �أ�سامي الكتب والعلوم ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د
ط.1990 ،
( )٨ابن م�ضاء ،ال ّر ّد على ال ّنحاة ،تح� :شوقي �ضيف ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1947 ،
( )٩ال ّرد على ال ّنحاة ،م �س ،المقدّمة.
( )١٠عبد الكريم بكري ،ابن م�ضاء وموقفه من �أ�صول ال ّنحو ،ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر ،ط� 1984 1ص 125وما بعدها.
( )١١انظر� :إبراهيم م�صطفى� ،إحياء ال ّنحو ،مطبعة لجنة ال ّت�أليف والتّرجمة وال ّن�شر ،القاهرة،
.1937
( )١٢انظر :منى �إليا�س ،القيا�س في ال ّنحو ،ديوان المطبوعات الجامع ّية ،الجزائر ،ط.1985/1
�ص.144

د�.شوقي �ضيف

ا ّتخذ هذا الموقف لتدعيم �سيا�سة معينة �آنذاك .
(((1

لقد ناق�ش ابن م�ضاء م�س�ألة العامل  ،وطالب ب�صراحة
(((1

بتخلي�ص ال ّنحو منه ،بالإ�ضافة �إلى نقده لم�س�ألة تقدير العوامل
وال�ضمائر الم�ستترة ،وكذا
المحذوفة ،ومتع ّلقات المجرورات
ّ
م�سائل ال ّتنازع واال�شتغال.
تلكم هي �إذن ب�صورة موجزة محاوالت القدماء التي في �أغلبها
المتخ�ص�صون
�أو�ضحت � ّأن ال ّنحو يحتاجه نوعان من ال ّنا�س:
ّ
العربية وال ّتف ّقه في �أ�سرارها،
أراد �سبر �أغوار
والمبتدئون؛ فمن � َ
ّ
فذلك متو ّفر لدى كبار �ص ّناع ال ّنحو ،ومن �أراد �أن يتع ّلم �سنن العرب

ال�شروح والمنظومات متو ّفرة.
في كالمها ،وي�صقل ل�سانه فك ُتب ّ

د.طه ح�سين

بمقدمة طويلة �أ�شاد فيها بالكا ِتب
دبج طه ح�سين هذا الكتاب
ّ
ّ
أت�صور ال ّنحو على وجهين :ال ّأول
وال ِكتاب .يقول طه ح�سين« :و�أنا � ّ

حويون من العقل الحديث ليفهمه وي�ست�سيغه ويتم ّثله،
يقربه ال ّن ّ
� ْأن ّ
ويجري على تفكيره �إذا فكر وعلى ل�سانه �إذا تك ّلم وعلى قلمه �إذا

القوة التي تحبب �إلى ال ّنفو�س در�س
كتب ،وال ّثاني �أن ت�شيع فيه ّ
أ�شهد لقد ُو ّف َق �إبراهيم �إلى �إحياء ال ّنحو
ومناق�شة م�سائله ( ،)...و� ُ

على هذين الوجهين» .
(((1

قويا لما ذهب �إليه �إبراهيم م�صطفى
وهذه ّ
دعما ًّ
ال�شهادة كانت ً

أقل ما يقال عنها �إنها تقليد �ساذج لكتاب ابن م�ضاء،
من �آرا ٍءُّ � ،
(الرد على
فك ّل ما امتاز به في هذا ال ّت�أليف هو �أ ّنه «عر�ض كتاب ّ

لع ّل �أب��ر َز محاولة في دعوى تي�سير ال ّنحو ما فعله �إبراهيم

ال ّنحاة) عر�ضا ج ّذ ًابا وحاول تطبيقه»
بكري ،حيث �إن �إبراهيم م�صطفى �أنكر العامل وقال � ّإن الحركات

�صد َر �سنة  ،1937وقد
م�صطفى في كتابِه (�إحياء ال ّنحو) الذي َ

من عمل المتكلِّم ولي�ست ناتجة عن اللفظ ،وكان هدفه الوا�ضح

المحدثين
محاوالت
َ

( )١٣انظر :ابن م�ضاء وموقفه من ال ّنحو ،م �س� ،ص.34
( )١٤والعوامل نوعان :لفظ ّية ،ومعنو ّية� .أ ّما ال ّنوع الأول :فهي �إ ّما عوامل قيا�س ّية وعددها �سبعة
(الفعل ،ا�سم الفاعل ،ا�سم المفعول ،ال�صفة الم�ش ّبهة ،الم�صدر ،اال�سم الم�ضاف ،اال�سم التام).
و�إ ّما عوامل �سماع ّية وعددها ثالثة ع�شر (حروف الجر ،الحروف الم�ش ّبهة بالفعل ،الحرفان (ال
وما) الم�شبهان بـ (لي�س) ،حروف تن�صب اال�سم ،وحروف تن�صب الفعل الم�ضارع ،وحروف تجزم
الفعل الم�ضارع� ،أ�سماء تن�صب ما بعدها على التّمييز� ،أ�سماء الأفعال ،الأفعال ال ّناق�صة� ،أفعال
المقاربة� ،أفعال المدح وال ّذم) .و�أ ّما ال ّنوع ال ّثاني فهي االبتداء في رفع المبتد�أ ،وتج ّرد الم�ضارع
مرفوعا .للتف�صيل انظر :محمد خان ،مدخل �إلى
من ال ّن�صب والجزم ،و�شبهه باال�سم ما يجعله
ً
�أ�صول ال ّنحو ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،ط ،1/د ت� ،ص.86

(((1

كما قال عبد الكريم

ال ّتقليل من �أبواب ال ّنحو.
خا�صة من نحويي الأزهر
وقد انبرى له �آنذاك عدد من العلماء ّ

ال�شريف كما فعل الأ�ستاذ محمد �أحمد عرفة في كتابه (ال ّنحو
ّ
قا�سيا.
رده كان
وال ّنحاة بين الأزهر والجامعة) ،وقيل �إن ّ
ً
( )١٥انظر �إحياء النحو ،م �س ،المقدّمة.
( )١٦ابن م�ضاء وموقفه من �أ�صول ال ّنحو ،م �س� ،ص .170
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وقفات نحوية

�أخطر المحاوالت

تاريخية من �أنف�س وثائقنا التي تعالج م�شكالتنا
أعده �إال وثيقة
ال � ّ
ّ

الفردية الخطيرة محاولة محمود تيمور في
ومن المحاوالت
ّ

أ�سا�سا �إلى
كتابه «م�شكالت اللغة
ّ
العربية» ،وهذه المحاولة تهدف � ً

الم�صرية مح ّل
العام ّية
تدريجيا ح ّتى تح ّل
ال ّتخل�ص من ال ّنحو
ًّ
ّ
ّ
العربية بالكامل.
ّ

الالتينية التي
بدا من اختيار هذه الحروف
قافية ،ولذلك لم يجد ًّ
ّ
ال ّث ّ

�شاعت في �أكثر لغات العالم ،فهي و�سيلة تقريب بين الأمم (،)...
أ�سا�سا لطريقته ،ولك ّنه �أدخل عليها من �ضروب
وقد ا ّتخذها معاليه � ً
ال ّتعديل ما ينا�سب �ضبط الكالم
العربي على � ّأدق وجه»(.((2
ّ

فالمرحلة الأولى تقت�ضي «ت�صفية القواعد الكثيرة وغربلتها

ثم اقترح تيمور اختراع حروف جديدة تح ّل مح ّل حروفنا
ّ
والر�سامين �إلى البدء في البحث.
ّ
العربية ،ودعا الف ّنانين ّ

كبيرا في هذا الكتاب ،لإقناع
وقد بذل محمود تيمور ً
جهدا ً

من عدد �أ�شكال الحرف الواحد واالكتفاء ب�شكلٍ واحد(.((2

العام ّية)
( ،)...وح ّتى تتقارب لغة الكتابة والكالم (يق�صد هنا
ّ
يومئ ٍذ يقت�صر على قدر �ضئيل من نحو
العربية»(.((1
ّ

بالعام ّية لغ َة كتابة
العربية وا�ستبدالها
غيره ب�ضرورة ال ّتخ ّلي عن
ّ
ّ
العام ّية يمكن
وحديث ،ويذهب تيمور �أبعد من ذلك حين يرى � ّأن
ّ
تدر�س
�أن تعالج م�شاكل الف�صحى ،فيقول« :الخير ك ّل الخير في �أن َّ

العربية ،ع�سى �أن ن�ستعين
العام ّية ومراجعتها من اللهجات
قواعد
ّ
ّ
بها في �إم��داد قواعد الف�صحى بما يو�سع قيمتها ،وما يعالج
الراهن»(.((1
م�شكالتها التي تعانيها في الوفاء بحاجات مجتمعنا ّ

بالعام ّية �أقوى من الف�صحى حين يقول:
ويرى � ّأن ال ّتعبير
ّ
«وف��ي كثير من الأحيان ال يكون للكلمة الف�صيحة �أو الجملة
أدية ،ما يكون للكلمة
ّ
قوة ال ّت� ّ
ال�سمع ومن ّ
الطويلة من الوقع على ّ
الدائرة على �أفواه ال ّنا�س في معناها المق�صود»(.((1
العام ّية ّ
ّ

العربية
و�أخطر ما دع��ا �إليه تيمور هو ا�ستبدال الحروف
ّ

الالتينية؛ بدعوى � ّأن المطبعة تحتاج �إلى � 300شكل
بالحروف
ّ

الدعوة التي نادى
للحرف
العربي ما عدا �أ�شكال الحركات ،وهي ّ
ّ
بها (عبد العزيز فهمي با�شا) ،يقول محمود تيمور عن الح ّل

العربية�« :آثرت �أن �أبد�أ به ( �أي ا�ستبدال
الطباعة
ال ّأول في م�شاكل ّ
ّ

تحية لأ�ستاذنا �صاحب المعالي عبد
العربية
الحروف
بالالتينية) ّ
ّ
ّ

العزيز فهمي (((2با�شا م ّتعه اهلل بالعافية ،ف� ّأدى بهذا الحل في بيان
( )١٧محمود تيمور ،م�شكالت العرب ّية ،من�شورات المكتبة الع�صر ّية ،بيروت ،د ط ،د ت� ،ص .16
( )١٨م ن� ،ص 178
( )١٩م ن� ،ص 181
( )٢٠وعبد العزيز فهمي ع�ضو في مجمع اللغة العرب ّية بالقاهرة في دورة  ،1943زعم �أنّ اللغة
العرب ّية ت�أخ ّرت قرو ًنا عديدة وانقطع ما بين قديمها وحديثها ،و�أنّ هذا ال ّت�أخر عا�صر عهد التّطور
أوروبي .لكن المجمع رف�ض اقتراحه على ال ّرغم من �أ ّنه دافع عنه ً
طويل.
ّ
ناعي والتّقدم ال ّ
ال�ص ّ
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ثم ّ اقترح �صيغة �أخرى ويراها الح ّل الأن�سب ،وهي ال ّتقلي�ص

المتمعن في �آراء تيمور ال ي�ستطيع �أن يع ّلق عليها ب�شيء،
� ّإن
ّ

رد عليها الكثير من العلماء والباحثين الذين
الدعوات ّ
ومثل هذه ّ

العربية فقط بل
وعروا �أهداف ه�ؤالء ،في الق�ضاء لي�س على
ّ
فهموا َّ
إ�سالمية جمعاء.
العربية وال
على الح�ضارة
ّ
ّ

ومن �أهم محاوالت التي�سير ،نذكر الإ�صدارات الآتية:

ـ (لتحيا اللغة العربية ،ي�سقط �سيبويه) لم�ؤلفه �شريف ال�شوبا�شي،
ال�صادر عن الهيئة الم�صرية العامة للكتاب �سنة .2004
الرف�ض ال ّتام لما في ال ّنحو من �أوه��ام)
ـ (جناية �سيبويهّ ،
لم�ؤلفه زكريا �أوزون.
أي�ضا:
ومن الم�ؤلفات � ً
حوي) ل�صاحبه ح�سن عون.
 (تطوير ّالدر�س ال ّن ّ

العربي) ل�صاحبه عبد الوارث مبروك.
 (في �إ�صالح ال ّنحوّ

 -بالإ�ضافة �إلى مجهودات د� .شوقي �ضيف (تجديد ال ّنحو)

العربي نقد
خا�ص ًة( :في ال ّنحو
طبعتان ،و�أعمال مهدي
المخزوميّ ،
ّ
ّ
وتوجيه).

هذا ويمكن �أن ن�شير ب�إيجاز �إلى محاوالت بع�ض الم� ّؤ�س�سات
انظر :عبد المنعم الدّ�سوقي ،مجمع اللغة العرب ّية ،درا�سة تاريخية ،الهيئة الم�صر ّية العا ّمة� .ص
.71
( )٢١م ن� ،ص 51
( )٢٢فالغين ً
مثل لها �أربعة �أوجه :في �أول الكلمة (غـ) ،في و�سط الكلمة (ـغـ) ،في �آخر الكلمة
(ـغ) ،منف�صلة (غ) ،وبالتّالي ف�إ ّنا نكتب لفظة مغرب هكذا (مـ غـ ر ب) ،ولفظة بالغ هكذا (با لـ
غـ ) ،و لفظة فارغ هكذا (فا رغـ) ،ويقترح لنا ن�صا بهذا ال�شكل العجيب تحت عنوان (�صحيفة
المثال) انظر :م ن� ،ص .73

ف��ي ه��ذا المجال ،لع ّل �أب��رزه��ا
(لجنة تي�سير ال� ّن��ح��و)(((2ال��ت��ي
�أن�����ش ��أت��ه��ا وزارة ال��م��ع��ارف
�ري��ة �سنة  ،1961وق��د
ال��م�����ص� ّ
اق��ت��رح��ت ه ��ذه اللجنة وج��وب

قديري
اال�ستغناء عن الإعراب ال ّت
ّ
والمحلي في المفردات والجمل،
ّ
واقترحت م�صطلحي (المو�ضوع

والمحمول) بدل الم�سند والم�سند
�إليه �أو المبتد�أ والخبر والفعل
والفاعل ،كما اقترحت وجوب ال ّتخل�ص من الفل�سفة العالقة في
ال ّنحو وكثرة م�صطلحاته ،وجعلت ك ّل المن�صوبات تحت ا�سم واحد
(ال ّتكملة).
وقد واجه علماء الأزهر هذه ال ّلجنة �آنذاك ،وخل�صوا �إلى � ّأن
�أعمالها �ستحدث فجوة وا�سعة بين القديم والحديث ،و�ستحرم
الأجيال المقبلة من االنتفاع بما فيها من �أفكار �سامية ومعارف
رائعة(.((2

خاتمة
نخل�ص من ك ّل ذلك� ،إلى �أن محاوالت تي�سير النحو تراوحت
بين هدفين:
الأول :جعل النحو في متناول الجميع وهو ما ر�أيناه عند
بالعربية والحفاظ
القدماء ،ونواياهم لم تخرج عن محور ال ّنهو�ض
ّ
ثم الحفاظ على القر�آن الكريم.
عليها ،ومن َّ

ال ّثاني :ا ّتهام ال ّنحو و�إظهاره كبحر هائج ي�صعب دخوله

أ�سا�سا بريء
لالنتفاع بلآلئه ،وتحمي ُله �سبب تخ ّلف ال ّأمة ،وال ّنحو � ً

من هذه ال ّتهمة براءة يو�سف من دم ال ّذئب .و�إذا كان الأمر كذلك
اللغوي تكمن في �أمور �س ّتة:
ف�إ ّنا نرى � ّأن محاربة ال ّتخلف
ّ

ونثرا) ،وت�شجيعه
أدبية
بحفظ القر�آن الكريم وال ّن�صو�ص ال ّ
(�شعرا ً
ً
بالعربية.
ال�شفوي
على ال ّتعبير ّ
ّ

العام ّية،
خا�صة في
2ـ محاربة الألفاظ الهجينة المنت�شرة
ّ
ّ
وال ّتنبيه عليها وال ّتح�سي�س بكا ّفة الو�سائل بخطورتها على الل�سان
العربي ،حيث يحتوي معجم الألفاظ المتداولة في الجزائر مثال
ّ
الفرن�سية ،فا�ستحال الل�سان
جدا من الألفاظ
على ن�سبة كبيرة ً
ّ
تثب ٍت ،وذلك ما �أ�سميناه بالالوعي
اللغوي(.((2
ّ
ينطقها دون ّ

بالعربية،
اللغوي
الل�سانيات لتطوير الأداء
3ـ اال�ستفادة من
ّ
ّ
ّ

عليمية.
خا�صة في مجال
الل�سانيات ال ّت ّ
ّ
ّ

مادة ال ّنحو العربي ،وح ّثه على اال�ستفادة
4ـ تحبيب ّ
الطالب في ّ

المعرفية القديمة،
العربية وال ّنهل من الكنوز
منه لفهم ال ّذخيرة
ّ
ّ
االبتدائي.
انطال ًقا من الم�ستوى
ّ

(خا�صة في �أق�سام اللغة
طلب الجامعة
5ـ عدم ال ّت�ساهل مع ّ
ّ

ماد ًة ذات
العربية و�آدابها) في مقيا�س ال ّنحو
وال�صرف ،وجع ُله ّ
ّ
ّ
ُمعاملٍ كبير.
الحط من ال ّنحو
أخيرا :ال ّت�صدي لك ّل محاولة ته ِدف �إلى
ِّ
6ـ و� ً
المقد�س.
العربية لغة الوحي
العربي ،ومن َث ّم اللغة
ّ
ّ
ّ

العربية
وتدريب ِه منذ �صغره على نطق
الطفل،
1ـ االهتمام بلغة ّ
ُ
ّ

(� )٢٣أع�ضا�ؤها :طه ح�سين� ،أحمد �أمين ،علي الجارم ،محمد �إبراهيم� ،إبراهيم م�صطفى.
( )٢٤انظر :ابن م�ضاء وموقفه من �أ�صول ال ّنحو ،م �س� ،ص .175

تماما كالمغمي عليه باعتبار �أن
( )٢٥نق�صد بالالوعي اللغويّ عدم �إدراك المتك ّلم لكالمه ً
المتك ّلم بالعا ّم ّية الجزائر ّية يتلفّظ بمئات الألفاظ الفرن�س ّية معتقدً ا �أ ّنها عرب ّية .وقد �أح�صينا
المنزلي فقط� ،أما ّ
ال�شارع
في درا�سة معجم ّية �أكثر من مائتي لفظة فرن�س ّية ت�ستعمل في المحيط
ّ
ففيه المئات الأخرى.
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إبـداعـات شعريـة

شعر :د .شهاب غانم

لك الحمد في الأولى ،لك الحمد في الأخرى

ف���أن��ت ال����ذي �أن���زل���ت م��ن �أج��ل��ن��ا ال��ذك��را

ك���ل��ام ه�����و الإع������ج������از ف�����ي ك�����ل �آي�����ة

ع������ده ع���ت���ب ٌ
���ة ���س��ح��را
ب��ل��ف��ظ وم���ع���ن���ى،
ّ

و�أه���دي���ت���ن���ا ال�����س��ب��ع ال��م��ث��ان��ي ه��داي��ة

����ر َن����ا ���ش��ك��ر ًا
ْ����م َ
ل���ت���م�ل��أن���ا ح����م����د ًا و َت����غ ُ
الكر�سي يحفظها الدهرا
�����ض َذ ا
َم�� َع ا لأَ ْر ِ
ُّ

وم�����ن ف���وق���ه ال���ع���ر����ش ال��ع��ظ��ي��م ك����أن���ه

ٌ
��ة ال�صغرى
ف�ل�اة ب��ه��ا ال��ك
��ح�� ْل�� َق ِ
��ر���س��ي ك��ال َ
ُّ

لك الحمد في الأولى ،لك الحمد في الأخرى

ف�����أن����ت ب���ع���ث���ت الأن����ب����ي����اء ل���ن���ا ت��ت��رى

و�أر�����س����ل����ت خ���ي���ر ال��م��ر���س��ل��ي��ن م��ح��م��د ًا

ل���ي���ك���م���ل دي������ن اهلل ي���ن�������ش���ره ن�����ش��را

و�أر������س�����ل�����ت�����ه ل��ل���آدم�����ي�����ي�����ن رح���م���ة

ول����ل����ج����ن ،ب�����ل ل���ل���ع���ال���م���ي���ن ل���ه���م ط����� َّرا

��ة
�������ض �إال ب���ع���د ت�����رك م��ح��ج ٍ
ول�����م ي���م ِ

م���ده���ا ي��ق��ه��ر ال���ج���زرا
ت�����ش��ع ب���ي���ا����ض��� ًاُّ ،

م����ح����ج����ة ن����������و ٍر ل����ي���� ُل����ه����ا ك����ن����ه����ا ِره����ا

ح���را
ع��ل��ي��ه��ا ���س��ي��ب��ق��ى ك����لُّ م�����س��ت��م�����س��ك ّ

لك الحمد في الأولى ،لك الحمد في الأخرى
���ص��دَ َف��ا ِت�� َه��ا
ا����ص َع ْ
���ن َ
َف��� َه���لْ َ����س����أَ ُل���وا ال��� َغ��� َّو َ

ً
ل���غ���ة ب��ح��را
ف�����أن����ت ال������ذي �أع���ط���ي���ت���ن���ا

و����س��� َّو ْي��� َت���ه���ا ����س���ب���ع��� ًا ط���ب���اق��� ًا ي�����ض��م��ه��ا

وق�����د و����س���ع���ت �آي ال���ك���ت���اب ف���ه���ل ت���رى
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ال��ط��ب وا ل��ج��ب��را
���ح��� ِو َي
َّ
�سيعجزها �أن َت ْ
�����س��ن ال ت��ع��رف ال�شهد وال��ق��ط��را
�أُو ُل�����و �أل ٍ

ه��ي َّ
��م
���ط��� َي ْ
ال�����ش�� ْه ُ
��د �إال �أن م��ن �أُ ْع ِ
���ت َل�� ُه ْ
����ت لهم
ه���ي
����ط���� َي ْ
ال������ورد �إال �أن م���ن �أُ ْع ِ
ُ

����م ال ت���ع���رف ال������ورد وال��ع��ط��را
�أن����و ُف���� ُه ُ

لك الحمد في الأولى ،لك الحمد في الأخرى

ف���أن��ت ال���ذي �أعطيتني ال���رزق وال��� ِّ��ش�� ْع َ��را

خ��ط��وة
���اء ف���ي ك���ل
ٍ
وت��م��ن��ح��ن��ي ال���ن���ع���م َ

���د َع����دٍّ َل��� َه���ا ح�صرا
����ن َب��� ْع ِ
ف��ل�����س��ت �أرى ِم ْ
�����ي ا ل���� َّ���ش��� َّر ا
و ت��ح��ف��ظ��ن��ي ِم���� َّم ْ
����ن �أَ َر ا َد ِب َ

��را
�����ص ً
وم���ا زل����تَ َت ْ
���ح��� ُب���و ِن���ي و�أم�����ض��ي ُم�� َق ِّ

����س���ت���را وت���رف���ع���ن���ي ق����درا
ف��ت�����س��ت��رن��ي
ً

ف��ه��ب��ن��ي ف����������ؤاد ًا ����ش���اك���را ك�����لَّ ل��ح��ظ ٍ��ة

وت����وب َ
�������س���رف ت�����س��ب��ق ال��ق��ب��را
���ب م
ٍ
����ة ق���ل ٍ

ت��ق��ل��ب��ن��ي ف����ي ال���خ���ي���ر ي���م���ن��� ًا وي�������س���ر ًة
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الـغــريــب
مـعـنـى
ِ
في ال ُّلغة واشتقاقه
د .نبيل قصاب باشي

الغريب في الل ِ
ُّغة:
�أو ًال:
ُ

(((
جل:
الغام�ض من
الغريب في ال ُّلغ ِة هو
الر ُ
ُ
ِ
ُ
الكالم ؛ و� َأغ َ
رب َّ

العرب :غربت الكلمة غراب ًة:
كالم
جاء بِ�شي ٍء غريب(((.
ُ
ِ
ويقال في ِ
َ
جل
الر ُ
�إذا غم�ضت َ
الرجل ُ
يغر ُب � :إذا َذ َهب َّ
وخ ِف َي ْت مع ًنى  ،وغرب َّ

وب ُع َد(((.
َ

ِ
عيد من ال َف ْه ِم،
الكالم؛ �إِ َّنما هو
من
الغام ُ
ِ
ريب َ
الب ُ
�ض َ
و«ال َغ ُ
المن َق ِط ُع عن ال ْأهلِ ،
ريب من ال ّنا�س؛ �إِ َّنما هو
كال َغ ِ
ُ
الوطنِ ُ ،
البعيد عن َ

ابعدِ .
وم ْن
غر ْب َع ّني� :أي ُ
للرجلِ �إذا َن َّح ْي َت ُه و�أَ ْق َ�ص ْي َت ُه :اُ ُ
وم ْنـ ُه قو ُل َك َّ
(((
(((
(((
وع ْنقاء ُم ْغرِب
هذا قو ُلهمَ :ن َو َى َغ ْر َب ٌة �أي َبعيدة ،و�ش� ٌأو ُم ّغر ٌِب َ
بع�ض ُه من بع�ض؛ و�إ َّنما يخ َت ِل ُف
� ْأي جائي ٌة من ُبع ٍدُّ .
وكل هذا م�أخو ٌذ ُ
غر ُب َغ ْر ًبا� :إذا َت َن َّحى و َذ َهب.
الر ُج ُل َي ُ
في الم�صا ِد ِر َف ُيقالَ :غ َر َب َّ

وغ َر َبت
وغ ْر َب ُغ ْر َب ٌة� :إذا ا ْن َ
بت الكلم ُة َغ َراب ًة َ
قط َع َع ْن �أه ِله؛ َ
َ
وغ ُر ْ
روبا»(((.
َّ
م�س ُغ ً
ال�ش ُ
جهين:
و«الغريب من
الكالمُ ،ي ُ
ِ
قال به على َو َ
ُ

ناو ُله ال َفهِ ُم
بعيد المعنى
ُ
راد به �أ َّن ُه ُ
�أَحدهما� :أَ ْن ُي َ
غام�ضه ،ال َي َت َ
ومعانا ِة ِف ْكر.
�إال َع ْن ُب ْع ٍد ُ

الد ُار ،و َن�أَى ب ِه
ُ
والوجه الآخر� :أَ ْن ُي َ
كالم َم ْن َب ُع َد ْت ب ِه ّ
راد ب ِه ُ
الع َر ِب ف�إذا َو َق َع ْت �إلينا الكلم ُة ِم ْن ُلغا ِتهم
الم ُّ
حل ِم ْن �شوا ّذ قبائلِ َ
َ

جاء
كالم
ِ
القوم وبيا ُنهم .وعلى هذا ما َ
ا�س َت ْغ َر ْبناها؛ و�إِ َّنما هي ُ
َ
َع ْن َب ِ
الم
وقال ل ُه� :أَ�س�أَ ُل َك عن َح ْر ٍف ِم َن
الغريب؛ َف َ
ع�ضهم َ
ِ
هو َك ُ
قالَ :
الد َخال ِء فيه.
ال َق ِ
ريب �أَ ْن َت و�أَمثا ُلك من ُّ
وم� .إِ َّنما ال َغ ُ

قال:
الح َ�س ُن بن َخ ّلد �أَ ْخ َب َرنا بن ُد َريد َ
َ
قال َ
الخطابي� :أَ ْخ َب َرني َ

قلت لأَ
الم َت َك ِ
ىء(((،
َ
الم ْحبنطىء(((َ ،ف َ
قال �أبو زيدُ :
اك ُ
عرابي :ما ُ
قالُ :
ٍّ
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( )١الل�سان والتاج ( غرب ) .
( )٢الل�سان ( غرب ) .
( )٣الل�سان ( غرب ) .
( )٤النوى  :المكان الذي تنوي �أن ت�أتيه في �سفرك  .الل�سان ( غرب ) .
غرب  ،ومغ َّرب بفتح الراء  :بعي ٌد  .الل�سان ( غرب ) .
(� )٥ش�أو ُم ِّ
مغرب على الإ�ضافة طائر عظيم يبعد في طيرانه  ،وقيل :
مغرب ومغرب ٌة  ،وعنقا ُء ٍ
( )٦عنقا ُء ٌ
هو من الألفاظ الدالة على غير معين  ،والعنقاء المغرب  .قال �أبو علي  :هكذا جاء عن العرب
بغير هاء  .الل�سان (غرب) .
( )٧الخطابي  :غريب الحديث . 71 - 70/1
( )٨ال ُمحبنطىء  :ال�سمين � ،ضخم البطن .
( )٩المتكاكىء  :الق�صير .

(((1
قال:
لت :ما
ُ
لت :ما المت�آزفَ ،
المتكاكىءَ ،
المت�آز ُ
ِف ُ ،ق ُ
ُق ُ
قالُ :

اذه ْب ف�أ ْن َت �أحمق»(.((1
َ

ِ
الحديث:
�صطلح
ب-الغريب في ُم
ِ
ُ

الحديث ِ�ض َّد القديم؛ لأ َّن ُه َي ْح ُد ُث �شي ًئا
هي �أَ ْن ُيقال:
ُ
ِم َن َ
الب َد ّ

وي�س َت ْع َم ُل في قليلِ
الكالم وكثير ِه(.((1
ِ
ف�شي ًئاُ ،

هو
اال�ص ِطالح :هو �أَق� ُ
والح ُ
َ
ديث في ْ
الر�سولِ ﷺ؛ وقي َلَ :
�وال َّ
(((1
ال�صحاب ِة وال ّت
ابعين َل ُهم ِب�إِح�سان و�آثارهم وفتاواهم .
�أَ ُ
َ
قوال َّ

ِ
بع�ض
فر ُد به
�صط َل ِح
ريب في ُم َ
ُ
الحديث َ
�أَ ّما ال َغ ُ
فهو الذي َي َت َّ
الرواةِ .
ِ�سنادا ،وهو الذي َت َف َّر َد
وم َن ال َغ ِ
ريب َم ْت ًنا و�إ ً
ريب ما هو َغ ٌ
ُّ

ِ�سنادا ال َم ْت ًنا ،كالذي
ِبرِواي ِة َم ْت ِن ِه راوٍ
ريب �إ ً
ٌ
واحد .ومن ُه ما هو َغ ٌ
حاب ِة.
ال�ص َ
َي ْروي َم ْت َن ُه جماع ٌة من َّ

ِ
�صحيح؛
حيح ،وغير
�صط َل ِح
ريب في ُم َ
ٌ
الحديث ِق ْ�سمان�َ :ص ٌ
وال َغ ُ

قال
وه� َ�و الغا ِل ُب على �أَح��ادي� ِ�ث ال َغرايب؛ وه��ذا ال َّنوع هو ال��ذي َ

فيه ابن َح ْنبل :ال َتك ُتبوا هذه الأحاديث الغرايب ،ف�إِ َّنها مناكير،
ال�ضعفاء(. ((1
وعامتها عن ُّ
َّ

ِ
غريب
ج ـ و�أَ ّم��ا
الحديث ِم ْن حيث اللُّغة فهو ما
ُ

َو َق َع في َم ْت ِنه ِم ْن ال ِ
وغ ُر َب ِل ِّد َق ِتها وق َّلة
ألفاظ التي َخ ِف َي معناها َ

(((1
ِ
وم ْتن
المعاني .
الحديث �أَلفاظُ ه التي ُ
تقوم بها َ
ا�ستعما ِلها َ .
(((1

جاء ْت
وهذ ِه الأَ ُ
ال�صحاب ِة �أو ال ّتابعين ،متى َ
قوال َ
الم ْن�سوب ُة �إلى َّ
الم ْرفوع ِة �إلى َر�سولِ اهلل
الم ِّ
ِم ْن َطريقِ ُ
حدثين ،ت� ُأخ ُذ ُح ْك َم الأَقوالِ َ

تجاج بها في �إِ ْث ِ
ٍ
قاعدة
غوي� ،أو َو ْ�ض ِع
االح ِ
بات ل ْف ٍظ ُل ٍّ
ﷺ ِ ،م ْن جِ ه ِة ْ

نحوي ٍة .
َّ
(((1

ِ
وخى من ُه معرف َة
ريب
عو ُل في َف ِّن َغ ِ
الحديث � ْأن َن َت ّ
ولي�س ُ
َ
الم َّ

هم ُه ِ
وع ْل ُمه
عو ُل عليه َف ُ
�صناع ِة �إِ�سنا ِده وما َي َتع َّل ُق به؛ و�إِ َّنما ُ
الم َّ
( )١٠المت�آزف  :الق�صير  .الل�سان ( �أزف ) وانظر  :ال�سيوطي  :المزهر . 413/1
( )١١الخطابي  :غريب الحديث . 71/1
( )١٢الل�سان ( حدث ) .
( )١٣النواوي  :تدريب الراوي . 184/2
( )١٤مقدمة ابن ال�صالح  136بت�صرف .
( )١٥انظر في هذا  :معرفة علوم الحديث  88ومقدمة ابن ال�صالح  137والتقريب ( 32مقدمة
�شرح الكرماني) والباعث الحثيث  167وتدريب الراوي . 184/2
( )١٦الخال�صة  30وتدريب الراوي . 185- 184/2
( )١٧انظر بحث  (( :اال�ست�شهاد بالحديث في اللغة ))  .لمحمد الخ�ضر ح�سين  .عن مجلة
مجمع اللغة العربية  .القاهرة .167/3
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والع َم ُل به(. ((1
َ

جم ًة ومعرف ًة
الخ َ
وال َج َر َم � َّأن َ
و�ض في هذا ال َف ِّن َي َتط َّل ُب دراي ًة َّ

بط ال َّل ِ
يتي�سر ِل َ�ض ِ
وح ْ�صره،
فظ َ
والإتقانِ غير ُم َت�ساوية؛ ولي�س ك ّلهم ّ
عمد ِل ِح ِ
راد بال َفحوى ويتع َّلق
الم ُ
فظه َو َوعيِه؛ و�إ َّنما ي�س َتدر ُِك ُ
�أو َي َت َّ

و�ض فيه
حر خائ�ضه(.((1
الخ ُ
حدثونَ :
الم ِّ
ُمت َق َن ًة .قال ُ
ٌ
�صعبَ ،ف ْل َي َت َّ

عب ُر عن ُه ِب ِل�سان قبيل ِتهَ ،ف َيج َت ِمع
منه بالمعنى ُث َّم ُي َ�ؤ ّديه ِب ُل َغتهُ ،
وي ِّ

«�سلوا �أَ
ِ
أكر ُه � ْأن
�صحاب
غريب
ِم ْن
الحديث َف َ
ِ
ِ
َ
قالَ :
الغريب ،ف�إِ ّني � َ
�أتك َّل َم في قولِ ر�سولِ ا ِ
بالظ ِّن َف�أُخطئ»(.((2
هلل ﷺ َّ

رجل كان ُيهدي �إلى َر�سولِ اهلل
�شيء واحد ،وهذا كما ُيروىَّ � :أن ً
ٌ
عام ُح ِّر َم ْت فقال� :إنها ُح ِّر َم ْت،
ﷺ ك َّل عام (راوية خمر) ،ف�أهداها َ

إمام �أحمد بن حنبل (ت� ،)241-أَ َّن ُه ُ�س ِئ َل عن َح ٍ
رف
وروِ َي عن ال ِ
ُ

ِ
ثان ًيا :دواعي ال َّت� ِ
الحديث:
غريب
أليف في
ِ

ِ
�صنيف
وحث على ال َّت
الفن،
َّ
روج لهذا ِّ
ال�س َ
أ�سا�س الذي َّ
بب ال َ
�إ َِّن َّ

الحديث ب� ٍ
ِ
عدة َتح َتها
الروا ِة في َت�أدي ِة
فيه؛ �إِ َّنما هو
ُ
ألفاظ ّ
اختالف ُّ
ودواع ُ�أخرى َذ َكرها الخطابي
دوافع
أي�ضا -
ٍ
معنى واحد ،ولذلك ً � -
ُ

مقام
في قو ِله�« :إِ َّنه ﷺ ُب ِع َث مبلِّ ًغا ومعلِّ ًما؛ فهو ال َي ُ
زال في ك ِّل ٍ
أمر ب َِم ٍ
وي َ�ش ِّر ُع
يقومه ،وموطنٍ َي ُ
وي ْنهى عن ُم ْنكرُ ،
عروفَ ،
�شه ُده؛ ي� ُ
والقلوب لما
أ�سماع �إلي ِه ُم ْ�ص ِغية،
وي ْفتي في نا ِز َلة؛ وال ُ
في حادثةُ ،
ُ

ويتكرر فيها
َير ُِد عليها من قو ِل ِه واعية؛ وقد َتخ َت ِلف عنها عبارا ُته
َّ

كان منهم �أق َّل
أقر َب �إلى َف ْه ِم َم ْن َ
لل�سامعين ،و� َ
بيا ُنهِ ،ل َيكون �أو َق َع ّ

الح ِ
عهدا ..و�أولو ِ
فظ والإِتقانِ ِمن ُف َقهاء
أقرب بال ِ
إ�سالم ً
ِف ْق ًها ،و� َ
حفظا ،وي� ّؤدو َنها على
ال�صحاب ِة ُيوعو َنها َ�س ْم ًعا وي�ستوفونها
ً
َّ

عد ُة � ٍ
ألفاظ
اختالف جِ ها ِتها َف َتج َت ِم ُع لذلك في
الق�ضي ِة الواحد ِة َّ
َّ
ال�سالم« :الو َل َد لل ِفرا�ش
تح َتها معنى واح��د ،وذل��ك كقوله عليه َّ

ِ
وللعاه ِر الحجر»( ،((2وفي رواي��ة �أخ��رى« :وللعاهر الإِ ْث� ِل��ب»(،((2
وقد َم َّر ب َِم ِ
يثب ْت عندي« :وللعاهر ال ِك ْث ِك ُث»(ِ - ((2ب َفتح
ولم ُ
�سامعي ْ
وك ْ�س ِ
رهما. -
الكا َفين َ

أخ�لاط من
وقد َي َتك َّلم ﷺ في بع�ض ال َّنوازل ،وب َِح�ضر ِته �
ٌ

الح ِ
ومرا ُتبهم في ِ
فظ
ال ّنا�س ،قبائ ُلهم َ�ش ّتى ،و ُلغا ُتهم مختلفةَ ،
( )18انظر  :الباعث الحثيث  -167تعليق حول م�صطلح غريب الحديث من حيث ت�صنيفه في
�أ�صول الحديث.
( )١٩تدريب الراوي  . 184/2ومقدمة ابن ال�صالح . 137
( )٢٠الم�صدر ال�سابق . 185 - 184/2
( )٢١الخطابي  :غريب الحديث � ، 68/1أخرجه البخاري  ، 4/4وم�سلم  1080/2وغيرهما .
( )٢٢الم�صدر ال�سابق  ، 68/1رواه ابن حنبل  ، 207 ، 179/2من حديث ابن عمرو .
( )٢٣الم�صدر ال�سابق . 68/1
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ديث ِ
عدة � ٍ
الح ِ
ألفاظ ُمختل َف ٍة ُموجبها
ان�شع َبت طُ ُر ُقه َّ
الواح ِد �إذا َ
في َ

قال لهَّ � :إن الذي َح َّرم ُ�شربها َح َّرم َب ْي َعها،
فا�س َت�أ َذ َنه في َبي ِعهاَ ،ف َ
ْ
وجاء
الب ْطحاء ،قالَ :ف َ�س َّنها،
قالَ :فما �أَ�ص َن ُع بها؟ َ
قال�ُ :س َّنها في َ
َ
ِواية �أُخرىَ :ف َه َّتها ،وفي ر ٍ
في ر ٍ
بعها ..والمعنى واحد.
ِواية �أُخرىَ :ف َّ

و ِل َكثر ِة ما َير ُِد ِم ْن هذا ِ
عم ُر
وم ْن َنظائرِهَ ،ي ُ
قول �أبو ُع َبيدة َم َ
ِ
حديث ر�سول اهلل
غريب
ِف �أو ُنح�صي
المث َّنى� :أَعيانا �أَ ْن َنعر َ
بن ُ
َ

الدغولي عن
ﷺَ ،
قال �أبو ُ�س َليمانَّ :
حد َثنيه �أحمد بن مالك ،حدثنا ّ

ري قال :قال ذلك �أبو عبيدة(.((2
ُ
المظ ّف ّ

الدواعي التي �أَ َّدت �إلى َو ْ�ض ِع هذا ال َف ِّن ِب َقوله:
ح�صر ابن الأثير ّ
َ
وي ُ

كان ﷺ ُي ِ
العرب على اخ ِت ِ
الف ُ�شعوبِهم وقبائ ِلهم
خاط ُب
َ -1
َ

باينِ ُبطو ِنهم و َ�أ ْفخا ِذهم و َف�صائلهمُ ،ك ًّل منهم بِما َي ْف َهمون،
و َت ُ
�صدق اهلل قولـه�« :أُ ِم� ْ�ر ُت َ�أ ْن
ويحا ِد ُثهم بِما َيع َلمون ،و ِلهذا قال ّ
ُ

�أُ ِ
ا�س على َق ْد ِر ُعقو ِلهم»(.((2
خاط َب ال ّن َ

مر َع ْ�ص ُر ُه ﷺ �إلى حينِ َوفا ِته على
ُث َّم ُ
يقول ابن الأثير« :وا�س َت َّ

ال�صحابة-
وجاء
ال�سنن الم�ستقيم،
َ
�صر َّ
الع�صر ال ّثاني -وهو َع ُ
ُ
هذا ّ

العربي
�سان
كان اللِّ ُ
جاريا على هذا ال َّن َمط� ،سال ًكا هذا المنهجَ ،ف َ
ً
ُّ
طرق �إليه
�صحيحا
عندهم
داخ ُله َ
محرو�سا ال َي َت َ
ً
ً
الخ َلل ،وال َي َت َّ

ال َّز َلل»(. ((2

ابن الأَثير قو َله�« :إلى �أَ ْن ُف ِت َحت الأم�صار ،وخا َل َط
ويتابِع ُ
ُ -2

والح َب ِ�ش وال َّن َبط ،وغيرِهم
الر ِ
وم وال ُف ْر ِ�س َ
ُ
العرب َ
غير جِ ْن ِ�سهم من ّ

غات و َن َ�ش َ�أ بي َنهم الأَوالدَ ،ف َتع َّلموا من
ِم ْن � ِ
أنواع الأُمم ،و َت َ
داخلت ال ُّل ُ

لهم في ِ
من ال ُّلغ ِة
اللِّ�سانِ
الخ ِ
وح ِفظوا َ
العربي ما ُ
طاب منهَ ،
الب َّد ْ
ِّ
( )٢٤الم�صدر ال�سابق . 69 ، 68/1
( )٢٥ابن الأثير  :النهاية  .المقدمة . 4/1
( )٢٦الم�صدر ال�سابق  .المقدمة . 5 /1

حاو َر ِة عنه ،و َت َركوا ما َعداه ِل َع َد ِم الحاج ِة
ما ال ِغنى ُ
له ْم في ُ
الم َ

الرغب ِة في ِ
�صار بعد َكو ِنه ِم ْن
هم ُ
�إليه ،و�أَ َ
الباع ِث علي ِهَ ،ف َ
لوه ِل ِق َّل ِة َّ
الم ِ
زم ِة ك�أَ ْن َل ْم ي ُك ْن
مهجورا ،وبعد
عارف ُم ّط َر ًحا
فر�ضيته ّ
الل َ
� َأه ِّم َ
ّ
ً
�شي ًئا
أي�ضا:
ابن الأثي ِر قو َل ُه � ً
ويتابِع ُ
مذكورا» ُ .
ً
أعجميا �أو
ابعين �-
عند ال ّت
�سان
ُ - 3ث َّم
َ
ا�ستحال اللِّ ُ
َ
العربي َ
ًّ
ُّ
والم ِ
حاف َظ عليه � ّإل الآحاد»(. ((2
الم�ست ِق َّل به ُ
كاد ، -فال َترى ُ
(((2

�ض ُم ْن ِ�ص ٌف
ال�س ّيد
الدين)  -وهو َر ْف ٌ
(محمد عظيم ّ
َ
ّ
وير ُف�ض َّ
الر َقم ال ّثاني وال ّثالث
واع � -أَ ْن
ٍ
َ
يكون ما َز َع َمه ابن الأثير َ
تحت َّ
مالئما لل ّت� ِ
�سببا
قائل« :ل َّأن
يطر ُح تعلي َلـه ً
أليف في هذا ِّ
ً
ً
الفنُ ،ث َّم َ
الحديث و َنوا ِدرِه ،لإ ِ
ِ
ِدراك
غريب
جهودهم في َج ْم ِع
العلماء َب َذلوا
ِ
َ
َ

ِ
كالم تبع ال ّتابعين
معنى
الدين ،ال ِل َمعرف ِة ِ
الحديث وال َّتف ُّقه في ّ

أعجميا في َع�صرِهـم ،كما َز َع َم ابن
العربي �
أ�صبح اللِّ�سان
ًّ
الذين � َ
ّ

ال�صدد
الأثير» ُ .ث َّم َين َتهي «عظيم ّ
الدين» �إلى كالم َح َ�سن في هذا َّ
(((2

«وم ْهما كان من ُوجو ِه ال َّت� ِ
أ�صبح
أليف و�أَ�سبابِه؛ ف� َّإن ال َف َّن � َ
َف َيقولَ :
الب َّد منها في َف ْه ِم الحديث ،و�إ ِْد ِ
ومما
من ال َّلوازم التي ُ
راك َمعانيهّ ،

ال�س َلف �إذا َو َجدوا كلم ًة غريب ًة� ،أو مع ًنى ُم�س َتغل ًقا في
ال َ�ش َّك في ِه �أَ َّن َّ

( )٢٧الم�صدر ال�سابق . 5/1
( )٢٨الم�صدر ال�سابق . 5/1
(� )٢٩أبو عبيد القا�سم بن �سالم  :غريب الحديث  .مقدمة المحقق محمد عظيم الدين /1ج .

ِ
�صحاب ُته موجودين
بي ﷺ وال
َمتنِ القر�آنِ
َ
والحديث ،ولم َي ُكن ال َّن ُّ
إي�ضاح غريب ال ّلغات ،وت�أويل العباراتَ ،ر َجعوا �إلى كالم العرب
ل
ِ

ِ
للب ِ
أ�صب َحت
مادتها
حث عن َّ
وال�ستك�شاف معانيها ،ف� َ
و�أ�شعارهم َ
وب َد�أَ
ِ
فون
نتائج
العلماء ُي�ؤ ِّل َ
البحث وال َّتحقيق ِع ْل ًما ُم�س َت ِق ًّل بِذاتهَ ،
ُ

ِ
الحديث ِمن ابتدا ِء ال َقرنِ ال ّثاني
غريب
حول
الهجري»(.((3
ال ُك ُت َب َ
ِ
ّ

ِ
ثالثاً :حركةُ ال ّت� ِ
الحديث ِم ْن
غريب
أليف في
ِ
الربع الأخير من
مطل ِع القَرنِ الثّالث حتّى ّ
الهجري:
الرابع
ّ
القرنِ ّ
�صنيف في هذا ال ِع ْل ِم في � ِ
ِ
أواخ ِر القرنِ ال ّثاني ومطالع
فن ال َّت
َن َ�ش َ�أ ُّ

القرن ال ّثالث الهِ ْجر َِّي ْينِ  ،وقد تناول (ابن ال ّنديم) في (فهر�سته)
(((3
ارتاد �سبي َل هذا ال ِع ْل ِم و َلز َِم طري َق َته؛
مم ْن
َ
ِذ ْك� َ�ر َن َف ٍر غير قليلٍ َّ

مقدمة كتابه (غريب الحديث) ؛ وابن
وكذلك فع َل
ّ
ابي) في ّ
(الخط ّ
(((3

مقدمة (نهايته)( ،((3والخطيب البغدادي في (تاريخه)(((3؛
الأثير في ّ
ئم ِته.
وغيرهم كثير ِم َّمن َت َ
رجموا ِلرِجالِ هذا ال َف ّن و�أَ َّ

َ
ِ
ور َد ُه ُم َح ِّق َقا
وم َن ُ
أتي �إلى ِذ ْك� ِر ما َ�أ َ
المفيد -ههنا� -أ ْن ن� َ

()٣٠
()٣١
()٣٢
()٣٣
()٣٤

الم�صدر ال�سابق  :غريب الحديث  .مقدمة المحقق محمد عظيم الدين  /1ج و د .
فهر�ست ابن النديم . 129
الخطابي  :غريب الحديث  .المقدمة . 46
ابن الأثير  :النهاية  .المقدمة . 7 - 6 - 5/1
الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد . 405/12

مــار�س  ٢٠٢٢م

91

لــغـويــات

كتابيهِ ما �إلى
مقدمة
(ال ّنهاية) من ُم�ص ّنفي غريب الحديث في ّ
َ
علماء
أهمية ما َب َذ َله
الرابع
الهجري ،وذلك ِل ُن ْد َ
ُ
رك � َّ
ّ
�أواخ ِر القرنِ ّ
العملِ بهذا ال ِع ْلم من جهة،
والم َح ِّدثون من ُجه ٍد َجهيد في َ
َّ
العربية ُ
ٍ
ثانية.
غوي ِة من جِ َه ٍة
قيم ِته
العلمي ِة وال ُّل َّ
َّ
و ِل َن ِق َف على َ

ُم�ص ّنفو غ��ري��ب الحديث ف��ي ال��ق��رن الثّالث
الهجري:
ّ
• ال ّن�ضر بن �شميل المتو ّفى �سنة (203هـ)(. ((3

ال�سراد .من �أ�صحاب الإمام الر�ضا ،المتوفى
• الح�سن بن محبوب ّ
�سنة (203هـ).

أ�صمعي ،المتو ّفى �سنة (216هـ)(. ((3
• عبد الملك بن قريب ال
ّ

• ابن ال
محمد بن زياد ،المتو ّفى �سنة (231هـ)(.((4
أعرابيّ ،
ّ
المغيرة الأثرم ،المتو ّفى �سنة (232هـ)(.((4
علي بن ُ
• ّ

المالكي الإلبيري ،المتو ّفى �سنة
• �أبو مروان عبد الملك بن حبيب
ّ
�سلم ،المتو ّفى �سنة (244هـ)(.((4
• �أبو عبيد القا�سم بن ّ

العبا�س �أحمد بن يحيى ،ثعلب ،المتو ّفى �سنة (291هـ).
• �أبو ّ

المالكي المتو ّفى �سنة
محمد بن القا�ضي
• �أبو الح�سين عمر بن ّ
ّ

حوي المتو ّفى �سنة
محمد بن حبيب
• �أبو جعفر
البغدادي ال َّن ّ
ّ
ّ
(245هـ).

محمد بن �أحمد بن �إبراهيم .وكتابه نحو �أربعمائة
• ابن كي�سانّ ،

ورقة(.((4

محمد بن عبد الواحد ال ّزاهد ،غالم ثعلب ،المتو ّفى �سنة
• �أبو عمر ّ

( 238هـ)(.((4

محمد بن عبد اهلل بن قادم(.((4
• �أبو جعفر ّ

• محمد بن الم�ستنيرُ ،ق ْط ُرب( ((3المتو ّفى �سنة (206ه��ـ) وا�سم
يمي ،المتو ّفى �سنة (210هـ)(. ((3
• �أبو عبيدة َم ْع َمر بن المث ّنى ال ّت ّ

محمد عبد اهلل بن م�سلم المتو ّفى �سنة (276هـ)(.((4
• ابن قتيبة� ،أبو ّ

يباني� ،إ�سحاق بن مرار ،المتو ّفى �سنة (210هـ).
• �أبو عمرو ّ
ال�ش ّ

المجا�شعي الأخف�ش الأو�سط،
• �أب��و الح�سن �سعيد بن م�سعدة
ّ
المتو ّفى �سنة (211هـ)(. ((3

( )35فهر�ست ابن النديم . 77
( )36الم�صدر ال�سابق . 38
( )37الم�صدر ال�سابق . 79
( )38ذكره الخطيب في تاريخ بغداد . 405/12
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المبرد .المتو ّفى �سنة (285هـ) .
• �أبو العبا�س ّ
محمد بن يزيد ّ

أنباري المتو ّفى �سنة (328هـ) وقيل:
محمد بن القا�سم ال
ّ
• �أبو بكر ّ

ني .المتو ّفى �سنة (286ه��ـ) �أو
•
ال�سالم ُ
ّ
محمد بن عبد ّ
الخ َ�ش ّ
(284هـ).

الهروي ،المتو ّفى �سنة (255هـ).
• �شمر بن َح ْم َد َويه
ّ

كتابه (غريب الآثار).

الحربي المتو ّفى �سنة (285هـ).
• �أبو ا�سحق �إبراهيم
ّ

محمد بن الح�سن ،المتو ّفى �سنة (321هـ)(.((5
• ابن دريد� ،أبو بكر ّ

�سلم.
وراق �أبي عبيد القا�سم بن ّ
• ثابت بن �أبي ثابتّ ،

الكوفي(.((4
• �أبو مجد �سلمة بن عا�صم
ّ

( )39فهر�ست ابن النديم . 129
( )40فهر�ست ابن النديم . 129
( )41الم�صدر ال�سابق  83و . 129
( )42الم�صدر ال�سابق . 129
( )43الم�صدر ال�سابق . 129
( )44يذكر ال�سيوطي في ( البغية �ص� )59أن �أبا جعفر خرج من بيته ولم يرجع �سنة (251هـ) .
( )45فهر�ست ابن النديم . 129
( )46قال ابن الجزري  :توفي بعد ال�سبعين ومائتين فيما �أح�سب  .طبقات الق ّراء  . 311/1وذكر
�صاحب ك�شف الظنون �أنه توفي �سنة  310هـ  .ك�شف الظنون �ص . 1730

�إ ِّن م�ص ّنفه في غريب الحديث خم�سة و�أربعون �ألف ورقة(.((5

(328هـ).

(345هـ) .وكتابه على م�سند �أحمد بن حنبل.

•
محمد بن عثمان الجعد� ،أحد �أ�صحاب ابن كي�سان(.((4
ّ

محمد عبد اهلل بن جعفر ،المتو ّفى �سنة
• ابن ُد ُر ْ�س ُت َويه� ،أب��و
ّ
(347هـ)(.((5

أنباري المتو ّفى �سنة (304هـ).
محمد ال
ّ
محمد القا�سم بن ّ
• �أبو ّ

الخطاب
محمد بن �إبراهيم بن ّ
• �أبو �سليمان ّ
الخطابيَ ،ح َمد بن ّ

الهجري:
الرابع
ّ
• ومن رجال القرن ّ

محمد بن �أحمد ،المتو ّفى �سنة
• �أبو مو�سى الحام�ض� ،سليمان بن ّ
(305هـ)(.((4

رق�سطي ،المتو ّفى �سنة (302هـ).
ال�س
• قا�سم بن ثابت بن حزم ّ
ّ

وتو ّفي �أبوه ثابت الذي �أكمل عمله �سنة (313هـ).

( )47معجم الأدباء  . 139/17وقد ذكر الخطيب �أنَّ ابن كي�سان توفي �سنة  299هـ  .تاريخ
بغداد  .335/1ومثله في �إنباه الرواة  . 59/3وفيه قال الزبيدي  :وهذا التاريخ لوفاته غلط  .وقال
ياقوت في معجم الأدباء  : 141/17الذي ذكره الخطيب ال �شك �سهو  ،ف�إني وجدت في تاريخ �أبي
غالب همام بن الف�ضل � :أن ابن كي�سان مات في �سنة ع�شرين وثالثمائة .
( )48فهر�ست ابن النديم . 129
( )49فهر�ست ابن النديم . 129

الب�ستي
ُ

افعي المتو ّفى �سنة (388هـ)(.((5
ّ
ال�ش ّ

( )50فهر�ست ابن النديم . 129
( )51وفيات الأعيان . 464/3
( )52فهر�ست ابن النديم . 129
( )53انظر مقدمة محققي النهاية  . 6-3/1وانظر ما نقله حاجي خليفة () 1207- 1204/2
عن مقدمة ابن الأثير ( النهاية  ) 603/1في تعداده لأوائل من �ألفوا في غريب الحديث  .وانظر
ما جاء في (( ت�سمية الكتب الم�ؤلفة في غريب الحديث )) البن النديم  .الفهر�ست  . 129دار
المعرفة بيروت 1978
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يف األدب والنقد

مـفـهــوم ّ
الشـع ــر

الــر ّمــة
عنـــد ذي ّ

قناعة َمفا ُدها �أنّ ّ
��وم تقريب ٍّ��ي ّ
يكن يبد ُع
ينبع ِم ْن
ٍ
��اعر ل��م ْ
لل�ش ِ
الر ّم ِ��ة ُ
�إنّ تحدي��دَ مفه ٍ
ال�ش َ
��عر عن��دَ ذي ّ
ُ
ً
ا�س��تح�ضرنا
ر�س��وخا �إذا
القناعة
دة ،وت��زدا ُد ه��ذ ِه
ب�لا بو�صل ٍ��ة هادي ٍ��ة �أو ت�ص��و ٍّر
�س��ابق �أو غاي ٍ��ة مح��دّ ٍ
ٍ
ْ
َ
ع�صر ِه ِمن ُ
غة ّ
مكانة ّ
حيث كو ُنه �إما َم
اعر في
وال�شعراءِ
وعلماءِ ال ّل ِ
ِ
ِ
ال�ش ِ
مدر�سة البيانِ ب�شهاد ِة النّقا ِد ُ
()1
��ف ،و«�أح�س��نُ الإ�س�لاميين َت ْ�ش��بيها»  ،و�أق��دَ ُر ّ
نب���ض
��ام ال َو ْ�ص ِ
ال�ش��عراءِ عل��ى نق��لِ ِ
المناف�س��ين ،فه��و �إم ُ
ُ
َ
�ش��اعرا ،ه��ذا ديد ُن��هُ
��ة
ع��ن ت�ص�� ّو ٍر
ال�صح��راءِ � .إنَّ
خا���ص للعمل ّي ِ
وتل��ك �صفا ُت��هُ  ،ال ُب��دَّ �أنْ َي�ص��د َر ْ
ً
ٍّ
َّ
ُ
وفهم لوظيف ِتها التي ْ
أغرا�ض التي ير ّك ُز عليها،
الوظيفة في ال
وتظهر هذه
ت�ض َط ُلع بها،
ِ
الإبداع ّي ِةٍ ،
ُ
َ
َفمِ��ن ّ
وهناك َمن
خارج الوظيف ِ��ة الفن ّي ِة،
بوظيفة
نعة دونَ عناي ٍ��ة
ال�ص ِ
ٍ
َ
ال�ش��عراءِ َم ْ��ن يب��ر ُع ف��ي �إتقانِ ّ
إليه ،و ِم ْ��ن � َ
متوازيين
الجانب الوظيف َّ��ي والفن َّّي
أولئك َمن يجعلِ
يجع��لِ الم�ضم��ونَ �أكب َ��ر َمط َل ٍ��ب ي�ص ُبو � ِ
ِ
َ
ي�س��يرانِ ف��ي ٍّ
أخير.
الر ّم ِة من ال ّت ّي��ا ِر ال ِ
خط واح ٍ��د ،وذو ّ
الر ّم ِة وعالق ِت ِه
ّ
نرك ُز في محاول ِة تحدي ِد مفهوم ّ
ال�ش ِع ِر َ
عند ذي ّ

ٍ
عام ٍة
البياني ِة على ُنقطتينِ َكفيلتينِ بتكوينِ
بال ّنزع ِة
ّ
�صورة ّ
الرجلِ ،
لل�شعرِ ،هما:
عن
تحديد وظيف ِة ّ
ال�شاع ِر ّ
ت�صو ِر ّ
ْ
ُ
ال�شع ِر َ
ّ
عند ّ
الفني ِة.
ت�صور ِه
وت�سليطُ ّ
ِ
لمفهوم الجود ِة ّ
ال�ضو ِء على ّ

-1وظيفةُ ال�شّ عرِ :
يراهن على العناي ِة ب�أمرينِ
الر ّمة ِ�إلى �أ ّن ُه
ُ
ُي�س ِل ُم ّ
تتب ُع �شع ِر ذي ّ

عن َ�صدى ا ّل ِ
يجعل لهما
ال�صحرا ِء� ،إ ْذ
ُ
وو ُ
عبير ْ
نف�سَ ،
�صف ّ
هما :ال ّت ُ

الطللي ِة ،وما ِفيها ِمن
ِم ْن ِ�شعر ِه
مقدما ِت ِه ّ
اظر في ّ
ً
وافرا .وال ّن ُ
ن�صيبا ً

مع ،ي ْل َحظُ � ّأن
وحنينٍ �إلى ٍ
ما�ض � َ
َب ٍ
الد ِ
أفل وك ْثر ِة ذك ِر َّ
وح و�شكوى َ
لل�شع ِر
العناي َة بالجا ِن ِب
�صو ِر ِه ونظر ِت ِه ّ
النف�سي ْ
كانت حا�ضر ًة في َت ّ
ّ

تعبير
عر � ّإل
عما هو
ووظيف ِت ِه التي ي ْن َبغي � ّأل ُت َ
نف�سي ،وما ّ
عزل ّ
ال�ش ُ
ٌ
ّ
عن َ�صدى ال ّن ِ
وجودي.
ف�س في عالق ِتها بما هو
ْ
ٌّ
عن �صدى
الر ّم ِة �إلى ّ
ال�شع ِر على �أ ّن ُه و�سيل ٌة لل ّتعبي ِر ْ
ينظُ ُر ذو ّ

ِ
ال ّن ِ
لو�صف ال��واق� ِ�ع وعال ِم
تعبيري
�دان
ف�س وم ْكنونا ِتها ،وم��ي� ٌ
ٌّ
مالي
بعد ذلك
ال�صحرا ِء ب ُك ِّل تفا�صيل ِه
وجزئيا ِت ِه ،وهو َ
ّ
ّ
ٌ
تعبير َج ٌّ

ينقل
أنيق ُيعتنى في ِه
حق العناي ِة ،مما يجع ُل ُه ُ
ِ
الج َمالي َّ
� ٌ
بالجانب َ

وطالو ٌة.
قالب ف ّن ٍّي
ت�صويري علي ِه �أُ َّبه ٌة َ
ال�صور َة والمعنى في ٍ
ّ
ّ

الر ّم ِة ،ال يتخ ّلى
االبتداء بالأطاللِ ُ�س ّن ًة
ي�ش ِّك ُل
�شعري ًة َ
ُ
ّ
عند ذي ّ

( )1الأغاني� ،أبو الفرج الأ�صفهاني ،ج ،24-17تحقيق دار �إحياء التراث العربي
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د /سعيـد بكــور

ع ْنها في ق�صائ ِد ِهِ ،
والغزلي َة
الطللي َة
قدما ِت ِه ّ
�ضم َن ُم ّ
ّ
ومن عاد ِت ِه � ْأن ُي ّ

ٍ
�ودي ِم َن الحيا ِة والكونِ في �سيرور ِتهما
عن
تعبيرا ْ
موقف وج� ّ
ً
ويقف َم ِ
ِ
الموت وال َف َنا ِء
عند ظاهر ِة
وق ًفا
وتغيرِهما،
ُ
فل�سفيا عمي ًقا َ
ًّ
ّ
أحب ِة التي
التي تتج ّلى
ٍ
بو�ضوح في تق ّل ِب ّ
الده ِر َ
وم ��آلِ ِدي��ا ِر ال ّ
مني ِة (والطبيعية) �إلى بقايا ِديارٍ
تحو ْ
لت بفعلِ عواملِ ال ّتعري ِة ال ّز ّ
ّ
الفل�سفي ُة العميق ُة
ظرات
ت�شهد على ٍ
ُ
ما�ض �آهلٍ َف ِن َي ومات ،وهذ ِه ال ّن ُ
ّ

نحو �إعطا ِء
مقدما ِت ِه ت� ّؤك ُد
التي
ي�صدر عنها ّ
اعر في ّ
َ
نزوع ُه َ
ال�ش ُ
ُ

ِ
اهتمام ِه.
أوفر من
ِ
ف�سي ْ
القد َر ال َ
الجانب ال ّن ِّ

ِ
الر ّم ِة ،فهي
ال�صحرا ِء
ُ
مكان ّ
ولو�صف ّ
ال�صدار ِة في �شع ِر ذي ّ

حظيت
مع�شو َق ُت ُه التي ال يفار ُقها في �أ�سفا ِر ِه و�أ�شعار ِه ،وقد
ْ
ولع ُه بها �إلى � ْأن
بال ّن ِ
�صيب الأو َف ِر من ُجغرافيا ق�صا ِئد ِه ،وو�ص َل ُ
يدور في ِ
ٍ
تحو ٍ
ودقائق� ،إ ْذ
و�صراعات
الت
َ
َ
و�صف ك َّل ما ُ
عالمهِ ا من ّ
يقارب الألفي ٍ
يندمج
«و�صف َم ْن
بيت .وهو ي�ص ُفها
نظم فيها ما
َ
ُ
َ
ُ
(((
ِ
وعالمها الم�سجو ِر
بال�صحرا ِء
الولع
ويظهِ ُر هذا
فيها ويفنى» ُ .
َ
ّ

ِ
الخارجي
ال�شع ِر في نقلِ العا َل ِم
بالغمو�ض
اقتناعا بوظيف ِة ّ
ً
ّ
وجدانٍ �أو
وو�ص ِف ِهّ ،
لي�س َب َ
وح ْ
ح�س َب ِّ
الر ّم ِة َ -
فال�ش ُ
عر ْ -
ت�صور ذي ّ

ٍ
لغوي ٍة ،ب ْل هو محاول ٌة
مح�ض
بيانيا �أو
لعبا
َ
ت�أ ّل َق خيالٍ �أو ً
ًّ
�صناعة ّ
بال�شع ِر عن ال ّتوثيقِ
مالي ،بما
ل�صياغ ِة
يبتعد ّ
ِ
ُ
الواقع في قا َل ٍب َج ّ

ِ
تنف�ص ُل عن
الفني ِة التي ال
ويقر ُب ُه ِم ْن غاي ِت ِه
الحرفي ال ّت
ّ
�سجيليّ ،
ّ
ّ
( )٢التطور والتجديد في ّ
ال�شعر الأموي� ،شوقي �ضيف ،دار المعارف� ،ص .250
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الم�ضموني ِة.
الوظيف ِة
ّ

ابتعد عنِ ال ِ
أغرا�ض
إبداعي� ،أ ّن ُه
الر ّم ِة ال
َ
ومما ّ
ّ
يمي ُز ّ
ت�صو َر ذي ّ
َّ
ِ
لو�صف عا َل ِم
�شعر ُه
الرثاء) و� َ
ّ
أخل�ص َ
المركزي ِة (المدح ،الهجاءّ ،

ِ
االبتعاد عن هذ ِه
يعج في ِه ،ولع ّل
ال�صحرا ِء
َ
بتفا�صي ِل ِه وك ِّل ما ُّ
ّ
يعب ُر عن ِ
يدل
نق�ص
�شاعري ٍة بقد ِر ما كان ُّ
الأغ��را� ِ��ض لم ْ
يكن ِّ
ّ
وفهم
إبداعي ِة
خا�ص
نابع من
ت�صورٍ
على َخيارٍ ف ّن ّي ٍ
ٍ
ٍّ
للعملي ِة ال ّ
ّ
ّ

وملم ًحا
عري ِة ،ورك ًنا ركي ًنا من فل�سفت ِه ّ
ّ
عري ِة ور�ؤيت ِه الف ّن ّي ِةَ ،
ال�ش ّ
ال�ش ّ

�صارت
ق�صائد
وا�ضحا في
عري .وقد بدا ذلك
ممي ًزا لأ�سلوب ِه ّ
َ
ْ
ً
ال�ش ّ
ّ
بياني ًة ِ
ٍ
حرا.
مائي ًة،
مال،
لوحات
تنط ُق َج ً
ُّ
ُ
وتن�ضح ّ
ّ
وت�شع ِ�س ً

-الجود ُة الف ّن ّيةُ :

ٍ
جودة من
ذات
ذلك � ّأن
لوظيف ِتهِ ا،
ودليل َ
ُ
الر ّم ِة ُ
َ
مدائح كثير ًة لذي ّ

ِ
وعواملها
الجود ِة الف ّن ّي ِة
الر�ؤي ِة الف ّن ّي ِة لق�ضي ِة َ
ِمن ناحي ِة ّ
الر ّم ِة
يمكن
التي
�داع ّ
تتب ِع �إب� ِ
ُ
ُ
ا�ستخراجها ِم ْن ّ
ال�شاعرِ ،يع ِل ُن ذو ّ

ويظه ُر ذلك
الجمالي ِة،
خل�ص للوظيف ِة
الر ّم ِة ّ
َ
لل�شعرِ� ،أ ّن ُه ُي ُ
ّ
ر�ؤي ِة ذي ّ

ِ
مد َر�س ِة المح ّككين
ِالف ّن ّي ِة
وعواملها المنتج ِة لها ،فهو ينتمي �إلى ْ

ٍ
ٍ
�شعر ُه
بطريقة غي ِر
مبا�شرة ،ولع ّل عناي َت ُه ّ
الظاهر َة بال ّت�شبي ِه جع َل ْت َ
ِ
ٍ
تهم ُ�شها،
غيرها ِم َن
جمالي ٍة
وظيفة
ذا
ّ
ّ
الوظائف وال ّ
بياني ٍة ال ت ْلغي َ

يخرج
اظر في �شع ِر ِه ،ودرج ِة تما�سك ِه ،ود ّق ِة ت�شبيها ِت ِه
ّ
ُ
�شك � ّأن ال ّن َ
الرج َل ُيعنى بمعاود ِة ال ّنظ ِر فيما يب ِد ُع ُه ،فال
ٍ
با�ستنتاج ُ
مفاد ُه � ّأن ّ

ِ
بخ�صو�ص
طرح ُه
حيث المعنى
وي ُ
�ضاف �إلى ما َ
ُ
وال�صور ُةُ .
�سبق ُ
ّ

آلي ِ
ات البيانِ  ،ب�شكلٍ يع ِك ُ�س
في ول ِع ِه وعنايت ِه المفرط ِة بال ّت�شبي ِه و� ّ
ويحاول �إي�صا َلها
ؤمن بها
والر�ؤي َة
ال ّنظر َة
ُ
البياني َة التي ي� ُ
ّ
ّ
الفني َة ّ

الم�ضموني بالف ّن ّي � ْأبهى تعالقٍ .
ليتعالق
ب ْل ت�ضي ُفها �إليها
َ
ّ

ٍ
ق�صد بها
مجر َد
حلية ُي ُ
ولم يكنِ ال ّت�شبي ُه َ
الر ّم ِة ّ
عند ذي ّ

محد ِ
ِ
دات
حددا �
وا�ستعرا�ض
زيين
ُ
ال ّت ُ
الع�ضالت ،بل َ
كان ُم ِّ
أ�سا�سيا من ّ
ًّ
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ت�صو ِر ِه للجودة
المروي ِة عن ُه عن
في كثي ٍر ِم ْن �أ�شعا ِر ِه والأخبا ِر
ّ
ّ
ال�شع ِر وتجوي ِد ِه ،فال يخرجو َن ُه �إال
التي ُيعنى �شعرا�ؤُها
ِ
بتنقيح ّ
ٍ
بعد ٍ
هاما لل ّن ِ
ف�س ،وال
فترة
طويلة من ال ّزمنِ خو ًفا َ
َ
من الخط�أ وا ّت ً

يطمئن ل ُه.
بعد � ْأن
َّ
يخرج ُه � ّإل َ
ُ

وم ْن َف ِ
ِ
والرعاي ِةُ ،يروى
بال�صنع ِة المعادل ِة لل ّت ِ
رط عناي ِته ّ
نقيح ّ

ذلك
مات،
ويدل َ
كان ما ُ
ُّ
�أ ّن ُه َ
يزال ُ
بائيت ِه �إلى � ْأن َ
ظر في ّ
يعيد ال ّن َ

على ٍ
ِ
والحر�ص على
غاي ِة الإتقانِ ،
رغبة في
ِ
البلوغ بالق�صيد ِة �إلى َ

رفن بكل �أفقٍ
غرائب قد ُع َ
ُ
ِم َن الآفاقِ تفتعـلُ اف ِتعـاال

كانت
الر ّم ِة ِم َن
ُّ
َ
ال�صنع ِة التي ْ
المنتمين �إلى مدر�س ِة ّ
والحق � ّأن ذا ّ
ال�شع ِر
الطبع
وتقاوم
وي ِة
واالندفاع في قولِ ّ
َ
ُ
َ
ُ
والر ّ
«تعتمد على الأ َنا ِة ّ

مثال ِم ْن �شع ِر غيري� ،أي :ال � ْأحذوها على �شي ٍء
أعد لها ً
�أي :ال � ُّ

الجود ِة.
إبداع
ً
الدائم ِة لل ِ
المتابع ِة ّ
و�صول �إلى َ

جي ِة ،فك ُث َر عندها ال ّت�شبي ُه والمجا ُز واال�ستعار ُة وا ّتك� ْأت في
ال�س ّ
مع ّ
نف�س ُه بال ّتجوي ِد
و�ص ِفها على ال ّت�صوي ِر
الماد ّي و� ْأن ي�أخ َذ ّ
ّ
اعر َ
ال�ش ُ

ثم ال ّت� ِ
أليف»((( .
وال ّت�صفي ِة وال ّت ِ
نقيح ّ

ان فتر ِة معاود ِة
�شك � ّأن
وال َّ
كبيرا من العناي ِة ّ
بال�شع ِر � ّإب َ
ً
جانبا ً

ال�شكلِ
ال�صو ِر
ين�ص ُ
رف �إلى ّ
ال ّنظ ِر َ
وال�صياغ ِة وتدقيقِ ال ّنظ ِر في ّ
ّ
اعر �إلى
وال
ِ
ال�صور ِة ،ما ا�ستطاع َ ّ
أ�ساليب ُبغي َة �إخراجِ ها مكتمل َة ّ
ال�ش ُ
�سبيلِ ،
نقيحي َة ونظر َت ُه
ت�صف �سيا�س َت ُه ال ّت
ومن �أ�شعا ِر ِه التي
ذلك
َ
ً
ُ
ّ
الفني ِة ،قو ُل ُه:
�إلى الجود ِة ّ

غريــب
أرقت له
و�شعرٍ قد � ُ
ٍ
والمحاال
الم�ساند
�أُج ّن ُب ُه
َ
َ
ف ِب ُّت �أُ ِق ُ
يمه و� ُّ
أقـــد منــــْـــه ُ
أعــد لـهـا ِمثـاال
َقوا ِفـي ال � ّ

( )٣الفن ومذاهبه في ّ
ال�شعر العربي ،دار المعارف ،ط� ،10ص.250 :

�سمع ُت ُه� ،أقو ُلها �أنا .
ْ
(((

إيجابي ِة
بال�صنعة ِ الف ّن ّي ِة ال
ّ
الر ّم ِة عناي ًة ّ
نالحظُ في �أ�شعا ِر ذي ّ

اجتالبا ،ولكن
جتلب
التي ال تك ُّل َف فيها وال ت�ص ُّن َع،
ً
ور ال ُت ُ
ّ
فال�ص ُ

ِ
وتعك�س هذ ِه
وتو�ض ُع في مكا ِنها،
المنا�سب
�سياقها
�ستد َعى في
ِ
َ
ُت ْ
ُ

لل�شع ِر وعناي ًة ب ِهِ ،
يخرج َجمي ًال
وح ْر ً�صا على �أن
ال�صنع ُة
تجويدا ّ
ً
َ
ّ

مبر أ� ِمن الإع��اق� ِ
ونظ ًما،
تقدح في ِه
والعيوب التي
�ات
تركيباْ ،
ِ
ُ
ً
ّ
وت�صويرا.
ً
للعملي ِة
الخا�ص
ت�صو َر ُه
�سبق � ّأن لك ِّل �شاع ٍر
مما
َ
ُ
َّ
ّ
ن�ستفيد ّ
ّ
محد ٍ
ريق ،وذو
إبداعي ِة ،الذي
تمهد ل ُه ّ
ُ
الط َ
دة ُّ
ينطلق في ِه ِمن ر�ؤيا ّ
ال ّ

ممي ًزا في ع�ص ِر ِه ،ف َق ْد
ارا
ال�شعرا ِء
الر ّم ِة ِم َن ّ
َ
ًّ
�شعريا ّ
الذين م ّث ُلوا ّ
تي ً
ّ
�ام ،هو
و�سلك لنف�س ِه
البياني،
التيا ِر
َ
ُع َّد َ
ً
مذهبا ُع ّد فيه الإم� َ
رائد ّ
ّ
ِ
ال�صحرا ِء.
مذهب
ُ
و�صف ّ

( )٤ديوان ذي ال ّر ّمة � ،شرح الباهلي �صاحب الأ�صمعي ،تحقيق :د .عبد القدو�س �أبو �صالح ،دار
الإيمان بيروت ،ج� /3ص.1533-1532 :
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مفـــهـــوم اللــغــة:
قراءة المفكّ ر المغربي

عبـــد الكريـم غـــالب
غلب
عبد الكريم ّ

أ�سا�س ال َّأو ُل في ال ُّلغة .ح ّتى
َي َت ّ�ض ُح من الآي ِة � َّأن ال َ
أ�سماء هي ال ُ

ٍ
كون عريق ًة في ال ِق َدم ،حافل ًة
و�إ َّنما هي نتيج ُة
ح�ضارة ،قد َت ُ

لم
أهم من اال�سم،
في َع�ص ِر ال َّتدوين لم َي ْه َتدوا �إلى � ٍ
ُ
والفعل ْ
أ�سا�س � َّ

يني
قوي ًة بالعطا ِء
بال ّت ِ
أدبي ّ
ِّ
الرواف ِدَّ ،
اريخ ُ
الم ّ
تنو ِع َّ
والد ِّ
الفكري وال ِّ

وللداللة على
للدالل ِة على َعمل،
والحر ُف لم َي ُك ْن � ّإل رابط ًةَّ ،
َي ُك ْن � ّإل ّ
ْ

بتاريخ وال �سما بها،
والحياتي ،وقد تكون ح�ضار ًة عابر ًة لم َت ْ�س ُم
ٍ
ِّ

إن�سان
وي ْبقى
خ�ص ال َ
�شكلي ِة الفعلَ ،
َّ
ُ
أ�سا�س ال َّأول .لذلك َّ
اال�سم ال َ

جودها في الإِن�سان.
لم َيح َف ْل بها زمان ،وال َع َّم َق ْت ُو َ
ْ

ِب َت ِ
أ�سا�س ال ُّلغ ِة وهو اال�سم.
عليمه � َ

ألة تاري��خ ،م�س��� َ
ألة وج��ود ،م�س��� َ
مو�ض��و ُع ال ُّلغ ِ��ة لي� َ��س َك ُك ّل الموا�ضي��عِ ،ل َكون ِ��ه م�س��� َ
ألة ح�ض��ارة ،لذل َ
��ك
و�س�� َي ْبقى الحدي ُ��ث عن��هُ
خ�صو�ص��ا الي��وم ف��ي ِظ ِّ��ل ال َعولم ِ��ة وم��ا َتف ِْر ُ�ضه م��ن تحدّ يات
مفتوح��ا،
ً
ً
كانَ َ
دول العال ِ��م ال ّثال��ث ،ولع َّ��ل �أكب َ��ر تحدٍّ ه��و اللُّغة ،الت��ي هي تعبير
ج�س��مية،
خ�صو�ص��ا بالنّ�س��بة �إل��ى ِ
ٍ
ً
المغربي عبد الكريم ّ
غلب
المفكِّر
عن هوية �ضاربة في عمق التاريخ .في مقا ِلنا هذا َن َت َو َّق ُف مع ُ
ّ
الخا�صة للُّغة.
وقراء ِت��ه
َّ
يق ُ
��ول اهلل ع�� َّز وج َّ��ل ف��ي كتا ِب��ه} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ{ �س��ورة البق��رة
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تخ�ص�ص الدرا�سات الإ�سالمية
جامعة القا�ضي عيا�ض-مراك�ش المغرب

قيم َتها ِم ْن
الم َ
الم َف ّكر ّ
من هذا ُ
نط َلق َي َرى ُ
غلبَّ � ،أن ال ُّلغ َة ت� ُأخ ُذ َ

ِ
كانت
حيث
فاال�سم هنا رم ٌز ل ُّلغ ِة جمي ِعها ،وهو َ�ش َر ٌف لآدمُ ،
ُ

عي�ش َم َعهاَ ،تر َت ِف ُع مكا َن ُتهاَ ،ت ْ�سمو َمن ِز َل ُتها
نوعي ِة الح�ضار ِة التي َت ُ
َّ

إن�سان
آدمي ِته
ال ُّلغ ُة
المتميزة ،وكانت كذلك َك ْينو َن َته .فال ُ
َ
ِّ
عنوان � َّ

وقد َتنز ُِل �إلى � ْأن َت ْ�ض َم ِح َّل
وقيم ُتها في الحياة مع َمكا َن ِة الح�ضار ِةْ ،

غلب ،لم َي ْ�س َت ِط ْع � ْأن يح َت ِف َظ َب َقبيلٍ
المف ِّكر ّ
كما َي َ
ذه ُب �إلى ذلك ُ

ٍ
ا�ض َم َح َّلت الح�ضارة ،ولو م� َّ�ر ْت ِب َف ٍ
طويلة في �أمجا ِد
ترة
�إذا ما ْ

ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ،وال
بح�ضارة
واحدة ،وال
ومي ٍة
واحد ،وال ب َِو َطنٍ واح ٍد ،وال ِب َق َّ

اند َث َرت
وفرعونية،
آ�شورية،
ال ّتاريخ .ح�ضارات َ
ورومانيةَ ،
ّ
ّ
عا�ش ْتّ � :

ٍ
ٍ
طع ْن في وحد ِة
واحدة.
بعقلي ٍة
باقت�صاد واح ٍد ،وال
ُ
واالختالف لم َي َ
َّ

ل�س ٍ
فات
الح�ضار ُة فا ْن َد َث َر ْت ُل َغ ُتها ،رغم ما خ َّل َف ْت من � ٍ
آداب و َف َ

بلو ُر في ال ِف ْكر
تنو ًعا
�
َ
إن�ساني ِته ،و�إ َّنما َ
َّ
داخل الوحدة ،التي َت َت َ
كان ُّ

اقتب َ�س ْت وا�ش َت َّق ْت لها
وعلوم .والح�ضارات التي خ َّل َف ْتها
ابتكر ْت� ،أو َ
َ

العقلية وال َّتفكير
الم�ش َت َر َك ِة .وك َّلما َت َن َّو َع في
إن�سي ِة
َّ
وال َّ
َ
والم�صلح ِة ُ

ٍ
لغات �أُخرى �أَ َخ َذ ْت مكا َن َتها مع الح�ضار ِة الجديدةَ ،ن َم ْت وارت َق ْت

الحياتي وال ّتاريخ
والدين والفعل
والو َطن والح�ضارة والآداب ّ
َ
ّ
ٍ
لي َف َح ْ�سب،
تنوع في ال ُّلغة .ولذلك َل ْم َت ُكن ال ُّلغات نتيج َة
َّ
اختالف َق َب ٍّ

عا�ش ْت ِ�ض ْم َنها ،بل
أبد َع ْت ،و�أخ َذ ْت مي َز ًة من ميز ِة الح�ضار ِة ا ّلتي َ
و� َ
مما كا َن ْت �أدا ًة
أكثر ّ
�إِ َّنها كانت ال ِف ْك َر الذي ُي َح ِّر ُك هذه الح�ضارةَ � ،
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أكثر ِم ّما هي �أداة.
لل َّتعبي ِر عنها فقط ،فال ُّل َغ ُة �إِ َذ ْن ِف ْك ٌر � َ

أ�صبح ْت لغ َة العل ِم والمعر َف ِة.
وبف�ضلِ القر�آنِ � َ

حد َث عنها القر� ُآن
والم
ُل َغ َة ُّ
ال�ش َعرا ِء ُ
ُ
�ضامين التي َت َّ
والخ َطبا ِء َق ْب َلهَ .

البالد ِم ْن
االقت�صادية .بهذا الأ�سلوب �إِ َذن ُت�س َت َل ُب
وبينهما الم�سالك
ُ
ُ
ّ

يانات
الد
�ضامين التي َع َر َف ْتها ال
الم
َ
ُ
إن�ساني ُة قبل ،ح ّتى ّ
َّ
هي َ
َ
لي�س ْت َ

ويت ِقنوا ُل ٍ
غات
الم َتع ّل َ
مين فيها َيجِ ُب �أَ ْن َي َت َع َّلموا ُ
لي�س ل َّأن ُ
ُلغ ِتهاَ ،

غلب ،على «�صراع الح�ضارات» ال يق َت ِ�ص ُر على
وقد � َّأك َد المف ِّك ُر ّ

هم
قيم ٍة
المف ِّك ُر ّ
َّ
ح�ضاري ٍةَّ � ،أك َد ُ
وبال َّنظ ِر �إلى ال ُّلغ ِة َك َ
غلب �أَ َّنها �أَ ُّ

ِ
�صراع
�ساب المال ،بل هو
وال�صناعات واك ِت ِ
ِ
المعلومات وال ّت ّ
قنيات ّ

بعد بِف َتر ِة َم ِ
من ال ُّل ِ
ِم ْن ُت ِ
وت
راث كثي ٍر َ
تطو َر ِة� ،إِ ْذ َل ْم َت ُم َّر ُ
غات ُ
الم ِّ

ح�ضاري ب ُك ِّل ما ِ
ِ
م�ضامين،
الح�ضارات ِم ْن
�صراع
يحم ُل
راع
َ
ُ
ِ�ص ٌ
ٌّ

حي ًة في �أفوا ِه
آرامية
آ�شورية
والعبريةَ ،
وظ َّل ْت َّ
َّ
والهيروغليفية وال َّ
َّ
ال َّ

غلب ،وهي
ق�ضي ٌة
المف ِّك ُر ّ
جوهري ٌة ُ
ذات � َّ
َّ
َّ
أهمي ٍة َو َق َف عندها ُ

ن�ش ِر
قدم ِته
حيث ُ
الد َو ُل لي َل نهار من �أجلِ ْ
�صراع ال ُّلغات؛ ُ
ُ
وفي ُم ِّ
تعمل ُّ

و�ض ِ
ٍ
ثم
مين والكاتبين ،رغم فتر ِة
خمود َ
والم َتك ّل َ
َ
القارئين ُ
تطورَّ .
عف ُّ

غير
بالع ْقم ،وهنا َي َر ُّد عليهم ب�أَ َّن
الح ْك ُم على ال ُّل َغ ِة ُ
ُ
َ
مفهوم ال ُّلغ ِة ُ

واج َه ِة ُل ِ
غات غيرِها،
ُل َغ ِتها ب َِو ْ�ض ِع
درو�س ٍة كي َت َت َم َّك َن ْ
من ُم َ
َ
برامج َم َ

اطقون
تطو َر ال ّن
قني
طو ِر
َ
ّ
والفكري �إذا ما َّ
�إ َّنها قابل ٌة لل َّت ُّ
ِّ
العلمي وال ّت ّ

زالون
ٍ
بالم ْ�س َت َلبين ،الذين ما َي َ
وا�ضح في عقولِ ه�ؤالء ،بل َو َ�ص َف ُهم ُ

إنجليزية .في ظ ِّل ذلك ال ُب َّد
للفرن�سية وال
الحال بال ِّن�سب ِة
كما هو
ُ
َّ
َّ

أي�ضا �أ َّنه �إذا ُك ّنا ال َن ُ�ش ُّك في � َّأن
ميا
وتقنياُ .ي ُ
المف ِّك ُر � ً
ًّ
بها ِع ْل ًّ
�ضيف ُ

بالمها َن ِة لدى
َيع َت ِق َ
دون � َّأن ال ُّلغ َة �أدا ُة ا ّت�صال ،وهذا الإح�سا�س َ

زال �ضارب ًة ِب�أُ�صو ِلها العمي َق ِة في
ِم َن ال َّت�أكي ِد �أَ َّن ال ُّلغ َة
العربي َة ما َت ُ
َّ

اطقين بها َل ْم ُي�سايِروه ح ّتى الآن،
العلم ل َّأن ال ّن
َ
َّ
لم ُت�ساي ِْر َ
العربية ْ

ه�ؤالء ،من الأكيد �أ َّنه ُي ِ
ال�شعوب
ا�ستالب ّ
طم ُع ال َ
آخرين في َمزي ٍد ِمنِ ْ

تابي وال َق ِّ ِ
رائي،
اريخ
ال ّت ِ
ّ
الح�ضاري ،حا�ضر ًة في الأدا ِء ال ِك ِّ
ولي والق ّ

لي�س ل َّأن ُترا َثها ي�ؤ ِّك ُد على هذه
ف�إ َّننا ال َن ُ�ش ُّك في ُق ْد َر ِتها على ذلكَ ،

والفرنكوفونية،
أنكولوفونية
ي�سمى بال
ّ
ّ
الم�ستعمرة ،ولذلك ُوجِ َد ما ّ

وجاء القر� ُآن َف َم َن َحها قو ًة
لحوظا قب َل ال ُقر�آنِ ِب ُقرون.
طو ًرا َم ً
َ
َعر َف ْت َت ُّ

تطو ٍ
رات ُك ْبرى في
ال ُق ْد َر ِة َف َح ْ�سب ،ولكن لأ َّنها ُلغ ٌة َم ِر َن ٌة َ�شهِ َد ْت ُّ

والفرن�سية في البالد
االنكليزية
وهما ِنظامانِ لإِحاللِ ال ُّلغ َتين
ُ
َّ
َّ

و ُقدر ًة ِ
وتحملِ الأفكا ِر
وغ ًنى وطاق ًة ُكبرى على ال َّتعبي ِر والأدا ِء
ُّ

ِ
انقالبا
أحد َث فيها
طورٍ َع َر َف ْت ُه هو القر�آنِ الذي � َ
تاريخها ،و� َ
ً
أكب ُر َت ّ

زدوج ِة ل َت ْن َتهي
تبد ُ�أ
الم ْ�س َت َل َبة ،قد َ
الم َ
الم�سا ِل ِك ُ
ُ
بالمدر�س ِة عن طريقِ َ
َ

والم ِ
ظري ِ
تخيل ِة.
والم َّ
والمتو َّق َع ِة وال َغ َّ
يبية ُ
طور ِة ُ
عارف ُ
ات َ
وال َّن ّ
الم َت ِّ

ي�س ْت هي
كبيرا َل ْم َتع ِر ْف ُه � َّأي ُة ُل َغ ٍة َّ
حي ٍة في ال ّتاريخ؛ َف ُل َغ ُة القر�آنِ َل َ
ً

والب�صرية
معية
�إلى َ
ّ
ال�س ّ
الم ْ�س َل ِك الوحيد ،ثم بو�سائلِ اال ّت�صال ّ
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والفل�سفات َل ْم َت�أْ ِت بِما �أَتى ب ِه ال ُقر�آن.
ال�سابق ُة
ُ
ّ

مين وغير
المتعلِّ َ
�أخ��رىَ ،ف َي ْن َف ِت َ
حون بها على العالم ،ولكن ل َّأن ُ
ِ
الحديث
ِفون عنها -ح ّتى في
في ْن َ�صر َ
المتعلِّمين َيح َت ِق َ
رون ُلغ َتهم َ
ُ
نهار َكيا ُن ُهم
ومي
الم ْ�س َت ِلبة ،و ِب َذ َ
َ
والعائلي� -إلى ال ُّلغ ِة ُ
لك َي ُ
ِّ
الي ِّ
أعمد ِة هذا ال َكيان.
من ُ
�شع َ
الوطني ْ
رون ب� َّأن ال ُّلغ َة هي �أَ َح ُد � َ
حيث ال َي ُ
ُّ
ق�ضي َة ال ُّلغ ِة هي
ونح ُن ُن ْنهي مقا َلناَّ � -أنأكيده
ما يجب ت� ُ
َّ
ْ
وو ْز ٌن في عالقا ِته ِب َغ ْيرِه
يكون لهذا الأخي ِر
َق ِ�ض َّي ُة َو َطن ،بها ُ
ح�ضور َ
ٌ
من الأوطانِ  ،وال َّتفريطُ في ال ُّلغ ِة هو تفريط في الوطن ،ومن هنا،
اهرين على
ال�س
َ
الم�س� َ
ؤولية َّ
فالم�س� َّ
بالدرج ِة الأولى ُم ْلقا ٌة على َ
ؤولين ّ
العربي ِة.
را�سي ِة في �أَوطا ِننا
عليمي ِة
ِ
ِ
والمناهج ّ
َّ
الد َّ
البرامج ال َّت َّ
مــار�س  ٢٠٢٢م
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����س����أك���ت���ب���ه���ا
ق���������ص����ائ����د ن�����ي�����راتِ
َ
�����وح ّ
ع�����ش��ا
ع���ل���ى �
ِ
أي��������ك ال�����ف������ؤاد ت����� ُل ُ
����س����أج���ع��� ُل���ه���ا ن����ج����وم���� ًا ف�����ي ���ض��ي��اه��ا
رداء م�����ن ح���روف���ي
�������ز لُ������� َه�������ا
َو �أَ غْ ِ
ً

لغــتـنــــا
الـزاهـرة

�����وب
�����ر ه�����ا زوارقَ ف�����ي ُق����� ُل ٍ
�أُ َ
������ص����� ِّي ُ
� َ
����ش���ام���خ���ات
������ده������ا م�������������آذنَ
ٍ
أ�������ش������ ِّي ُ
����اج����ا
وي���ع���ل���وه���ا م�����ج�����ا ُز ال�����ق�����ولِ َت ً
ع���ل���ى َد َر ِج ال���ب���ي���انِ ت����ط ُ
����وف رو ح����ي
�������ف ُي َ
َو َك������� ْي َ
ب���ل���وم
���������ض����ام ع��ا���ش��ق��ه��ا
ٍ
����ع
َو َب�������������زَّتْ فِ�������ي �����ص����ف����اءٍ ك������لَّ نَ���� ْب ٍ
م��ج��د
ال���������ض����ا ِد َح���������ازَتْ ك����ل
���ت
ّ
ف���ب���ن ُ
ٍ
ٌ
����دت
وف�������ي ال�������ق�������ر�آن
م����ع����ج����زة ت����ح َّ
وق�����������ا َد الأ َّول����������������ون ب����ه����ا ِرك������اب������ ًا
وح���� َّي����ر ُح�������س���نُ���ه���ا ال��م�����س��ت�����ش��رق��ي��ن
���ي ِب���ـ ْ
ُ
������ر ْ�أ{
���ده���ا
و �أ َّي َ
}اق َ
م��ل�اك ال��� َو ْح ِ

َ
ن���������ال ب������الأب������ي������ات عِ �������زًّ ا
وك������ع������ب
ٌ

م�صر �-سوهاج
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ت�������س���اف���ر ب���ال���م���ع���ان���ي ال�������ص���اف���ي���اتِ
ُ
وف�������ي م����ح����راب����ه����ا �أب�����ن�����ي ����ص�ل�ات���ي
ي���ن���ي���ر ال����ن����ا�����ص����ي����اتِ ال���م���ظ���ل���م���اتِ
ُّ����ج����و ِم ال�����س��اب��ح��اتِ
����ر ُج فِ����ي ال����ن ُ
ف����تَ���� ْع ُ
وق������د م���� َل����كَ����ت ُق����ل����وب���� ًا َذائِ������� َب�������اتِ
وق��������د ف�����اق�����ت ورودا ي����ان����ع����اتِ
�أط����اح����ت ف����ي ال����وغ����ى ب���ال��� َع���ادِي���اتِ
����ر ف����ي ك�����لِّ ال���ل���غ���اتِ
ل�������س���انَ ال����فَ����خْ ِ
و�����س����ادوا ف���ي الأُ َل��������ى
َ��م��اتِ
��ح��ك َ
ب��ال��م ْ
ُ
و راو َد ب�����د ُر ه�����ا ال��م�����س��ت�����ش��رق��اتِ
َ
َف َ
ط������ول ال��ح��ي��اة
����س���راج���ه���ا
����اء
ُ
���������ض َ
َ
خ���ي���ر ال����ه����دا ِة
�������ص���ط���فَ���ى
���م
ِب
ِ
ِ
����م����دح ال ُ

وك�������م م�����ن �����ش����اع����ر ج�����اف�����اه ع��ي�����ش

ت����ن���� َّع����م ف������ي
ث������ي������اب م������ن هِ ������ َب������اتِ
ٍ
����م����اتِ
ال����م َ
����م ح����تّ����ى َ
ت����ك����ون َدلِ����ي���� َل���� ُه ْ

���ر
َو َع�������� ِّو ْده��������م ع���ل���ى ت�����ردي�����د ِ
����ش��� ْع ٍ
����ح����ف����ل ب���م���ن ق����د ح������اد ع��ن��ه��ا
وال َت ْ

ِ����م ك������لُّ
ال�������ص���ف���اتِ
َ
ل����ت����ع����ذب فِ����ي����ه ُ
ِّ
َ����ح���� َو ال���� َّ���ش��� َت���اتِ
ْ�������س���نً���ا ن ْ
و����س���اق���وا �أَل ُ
وت����ج����م����ع َ
����ش���م���ل���نَ���ا �أ ُّم ا ل����ل����غ����اتِ
ُ

�����ب ف�����ي َم����قَ����ال����ت����ه����ا َب���نِ���ي���نَ���ا
َ
ف�����ح����� ِّب ْ

أسامــة الــزقـزوق

���ح ال����نَّ����و َم ع���ن �أه������لِ
ال�����س��ب��اتِ
تُ���� ِ���ش���ي ُ
ُّ
ف���ت���ق�������ص���ده���ا ج�����م�����و ُع ال���������ش����ادي����اتِ
أر����������ض ال����م����واتِ
����س���ح���اب ٍ
���ات �إل�������ى ال ِ
خ����ي����وط���� ًا م������ن
ح������ري������ر ن����اع����م����اتِ
ٍ

َ���ح���ي���ا
ف����ق����د ي������أت�����ي زم����������انٌ ف����ي����هِ ن ْ
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الحضاري
حول
ّ
ُ
الهوية والتّ ّ

الصايغ
في شعر حبيب ّ

العربي �إثر تد ّف��ق ال ّثروة النّفط ّي��ة واالنفتاح على
م��ع ال ّتح�� ّوالت الت��ي عرفته��ا منطق��ة الخلي��ج
ّ
وثقافي جديد� ،أحدث
واقت�صادي
اجتماعي
مختلف الجن�س�� ّيات وال ّثقافات الوافدة ت�ش��ك ََّل واقع
ّ
ّ
ّ
تغيرا عمي ًقا في تلك المجتمعات التي انتقلت من حياة البداوة وب�ساطتها �إلى مرحلة علت فيها
ً
ال�س��لبي -مق ّومات �أ�صيلة من هُ و ّية المجتمع وثوابت ما�ضيه.
ح�ضارة جديدة وئدت -في جانبها
ّ
وم��ع �أنّ العال��م العرب ّ��ي ل��م َت�س��لم �أي م��ن مدن��ه م��ن تل��ك ال ّتح�� ّوالت الح�ضار ّي��ة واالجتماع ّي��ة-
م�س��ت �ش��ي ًئا م��ن هوي��ة مجتمعات��ه،
عل��ى اخت�لاف �أ�س��بابها ومظاهره��ا وقوته��ا وتالحقه��ا -الت��ي ّ
ف���إن المجتم��ع الخليج��ي كان �أكث��ر ت�أث ً��را بتغي��رات تلك الح�ض��ارة الجديدة التي �أ�س��لمت �أبناءها
الغت��راب روح��ي ،و�ش��عور ح��اد بقل��ق التذوي��ب نتيج��ة افتقاد القدرة عل��ى التال�ؤم مع ه��ذا الواقع
ال��ذي �أخ��ذ يه��دّ د خ�صو�ص ّيته��م ال ّثقاف ّي��ة بقوة.
المهددات وخطورتها،
بتلك
واعيا َ
ّ
ولقد كان الأديب الخليجي ً

الح�ضارية �أن تبتلع وعيه و�إدراكه،
فلم ت�ستطع �إغواءات تلك القفزة
ّ

ولم تجرفه دعة هذا الواقع الجديد �إلى االنبهار بم�ستجدات تقطع
الهوية
ال�صلة بينه وبين �إرثه ال ّثقافي ،و�إنما �ش ّكلت �أزمة
ّ
تلك ّ
م�صيرية
ق�ضية
ونثرا -بو�صفها
ّ
ّ
�شعرا ً
كبيرا في �إبداعهً -
ح�ضورا ً
ً

واجتماعيا من هموم الإبداع الذي �أظهر �أ�صداء هذا
ذاتيا
ًّ
وهما ًّ
ًّ
الهوية ومفردات ال ّثقافة.
ومهدداته لمقومات
حول
ّ
ّ
ال ّت ّ

ال�صايغ((( -رحمه اهلل -من ال�شعراء الذين
ّ
وال�شاعر حبيب ّ
ال�شاعرة،
�صدى لقلق
�أت��ت تجربتهم
الهوية في ذات��ه ّ
ال�شعرية ً
ّ
ّ

تحوالت عميقة� ،أوجدت لديه
و�شكوى االغتراب في عالم �شكلته ّ

إح�سا�سا بال ّتال�شي و�سط واق��ع انقطعت في كثير منه عالقة
�
ً
الما�ضي بالحا�ضر ،وهو ما تركه -هو وغيره ممن تم ّلكهم هذا
الإح�سا�س -ل�شعور جارف بالحنين �إلى الما�ضي بكل ما فيه ،حين
عجزت روحه عن التوافق مع حا�ضره ،ولم يجد �أمامه غير الهروب
�إلى ما�ضيه ،فيقول في ق�صيدته (غد) التي يومئ عنوانها �إلى
الراهن �إلى ا�ست�شراف قلق الآتي،
تجاوز ّ
آنيّ /
توج�سات مرحلة ال ّ

ليبقى ا�ستدعاء الما�ضي بين هذا وذاك هو المهرب:

( )١حبي��ب يو�س��ف ال�صاي��غ� :ش��اعر �إمارات��ي م��ن موالي��د 1957م ب�إم��ارة �أب��و ظب��يَ ،ر�أ���س مجل���س
�إدارة اتح��اد كت��اب و�أدب��اء الإم��ارات ،كم��ا ي�ش��غل َ�ش��غ ََل من�صب �أمي��ن االتحاد الع��ام للأدباء والكتاب
الع��رب� ،أ�ص��در ع��دة دواوي��ن جمع��ت ف��ي �أعمال��ه الكامل��ة ال�ص��ادرة ف��ي جز�أي��ن .توف��ي ع��ام 2019م
( ُينظ��ر :دلي��ل الأدب��اء ب��دول مجل���س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة ،م��ن �إ�ص��دارات الأمان��ة العام��ة
لمجل���س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة ،دار المف��ردات للن�ش��ر والتوزي��ع ،الريا���ض ،ط2008 ،1م،
�صـ.)46
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د /عــادل نيـــل
�أ�ستاذ الأدب والنقد الم�ساعد
بجامعة الأزهر

في الركن الأق�صى �شم�س طفولتنا
بي�ضاء
و�سماء الدفتر
ُ
بي�ضاء
و�أيدينا
ُ
أبي�ض
وحبر ال�ساحة � ُ
والأ�شجا ْر
اللون
وف�ضاءات ْ
(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،1صـ)280
حيز كبير من تجربة ال�صايغ-
ي�ش ّكل المكان في الن�ص -وفي ّ

رئي�سا في هذا ال�صراع ال��ذي يعي�ش ال�شاعر في �أتونه،
محورا
ً
ً
المكان بدالالته الح�سية في ب�ساطة مكوناته التي تختزنها ذاكرة
وال�ساحات التي م�ست براءتها يد ال ّتغيير،
الطفولة في الأرك��ان ّ
الروحية التي تال�شت
والمكان بدالالته المعنوية في تلك القيم
ّ
تحوالت
مع هذه الأيادي البي�ضاء ،فالواقع الجديد لم يكن مجرد ّ

عمرانية في حيز المكان الذي اختزنت �صورته القديمة ذاكر ُة
ّ
�شب
الما�ضي ،و�إنما هي تحوالت �إن�سانية ت�صدعت معها ثوابت ّ
ف�سي ،و�شعوره العميق
عليها ،وانعك�ست �أ�صدا�ؤها في تكوينه ال ّن ّ

بتباينات تلك الحياة الجديدة ومفارقاتها؛ وهو ما يجعلنا نقر�أ
ال�صورة الم�ستدعاة التي
ّ
رمزية اللون الأبي�ض المهيمن على تلك ّ

نف�سيا ي ّت�شح
م�شهدا
تج�سد
ً
ًّ
اكت�ست بنقائها الأ�شياء من حوله قراء ًة ّ

حوالت التي �أحالت الأ�شياء
بقتامة الواقع في عينيه ،فمع تلك ال ّت ّ

وال�ساحات
�إلى نقي�ضها غدت ف�ضاءات اللون الأبي�ض في ّ
الدفاتر ّ
مــار�س  ٢٠٢٢م
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الراف�ض بو�ضوح
والأيادي ف�ضاءات
ّ
�سوداوية تر�سم معها موقفه ّ

لواقعه الجديد.

ولذلك �سنجد في ا�ستدعاء هذا الما�ضي �شواهد من ال ّتاريخ

الجانب
والخارج من هذا
ْ
المفقودين
ونعد
ْ
(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،1صـ)360

القديم التي ا�ستقرت في وجدان ال�شاعر ،وغدت لديه مع ًنى من

يلقي عنوان الق�صيدة ب��دالالت العتمة التي تحيا فيها ذات

ومهربا لها من تلك ال ّتحوالت ،كالأحياء
هوية ال��ذات
ً
معاني ّ
(الرولة) الذي �أخذ ا�سمه من �شجرة عتيقة ت�ستدعي
العتيقة ،وميدان ّ

ويعبر عن ذلك التيه الذي يعي�ش فيه من يم�ضي في درب
ال�شاعرّ ،

تاريخ الآباء والأجداد وما فيه من معانٍ وقيم �أ�صيلة ،وكما في

ما�ضيا كانت فيه الحياة
ق�صيدته (الحفلة)((( التي يبكي فيها
ً
والطين ،والأ���س��واق الم�سقوفة ،و�ألعاب
ب�سيطة ببيوت الح�صى
ّ

ال�صبا في الظهيرة ،وخرب�شات الجدران التي ير�سم عليها الأطفال
ِّ

طفولتهم وب�ساطة �أحالمهم ،تلك الأح�لام المكتوبة في دفاتر
الذاكرة والوجدان التي كبرت مع �أهلها.
ال�سكاني الذي �أفرزه توافد العمالة الأجنبية على
وقد �أدى الخلل ّ

م�شوها
وجها
ً
المدينة الخليجية �إلى وح�شة �أبنائها بين زحام ر�سم ً
لتلك المدينة ال�صاخبة بجلبة الغرباء ،بعد �أن �أ�صبح مواطنوها ق ّلة
عمقت
بين جن�سيات متباينة ال ّثقافات
ّ
والعرقيات والعادات ،وقد ّ
ال�شاعر ،يقول في
وحي الذي يعي�ش فيه ّ
تلك المفارقة االغتراب ّ
الر ّ

ق�صيدته (نفق):

ع�شرات تدخل في هذا الجانب
ومئات تخرج من هذا الجانب
عرب و�أجانب!
هل يخرج من يدخل
�أم يتداعى بع�ض النا�س
ٍ
تجربة
في
�أو � ٍ
أغنية
إح�سا�س؟
�أو �
ْ
ٍ
معركة؟!
�أو
هل نح�صي الداخل في هذا الجانب؟
(ُ )٢ينظ��ر :حبي��ب ال�صاي��غ ،الأعم��ال ال�ش��عرية ،اتح��اد كت��اب و�أدب��اء الإم��ارات� ،أب��و ظب��ي ،ط،2
2012م ،ج��ـ� ،2ص��ـ ،43والدي��وان ذات��ه :ج��ـ� ،2ص��ـ.213
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ف�ضل عن تلك الحيرة
يحكمه م�سار حتمي ال يعرف له نهاية،
ً
ف�سية التي نلم�سها في تلك ال ّت�سا�ؤالت التي تحملها �أ�سطره،
ال ّن ّ
ال�شتات الذي يحكم دروب
وك�أنه في اعتراك
نف�سي �أوجده ذلك ّ
ّ

أجنبي ،المواطن والوافد:
الداخل والخارج،
مدينته بين ّ
العربي وال ّ
ّ

�إن الرثاء انتهاء الح�ضارات
فلتربطوني �إلى �شاهد القبر
كيما �أغني
وحيد �أنا
ٌ
البيد حولي
تر�سمني من جديد
وترك�ض نحو ال�سواحل
مجنونة الخطو
زوادتي فوق ظهري
وعمري تراجع عني
وحيد
ٌ
وحيد
ٌ
وحيد
ٌ
وحولي الم�سافات
ت�سخر مني

من نافذتي المر�شو�شة ِبماءِ الورد
�أراقب �صحراء ال�شارع
هل يبتدئ اليوم بهذا العامل
من �أين �أتى؟
هندي �أم �إيراني
م�صري هو �أم �أفغاني؟
ال �أدري من �أين �أتى؟!

(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،2صـ)523

(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،2صـ)185

ال�شاعر بالوحدة مثلما دفعه �إلى
الم ِل ُّح على ّ
وهذا ّ
ال�شعور القاتم ُ

ومع تلك ال ّتبدالت كان الإح�سا�س بالوحدة والعزلة الذي
إجبارا
قهرا و� ً
يرتبط بهذا ال�شعور االغترابي المنف�صل عن الواقع ً
ال�شعور الفا�صل بينه
ال طواعية
واختيارا ،فهو يقع تحت �سلطة ّ
ً

روحية ،دفعه افتقادها
ح�ضاري جديد لم يجد معه �ألفة
وبين واقع
ّ
ّ
م�شهدا من ال�سقوط
�إلى وحدة يرثي فيها ذاته ،وي�ستح�ضر معها
ً

وال�ضياع والتال�شي واالنتهاء يوازي م�شهد الت�صدع وال ّت�ساقط في
مقومات الهوية وخ�صو�صية الذات ،وهو رغم عوا�صف االقتالع
ال يزال مت�شب ًثا بال ّثوابت ،حين يختار البداي َة الأولى /ال�صحراء،
في م�شهد النهاية� ،إذ �إن ال�صحراء ت�شكل رم ًزا لمنظومة من القيم
رحيل ،وكالهما
ومفرداتها التي ارت�ضى في الدفاع عنها عزلة �أو
ً
رف�ض للواقع:

وحيد �أنا
ٌ
�ضائع كالف�صول ال�شريدة

حبيب الصايغ

بهوية الإن�سان
االرتباط
بال�صحراء وما ت�ستدعيه من قيم ترتبط ّ
ّ

وكالنا دماء
�أنا والبحر �صوتان �أو جثتان
ن�أي ناي عن الأغنية
واغتيال الهنيهات في جذوة اال�شتهاء
وبكاء الزمان

�شعورا بالألم النف�سي مع ما �شكل معه ثنائية يتوحد
والبحر) يبث
ً

(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،2صـ)34

وم�صيره ،فقد دفعه كذلك �إلى االرتباط الم�صيري بالبحر الذي
نف�سيا يرتبط بالموت ،فهو في اختيار النهاية ال
واقعا
يف�سر فيه ً
ًّ
الرا�سخ و�سط
يريد �أن يفارق ما ارتبطت به هويته ،لأ ّنه يبحث عن ّ

التحوالت ،والثابت و�سط الت�صدعات؛ ولذلك راح في ق�صيدته (�أنا
فيها الم�صير:

�أنا والبحر �أول موتْ
�أنا والبحر �آخر موتْ
هباء
وكالنا ْ
وكالنا جبال من المال والكبرياء
وو�شو�شة وهدير
و�صمت غزير غزير

جزءا
الت�شبث
ولكن محاوالت
بالهوية التي ت�ش ّكل حياة البحر ً
ّ
ّ

بال�سراب ،وتتج ّلى في الق�صيدة تلك المفارقة التي
منها تنتهي ّ
وال�شاعر ،بين بداية الموت ونهايته،
ت�صوغ العالقة بين البحر ّ

ال�صوت والج ّثة ،هذه
الرياح ،وبين ّ
وبين ر�سوخ الجبال وهباء ّ
وجعا من
تف�سر لنا
العالقة التي تجتمع فيها تلك
ّ
ً
ال�ضد ّيات ّ

ال�شاعر ،حين يلج�أ �إلى مالذه
ف�سية التي يعي�ش فيها ّ
ال ّتحوالت ال ّن ّ

الأخير لين�شد في مناجاته وذكرياته معه نقاء ما�ضيه وب�ساطته،
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يف األدب والنقد

ي�ستن�شق البحر

عامة ،ميارى) اللذين �أتى كل واحد منهما في ق�صيدة واحدة،

ي�شنقه البحر

معبرا عن �أزمة ح�ضارية ت�شمل المجتمع العربي كله« ،وهذا الدمج
ً

للبحر رائحة الج�سد الم�شتهي

تم في نف�سية واح��دة� ،شخ�صية ال�شاعر ذاته الذي انخرط بعدة

وله حيرة الأر�ض بين العطاء وبين النزيف

وي�سوغ لذلك وحدة الوجع المرتبط بالأر�ض ،وكذلك
توحدات»(((،
ّ

(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،2صـ)481
لقد تحول البحر من لوحة مو�صوفات يتغنى بها ال�شعراء،

األلعاب الشعبية اإلماراتية القديمة

وال �سيما لدى �شعراء تلك البيئة التي ت�أخذ منه �أبرز مظاهرها
الح�ضارية� ،إلى �صورة رامزة لتلك المعاناة ،واالقتران بال�شكوى

موقف يعادي التطور الح�ضاري ومظاهر التقدم ودعة الحياة التي

والحزن الذي يحيل �إلى �أزمة تحوالته ،وهي معانٍ يكاد ي�شكل

أي�ضا ال ينطلق من نزعة
�أحدثتها تدفقات الثروة النفطية ،وهو � ً

ح�ضورها الزمة في ن�صو�ص ال�شاعر:

متع�صبة ،راف�ضة للآخر ،وال يعادي االندماج والمثاقفة الإن�سانية؛

وبحر مالح الأحالم �شب

فالإيمان بالتنوع الثقافي لل�شعوب تقت�ضيه �سنة اهلل في �أر�ضه،

ف�شابت الأحالم والماء

و�إنما يرف�ض �أن يحدث هذا التطور قطيعة بين حا�ضره وما�ضيه،

أ�سماء
و� ُ
تعرينا ..نعريها

ويرف�ض طم�س هويته باالنفتاح غير المن�ضبط الخا�ضع لتبدالت
تلك الح�ضارة الإ�سمنتية التي �شكلت الوجه الأبرز لتحوالت حياة
ما بعد النفط.

ال�شاعر من البحر وجزئياته محاور يبثها �شكواه ،وي�شركها
«فيتخذ ّ

ك�أن قبورها فينا

لل�صراع بين الذات
يتم ّنى لو تعود ثانية ،وي�شكل من خاللها �صورة ّ

بحري و�صديقي

ك�أن قبورنا فيها

(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،2صـ)74

تعرينا

والوجود»(((.

ولعل في انهيار تلك العالقة بين البحر وال�شاعر رغم عمقها

التي تواجه م�صير �أوجاعها.
وال�صايغ ال ينطلق في موقفه الراف�ض لتلك التحوالت من

يا بحري الذي قد كنت بحري و�صديقي
�آ ٍه ..يا بحري الذي كنت -على الأيام-

في �آالمه و�أحزانه ،ويبحث من خاللها عن ذكريات باتت بعيدة

وحدة الثقافة التي يهددها ما يحت�شد به واقع ال�شخ�صية العربية

يبقى ���س ��ؤال :ه��ل �سيظل الإب���داع الخليجي -م��ع �أجياله
وفيا عبر ن�صو�صه لح�ضارة ال�صحراء التي ت�شكل �إر ًثا
المتعاقبةًّ -

ال�صراع ،فهو
لقد �أ�ضحى البحر لدى ّ
ال�شاعر ج� ً
�زءا من هذا ّ
حين يعجز عن �أن يناجيه -كما في الما�ضي -في ثرثرة الندماء،

وتم�ضي للعناوين البعيدة

وامتدادها بل وارتباطها بوجوده دالل��ة �أكثر عم ًقا ت�شير �إلى

تلتقي في وقتنا الآتي

يوما ما
ًّ
روحيا يعبر عن عمق االنتماء �إلى البدايات الأولى؟ �أم �أن ً

�سيتجاوز تلك النبرة التي ت�شكو ت�صدع هويتها ،وتخ�ضع لتحوالت

ت�صدعت فيه عالقته بالبحر مع ما
واقعا ّ
وم�سامرة الأخالء يبكي ً

انهيار العالقات االجتماعية التي ت�أثرت بطفرة ح�ضارية �أ�صابت

وتم�ضي نحو ما�ضيها

ح�ضارة ما بعد النفط ،بالتخلي عن ذلك الموقف الراف�ض -في

�أدوا�ؤها المجتمعِ ،لذا لم يعد للإن�سان في هذا المكان ما يع�صمه

لي�س للبحر �سوى �أن ي�ستقيل الآن

و�سط عوا�صف هذا ال�شتات والتمزق ،فما يلج�أ �إليه ال�شاعر غدا

أ�سماء
� ٌ
تعبر دون معنى عن �أ�ساميها

حدته و�أثره النف�سي -لالندماج؟ الإجابة يحكمها �أثر هذا التحول
الح�ضاري وعمقه في �أجيال تلك المجتمعات ،ومدى حاجتهم

من �أ�شرعتي

م�صدرا للوجع وال�شكوى ،وهو ما يف�سر تلك الم�شاعر الكثيفة من
ً

(الأعمال ال�شعرية الكاملة ،جـ� ،2صـ)115

الحقيقية لهذا الإرث كلما تباعدت بهم الحقب وات�سعت الفجوة،

ت�صدع وتهاوى:

لي�س للبحر �سوى �أن ي�ستقل الآن

االغتراب والم�شاعر القاتمة التي تمكنت من ذات ال�شاعر الخليجي

من ثرثرتي

في ح�ضارته الجديدة:

ومع �أن �صوت الأنا الفرد يظهر بو�ضوح في ن�صو�ص ال�شاعر

وهو ما ُيدخل تلك المجتمعات في تح ٍد حقيقي في تم�سكها بثوابت

أ�صيل
جزءا � ً
هويتهم التي ت�ش ّكل ح�ضارتهم القديمة ً
على مفردات ّ

ف�إن ق�صائده تعبر عن الأنا الجمعية ،كما �أن �أزمة الهوية التي

�ساخطً ا �أم�ضي �إليه كغريق

ماثال لم �أزل كالبكاء

تتعلق بمظاهر التحول الح�ضاري في بيئته لم تنف�صل في هموم

غيرات ،ا�ستبقاء
حوالت و�أعا�صير ال ّت ّ
هذا الإرث و�سط عوا�صف ال ّت ّ

ناد ًما �أ�س�أله عن دفتر �ضيعته فيه

فال ت�س�ألوني عن الألق المتيب�س في داخلي

�إبداعه عن �أزمة هويته الكبرى التي �شكلها نزوعه القومي ،كما في

ولم يرجعه

�إنه قطعة من ظالم كثيف

ق�صيدتيه (الهوية ،الح�صار) من ديوانه (الت�صريح الأخير للناطق

مقوماتها.
من ّ

نور�س مغم�ض العين

الر�سمي با�سم نف�سه) ،وكما في ديوانيه (هنا بار بني عب�س الدعوة

( )٣هي��ا محم��د عب��د العزي��ز الدره��م� ،ص��ورة البح��ر ف��ي ال�ش��عر العرب��ي الحدي��ث بالخلي��ج ،دار
الثقاف��ة ،الدوح��ة1986 ،م� ،ص��ـ 67بت�ص��رف.
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1985م� ،صـ.201
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معجميـات

أهمية التّ عالق الداللي
ّ

فــي الخطـاب

للعربية خ�صي�صتها التي �أك�سبها � ّإياها القر�آن الكريم ،وهي �أ ّنها
ّ

«عد»؛ فهو محمول ذو مو�ضوعات �أو فواعل
 1ـ �أ�ساء ا�ستعمال فعل ّ

تنمو
تراكميا وال ُي�صيبها ما �أ�صاب الأل�سن الأخرى من االنق�سام.
ّ

داللية تعك�س الأطراف النحوية من فاعل ومفاعيل .و�إذ � ّإن الرجل
ّ

تجددة �إلى
الم
راكم
ولكن هذا ال ّت ُ
ّ
عجمي منه بحاجة ُم ّ
وخا�صة ُ
ّ
ّ
المتك ّلمين
ال ّت ّ
عهد بالو�صف الذي يكون ُمالئما للع�صر ولحاجات ُ

حرية اختيار هذا
لم ُي ّ
حدد طبيعة المعدود ،فقد ترك للم�ستمع ّ
عد ،ولم يح�صل ال�سائل على
العن�صر ،فاختار الأرقام مفعوال لفعل ّ

المعتمدة على
يتميز ب�سرعة الإنجاز ُ
خا�صة في زمننا هذا الذي ّ
ّ

ُمراده.

يخ�صنا في
العربية فيما
تقدمة والحو�سبة .ولنا في
الم ّ
ال ّتقنيات ُ
ّ
ّ

«�سن»� ،إ ّال �أ ّنه ارتكب
فحدد المعدود ب�أ ّنه ّ
 2ـ تدارك الرجل خط�أهّ ،

عجمي هائل ُينتظر منه �أن ي�ضطلع بدوره في
هذا المو�ضوع �إرث ُم
ّ

فـ«�سن» لفظ من
خط�أ �آخر عندما لم ُيح�سن ال ّتعامل مع هذا اللفظ.
ّ

�ض بها في مجاالتها
المعا�صرة
للعربي َو َي ْن َه َ
ال ّتعبير عن الحياة ُ
ّ

الدالالت �أ :العظم الذي ينبت في
اللي ،ولهذا اللفظ من ّ
الم�شترك ّ
ُ
الد ّ

لها.

الحبة
�سن المنجل..؛ هـ ـ
�سن الم�شطّ ،
حدد من ال�شيءّ :
ـ ك ّل جزء ُم ّ
ّ

ونح�صر القول في هذه ال�صفحات القليلة في مو�ضوع ُح�سن القول

من ر�أ�س الثوم..

الذي هو درجة عليا في �س ّلم الف�صاحة .ونح�صر ح�سن القول في

تعديا.
الداللي �إذا كان الزما �أو ُم ّ
الم�شترك ّ
وكذلك فعل «�أتى» من ُ

كيفية نجاح المتك ّلم في انتقاء المفردة المنا�سبة للتعبير عن
ّ
المفردة.
أليفية المنا�سبة لتلك ُ
فكرته ،وفي نجاحه في انتقاء الت� ّ

دل
والح�ضور؛ و�إن كان
متعديا ّ
ف�إن كان الزما ّ
ّ
دل على المجيء ُ
ودل على ال ّتنفيذ� :أتى الأمر
على المجيء� :أتى
المكان �أو الرج َل؛ ّ
َ

عملية تدريب على �إنجاز هذا الأمر
يبين
ّ
ونورد مثالينّ � :أولهما ّ

ودل على االنت�ساب:
المبا�شرة� :أتى المر�أ َة؛ ّ
بمعنى فعله؛ ّ
ودل على ُ

والعلمية جميعها لكونها وحدة ال انف�صام
واالجتماعية
ينية
ّ
ّ
ّ
الد ّ

تت�ضمن الخط�أ وال ّتعديل ،وثانيهما ُيبرز قوال ناجحا في اختيار
ّ
أليفي.
المفردات و�إقامة ن�سيجها الت� ّ
فالمثال ال ّأول هو ما �أورده ابن الجوزي في كتاب الأذكياءّ � :أن
تع ُّد ؟ قال :من واحد �إلى
رجال قال له�شام بن عمرو القرظي :كم ُ

تع ُّد
�ألف �ألف و�أكثر؛ قالَ :ل ْم �أُر ِْد هذا ،قال :فما �أردت؟ قال :كم ُ
و�ست
ال�سن؟ قال :اثنتين وثالثين ِ�س ّن ًة�ِ :س ّت ْ
من ّ
ع�شرة من �أعلىّ ،

الدهر �أهلكه .وهذا هو المعنى الذي ذهب
�أفاد الإهالك� :أتى عليه ّ
ال�سائل.
�إليه ه�شام في ّ
الق�صة ،ولم يق�صده الرجل ّ

دالليا هو ا�ستح�ضارها في
الم�شتركة
فح�سن ال ّتعامل مع الألفاظ ُ
ّ
الدالالت،
اللية التي
تت�ضمن هذا العدد من ّ
الذهن في حقولها ّ
الد ّ
ّ

�شيء ،ك ُّلها هلل ع ّز وج ّل؛ قال :فما �سنك؟
ال�سنين؟ قال :ما لي منها ٌ

أليفية التي هي
عجمي ًة ال �ألفاظا ،ل ّأن الت� ّ
في الخطاب وحدات ُم ّ

عظم؛ قال :فابن كم �أنت؟ قال :ابن اثنين �أب و�أم ؛ قال :فكم
قالْ :

عجمية التي من �شروطها
تتم �إ ّال بين وحدات ُم ّ
ركيزة الخطاب ال ّ

ن�ص ال لب�س
الق�صة ُمع ّلم
ّ
لكيفية ترجمة الفكرة �إلى ّ
فه�شام في هذه ّ
ال�سائل �أن ي�صوغها
ال�سائل ُمتع ّلم .والفكرة التي يريد ّ
والرجل ّ
فيهّ ،
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الدهر
ّ
دل على الإتمام� :أتى على �أم ٍر ّما� :أ ْنفده؛ و�إذا كان الفاعل هو ّ

ع�شرة من �أ�سفل؛ قال :لم �أرد هذا ،قال :فما �أردت؟ قال :كم لك من

قل كم م�ضى من ُع ُمرك؟

ن�ص هي ال�س�ؤال عن العمر .ولم ُيفلح في ذلك لأ ّن��ه ارتكب
في ّ
الأخطاء ال ّتالية:
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تعدى بوا�سطة حرف «على»
�أتى
القوم بمعنى انت�سب �إليهم .و�إذا ّ
َ

عجمية ،و�أن ُيدرك المتك ّلم �أ ّنه ي�ستعمل
واعتبار ك ّل داللة وحدة ُم ّ

�شيء لقتلني؛ قال :فكيف �أقول؟ قال:
علي ٌ
�أتى عليك؟ قال :لو �أتى ّ

د .هــالل بـن حسيـن

الع ْمر /و ُتجمع على �سنين؛ ج ـ ال ِّت ْرب؛ د
ّ
الفك ،وجمعه �أ�سنان؛ ب ـ ُ

أحادية المعنى.
�أن تكون � ّ

ويحو�صل جواب ه�شام ال ّنهائي «قل كم م�ضى من ُع ُمرك؟» حلول
ُ
وع ْمر« لفظ»
اما انتقى من لفظي ّ
«�سن» ُ
هذه الم�س�ألة .ف� ّإن ِه َ�ش ً
يت�ضمن حقله
دالليا� ،أي �أق ّل لب�سا� ،إذ ال
ُع ْمر» لأ ّنه �أق ّل ا�شتراكا
ّ
ّ

«ع ْمر» بمعنى ُم ّدة الحياة،
ّ
عجميتين ،هما ُ
اللي �سوى وحدتين ُم ّ
الد ّ
و« ُع ْمر» بمعنى لحم اللثة.
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عجمية من خالل اختيار
أليفية في تحديد الوحدة ُ
الم ّ
ويبرز دور الت� ّ

ال�سليم ب�صياغة
لي�س لها تف�سير في ذلك ال ّنظام :المتك ّلم للتبليغ ّ

«ع ْمر» بمعنى ُم ّدة
«م�ضى» .ف� ّإن «م�ضى» ت�ستدعي حتما ُ
فعل َ
فيقال م�ضى العمر؛ وي�ستحيل �أن تقبل ُم�صاحبة « ُع ْمر»
الحياةُ ،

(((
الق�صتين،
الأفكار في ن�صو�ص  ،وهو ما فعله ه�شام و� ّأم معبد في ّ

نهائيا وال
قدمه ه�شام
بمعنى لحم اللثة .وبذلك يكون الح ّل الذي ّ
ّ

ما فعله الرجل ال�سائل وزوج � ّأم معبد.

المنا�سبة للتعبير عن
المفلح في
المفردات ُ
عملية انتقاء ُ
ومثال ُ
ّ

الداللة((( ،و ُت�ستخرج
حادية ّ
عجمية� ،أي ُمفردات �أُ ّ
كانت وحدات ُم ّ

لب�س فيه.

ال�سليم بتفكيك ال ّن�صو�ص و�إعادتها �إلى �أفكار وهو
وال ّثاني للفهم ّ
بم�صاحباتها �إ ّال �إذا
للمفردات �أن تن�سج لها عالقات ُ
 2ـ ال يت�أ ّتى ُ

المفردات � ّأم معبد رحمها
فكرته ون�سج الت�أليفات المنا�سبة لتلك ُ
للر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم عندما �شاهدته � ّأول
اهلل في و�صفها ّ

بعد ال تعرفه وال تعرف الإ�سالم .فمن و�صفهاَ :ر�أَ ْي ُت
مرة وهي ُ
ّ
يمِ ،في َع ْي َن ْي ِه َد َع ٌج،
يمَ ،ق ِ�س ٌ
َر ُج ًل� ...أَ ْب َل َج ا ْل َو ْج ِهَ ،ح َ�س َن ا ْل َخ ْلقِ َ ...و ِ�س ٌ
/غ َط ٌفَ ،و ِفي َ�ص ْو ِت ِه َ�ص َه ٌل�َ /ص َح ٌلَ ،و ِفي ُع ُن ِق ِه
َو ِفي �أَ ْ�ش َفا ِر ِه َو َط ٌف َ
ود..
ودَ ،م ْح ُ�ش ٌ
َ�س َط ٌعَ ،و ِفي ِل ْح َي ِت ِه َك َثا َث ٌة� ،أَ َز ُّج� ،أَ ْق َر ُنَ ...ر ْب َع ٌةَ ...م ْح ُف ٌ

حادي َة
وتكون
دالليا،
الم�شترك
َ
ُ
اللفظ نف�سه �إذا كانت �أُ َّ
من اللفظ ُ
ّ

(((
ذكر منها بمثال «
الق�صتين ُن ّ
ّ
الداللة  .وقد ر�أينا �أمثلة من ذلك في ّ

عجميتين
ُع ْمر» .فهذا لفظ ُم�شترك
داللي ،ا�ستخرجنا منه وحدتين ُم ّ
ّ

ت�ضمنهاُ « :ع ْمر» بمعنى ُم ّدة الحياة ،و«
على عدد المعاني التي
ّ
ُع ْمر» بمعنى لحم اللثة.

ف� ّإن � ّأم معبد �شاهدت الر�سول ﷺ فقدح منظره زناد معجمها

عجمية ت��رد في �شكل
3ـ ر�أينا في الق�صتين � ّأن ال��وح��دات ُ
الم ّ
أيت رجال»،
حرا كـ«ر� ُ
ُمتتاليات ،وتنتظم في �أقوال ُم َتعا ِل َق ٍة تعا ُلقا ّ

بم�صاحباتها
المنا�سبة لك ّل مو�ضع من موا�ضع ج�سمه وو�صلتها ُ
ف�صاحبت ك ّل �صفة اال�سم الذي
عجمية الوا�صفة.
َ
من الوحدات ُ
الم ّ

المعجم،
الق�صتين ّ
ولكن له ُوجودا في ُ
و نوع �آخر لي�س له ُوجود في ّ

الم�صاحبة ح ّتى ت�صير تك ّل�سا كـ«�أبوال بِغال
وفيه تقوى عالقة ٌ

الم�صاحبة بح�سب الوحدة
ختار الوحد ُة ُ
ومن «�أبلج» ُم�صاحبا .و ُت ُ
أ�سا�سية �أو القاعدة� .أي � ّأن داللة القاعدة ت ّت�سم بال ّثبات
عجمية ال
ُ
ّ
الم ّ

أبلج ،وكان الخ ْلق َح َ�سنا ،وكان ج�سمه
ت�أتلف معه .فكان الوجه � َ

(�سراب)».

الم�صاحبة تابعة لها .ومثال ذل��ك «وج��ه �أب��ل��ج» ف�� ّإن
ودالل��ة ُ
الم ِ
�صاحب ،وقد
الم�صاحبةُ ،
ُ
ويم ِّث ُل «�أبلج» ُ
«وجه»يم ّثل قاعدة ُ

ركيبية لل�سان(.((1
وزيعية ال ّت
وحدة مكانها في ال ّت
ّ
ّ
داللية (اجتماع
الم�صاحبات ح�سب غلبار
 .8معايير تحديد ُ
ّ
يتم
عين)
ّ
المكونات على الإحالة �إلى مفهوم ُم ّ
و�سياقية (ال ّت�أليف ّ
ّ

عجمية
ال ّذهني المتع ّلق بج�سم الإن�سان ،فانتقت الوحدات ُ
الم ّ

�ف الأَ ْ�ش َفارِ،
و�سيما ق�سيما ،وكانت عيناه دعجاوين ،وكان � َ
أوط� َ

وتِ ،
ال�ص ِ
أزج الحاجبين ،ربعة
�ساط َع العنقّ ،
كث اللحيةّ � ،
َ�ص ِح َل ّ

لغوية ترجع �إلى
القامة ،محفودا مح�شودا .فهذه ٌم�صاحبات
ّ
الأ�سلوب .وال غنى عن حفظها لمن �أراد �أن َي ْر َت ِق َي �إل��ى �أعلى

درجات الف�صاحة .وبفعل هذا الو�صف �أدرك زوج � ّأم معبد �شخ�ص
وقررا االلتحاق به.
المو�صوف و�أعلمها ما �سمعه عنه ّ

الق�صتين ن�ستنتج:
ومن ّ

خاطب كليهما يحتاجان �إلى معرفة جميع
والم َ
 1ـ � ّأن المتك ّلم ُ
�أنظمة الل�سان الذي ي�ستعمالنه في الخطاب ،ويحتاجان فوق ذلك
باريته(� ،((()Phraseologyأي جملة تعابيره التي
�إلى حفظ ِع ّ

وتعالق ُم�صاحبة/تال ُز ٍم كـ«�أبلج الوجه».
َ

ـعجميـة يتم ّث ُل في نزوع
الم
فالم�صاحبة �ضرب من ال ّت�أليفات ُ
ُ
ّ
عجميتين �أو �أكثر �إلى ال ّت�صاحب وال ّت�آلف في اال�ستعمال
وحدتين ُم ّ

اختيار «�أبلج» ُم ِ
�صاحبا له.
تط ّلب و�صف الوجه بالإ�شراق
َ

الح ّر وال يبلغ درجة
دالليا
ت�آلفا يتجاوز
وتركيبيا عالقة ال ّتركيب ُ
ّ
ّ

المعاييـر ال ّتاليـ ُة:
الم�صاحبات
ميز ُ
و ُت ّ
ُ

الم�صاحبات.
ال ّتك ّل�س ،فتكون الوحدتان �أو
ُ
الوحدات �إذن من ُ

ومحافظـة على كياناتها((( لأ ّنها لم تبلغ بعد
كوناتها �ش ّفافـة ُ
ُ .1م ّ

عجمية :قاعدة
والم�صاحبات هي ع��ادة زوج من الوحدات ُ
ُ
الم ّ
وم ِ
تتكون من «وجه» قاعد ًة،
فالم�صاحبة «وجه �أبلج»
�صاحبُ .
ُ
ّ

درجة ال ّتك ّل�س.

ـكوناتها �إلى قيود اال�سـتعمال،
 .2يخ�ضع ال ّتـعالق ّ
الداللي بـين ُم ّ

�ص

Igor Mel’cuk, André Clas, Alain / 413 ، 360 ،329 ،322 ،316 ،315 ،309

Polguère: Introduction à la lexicologie explicative et Combinatoire, Duculot
..1995(I.L.E.C ), pp156,159,160, 163, 167, 184

والن�صُ ،ينظر مثال في الدّر�س االفتتاحي :
( )2و�ضع ملت�شوك في �إطار المعجم ّية نظر ّية المعنى
ّ

MEL'CUK, Igor. (1997) Vers une linguistique Sens-Texte, leçon inaugurale
faite le vendredi (faite le Vendredi 10 janvier 1997), Collège de France,

Chaire internationale

(ُ ،Vocable )1ينظر في مفهوم اللفظ� :إيغور مالت�شوك� ،أندري كال�س� ،أالن بولغارُ :مقدّمة
ل ُمعجم ّية ّ
الوطني للترجمة ،تون�س � 2010ص
ال�شرح والت�أليف ّية ،ترجمة هالل بن ح�سين ،المركز
ّ
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(Milner : Introduction, p 325 )٣؛ .Tournier: Précis de lexicologie, p 10 – 13
( )٤ملت�شوك ومن معه :م م �ش ت �ص. Mel’čuk & al: I.L.E.C. p 16/ 37

أليفيـة(((.
.3
كوناتها من ُم�صاحبتها داللـة ت� ّ
ُ
تكـتـ�سـب ُم ّ
تكونها تخ�ضـع لقواعـد ال ّتركيب(((.
ُ .4
الم�صاحبات في ّ

المتكونة من ُم�صاحبات ُت�ستبدل كامل
المعجمية
 .5الوحدة
ّ
ّ
( )٥هـل ّيـل ( ُمـح ّمد حـلمي)« :الأ�سـ�س ال ّنـظر ّيـة لـو�ضـع ُمـعجم ال ُمتالزمات اللـفـظ ّيـة الـعربـ ّيـة»،
مـج ّلـة ال ُمـعجم ّيـة 12 ،و  1416 ( 13هـ  1996 /م ـ  1417هـ  1997 /م )� ،ص �ص  225ـ 243
(معجـم ال ُمتالزمات)� ،ص . 227
( )٦نف�سه� ،ص .227
( )٧نف�سه� ،ص . 228

عنا�صرها بوحدة ب�سيطة(((.
الو�سطية(((.
 .6ال تقبل ال ّزيادة
ّ
عينا �إذ لك ّل
 .7ال تقبل ـ �ش�أنها �ش�أن ُ
المفردة الب�سيطة ـ �إ ّال توزيعا ُم ّ

بين ا�سم و�صفة �أو بين ا�سم وا�سم .((1()..

الم�صاحبة �أو ال ّتك ّل�س �أو
بين �صلة ُ
ُ
والمقاربة التي من �ش�أنها �أن ُت ّ
عجمية
ال ّت�سييح بخ�صائ�ص الوحدات ُ
عجمية بح�سب مقايي�س ُم ّ
الم ّ
عجمي ّما
المنا�سب داخ��ل حقل ُم
داللية ،و ُتتيح اختيار اللفظ ُ
ّ
ّ
المقاربة التي تعتمد الوظائف
أليفيته هي ُ
وت�ضمن ُح ْ�سن �صوغ ت� ّ
ينظر Précis de( 1977 ,Précis de lexicologie française, Nathan

()٨
.lexicologie), p16
(.ibid: p 16 )٩
(,TOURNIER (Jean): Précis de lexicologie anglaise, Paris, Nathan )10
.Précis de lexicologie anglaise), p 64( 1993
(GUILBERT (Louis): La formation du vocabulaire de l'aviation, Paris, )11
.335-Larousse, 1965 (La formation du vocabulaire), pp334
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و«ح َ�سن» و«و�سيم» و«دعجاء» ُمت�ساوية
وال يعني هذا � ّأن «�أبلج» َ

اللي الذي ُتدخله
دالليا
وتركيبيا ،ولكن يعني �أن ن�سبة ال ّتحوير ّ
ّ
ّ
الد ّ
عجمية «�أبلج» على «وجه» ُت�ساوي ما تدخله «ح�سن»
الوحدة ُ
الم ّ

على «خ� ْل��ق» وم��ا ُتدخله «و�سيم» على «�شخ�ص» وم��ا تدخله
«دعجاء» على «عين».
عجمي �أي ق��درة الوحدة
الم
فالم�صاحبة ُتظهر ُق ّ��وة ال ّتعالق ُ
ُ
ّ
أهمها
ُ
ال�س ّ
الم ّ
ياقية .وهي لذلك على �صلة بظواهر �أخرى � ّ
عجمية ّ
الم�صاحبة.
ال ّتك ّل�س الذي تبلغه �إذا قويت فيها عالقة ُ

• ال ّتك ّل�س(:((1
الل�سانية ،وله من حيث
�صو�صيات
الخ
وي�ص ّن ُف ال ّتك ّل�س عادة �ضمن ُ
ُ
ّ
ّ
بالالتحليلية :فهو من جهة
تتميز �أقواها
ّ
ال�شكل ّ
ّ
والداللة درجات ّ
اخلي.
ال�صرف ال ّت
ركيبي ُمتتالية من اللفاظم ال تقبل الإقحام ّ
ّ
الد ّ
ّ

أليفية
نظريته
عجمية التي و�ضعها ملت�شوك في
ُ
المعجمية الت� ّ
ّ
ّ
الم ّ

الم�صاحبة :هي «وجه �أبلج»،
ُ

(((1
كلية دا ّلة بالمعنى
عجمية من ال ّناحية ّ
ف� ّإن الوظيفة ُ
ال�ش ّ
الم ّ
الطريقة التقليدية على ال ّنحو
الر
ويمكن ال ّتمثيل لها بح�سب ّ
يا�ضيُ ،
ّ
ّ

الم�صاحبة:
جمال َ
(خ ْلق)= َح َ�سن ،والعبارة الناتجة عن عالقة هذه ُ

ال ّتالي :و (�س)= �ص( ،((1حيث � ّأن «�س» معمول( ((1للوظيفة ،و� ّأن

هي «خلق ح�سن»،

جمال (�شخ�ص)= و�سيم/ق�سيم ،والعبارة الناتجة عن عالقة هذه

الداللة ا�ستقالل في المعنى و�إ ّنما للوحدة
كوناته من حيث ّ
ولي�س ُ
لم ّ

كونات .وتقوى
المتك ّل�سة معنى �
إجمالي لي�س له �صلة بمعاني ُ
ُ
الم ّ
ّ
�إمكانات ال ّتحليل بقدر ما ت�ضعف درجة التك ّل�س ،والعك�س �صحيح.

«�ص» قيم ٌة لها.

الم�صاحبة :هي «�شخ�ص و�سيم/ق�سيم»،
ُ

ونظرا �إلى � ّأن معنى الجمال مثال معنى عام ُيمكن �أن ت�شترك فيه

جمال ( عين )= دع��ج��اء ،وال��ع��ب��ارة الناتجة ع��ن عالقة هذه

ركبات ال ّتالية�« :أب��وال بغال»(�سراب) و« ِب� ّز الخادم» (تمر)
فالم ّ
ُ
(((1
دالليا تك ّل�سا
و«بزاق القمر» (حجر) على �سبيل المثال ُمتكلِّ�سة
ُ
ّ

تعبر عنه،
عجمية كثيرة ،ولكن تختلف الوحدات التي ّ
وحدات ُم ّ

الم�صاحبة :هي «عين دعجاء»،
ُ

جزئيا.
ال�شكل
ومتك ّل�سة من حيث ّ
تاما ُ
ّ
ّ

فوجود �أكثر من
ف�إ ّنه ُيمكن �أن ُي َم ْن َول بوا�سطة الوظائف ُ
عجميةُ ،
الم ّ

ريا�ضية يكون
مكن �إظهار هذه العالقات في �شكل ُمعادالت
وي ُ
ُ
ّ

ينتقي
للمتك ّلم �أن
تدرج ُي ُ
تيح ُ
قيمة �أو طريقة تعبير لأداء معنى ُم ّ
َ
المنا�سبة لدرجة المعنى الذي ُيريد ال ّتعبير عنه (الوظيفة
العبارة ُ

عجمية �أو هو الوظيفة
حور للوحدة ُ
الب�سط فيها المعنى ُ
الم ّ
الم ِّ
حو َرة(:((1
عجمية ُ
عجمية ،ويكون المقام فيها هو الوحدة ُ
ُ
الم ّ
الم ّ
الم َّ

عجمية التي يتع ّلق بها ذلك المعنى (وهي الوحدة
«و») وللوحدة ُ
الم ّ
عجمية)( .((1ليت�س ّنى للمتع ّلم �أن يحفظ
الرئي�سة (�س) في الوظيفة ُ
الم ّ
ّ
هذه العبارات:

جمال (وجه)= �أبلج�/صبوح ،والعبارة الناتجة عن عالقة هذه
( )١٢ملت�شوك ومن معه :م
(.f(x) = y )١٣
(.Argument )14
( )١٥ملت�شوك ومن معه :م م �ش ت �ص .Mel’čuk & al: I.L.E.C.p 127/ 249

114

ركبات
الم ّ
العن�صرين منف�صلين ،وهي لم تعد من حيث ّ
ال�شكل من ُ

حويـة ولك ّنها احتفظت رغم ذلك بالإعراب( ((1ل ّأن تك ّل�سها لي�س
ال ّن ّ

و�سيم

دعجاء

عجمية.
لمتك ّل�سات �أخرى مثل ال ّتعابير ُ
ُمطلقا ِخالفا ُ
الم ّ

ـــــــــ =

ــــــــــ =

ـــــــــــ =

ــــــــــــ

وجه

َخ ْلق

�شخ�ص

«عمي خذني معك» (نبتة البل�سكاء)
عجمي
الم
ومثال ال ّتعبير ُ
ّ
ّ
تركيبيا
إعراب وال ُتح ّل ُل
ّ
تاما فال ُيداخلها � ٌ
ف�إ ّنها ُمتك ّل�سة تك ّل�سا ّ

�أبلج

َح َ�سن

عين

م �ش ت �ص .Mel’čuk & al: I.L.E.C.p 126 / 247
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أ�صليـة
ف�إ ّنها من حيث ّ
الداللة قد فقدت �صالتها بمراجعها ال ّ
عو�ضت داللتي
ف�صارت لها داللة ُمفردة حا�صلة من ال ّتالزم وقد ّ

()١٧
()١٨
ُ
ُّ
َّ
طعم بزِّ الخادم ( ب ّز بال ّرفع في
أعجبني
�
ـ
3
الخادم،
ز
ب
�
ـ
2
لذيذ،
الخادم
ز
ب
ـ
1
:
نقول
()١٩
أكلتُ
ُ
ِ
الحالة الأولى وال ّن�صب في الحالة ال ُثانية والج ّر في الحالة ال ّثالثة).
. Figement / Idiomaticity

.Locution figée/Set phrase/fixed expression/Idiom

(ُ )١٦ينظر :ملت�شوك ومن معه :م

. 129-pp 127

م �ش ت �ص �ص  250ـ Mel’čuk & al: I.L.E.C./ 253

معجميـة
دالليا ،و�إ ّنما ُتختزن في الـمعجم باعتبارها وحدة
وال
ّ
ّ
ال�سياق في موا�ضع الـمفردات الب�سيطة فنقـول
و ُت�ستعمل في ّ
فالمتك ّل�سات
«قطعت البل�سكاء» �أو«قطعت عمـّي خذنـي معك».
ُ

الدال
المعجم ومداخل في القامو�س .والعالقة بين ّ
�إذن وحدات في ُ
بررة
والمدلول التي هي في الأ�صل
اعتباطية ُي ُ
ّ
مكن �أن ُت�صبح ُم ّ

«عمي
بال ّن�سبة �إلى ُ
المتك ّل�سات .فلقد �أُطلق على نبتة البل�سكاء ّ
خذني معك» لأ ّنها تعلق بثياب من ُتالم�سه.
• ال ّتك ّل�س وال ّت�سييح(:((2
وخالف التك ّل�س هو ال ّت�سييح .وله به عالقة� ،إذ ال ّت�سييح ُيلغي
الح ّرة من ناحية
قيدة من ناحيةُ ،
ويعيد العالقات ُ
العالقات ُ
الم ّ
�شير ُم�صطلح ال ّت�سييح �إذن �إلى
ثانية ،وقد ُي� ّؤدي �إلى تك ّل�س جديدُ .
وي ُ
(.Unfreeze/Défigement )٢٠
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معجميـات

الم�صاحبة �أي � ّأن فيه ف ّكا لعالقة ال ّت�صاحب
ُنزوع ُمعاك�س لوجهة ُ

يا�سية لها �أثرها في ا�ستعمال
االجتماعية
حوالت
وال�س ّ
ّ
فال ّت ّ
ّ
بارية .وال ّتك ّل�س
الم ّ
ركبة و�أفعال القول ُ
الوحدات ُ
المتك ّل�سة �أي في ال ِع ّ

�سيحات.
تمر بهذا ّ
الطور ب�أ ّنها من ُ
الم ّ
ّ

يتمان في المجاالت التي لها ُح�ضور مك ّثف في حياة
وال ّت�سييح ّ

ومن �أمثلة ذلك:

اللغوية مثال الأكل والجن�س.
الجماعة
ّ

الدنيا و�أقعدها» ،ومن �صور ت�سييحها�« :أقام
المتك ّل�سة�« :أق��ام ّ

الم�صاحبات التي ُت� ّؤدي �إلى تك ّل�س �أو ت�سييح في �شكلها
و ُت�صاغ ُ

الدنيا ولم ُيقعدها»،
ّ

العربية �أي ما يقت�ضيه المجهود
وتية
ّ
ال�ص ّ
العام بح�سب القواعد ّ

الدهر و�شرب» ،ومن �صور ت�سييحها�« :أكل
المتك ّل�سة�« :أكل عليه ّ

الأدن��ى من ت�آلف الأ�صوات وما يتط ّلبه ذلك ال ّت�آلف �إن لم يكن

الدهر ولم ي�شرب بعد»،
عليه ّ

�صوتية.
ُمتو ّفرا من تغييرات
ّ

القوة»
«قوة المنطق» ،ومن �صور ت�سييحها« :منطق ّ
المتك ّل�سةّ :

أ�سا�سي،
ال�صوتي على نحو �
وتوجد وحدات ُيراعى فيها الجانب ّ
ّ

عجمية التي
وي ُ
بغر�ض خلق عالقة جديدةُ ،
مكن نعت الوحدات ُ
الم ّ

وه��ي التي ُي�صطلح على ت�سميتها بالإتباع ،وه��و �ضرب من

ال�سفن» ،ومن �صور
المتك ّل�سة« :تجري الرياح بما ال ت�شتهي ّ
ال�سفن».
ت�سييحها « :تجري الرياح كما رادت لها ّ

ـبـع فيـه ُمفرد ٌة ُمـفرد ًة �أخرى على وزنها
ماعيـة تـ ْت ُ
ُ
ال�س ّ
المفردات ّ

تم ال ّت�سييح في المثالين ال ّأول وال ّثاني ب�إحالل ال ّنفي مح ّل
فلقد ّ

ذم( ((2و�أمثلتها« :بِـ ْلـ ٌغ ِمـ ْلـ ٌغ»
تزييـنا لل ّتعبيـر �أو في �سبيـل مـدح �أو ّ

وتم ال ّت�سييح
الإثبات في الجملة الثانية من ّ
ن�ص القولة المتك ّل�سةّ ،

و«ح َل ِق ٌّي
و«ح َـ�سـن َب َـ�سـن» في معنى ح�سنَ ،
في معنى خبيث لئيمَ ،
و«خ�صي
َب َل ِق ٌّي » في معنى �شتيمة ،و«خاق باق» في معنى الفرج،
ّ

والم�ضاف �إليه
الم�ضاف ُ
في المثال ال ّثالث ب�إجراء تبادل موقعي ُ
الرابع ب�إحالل
في ّ
ن�ص القولة المتك ّل�سةّ ،
وتم ال ّت�سييح في المثال ّ

مخ�صي ،و«�ص َل ْن َقع َب َل ْن َقع» في معنى قفر.
ب�صي» :في معنى
ّ
ّ

المتك ّلم �أجلى
و�إذا قار ّنا بين ال ّتك ّل�س وال ّت�سييح ،فال ّ
رية ُ
�شك � ّأن ُح ّ

جرد �أ�شكال من الحذف
�سية ال ّت
ّ
بارية التك ّل ّ
وال ِع ّ
�سييحية لي�ست ُم ّ
والقوالب الجاهزة بل هي �أحيانا �أعمال قول لها �أثر كبير في

عد
المعجم مجاال لل ّتك ّل�س ف� ّإن ال ّت�سييح ُي ّ
في ال ّت�سييح .ف�إذا اعتبرنا ُ

تقبل،
المتك ّلم بالإخبار بل ُيحدث �أثرا في ُ
ال ّنفو�س �إذ ال يكتفي ُ
الم ّ

عار�ض العرف الذي � ّأدى �إليه
عامل زعزعة لهذا ال ّتك ّل�س وك�أ ّنه ُي
ُ

أهم طريقة له في ذلك هي ال ّتالعب باللغة في �إطار ما هو معقول
و� ّ

جمالية
�أو �أ ّنه يلهو به بوا�سطة �ضرب من اللعب بالكلمات لإ�ضفاء
ّ

ومقول.
َ

�سيحات ال تلبث �أن تتك ّل�س بدورها
على الأ�سلوب .ولكن �أغلب ُ
الم ّ

حدد طبيعة
الحر ،والمقام هو الذي ُي ّ
وقد يلتب�س التك ّل�س بال ّتعبير ّ

و ُت�صبح ُعر�ضة لت�سييح جديد ُمحتمل بدليل �أن ن�سبة ا�ستعمال

حرا �أو تالزما .ومثاله« :فا�ض الك�أ�س»:
العالقة� ،إن كانت تعبيرا ّ

�سيحة تكاد تكون الآن واحدة بال ّن�سبة �إلى المثالين
المتك ّل�سة ُ
والم ّ

الحر �إن قيلت في المقهى في و�صف ك�أ�س
فهذه العبارة من ال ّتعبير ّ

ال ّأول وال ّثالث.

حقيقية؛ وهي ُمتك ّل�سة �إن قيلت في حالة غ�ضب ال �صلة لها بوجود
ّ

بالمفردات وخ�صائ�صها
ولل ّتك ّل�س وال ّت�سييح عالقتان �إحداهما ُ

حقيقية.
ك�أ�س
ّ

الإرادة مح ّل غياب الإرادة.

إحالية ،وال ّثانية بمقام
وخا�صة منها الخ�صائ�ص ّ
اللية وال ّ
الد ّ
ّ
تحف ب�إنجاز خطابه.
المتك ّلم ّ
والظروف التي ّ
ال ّتخاطب ُمتم ّثال في ُ
116
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صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطــان بـن محـمـــد القاسمــي
بمناسبة مرور خمسين عاما على تو ّليه حكم إمارة الشارقة

إصدارت جملة العرب ّية لساين السابقة

عاما من البذل والجود والعطاء،
خمسون ً
ونصف قرن من النّصح والتّوجيه والتّسديد،
وعمر مديد في التّربية والتّعليم والتّرشيد.
ٌ
ٌ
وقلب مؤمن صادق ،ولسانٌ بالحقّ ناطق.
وقلم مع ّبر،
عقل مد ّبر،
ٌ
ٌ
وذهن مفكّ رٌ ،
حاكم ّ
بالشعب رؤوف ،وبالمسكين والفقير عطوف.
ٌ
الكتاب أنيسه ،والقرآن جليسه،
الصحيح سالحه،
والفكر ّ
وبالحجة البالغة فالحه.
ّ
ٌ
مثل في األخالق ُيحتذى،
ٌ
ويهتدى،
وأسوة به يقتدى ُ
هلل د ّره من حاكم عالم،
ومثقّ ف بالحقّ قائم.
سكنت مح ّبته القلوب،
وهامت بمو ّدته شعوب وشعوب،
فطوبى له من حبيب محبوب،
ّ
مسدد موهوب.
موفق
ّ
وهمامها.
إنّه سلطان القاسمي شرف القواسم وسنامها ،ومجدها وفارسها ُ
رافع راية العلم والعرفان،
وحامل لواء الثّقافة والبيان،
في شارقة الخير والجود واإليمان.
تحيات موظفي مجمع اللغة العربية بالشارقة
مع أخلص ّ

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

تطبيقنا الذكي متوفر على

www.almojam.org

