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افتتاحية العدد

سلطان القاسمّي يفتتح مكتبة مجمع اللغة العربية بالشارقة 

ة ْعِريَّ إْبــَراِهيـُم َصْبـِري وُمَعاَرَضاُتُه الشِّ

إمام العربية في عصره )جمال الدين بن هشام(

ِة َغِويَّ ـَجــاَهـاٌت َحـِديَثــٌة  في ِصَناَعِة الَمَعاِجِم اللُّ اتِّ

حــويِّ اْضِطَراُب الُمْصَطَلِح النَّ

الَعَربـــّيـــُة  ُلــغــُة  الِفـطـــرِة

قنّيِة ــغُة الَعـَربّيُة وقدرُتها على َتعريِب التِّ اللُّ

ِة لـَغِة الَعـَرِبيَّ َحْوَل َأَصاَلِة وَمَتاَنة الُّ

َحوَل َموُسوَعِة الَوْقِف واالْبِتداِء في الُقرآِن الَكريِم

طرائف َعربّية

ْأِويِل( كــالُم الـَعـَرِب )ُشُروُط الَفْهِم وَضَواِبُط التَّ

هَجـات في الّتوجيِه الّنقدي أثــُر اخـتـالِف اللَّ

اللغة العربية ... واآلخر

ا الُمهّيئاُت العلمّيُة لتقننِة الّلغِة الَعَربّيِة حاُسوبًيّ

ِة لَغـِة الَعَرِبيَّ ـُق الَجَوانَب الَجَمـاليَة في الُّ َكْيَف ُنَحقِّ

ي   ُصورُة الَبطِل ِعْنـَد أبي َتّمام والُمـَتنبِّ

مجامع الّلغة العربّية... إلى أين؟

َحاِة ِمْن َلَطاِئِف اأَلَدِب  في اإِلْعَراِب ِعْنَد النُّ

َفـّعـاٌل ِلَمـا ُيرْيـد

عريِف الِبنَيِوّي الُمْعَجِميِّ  َوَساِئُل التَّ

ْزفين عند العرب التَّ

هنيئًا لُسلطان العروبة

َحديُث الُعيوِن في ِشعِر الُعميان

َخـْيــــُر الــــــَوَرى

د والحاكم المستبدُّ اعــر المتمـرِّ الشَّ

َلَنا َعْن ُكلِّ ِخلٍّ َأْلُف ِبْدِل
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افتتاحيـة العـدد

د. امحمد صايف املستغانمي
األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة

اللـــغـــــــة العـــربّيـــــة 
فــــــي عصـــــر العــالــــــم االفتــراضـــي

ُت�ْشَتْعَمُل في َمْهد ن�شاأتها،  �أّنها ظّلت  على مّر �لّدهور وكّر �لع�شور 
�أي: في بالد �لجزيرة �لعربّية وبالد �ل�ّشام و�لعر�ق، وثّبَت ُعروَقها 
بها  �أنزل  تعالى  �هلل  �أّن  وعذوبة  طيبا  وز�دها  وهّذبها،  و�شّفاها 
�لّتقدي�س  من  مزيد�  �كت�شبت  �أّنها  ُينِكُر  �أَح��َد  وال   �لكريم،  �لقر�آن 
نت في ف�شاتينها �لق�شيبة، وعالها �لبهاُء و�لّرو�ء  و�الهتمام، و�ّزيَّ
�لّرفيع  �لقر�آنيَّ  �لبياَن  �لحكيُم  �لعليُم  حّملها  حيَن  جانب  كّل  من 

�لذي ال ُي�شاهى وال ُيجارى.  
دنيا  في  ُنعوُتها  بهّيٌة  �شفاُتها،  عظيمٌة  ها،  خ�شائ�شُ كثيرٌة 
�للغات. من خ�شائ�شها �حتفاُظها بظاهرة �الإعر�ب �لذي تخّل�شت 
يغ،  ُد �الأبنية و�ل�شّ كثيٌر من �للغات منه، وظاهرُة �ال�شتقاق، وتعدُّ
َيْخُرُج  �لو�حد مّما  لل�ّشيء  �لمتقاربة  �لمتر�دفات و�لكلمات  وَوْفرُة 
عن �لح�شر و�لعّد، ويكفي �أن يذُكَر بع�ُس �أ�شحاب �للغات )�الأ�شد( 
�أو كلمتين، ويكفيها  بكلمة  )�لَجَمل(  و�  يُخ�شّ و�أن  لفظين،  �أو  بلفظ 
و�شفاته،  �الأ�شد  �أ�شماء  من  �لكلمات  مئات  على  تحتوي  �أن  هي 
�الأ�شماء و�لّنعوت لالإبل، وَمْن يت�شّفْح معاِجَمها ويت�شّلْع  ومئات 
بالبحث في �لفروق بين �أ�شماء �لم�شّمى �لو�حد فيها ُيدِرْك ِم�شد�ق 
يٍّ ال َقْعَر له، وحياَل محيٍط غامٍر  هذ� �لكالم، ويعلْم �أّنه �أمام َبْحٍر ُلجِّ

ال �شاِحَل له، و�أمام لغة ��شتثنائّية ال نظيَر لها. 

�لع�شور  في  تتطّور  لم  �لعربّية  �للغة  �أّن  يعني  ال  هذ�  ولكنَّ 
ُمتجّمدٌة،  متقوقعٌة  تر�ثّيٌة  لغٌة  �أّنها  �أو  �الآن  تتطّوُر  ال  �أو  �لخو�لي 
بالحياة  ناب�شٌة  ناميٌة  حّيٌة  لغٌة  فهي  ذلك  من  �لّنقي�س  على  بل 
متطّورة، فيها من �لخ�شائ�س و�لميز�ت ما يجعلها قابلًة للّتطور 
و�لتاأّثر و�لّتالقح مع �لّلغات �لعالمّية، وهي بُحكم طبيعتها وَوْفرة 
�ألفاظها وتمّيز دالالت  معجمها، ودّقة قو�عدها، وو�شوح معاني 
�أبنيتها قادرٌة على ��شتيعاب كلِّ ُمْبَتَكر، و�لّتعبير عن كلِّ جديد بل 

طفي ما يتنا�شب مع ُهّوّيتها وجمالها �الأ�شيل.  هي َتْنَتقي وت�شْ

ُيْدِرُك ذلك َمْن يقر�أ �ل�ّشعَر �لقديَم و�ل�ّشعَر �لحديث، �لعربّيُة هي 
�لعربّيُة ذ�تها، و�لقو�عُد هي �لقو�عد نف�شها، و�لمو�شيقى و�الإيقاع 
�أّن �لُمْحَدثين  �أّنك تالحظ  �إال  �لجميالن يمّيز�ن نوعي �لق�شيدتين، 
كثيرة  و�ألفاظا  ��شتحدثوها،  �لتي  �الألفاظ  من  كثير�  ��شتعملو� 
عّربوها، و�أن�شاقا تعبيرّية ��شطفوها من لغات �ل�ّشعوب �لمجاورة، 
وال ي�شيُر هذ� �لعربّيَة في �شيء، و�إّنما يزيُدها ثر�ًء ونماًء وتنّوعا 
بها  و�لّتحّدث  تعّلمها  على  فُيقبلون  �لنا�َس  ُز  وُيحفِّ وُخ�شوبة، 

وتدوين خو�طرهم و�أفكارهم بها. 

ال �أقول يفهم �ألفاظ �أ�شعارهم وُجَمَلها و�أبنيتها فح�شب، و�إّنما 
كان  �لذي  �الأ�شلوبّي  بالجمال  وينت�شي  و�لّدالالت،  �لمعاني  يفهم 
�لّتقنّيات  �لعربّي في �شحر�ء �لجزيرة يومها، ويقف عند  يهتّز له 
يقر�أ  �لقدماء.  لها  يطرب  �لتي  �لبديعة  ور  و�ل�شّ �لّر�ئعة  �الأ�شلوبّية 

�أحدنا �ليوم قول �مرئ �لقي�س: 

وليٍل َكَمْوِج الَبْحِر َأْرخى ُسدوَله
َعليَّ ِبأْنـواِع الُهموِم ِلَيْبتلــي

ورة �لبيانّية �لجميلة �لتي ر�شمها �مروؤ �لقي�س  ُه هذه �ل�شّ فت�شدُّ
وليَلُه  ُهموَمُه  و��شًفا  �لمتالطمة  �لبحر  باأمو�ج  �شّبهه  حين  ِللَّيل 
ولّفها  �لّدنيا،  على  و�أ�شجاَفُه  �أ�شتاَرُه  �لليُل  �ألقى  قائال:  �لّطويل 
�لُمغِط�شة على جو�نبها  �لكثيفة  و�أرخى ظلماته  �ل�ّشود�ء،  بعباءته 
كاأمو�ج �لبحر، وهذ� مّما ز�د في �أَرقي وهّمي وجعل �شريط �لهموم 
من  كثيٌر  خاطري  في  وتتابعت  ذهني،  في  يتو�لى  و�لّذكريات 
�بتالئي  في  ُت�شارك  �الأخرى  �لّطبيعة هي  وكاأّنما  �لموؤلمة  ور  �ل�شّ

و�متحاني. 

ّليل  �ل�شِّ �ل�شاعر  قريحُة  بها  جادت  كما  �لبديعة  ورة  �ل�شّ هذه 
للغة  متعّلم  كلُّ  يقر�أها  �لميالدي،  �ل�ّشاد�س  �لقرن  منت�شف  في 
لها  ويهتزُّ  بديعا،  وَذْوق��ا  جميال  طعما  لها  فيِجُد  �ليوم  �لعربّية 
تو�لي  ُيحدثها  �لتي  و�لمو�شيقا  �ألفاظها  مع  ويتفاعُل  وجد�ُنه، 
�أن�شاقها �لّتعبيرّية �لجميلة �لبهّية. هذ� ما نعنيه  �ألفاظها وتناغم 
�لقو�عد،  ُمحكمَة  �لبنيان،  ُمكتملَة  �إلينا  �لعربّية  �لّلغة  و�شول  من 
قولَة �لُجمل، َمْحبوكَة �لعبار�ت،  ُمهّذبَة �الألفاظ، ُممّيزَة �الأبنية، َم�شْ
يجد فيها �لمتحّدث بها �ليوم �لقدرة نف�شها على �الإبد�ع، و�لحالوة 

ذ�تها على �لّتعبير و�الإبانة و�لّتبيين. 

من ناحية �أخرى، �لعربّيُة و�إن كانت �أروَمُتها من �شجرة �للغات 
�ل�ّشامّية �إال �أّن �أخو�تها �ل�ّشاميات َمَرْرَن بمر�حل ومحّطات متنّوعة، 
و�ندثرت بع�ٌس منها �أحيانا، و�أْحياها �أبناوؤها في �أحايين �أخرى، 
�لّزمن  ها عّفى عليها  بها باحت�شام، وبع�شُ ُيَتَحّدُث  �الآن  وبع�شها 
�لاّلتينّية  عن  �لمنحدرة  �الأوربّية  لّلغات  �لميد�َن  وَتركت  وُهِجَرْت 
�لعربّية فاإّن بقاَءها وتد�ُوَلها و�لّتخاُطَب بها خيُر دليل  �أّما  �الأُّم، 
على حياتها و�زدهارها، بل لم تفقد �لعربّية يوما ما �الأ�شخا�َس 
�لّناطقين بها، وهم منذ فجر �الإ�شالم في �زدياد ونماء، ومّما ثّبَتها 

ال يختلــف اثنــان اأّن اللغــة العربّيــة عميقــة الجــذور فــي الّتاريــخ، �شاربــٌة عروُقهــا فــي اأعمــاق 
الّزمن. هي لغٌة ال ُتعَرُف لها مرحلُة ُفتّوة، وال مرحلُة �شباب، واإّنما و�شلت اإلينا مكتملًة، وهذه 
ظاهرٌة نادرٌة بين الّلغات. دليُل ذلك اأّن الق�شيدة التي اأن�شدها امروؤ القي�س )ت ٨٤ ق ه / ٥٦٥م( 
في فترة ما قبل االإ�شالم يهتّز لها القارئ باللغة العربّية ومتعّلُمها في القرن الواحد والع�شرين. 
دار�ــُس اللغــة العربّيــة اليوم وُمتعّلُمها مــن اأبنائها اأو من الّناطقين بغيرها مــن الّلغات العالمّية، 
يفهُم ما تغّنى به طرفة بن العبد والمهلهل وامروؤ القي�س وعنترة بن �شّداد وزهير بن اأبي �شلمى 

واأ�شرابهم في الّزمان االأّول. 
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يعي�شه �أبناوؤها �ليوم. 
�الأمر  فاإّن  �الفتر��شي  �لعالم  في  �لعربّية  عن  نتحّدث  وحين 
�لبّتَة  يدعو  وال  َقَلٍق،  من  ذّرة  ِمْع�شار  �إلى  يدعو  ال  بل  ُيخيف  ال 
بالمئات  حروُفها  لغاٍت  يتحّدثون  �لذين  َيْقَلُق  و�إّنما  ف��َزع،  �إلى 
�لذين  �لمعلوماتي  �النفجار  من  ويهلُع  يفَزُع  و�إنما  باالآالف،  بل 
باأ�شابع  ُتح�شى  و�أبنّية  معدود�ت،  كلمات  على  تحتوي  لغاُتُهم 
بن  �لخليل  لها  َعدَّ  لغة  على  ُيخ�شى  وهل  �ليدين.  �أو  �لو�حدة  �ليد 
رفّية �لتي  �أحمد �لفر�هيدي )ت ١٧٠ ه� / ٧٨٦م ( في تقليباته �ل�شّ
�أكثَر  �بتدعها بفكره �لّثاقب وِذهنه �الألمعّي وعقله �للغوّي �لجّبار 
من �ثني ع�شر مليون كلمة؟ و�إذ� كانت �للغة �الإنجليزية �لتي ُتَعدُّ 
�ليوَم لغَة �لعولمة �لمهيِمنة على �لعالم ال تتجاوز كلماتها �شتمائة 
�ألف كلمة، َفَلَك �أن تقي�َس، �أخي �لقارئ، �لفرق بين �لعربّية و�للغات 

�الأخرى؟ 

اد، فاإّن لغة  ب للغة �ل�شّ ال �أقول هذ� �لكالم من منطلق �لّتع�شّ
�لتي  فات  و�ل�شّ �لحقائق  بغير  ينَعُتها  َمْن  �إلى  تحتاج  ال  اد  �ل�شّ
ا بها، و�إّنما �أقول هذ� تنبيًها �إلى �لخ�شائ�س و�لميز�ت  تتمّيز فعليًّ
�ل�ّشاميات  من  �أخو�تها  على  �لعربّية  بها  تتفّوُق  �لتي  و�ل�ّشمات 
و�لالتينّيات وغيرها، وهذ� من باب �الإن�شاف للُم�شرّية �لح�شناء 
و�لقر�شّية �لغيد�ء. و�إذ� كان كثير ٌمن �لمغر�شين �ليوم َي�ْشَعْوَن في 
�إيقاد �الإحن وتاأجيج �لعد�و�ت و�لِفتن �شّدها، فال ُيالمون؛ فالجهُل 
َعِمَي  و�إذ�  بغ�شائهم،  ُملِهُب  و�لَح�َشُد  وقوُدهم،  و�ل�ّشناآُن  ز�ُده��م، 
وب�شائرهم  �أب�شارهم  على  فالَعْتُب  �ل�ّشم�س،  �شياء  عن  �لعالمون 

ال على �ل�ّشم�س �ل�ّشاطعة في ر�بعة �لّنهار. 

قّباني،  نز�ر  �أو  دروي�س  ق�شائد محمود  ق�شيدة من  �إلى  �نظر 
و�قر�أ رو�يًة من رو�يات �أحالم م�شتغانمي في ع�شرنا �لحا�شر تِجْد 
كثير� من �الألفاظ و�الأن�شاق �لتي ما كانت تخطُر على بال �الأّولين، 
وما كانت من ُمدَركات عهودهم �لغابرة، وفي �لوقت نف�شه هي من 
�شميم �لل�شان �لعربّي �لف�شيح �لجميل، ومن �شميم �لكالم �لمبنّي 
على قو�عد �شليمة وُنُظم لغوّية من�شجمة و�آلّيات و��شحة و�أنماط 
دقيقة، وبها ُيبّلُغ �لمر�ِشلون ر�شائلهم �لعملّية و�لفكرّية و�لعاطفّية، 
وُي�َشرُّ بها �لمتلّقون وتن�شرح �شدورهم، وتقع في �آذ�نهم و�أذهانهم 

�رحاب.   موقَع �لقبول و�لتَّ

�لقليالت،  �للُّفْيظات  هذه  خالل  من  �أوّد  �لحديُث؟  هذ�  لماذ� 
�للغة  �أّن  لل�ّشّك  يدع مجاال  ال  بما  �أُثِبَت  �أن  �لموجز�ت  و�لُجَمْيالت 
�الأجيال  والأح���الم  ول���الآد�ب  للفكر  حاملٌة  هي  �ليوم  �لعربّية 
و�لفل�شفات  و�القت�شاد  �ل�ّشيا�شة  �أهل  باأفكار  حافلٌة  �لمعا�شرة، 
مخترعات  من  �لّتكنولوجيا  به  تجود  ما  لكّل  ُمو�ِكبٌة  �لمتنّوعة، 
في  �لم�شتحدثة  �لجديدة  �لِفَكر  لكل  ُم�شّورٌة  بل  وم�شنوعات، 
عالم �لّتو��شل �الجتماعي، متطّورة في ذ�تها ت�شتطيع �أن تن�شجم 
وتتما�شى وتتناغَم مع كّل ما يتّم �بتكاُرُه في �لعو�لم �الفتر��شّية 
�لحديثة. و�أ�شالُتها ومتانُتها وَوْفرُة �أبنيتها ودّقُة قو�عدها وظاهرُة 
َرها بل تزيد �لمتكّلمين بها و�لم�شتمعين  �الإعر�ب فيها ال تعيق تطوُّ
�إليها ِع�شقا لها، وُتمّكُن كّل َمْن يرغب في تعّلمها وركوب �أمو�جها 
�أفكاره  َن  وُي��دوِّ �لمحافل،  في  بها  ويْخُطَب  بها  ُيعّبر  �أن  �لجميلة 
و�آر�ءه بها، وُي�شاجَل بها في �لموؤتمر�ت و�لملتقيات، وُيناِهَز بها 
�لذي  �لّتكنولوجي  �لّتخّلف  �لّرغم من  �لحّية على  �لعالمّية  �للغات 

افتتاحيـة العـدد

لهم �أن ُيْح�شنو� �لّتخطيط لن�شر هذه �للغة، و�لِحْر�َس على تعليمها 
كما هي في حقيقة �الأمر، وعدم �لّتخّلي عن خ�شائ�شها، فال يجوُز 
�لّتي�شير  بُحّجة  مثال  �الإعر�ب  في  �لّتفريُط  �الأحو�ل  من  حال  باأّي 
ْبِط  �شَ و�لّت�شاُهَل في  �الإعر�ب  في  �لتفريط  �إّن  �إذ  �لّت�شهيل؛  ومطّية 
�أو�خر �لكِلم �شيكون خلال كبير� بل ُيَعدُّ منق�شًة وَهْدما لكيان هذه 
ُنَفّرُق بين فاعل ومفعول، وبين من�شوب  �إذ كيف  �لعظيمة؛  �للغة 
�الإعر�ب  قو�عَد  لم نحترم  �إذ�  وتمييز  وبين حاٍل و�شفة  ومجرور، 
تركيبها،  حين  �للغة  الألفاظ  حيح  �ل�شّ بط  �ل�شّ على  نحافظ  ولم 
ولي�س  ال،  كَفعَّ فاِعٌل  فلي�س  �أبنيتها  �شالمة  على  �لحفاظ  وكذلك 
بناُء َفِعل كِمفعال، ويتباَيُن َفعوٌل عن فعيل، و�لفروق بين �الأبنية 

كثيرة، وكلُّ َمْبنى له معنى يخت�سُّ به في �لعربّية. 

�لخ�شائ�س  هذه  مثل  من  �لعربّية  �أ�شا�شّيات  في  فالّت�شامح 
ومثيالتها، بدعوى تي�شير تعليمها وت�شهيل ن�شرها بين �لمتعّلمين 
بالدنا  في  �لّد�رجة  �لعامّيات  ��شتعمال  �إل��ى  و�النجر�ر  �لجدد، 
و�إذ�  �لعاقبة،  محمود  غيُر  �شعٌب  وُمْنَعَطٌف  خطيٌر  ُمْنَزَلٌق  �لعربّية 
ا للعربّية �أن تنت�شر ويرتفَع �شاأُنها في �لعالمين،  كّنا نريد فعال وحقًّ
ْرفا  و�شَ َنْحًو�  �لعربيُة  هي  و�لعربّيُة  ذلك  يكون  �أن  نرجو  فاإّنا 
�لذي  �لبهّي  ثوبها  في  ن�شرها  نريد  وعرو�شا،  ومعجًما  و�إعر�ًبا 
وت�شويه  تعليمها  تمييع  ينبغي  وال  به،  وزّينها  تعالى  �هلل  �ألب�شها 

�أ�ش�شها و�أركانها.

قلُت: �إّن �لعالم �الفتر��شيَّ �ليوم حبيٌب �إلى �للغة �لعربّية، يزيُد 
�لعالمّية،  �لّلغات  دنيا  ر�يتها خّفاقًة عاليًة في  وَرْفِع  ن�شرها  من 
ُل  ُيَو�شّ �لما�شية  �الأزمنة  في  �لعربّية  باللغة  �لخطيُب  كان  و�إذ� 
�لتو��شل  فاإّن  �لم�شتمعين،  من  �آالف  وب�شعة  �لمئات  �إلى  كلمته 
ُرَط و�شّهَل للخطيب �لو�حد  ُبَل وذّلَل �ل�شُّ َد �ل�شُّ �الفتر��شي �ليوم َمهَّ
�لمغمور  �لكاتب  و�إّن  �لمتابعين،  من  �لماليين  كلمته  ُي�ْشِمَع  �أن 
�لبائ�س �لفقير �لذي يعي�س في �أفقر ُبقعة من �الأر�س، �إذ� كان ُمتقنا 
�أ�شلوب جّذ�ب وقَلم �شّيال وقريحة خ�شبة منتجة،  لفّن �لكتابة ذ� 
�أتباَعُه تت�شاعُف �أعد�ُدهم في لحظات، و�إّن كتاباته و�أقو�له  فاإّن 
ُد �ل�ّشفاُه تغريد�ِته وتتغّنى بها �لحناجر،  تنت�شُر في ُهنيهات، وُتردِّ
وُتعيُد �إذ�عتها وكاالُت �الأنباء و�لقنو�ت في فتر�ت وجيز�ت. وبعد 
�لمتابعة و�ال�شتماع �إلى �للغة �لعربية �لجميلة في �ألفاظها، �لبديعة 
في �أن�شاقها �لّتعبيرية، �لباهرة في �إيقاع �أ�شو�تها وبهاء حروفها، 
فاإّن �لنتيجة �لحتمّية �لتي َن�ْشَهُدها �آًنا بعد �آِن، وَنْجينها حيًنا بعَد 
حين �أنَّ �الإقباَل عليها يزد�ُد، و�أّن خاطبيها يكثرون، و�أّن ُع�ّشاقها 
ها،  ُودَّ ويخطبون  ويتعّلمونها  بخير،  يذكروُنها  عليها،  يتز�حمون 
وف�شاحٍة  وتبيين  باإبانٍة  و�لمجامع  �لمحافل  في  بها  وُيعّبرون 

و�إف�شاح. 

ال َخ�شيَة على �لعربّية في �لعالم �الفتر��شي، وال خوَف عليها 
وي��زد�ُد  �شاأنها،  يعلو  يوم  كّل  لنر�ها  و�إّننا  �لّرقمّي،  �لعالم  في 
محّبوها، وَيْكُثُر طالبوها، و�لو�قع ي�شهد �أّنه منذ �أْن كُثَرت �للقاء�ت 
�لعالمين،  ب�شاحات  كورونا  جائحة  نزلت  �أن  ومنذ  �الفتر��شية، 
فاإّن �شاأَن �لعربّية في ُعُلّو، ومجَدها في �ُشُمّو، وِذْكَرها في �رتقاء، 
و�الإقباَل عليها في نماء، و�إّن �لمتابعين لكل �لموؤتمر�ت و�لملتقيات 
�لتي ُتعَقُد ُيَعّدون باالآالف �لموؤّلفة، وما كان �شيٌء من ذلك ليكون 
َع  في �لحاالت �لعادية، و�لمالحظ �أي�شا، وهذ� بيُت �لق�شيد، �أّن تَو�شُّ
الفت  وهو  و�شريٌع،  كبيٌر  �لعربّية  غير  �لبالد  في  �لعربّية  �نت�شار 
�لوقت  �ل�ّشرور و�لحبور، وفي  �إلى  د�ٍع  للّتنويه،   ُمْقت�ٍس  لالنتباه، 

نف�شه يدعو �إلى �لّتيّقظ و�أخذ �لحذر. 

     يدعو �إلى �ل�ّشرور الأّن كلَّ �إن�شان ِبُحكم فطرته ُيِحبُّ لغته؛ فاإّن 

�أْمٌر فطرّي و�شاأٌن ِجِبلِّيٌّ ُخِلَقْت عليه �لّنفو�س، وُطِبَعت  ُحبَّ �للغات 
�النت�شار  لها  وُيحُبّ  لغته  يهوى  ال  �لذي  ذ�  وَم��ْن  �لقلوب،  عليه 

و�لذُّيوع و�ل�ّشيوع، وي�ْشُهُل عليه �لتَّو��شل بها مع �لعالمين؟
�أ�شحاب  �أّن  به  ُد  �أْق�شِ و�لحَذُر  �لتّيقظ  وهو  �لثاني  اأن  و�ل�شَّ
�لعربّية وحماتها �لمنافحين عنها و�لمد�فعين عن عرينها ينبغي 
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أخبـار املجـمـع

سلــــطـــان القـاســمــّي
 يفتتح مكتبة مجمع اللغة العربّية بالشارقة

تضم أكثر من أربعة آالف عنوان بينها نوادر الكتب والّدوريات ومجالت المجامع اللغوية.
مكتبة المجمع َدْوحة باِسقة األفنان، وواحٌة وارفة الّظالل.

�أعلن مجمع �للغة �لعربية بال�شارقة عن �إعادة �فتتاح مكتبته 
باللغة  و�لمهتمين  و�لباحثين  و�لد�ر�شين  �لطلبة  �أمام  �لخا�شة 
وقو�عدها،  ومعارفها  علومها  في  �لتبّحر  في  و�لّر�غبين  �لعربية 
�أق�شامها،  وحّدث  �لمكتبة  محتويات  �لمجمع  جّدد  �أن  بعد  وذلك 

ورفدها بعناوين من �أّمهات �لكتب و�لمر�جع.

�أّن  اد-  �ل�شّ لغة  لع�ّشاق  وّجهها  دعوة  في   - �لمجمع  وك�شف 
�لمكتبة ت�شمُّ �أكثر من �أربعة �آالف عنو�ن في �شّتى �لفروع �لمعرفّية، 
ة في مجال �للغة �لعربية، منها ما يخت�ّس بالفقه و�أ�شوله،  وخا�شّ
وموؤلفات  �الأدب،  في  ب��ارزة  وم�شنفات  و�لتاريخ،  و�ل�ّشريعة، 
و�لعرو�س  �لنحو  كتب  جانب  �إلى  و�ل�شعر،  �لنقد  في  �شة  متخ�شّ
رف و�لمعاجم �لعربية �لمتخ�ش�شة و�لكتب �لّثقافّية �لعاّمة.  و�ل�شّ

      وبهذه �لمنا�شبة �لْثقافّية، لقد �شعد �لمجمع بزيارة هاّمة 
محمد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�ّشيخ  �ل�ّشمو  �شاحب  بها  خ�ّس  قام 
�لقا�شمي ع�شو �لمجل�س �الأعلى لالّتحاد حاكم �ل�شارقة، و�لّرئي�س 
�الأعلى للمجمع -حفظه �هلل ورعاه- حيث �أبى �إال �أن ي�شارك �أبناء 
�لمجمع فرحتهم بافتتاح �لمكتبة و�الّطالع على �لّتحديثات �لتي 

�أُجريت عليها. 
وخالل زيارة �شمّوه للمكتبة، �ّطلع على جميع مر�فقها، و�أهم 
ر�أى  بما  غامرة  �شعادة  �شعد  ولقد  �إ�شافتها،  تّمت  �لتي  �لعناوين 
وما �شمع، ون�شح - على عادته ود�أبه - �لقائمين على �لمكتبة، 

ودعا �إلى فتح �أبو�بها �أمام �لباحثين، م�شّجعا على �لقر�ءة و�لبحث 
و�لمطالعة. 

وُيكّلف  �لمكتبات  ي��زور  حاكما  ترى  �أن  عجب  وال  غرو  وال 
ِقُف �لعالم �لموؤّرخ �لّتربوّي،  نف�شه عنت �لح�شور و�لّتوجيه، وهو �لثَّ
�لحقيقة،  عن  وبحثا  للعلم  طلبا  حياته  �أفنى  �لذي  �لّنهم  �لقارئ 

وتنقيبا عن �لمعلومة، وتحفيز� للهمم للبحث و�لقر�ءة و�لّتعّلم. 
�إمارة  ف��اإّن  توّجه،  دولة  ولكل  �شبغة،  مدينة  لكل  كان  و�إذ� 
�لكتاب،  وحار�شها  �لعلم،  وروؤيتها  �لّثقافة،  �شبغُتها  �ل�شارقة 
�لذي  �لّرجل  �لمعرفة،  �شلطان  �لخير�ت  �إلى  و�شائقها  وُمَوّجهها 
�لعلم  �لعلم  قو�عد  الإر���ش��اء   - عمره  �هلل  �أط��ال   - حياته  كّر�س 
و�لمعرفة في ربوع �ل�شارقة، وفا�شت �أنو�ره على �لعالمين �لعربي 
و�الإ�شالمي، وكل يوم بل وكّل حين، ن�شمع بالجديد فيما يبذل وما 

ينفق دعما للثقافة وتحفيز� للهمم، وتوجيها للّن�سء. 
�إّن �شلطان �لقا�شمي �شاحب روؤية ح�شارّية، ��شتطاع بتوفيق 
�هلل �أّوال، ثّم بالهّمة �لعالية �لتي �أّيده بها خالق �الأكو�ن، �أن يلّون 
�ل�شارقة �لبا�شمة باألو�ن �لثقافة، و�أن يجعل �أهلها و�لمقيمين بها 

يتنّف�شون �لعلم �إلى جانب �لهو�ء �لّنقي �لعليل.  
�لمجمع،  مكتبة  بتجديد  �أحاطت  �لتي  �لمالب�شات  بيان  وفي 
لمجمع  �لعام  �الأمين  �لم�شتغانمي،  �شافي  �محمد  �لدكتور  �أ�شار 
مع  بالتز�من  �أُن�ِشئت  �لمكتبة  �أن  �إلى  بال�شارقة،  �لعربية  �للغة 
تاأ�شي�س �لمجمع، لكنها �شهدت تحديثات وتح�شينات طالت جميع 
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أخبـار املجـمـع

�لقر�ءة  على  ت�شّجع  جّذ�بة  �شائقة  ماتعة  بيئة  الإيجاد  �أق�شامها 
�لكتب  �أّمهات  ت�شّم  �شية  ُتَعدُّ مكتبة تخ�شّ �أنها  مبّينا  و�لمطالعة، 
و�لفل�شفية  �ل�شرعية  �لكتب  �أ�شناف  �شائر  �إلى  و�لمعجمّية  �للغوية 
و�لعلمية، �لتي ال ي�شتغني �لباحثون في علوم �للغة �لعربية و�آد�بها 

عنها.
 

�أهميتها  �لمكتبة  �لتي ت�شّمها  »�إن للم�شادر و�لمر�جع  وقال: 
ة في �لعمل �لمعجمّي �ل�شخم �لذي ي�شرف عليه مجمع �للغة  �لخا�شّ
�لعربية،  للغة  �لتاريخي  �لمعجم  في  و�لمتمثل  بال�شارقة  �لعربية 
في  يجدون  بالمجمع  �لمعجمي  �لتحرير  في  �لمتخ�ش�شين  و�إّن 
و�أن  خا�شة  و�لنادرة،  �لمتخ�ش�شة  �لكتب  من  �شالتهم  مكتبته 
�إد�رة �لمجمع �شّنفت جميع �لكتب و�أخ�شعتها للرقمنة و�لحو�شبة، 
بغر�س �ال�شتفادة منها في �لمدّونة �للغوية �لحا�شوبية �لتي تمثل 

قاعدة بيانات �لمعجم �لتاريخي«.

و�أو�شح �أمين عام �لمجمع �أن �لمكتبة تتميز كذلك باحتو�ئها 
على جملة من �لمطبوعات �لنادرة في حقل �لدوريات، من بينها 
»مجلة �لّر�شالة« �لتي كان ير�أ�س تحريرها �لكاتب �لجهبذ �لمتر�ّشل 
�ل�شياء،  ومجلة  مجلد�ً،   ٦٠ من  وتتكون  �لزيات،  ح�شن  �أحمد 
ومجلة �لب�شائر �لتي كانت ت�شدرها جمعّية �لعلماء �لم�شلمين في 
و�لتر�شل،  �لبيان  �أمير  �لّلغوّي  �لعاّلمة  تحريرها  وير�أ�س  �لجز�ئر، 
�الإبر�هيمي،  �لب�شير  �الإمام محمد  �الأريب  �الأديب  �لخطابة  وجهبذ 

ومجلة �الآد�ب �الأجنبية وغيرها.
و�شروحا  �لبالغية  �لكتب  �أمّهات  رفوفها  في  ت�شم  كما        
�ألفاظ   حّل  في  �لمالك  �لخالق  فتح  مثل:  مالك  �بن  الألفية  نادرة 
�ألفية �بن مالك، وكتبًا  �إلى  �ل�ّشالك  �ألفية �بن مالك، ومنهج  كتاب 
و�لّتذييل  �لعرب،  ل�شان  من  َرب  �ل�شَّ �رت�شاف  مثل:  متخ�ش�شة 
و�لتكميل في �شرح كتاب �لّت�شهيل الأبي حيان �لغرناطي، وغيرها 

من �الأمّهات �لثمينة.
عدد من  على  �لمجمع  مكتبة  تحتوي  �أخ��رى  ناحية        من 
كتب �لمجاميع مثل: مجموعة �لكاتب �لع�شامي �لمتفّرد �لفيل�شوف 
�الأديب عبا�س محمود �لعقاد، ومجموع ر�شائل �لمال علي �لقاري، 

ومجموع �بن كمال با�شا وغيرها.

�أّن مكتبة  �إلى  �لم�شتغانمي  �محمد �شافي  �لدكتور  ولفت       
بالعالم  �للغوية  �لمجامع  �إ�شد�ر�ت  �أغلب  على  تحتوي  �لمجمع 
حي  تج�شيد  في  ولغوية،  علمية  ومطبوعات  مجالت  من  �لعربي 
للعالقة �لوطيدة �لتي تجمع بين مجمع �ل�شارقة و�لمجامع �للغوية 
�للغوية  �لمجامع  �تحاد  مظلة  تحت  كلها  تن�شوي  �لتي  �الأخ��رى 

�لعربية.

�إن  بالقول  بال�شارقة  �لعربية  �للغة  مجمع  عام  �أمين  وختم 
لال�شتفادة  وتدعوهم  �لعربية  �للغة  بع�شاق  ترّحب  �لمجمع  مكتبة 

من كنوزها ونو�درها و�ال�شتفادة مما تحتوي.
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إْبــــَراِهيـــــُم َصْبــــــــِري 
ة ْعِريَّ وُمَعاَرَضاُتُه الشِّ

يف األدب والنقد

د. خـالــد بـــرادةد. خـالــد بـــرادة
باحث وشاعر مغربيباحث وشاعر مغربي

َق�شاِئُدُه  و�أُِذيَعْت  ُن�شَرْت  َكما  بو��شنطَن،  تاون  ُجورج  وجاِمعِة 
وَلُه  �لَعَرِبّيِة و�الأَْجَنِبّيِة؛  بالَمجاّلِت و�الإذ�عاِت  ُمْخَتِلفٍة  �أَْوقاٍت  في 
�لّثاِئُر(،  ُن  و)�لُغ�شْ وَقَمٌر(،  )َبْرٌق  وِهي:  َمْن�ُشورٌة،  �ِشْعِرّيٌة  َدو�ويُن 
ُه  نَّ �أَ �إبر�هيَم �شبري ُيْدِرُك  ْلُج و�لُبْركاُن(. و�لّناِظُر في َق�شاِئِد  و)�لثَّ
ر�ِث و�لُمعا�شرِة، وَمَزَج  �شاِعٌر َجمَع َبْيَن �لَقِديِم و�لَحديِث، وَبْيَن �لتُّ
فا�ْشَتْولى  ْرياِلّيِة،  و�ل�شُّ و�لو�ِقِعّيِة  و�لرُّوماْن�ِشّيِة،  �لِكال�ِشيِكّيِة  َبْيَن 
ِتِه؛  �أُمَّ و�آماِل  ُرْوِحِه،  �ْشو�ِق  �أَ َعْن  ِب�ِشْعِرِه  وَعّبَر  �لَبياِن،  يِة  نا�شِ َعلى 
ّقاِد ِفيِه، وُهَو  مِّ �آر�َء �لنُّ َدَر �لباِحُث َجالُل �لع�شِري ِكتاًبا �شَ وَقْد �أَ�شَ
َمَنَحْتُه  وَقْد  ناِقًد�(.  َع�َشَر  و�أَحَد  �شبري  �إبر�هيُم  (�ل�ّشاِعُر  ِبُعْنو�ِن 
ْكتور�ه  �لدُّ َدَرجَة  كاِليُفوْرِنيا  ِبَواليِة  و�لثَّقافِة  �لُفُنوِن  �أكاِديِمّيُة 
 ، �لَعَرِبيِّ ْعِر  �ل�شِّ ِقيثارَة  وَظلَّ  ؛  ١99٠م  عاَم  �الآد�ِب  في  �لَفْخِرّيَة 
�لَخِمي�ِس ١٨  َيْوَم  باِرِئها  �إِلى  ْوَح  �لرَّ �أ�ْشلَم  �أَن  �إِلى  ّد�َح،  �ل�شَّ وُبْلُبَلُه 

َرَم�شاَن ١429ه� / ١٨ �شتنبر 2٠٠٨م. 
عار�َس  �ّلتي  �لَق�شاِئِد  ِب��َرو�ِئ��ِع  �لَحديُث  ْعُر  �ل�شِّ وَي��ْزَخ��ُر     
نهاجي  �ل�شّ ُد  ُمَحمَّ وِمْنُهْم:  عر�ِء،  �ل�شُّ ُفَحْوَل  �شبري  �إبر�هيُم  ِبها 
يِِّب  ، و�أَُبو �لطَّ ، و�أَُبو �لَعالِء �لَمعرّي، و�أَُبو ِفر��ٍس �لَحْمد�ِنيُّ �لُبو�شيريُّ
ْعِر، و�إِْعالِء َمقاِم  �لُمَتَنبِّي و�ِشو�ُهْم ؛ وَقْد �أ�شَهَم ِبَذِلَك في َرْفِع ِلو�ِء �ل�شِّ

�الأَدِب.   

ا َفِريًد�، و�لّد�عي �إَِلْيها  ْعِرّيُة َلْوًنا �أَدِبيًّ     ُتَعدُّ �لُمعاَر�شاُت �ل�شِّ
يدٍة �َشْعِرّيٍة، �أِو �ْعِتد�ًد� ِمْن َلُدْن �شاِعٍر ِبَنْف�ِشه  َقْد َيُكوُن �إِْعجاًبا ِبَق�شِ
�آخَر،  �شاِعٍر  يدِة  َق�شِ ُمعاَر�شِة  �إِلى  َفيعُمُد  �لُفُحوَل،  َيُبزَّ  �أَْن  َيَودُّ 
يدًة َعلى ِمْنو�ِلها، ُمحاِفًظا َعلى َنْف�ِس �لَوْزِن و�لقاِفيِة  َفَينُظَم َق�شِ
و�الأَ�شاِليِب  و�الأَْخِيلِة  وِر  و�ل�شُّ �لَمعاِني  ِمَن   � ُم�ْشَتمدًّ وِع،  و�لَمْو�شُ

َع �لَقْوَل ِفيها. نَّ ُه ال ينبغي �أَْن َيَت�شَ ما َير�ُه ُمنا�ِشًبا، َعلى �أَنَّ
�لَعَرِبيَّ  �الأَدَب  َتُمدَّ  �أَْن  ْعِرّيِة  �ل�شِّ �لُمعاَر�شاِت  �َشاأِْن  وِم��ْن 
حاِفاًل  وتجعُلُه  ْعِر،  �ل�شِّ ِلو�ِء  �إِْعالِء  في  ُت�ْشِهُم  ماَء،  َع�شْ ِبَق�شاِئَد 
ْعِرّيِة  �ل�شِّ ِللُمعاَر�شاِت  �أَنَّ  َذِلَك  َجِديدٍة؛  و�أَ�شاِليَب  و�أَْخِيلٍة  وٍر  ِب�شُ
�إِْظهاِر  �أَثَرها �لباِلَغ في �لَحياِة �الأَدِبّيِة، َفِهي و�ِشيلٌة ِمْن و�شاِئِل 
ْعِر، ِبَمْنِحِه َخيااًل َجِديًد�، وَنَغًما  ، وَتْطِويِر َفنِّ �ل�شِّ ْعِريِّ ُبوِغ �ل�شِّ �لنُّ
ُهَو  عر�َء  �ل�شُّ ِمَن  َغْيَرُه  ُيعاِر�ُس  �ّلذي  �ل�ّشاِعَر  �أَنَّ  ُيَظنُّ  َفِريًد�. وال 
َمْدعاًة  َهذ�  َفَلْي�َس  َنْهَجُه،  ُم  َيَتَر�شَّ كاَن  و�إِْن  َفُهَو  ِلَقو�ِفِيِه،  �أَ�شيٌر 
وَع  ِل َعْنُه، َفَقْد ُيخاِلُف �ل�ّشاِعُر َمْو�شُ اِلأَْن َيُكوَن ُن�ْشخًة ِطْبَق �الأَ�شْ
ها، وَيعدُل َعْن وْزِنها �إِلى َغْيِرِه، وَهذ� ِمَن  يدِة �ّلتي ُيعاِر�شُ �لَق�شِ
ْعِرّيِة، وِبِرهاٌن َعلى �الإِْبد�ِع و�ْمِتالِك  ْجِديِد في �لُمعاَر�شاِت �ل�شِّ �لتَّ
ْعِر،  ْعِر، و�إْف�شاٌح َعْن �أَنَّ �ل�ّشاِعَر َجِديٌر ِبَحْمِل ِقيثارِة �ل�شِّ يِة �ل�شِّ نا�شِ

ْغِريِد ِبها في ُكلَّ َمكاٍن. و�لتَّ
في  ْعِرّيِة  �ل�شِّ �لُمعاَر�شِة  باَب  ُقو�  َطرَّ ِذيَن  �لَّ عر�ِء  �ل�شُّ �أَْبَرِز  وِمْن 
َمْيد�ًنا  ِفيها  وجَد  �ّلذي  �شبري،  �إبر�هيُم  �ل�ّشاِعُر  �لَحديِث:  ِر  �لَع�شْ

   . ْعِر �لَعَرِبيِّ َف�ِشْيًحا ِلالإِْبد�ِع، و�الإِ�ْشهاِم في َتْجِديِد �ل�شِّ
١354ه�  عاَم  ِبالقاِهرِة  �لَمَرِج  ِب�شاِحيِة  �شبري  �إبر�هيُم  ُوِلَد 
/ ١935م ؛ وَحِفَظ �لَكِثيَر ِمَن �لُقْر�آِن �لَكِريِم و�أَ�ْشعاِر �ل�ّشاِبِقيَن في 
َع�ْشرَة  �لحاِديَة  ُدوَن  وُهَو  ْعِر  �ل�شِّ ِكتابَة  وَبَد�أَ  �َشباِبِه،  وَفْجِر  َباُه  �شِ

ِمْن ُعمِرِه.
عاَم  �لقاِهرِة  جاِمعِة  ِم��ْن  �لُحقوِق  ِلي�شان�ِس  َعلى  َل  َح�شَ    
ُمِديًر�  وَعِمَل  ؛  �الإِ�ْشالِمّيِة عاَم ١9٨٠م  ِريعِة  �ل�شَّ وِدْبُلوِم  ١95٦م، 
َلدى  ُمحاِمًيا  ��ْشَتَغَل  وَبْعَدها  ِرّيِة،  �لِم�شْ �لخاِرِجّيِة  ِب��ِوز�رِة  ا  عامًّ
عاَم  َر  ِم�شْ ُكّتاِب  �تِّحاِد  ِوّيَة  ُع�شْ ناَل  وَقْد  َر؛  ِبِم�شْ �لعاِليِّ  �لَق�شاِء 
ِبِم�شَر،  ِللثَّقافِة  �الأعلى  ِبالَمْجِل�ِس  ْعِر  �ل�شِّ لجنِة  ِوّيَة  وُع�شْ ١9٧٧م، 
ِوّيَة  وُع�شْ ١9٨4م،  ِللثَّقافِة  �لَقْوِميِّ  ِبالَمْجِل�ِس  �الآد�ِب  وِب�ُشعبِة 
يِد( عاَم  �َس )ناِدي �لَق�شِ ر�ِبطِة �الأَدِب �الإِ�ْشالِميِّ عاَم ١99٧م ؛ و�أَ�شَّ
ْعِر �لَعَرِبيِّ ِمْن  ُهو�ِس ِبال�شِّ ١9٧٨م، وكاَن َيهدُف ِمْن ور�ِئه �إِلى �لنُّ
َد َلُهم �َشِبيَل  عر�ِء وُيَمهِّ وْهَدِتِه، و�إقاَلِتِه ِمْن َعْثَرِتِه، ولَيْجَمَع �َشْمَل �ل�شُّ
ِم  ا وعاَلمًيا، وَقْد �أَْلقى �ِشْعَرُه في َكِثيٍر ِمَن �لَعو��شِ َن�ْشِر �إِْنتاِجِهْم َمَحلِّيًّ
ِحدِة،  �لُمتَّ ِباالأَُمِم  �لُموؤَْتَمر�ِت  قاعِة  وِفي  ��ّي��ِة،  و�الأوُروبِّ �لَعَرِبّيِة 

إبـراهيــم صبــري

إْبــــَراِهيـــــُم َصْبــــــــِري
ة ْعِريَّ  وُمَعاَرَضاُتُه الشِّ
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�شاوؤُِم، َبْيَنما �إبر�هيم �شبري  َيْجنُح- َكما ُهَو َمْعُهوٌد َعْنُه- �إِلى �لتَّ
َنْغمِة �الْبِتهاِج  يَدَتُه َعلى  َيْعزُف َق�شِ َفُهَو  ِمْنُه،  َنِقي�ٍس  َطَرَفي  َعلى 
يَدِتِه،  َق�شِ َمْطَلِع  في  َيْظَهُر  �ّلذي  �لتَّفاوؤُِل،  �إِلى  وَيْدُعو  ِبالَحياِة، 
َيْجُذْبُه  َلْم  نَّ �شبري  �أَ لَر�أَْينا  يَدَتْيِن  �أَبياِت �لَق�شِ َمَع  وَلْو �ِشْرنا َطْلًقا 

�لمعّري �إِلى مْحَب�َشيِه �لَّلذيِن َرهَن فيِهما َنْف�َشُه.    
فالَمعّرّي َيرى �أَنَّ �لَحياَة َتعٌب ُكلُّها، ويْعَجُب ِمْن ر�ِغٍب في َمِزيٍد 

ِمَن �لَعْي�ِس، َفَيُقوُل: 
ها الَحياُة َفما َأْعَجُب َتعٌب ُكلُّ

ْن راِغـــٍب فــي اْزِديــاِد    ـِ ِإاّل مــ
َفُهَو  َجِمياًل،  َمْعًنى  �لَحياِة  َعلى  �إبر�هيُم �شبري  ِفي  ُي�شْ َبْيَنما 
َيرى �أَنَّ ُكلَّ باِذٍل ُجْهًد� ِفيها َيْجِني ثماًر� ياِنعًة، فا�ْشَمْع �إَِلْيِه وُهَو 

َيُقوُل:
ها الَحياُة وَلِكْن َتعٌب ُكلُّ

ُكلُّ ُجْهٍد َيُهوُن ِعْنَد الَحصاَد
َتعٌب ُيثِمُر الحياَة فما أعَجُب

قـــاِد إاّل ِمـن راِغـــٍب فــي الــرُّ
ِفر��ِس  �أَِب��ي  ر�ِئّيِة  ُمعاَر�شِة  في  يدٌة  َق�شِ �شبري  والإبر�هيَم 
ِبَنْف�ِشِه،  ِفيها  �ْفَتَخَر  ِفر��ٍس،  �أَِبي  �ِشْعِر  ُعيوِن  ِمْن  وِهَي   ، �لَحْمد�ِنيِّ
وَم قاَلْت:» ما �أَ�َشْرنا �أَحًد� َلْم َن�ْشلْب �ِشالَحُه َغْيَر �أَِبي  َلّما َبَلَغُه �أَنَّ �لرُّ

ِفر��ِس«. َيُقوُل في ُم�ْشَتَهلِّها: 
ْبُر ْمِع ِشيَمُتَك الصَّ َأراُك َعِصيَّ الدَّ

َأّما ِللَهوى َنْهٌي َعَلْيَك وال َأْمُر 
�شاِحِبها  َنفِة  �أَ ِويِر  َت�شْ َحْوَل  يدِة  �لَق�شِ َهِذِه  وُع  َمْو�شُ وَي��ُدوُر 
وُخُطوٍب  ِج�شاٍم،  �أَْح��د�ٍث  ِمْن  ِبِه  ُيِحيُط  ما  َرْغَم  ِبَنْف�ِشِه،  و�ْعِتد�ِدِه 
َنها  ُيَزيِّ �أَْن  َيُفْتُه  وَلْم  �الأَ�ْشِر،  ِم��ر�رِة  ِمْن  ُيكاِبُدُه  وما  وُمْدَلِهّماٍت، 
ُهَو  �ّلذي  �لَمْوِت،  في  َفْل�َشَفِتِه  ِذْكِر  َعْن  اًل  َف�شْ و�الأَْمثاِل،  ِبالِحَكِم 
�لَبْحِر  يَدَتُه َعلى  َنَظَم َق�شِ َقْد  �أَُبو ِفر��ٍس  ، وَلِئْن كاَن  يُر ُكلِّ َحيٍّ َم�شِ
وُهَو  �آخَر،  َبْحًر�  يَدِتِه  ِلَق�شِ �ْختاَر  َقِد  �إبر�هيم �شبري  َفاإِنَّ  ِويِل،  �لطَّ

وًعا �آِخَر، وَمْطَلُعها: َبْحُر �لو�ِفِر، َبْل وَمْو�شُ
جفاٌء ُثمَّ َصدٌّ ُثمَّ َهْجُر

فهل يبقى لقلبي اليوم ُعْذُر 
َطلى ِبناِرها،  يَدِتِه َعْن َلْوعِة �لُحبِّ �ّلتي ��شْ ُح معاِني َق�شِ وُتْف�شِ
وَدْمعِة �لَهْجِر �ّلتي كابَدها- و�لَهْجُر كالَجْمِر َيَتَلّظى ِبِه �شاِحُبُه-، 
َرْوعِة  َمَع  يَدِتِه  َق�شِ في  َعِميقًة  َفْل�َشفًة  �لُحبِّ  َهذ�  َعلى  َي�ْشُكُب  وُهَو 
و�إَِلْيَك  �الأّخاذِة،  ْعِرّيِة  �ل�شِّ ُمو�ِشيقاها  َجماِل  َعْن  ناِهيَك  ِويِر،  �لتَّ�شْ

ا ِمْن �أَبياِتها:  َبْع�شً

ِمْن ِخالِل   ، َبِويِّ �لنَّ �لَمِديِح  �ِشْعِر  �إبر�هيُم �شبري في  �أَجاَد  وَقْد 
�َشِعيٍد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ �الإماِم  َهْمِزّيَة  ِبها  ا  ُمعاِر�شً ر�ُج(،  )�ل�شِّ ِتِه  َهْمِزيَّ
َبِويِّ  �لنَّ �لِميالِد  َعِن  ر�ج(  )�ل�شِّ يَدِتِه  َق�شِ في  َفَتَحدََّث   ، �لُبو�شيريِّ
وُمْعِجز�ِتِه،  �أْخالِقِه،  وَكِريِم  ملسو هيلع هللا ىلص  �لَكِريِم  ِبيِّ  �لنَّ وُطُفولِة  ِريِف،  �ل�شَّ

 . َبِويِّ وِهي ِمْن َرو�ِئِع ما ِقيَل في �لَمِديِح �لنَّ
ِتِه: َيُقوُل �لُبو�شيريُّ في َمْطَلِع َهْمِزيَّ

َك اأَلْنِبياُء َكْيَف َتْرقى ُرِقيَّ
يا َسماًء ما طاِوَلْتها َسماُء  

َتاأُْخُذ  َرْوعٍة  ذ�ُت  وِهي  �شبري،  �إبر�هيَم  َهْمِزّيِة  َمْطلَع  و�إَِلْيَك   
ِباالأَْلباِب- وِهي ال َتقلُّ َرْوَنًقا َعْن َمْطَلِع َهْمِزّيِة �لُبو�شيِرّي:

ناُء يا ِسراًجا ُهَو الّسنا والسَّ
َقْد َتَجّلى ِبُنوِرَك اأَلْنِبياَء

َبِويِّ  يدِة َبْيَن �لِميالِد �لنَّ َوَيْنَتِقُل �إبر�هيُم �شبري في َهِذِه �لَق�شِ
وُمْعِجز�ِتِه و�إرها�شاِتِه، ُثمَّ َيْعر�ُس َلْمحًة َعْن �َشْيرِة خاتِم �الأَْنِبياِء 
ٌل َيَروُق �ل�ّشاِمَع،  اًل َعْن �َشماِئِلِه و�َشَرِف ِر�شاَلِتِه؛ وَهذ� َتَنقُّ ملسو هيلع هللا ىلص َف�شْ
وَجالِل  �للَّْفِظ  َجماِل  َبْيَن  يدِة  �لَق�شِ في  �ل�ّشاِعِر  َمْزِج  َعْن  ناِهَيَك 

ِويِر، ذ�َت َبّناٍء َفنِّيٍّ �أّخاٍذ.   �لَمَعنى، َفاأََتْت َبليغَة �لتَّ�شْ
َقِليٍل  َغْيِر  َعَدٌد  ها  �لُبو�شيريِّ عاَر�شَ َهْمِزّيَة  �أَنَّ  ِبالذِّْكِر  َوَجِديٌر 
ِذيَن  عر�ِء �لَّ عر�ِء َعلى َمد�ِر �لع�شوِر �الإِ�ْشالِمّيِة، وِمْن �أَ�ْشهِر �ل�شُّ ِمَن �ل�شُّ

يدٍة َمْطَلُعها: ِر �لَحديِث: �أََحمد �َشْوِقي في َق�شِ وها في �لَع�شْ عاَر�شُ
وِلُد الُهدى فالكاِئناُت ِضياُء

ـٌم وَثنـاُء   مــاِن َتَبسُّ وَفُم الزَّ
ِبي �لَعالِء  يدًة ِمْن ُعُيوِن �ِشعِر �أَ َكما عاَر�َس �إبر�هيم �شبري َق�شِ
وَقْد  �شْعِرّيٍة،  يدٍة  ِبَق�شِ ا  َحنفيًّ َفِقيًها  �لَعالِء  �أَُبو  ِفيها  َرثى  �لَمعّرّي، 

يدُة َمكانًة عاِليًة في َفنِّ �لرِّثاِء، وَمْطَلُعها:  �أَْت َهِذِه �لَق�شِ َتَبوَّ
ِتي واْعِتقاِدي َغْيَر َمْجٍد في ِملَّ

ـُم شـاِدي َنوُح باٍك وال َتَرنُّ
ْعي ِإذا ِقيـس َوَشِبيُه َصْوِت النَّ

 ِبَصْوِت الَبشيِر في ُكلِّ ناٍد
يَدِتِه )ِرْحلُة �لُوُجوِد(،  و�إَِلْيَك ُمعاَر�شَة �إبر�هيم �شبري َلها ِبَق�شِ

وَمْطَلُعها:
ِتي وال في اْعِتقاِدي َلْيَس في ِملَّ

َيْسَتِوي ناِئـــٌح وآخـــُر شــاِدي
َفَتَرّنْم ِبُكلِّ َلْحٍن َبِهيٍج

ُيْطِلُق الِبْشَر في َشْجي الُفؤاِد
َنْغمٍة َحِزينٍة  �لمعّرَيّ �شاِحُب  �أَنَّ  يَدَتْيِن  ِللَق�شِ �لقاِرُئ  وُيالِحُظ 

يف األدب والنقد

�لذِّْئَب  َف  وَو�شْ فاِتِه،  �شَ ِبَبْع�ِس  وَفَخَر  و�ِشالِحِه،  ِبَنْف�ِشِه  و�ْعِتز�ِزه 
َف �لَقطا، وَتَحّدَث َعْن ُخ�ُشونِة َعْي�ِشِه، وُهموِمه،  َه َنْف�َشُه ِبِه، وَو�شْ و�َشبَّ
ماُء �ّلتي بَلَغْت َثماِنيًة  يدُة �لَع�شْ وَغْيِر َذِلَك ِمّما َحِفَلْت ِبِه َهِذِه �لَق�شِ
�لَجِديدَة  �لَعَرِب  الِمّيَة  و�أَّما  ِويِل،  �لطَّ �لَبْحِر  َمْن  وِهي  َبْيًتا،  و�ِشتِّيَن 
�ِشْعِرِه،  ُعُيوِن  ِمْن  وُتَعدُّ  �لَب�شيِط،  �لَبْحِر  َمْن  َفِهي  الإبر�هيم �شبري، 

وَرو�ِئعِه �لخاِلدِة. َي�ْشَتِهلُّها ِبَقْوِلِه:
َدِعي اأُلسى وَتعاَلي َنَحيا ِباأَلَمِل

ال وْقَت ِللَيْأِس واإلخفاِق في َعَمِل 
ُه َكما  ِباأَنَّ َح، وَيْمتاُز  �لنَّ�شْ ها  َنْف�ِشِه، وَيمَح�شُ �إِلى  ُث  َيَتَحدَّ َفُهَو   
�لتَّفاوؤُِل،  �إِلى  َيْجنُح   - �لَمعّريِّ يدِة  ِلَق�شِ ِتِه  ُمعاَر�شَ في  َعرْفناُه 
باٍح با�ِشٍم،  و�الْبِتهاَج ِبالَحياِة، َفَيْجَعُل ِمَن �ْنِبالِج �لَفْجِر �إ�ْشر�َق �شَ

فا�ْشَمْع �إَِلْيِه وُهَو َيَت�شاَءُل قاِئاًل: 
َفَكْيَف َتْأسى ووْجُه الَفْجِر َيْرُمُقنا

في ُكلِّ َيْوٍم ِبُصْبٍح ُمْشِرِق الُمقِل؟   
ِر،  َكبُّ َع َبَدَل �لتَّ ِم، و�لتَّو��شُ َجهُّ ِم َبَدَل �لتَّ َب�شُّ َوُيطاِلُب �الإِْن�شاَن ِبالتَّ
�لُحبِّ  في  َعِميقٍة  َتْجِربٍة  ِمْن  ناِبعٍة  ُروؤْيٍة  ِمْن  َحديِثِه  في  وَيْنَطِلُق 

د�قٍة و�لِعّفٍة. و�ل�شَّ
َفُهَو  دوَن مناِزٍع،  �الأمِل  �شاعُر  ُهَو  �إبر�هيَم �شبرّي  �ل�ّشاعَر  �إَن 

ْيِل َلْم َيْمَنع َرجاًء وُطوُل اللَّ
ْيِل َفْجـــُر  َيُقوُل وراَء ُطوِل اللَّ

وِإْن َأَفِنيُت أّياِمي اْشِتياًقا
َفَلْيَس َيِضيُع ِباأَلْشواِق ُعمـُر

ا ِإذا كاَن اْحِتماُل الَهْجِر َمّرً
فِإنَّ ِفــراَقــهـــــا َأَبــــًدا لــمــرُّ 

َوُكلُّ الَهْجِر َمْرُجوٌّ ِلَوَصٍل
ِإذا ما الَهْجِر َلْم َيْتَبْعُه َغـــْدُر 

)الِمّيُة  �أَْو  �لُعال(  )َمْهُر  يدَة  َق�شِ ْقديِر  �لتَّ ِبغايِة  نَتَذّكَر  �أَن  وَلنا 
�لعْرِب �لَجِديدُة( الإبر�هيَم �شبري، �ّلتي عار�َس ِبها )الِمّيَة �لعْرِب( 
عر�ِء  �ل�شُّ ُزْمرِة  في  َمْعُدوٌد  جاِهِليٌّ  �شاِعٌر  وُهَو   ، �الأَْزِديِّ ِلل�ّشنفرى 
ْعَلكَة َمْنَهًجا َلُهم في �لَحياِة، َفَقْد َتمّرَد َعلى َحياِة  َخُذو� �ل�شَّ ِذيَن �تَّ �لَّ
وَي�ْشَتِهلُّ  �لّثاِنيِة؛  َبقِة  �لطَّ �ُشعر�ِء  ُفَحْوَل  َمْن  وُهَو  و�لُعُبوِدّيِة،  لِّ  �لذُّ

يَدَتُه )الِمّيَة �لُعْرِب(، ِبَقْوِلِه:  َق�شِ
ُكم أِقيُموا بِني أّمي ُصدوَر مطيِّ

فإّني إلى قوٍم ِسواُكم ألمَيُل
ِتِه،  وِعفَّ �أْخالِقِه  َعْن  �لَعرِب  الِمّيِة  في  نفرى  �ل�شَّ َث  َتَحدَّ َوَق��ْد 

جـامـعـة القـاهــرة
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وما أنا إاّل شاعٌر هاَم ِبالُعال
َن فـــي اآلفــاِق فــخـًرا منــادًيا وأذَّ

وما أنا إالَّ شاعٌر عزَّ ِشعُرُه
فلم َيبِك َحّتى لو رأى الَكوَن باكيا

كاَن  َفَقْد  فخِرِه،  في  بالُمتنبِّي  و��شًحا  َرُه  تاأثُّ َيبدو  وهنا     
�لُمتنبِّي ُيطري َنف�َشُه �إز�َء �إطر�ِء ممدوِحِه؛ وَقْد َفَخَر �إبر�هيم �شبري 
بَنف�ِشِه،  �ْعتد�ٍد  في  �ِشعِرِه  َعْن  َيتحدَّث  َفُهَو  و�ِشعِرِه،  بنف�ِشِه  كَذِلَك 
ّقاد َعلى َف�شِلِه  و�أن �ِشْعَر �ل�ّشعر�ِء يِخرُّ �شاجًد� ل�ِشعِرِه، و�شَيجمُع �لنُّ

ويذكرو� خلوَدُه:
عَر شامًخا فَحسبي َمفخًرا أْن ترى الشِّ

َيخرُّ َلُه ما قيَل ِمْن َقْبـُل جـائيــا
َلَقْد كاَن َبل ما زاَل بالُحبِّ شاعًرا

ـا وباقيـا َيعيُش شباَب الّدهِر حّيً
�إبر�هيُم  ها  عار�شَ �ّلتي  ِللمتنبِّي  �الأخ��رى  �لَق�شيدُة  ��ا  و�أمَّ     
�شبري َفِهَي �ّلتي نَظَمها في هجاِء كافور �الإخ�شيديِّ َبعَد �أن َوّلى 
35٠ه��،  عام  من  �الأ�شحى  عيِد  يوَم  و�شادَف  بالِطِه  ِمن  هاربا 
ُه  ويظهر �أن �إبر�هيم �شبري َقْد غاَظَه �لُمتنبِّي في َهِذِه �لق�شيدة، الأنَّ

، بْل هجا ِم�شَر و�أهَلها. َلْم َيكتِف ِبهجاِء كافوٍر �الإخ�شيديِّ
�لعيُد  كاَن  �إذ�  عّما  َق�شيدِتِه  ُم�شتهلِّ  في  �لُمتنبِّي  ويت�شاءُل 

ُه �َشيعوُد بالَجديِد الآالِمِه و�أحالِمِه: �شيعوُد َعَليِه بما َم�شى، �أْم �أنَّ

ِعيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد
ِبما َمضى أم ألمٍر فيَك تجديُد

ُة فالبيداُء دونُهُم أّما األحبَّ
فليَت دوَنَك بيًدا دوَنـهــــا بيــُد 

د�ِلّيَة  ِبها  عار�َس  �ّلتي  بِِّري  �شَ �إبر�هيم  يدِة  َق�شِ َمْطَلُع  َو�إَِلْيَك 
يدٌة وَطِنّيٌة ُعْنو�ُنها )�أْن�شودُة �ل�ّشالِم(، وَمَطَلُعها:  �لُمَتَنبِّي، وِهي َق�شِ

ما َأْجَمَل الِعيَد َمْوُصواًل ِبِه الِعيُد
ْعِر َتْحُدوُه األغاِريُد وَمْوِكُب الشِّ

ِبيِع وِميالُد الّسالِم َمًعا  ِعيُد الرَّ
ودوَنما َمْوِعٍد َتْحُلو الَمواِعيُد

�إلى  ُي�شاِحُبه  �الأَم��َل  ونرى  �لَحياِة،  في  ُمتفائلٍة  روؤي��ٍة  �شاِحُب 
�هلِل تعالى يوَم  ِعْنَد  �إلى ما  ُمتطلًِّعا  َحياِتِه،  �الأخيرِة ِمن  �لّلحظاِت 

�لِقيامِة من َف�شٍل و�إح�شاٍن، فت�ْشمُعُه َيقوُل:

َحّتى إذا جاءِني عزِريُل قْلُت َلُه
ما زاَل في البْعِث ِعْندي غايُة األَمِل

�أبي  ق�شاِئد  ِمن  يدَتيِن  لق�شِ َته  معار�شَ نذُكَر  �أْن  يفوُتنا  وال 
بالِحَكِم  ق�شاِئَده  يْفتِتَح  �أْن  �لُمتنّبي  تعّوَد  وَقْد  �لُمتنّبي؛  �لّطّيِب 
�لَخو�ِلِد و�الأبياِت �ل�ّشائرِة، فاإذ� ُن�ِشَيِت �لَق�شيدُة فلْن ُين�شى َمطلُعها:

كفى بَك داًء أْن ترى الموَت شافًيا
وحْسـُب المنايــا أْن َيُكـنَّ أماِنًيـا

لدى  باالإقامِة  ذْرًعا  �شاَق  َقْد  �لُمتنبَِّي  باأّن  ُيوِحي  بيٌت  وَهذ� 
كاُفوَر، وُهَو يذهُب �إلى �أّن �الإن�شاَن يرَزُح في �شَقِمِه وُهموِمِه �إذ� َلْم 
َيَر �لموَت �شافًيا الآالِمِه، بَحيُث ي�شيُر �أكبُر �الأماني ِلالإن�شاِن ِحيَن 

تْدلِهمُّ �لُخطوُب.
�لمتنّبي،  ديو�ِن  َعلى  �لغالُب  �لّلوُن  ُهَو  �لمديُح  كاَن  وَلِئْن     
ر عبقريَتُه ِللعنايِة بَهذ� �لمو�شوِع، َحّتى �أوفى ِبِه َعلى  ُه �َشخَّ َحيُث �أنَّ
�لغايِة في �لّتجويِد و�الإتقاِن، فاإّنُه في َهِذِه �لق�شيدِة َلْم يتو�َن َعِن 

�لّتعري�ِس بالذّم و�لهجاِء، َمَع �إظهاٍر ِللمدِح و�لّثناِء.
باُب  ها �إبر�هيُم �شبري بق�شيدِتِه �ّلتي �شّماها )�ل�شَّ    وَقْد عاَر�شَ
رمد(، ولكّنه َذهَب فيها َمذهًبا �آخَر، بعيًد� َعْن مو�شوِع َق�شيدِة  �ل�شَّ

�لمتنّبي، ومطلُعها:

كفاَك شباًبا أْن ترى الُحسَن بادًيا
يؤّجُج في َجنَبيَك ما ُظنَّ خاِبيا

ُث َعْن �آماِل �ل�ّشباِب و�أحالِمِهم، و�أنَّ     ففي َهِذِه �لَق�شيدِة َيتحدَّ
ا، وَذِلَك بال�ِشْعِر و�الإلهاِم  �لمرَء ُيمكُن َلُه �أْن َيعي�ُس طوَل حياِتِه �شابًّ
ُملهًما،  عَر  �ل�شِّ يرى  �أْن  �شبري  �إبر�هيَم  �شاعِرنا  وغايُة   ، و�لحبِّ

و�لُحبَّ حادًيا.
ْفنا �إبر�هيَم �شبري �شاعَر �الأمِل و�لّتفاوؤِل، فها     و�إذ� كنا َقْد َعرَّ

ُهَو ي�شدُح بَذِلَك في ُمعار�شِتِه ِللمتنّبي قائاًل:

يف األدب والنقد

ْعِرّيِة  �إبر�هيم �شبري في ُمعاَر�شاِتِه �ل�شِّ �أَْحَدَث �ل�ّشاِعُر  وَهَكذ� 
َيُدوَر في �لَفَلِك �ّلذي د�َرْت ِفيِه  �أَْن  َي�َشاأْ  َلْم  َفُهَو  ْجِديِد،  َنْوًعا ِمَن �لتَّ
�ّلتي  وعاِتِهم  َمْو�شُ ُقُيوِد  ِمْن  تَحّرَر  َفَقْد  ُهْم،  عار�شَ َمْن  َق�شاِئُد 
ْعِريِّ  ْجِديِد �ل�شِّ َطرُقوها �إِلى َغْيِرها ِمَن �لَمعاِني �لِبْكِر، وَهذ� ِمَن �لتَّ
�إبر�هيم  َظَهَر  �أَ وَق��ْد  �شاِعًر�.  عار�َس  �شاِعٍر  في  َتِجُدُه  َقلَّما  �ّل��ذي 
عر�ِء َعْبَقِرّيًة َفّذًة، فاْعَتلى ِبَذِلَك  �شبري في ُمعاَر�شاِتِه ِلُفُحوِل �ل�شُّ
ْعِر  �ل�شِّ ِقيثارُة  َفُهَو  َغْرَو  وال  �لكباِر،  ُزْم��رِة  في  وُعدَّ  ْعِر،  �ل�شِّ ُذْروَة 
�شاِعًر�  ِلَنُعّدُه  و�إِنا  ِوْجد�ِنّيٍة؛  ِبُلغٍة  �شاِمِعيِه  ُي�ْشِجي  �ّلذي   ، �لَعَرِبيِّ
عر�ِء  �ل�شُّ ِمَن  �لُقَدماِء  َعلى  َكِثيرٍة  �أَحياٍن  في  َق  َتَفوَّ ُمَجدًِّد�،  ُمْبِدًعا 
و�ِقفًة في  ماُء  �لَع�شْ َق�شاِئُدُه  و�َشَتِظلُّ  ِلَق�شاِئِدِهْم،  ُمعاَر�شاِتِه  في 

ْعِر �لَعَرِبيِّ  �شُموٍخ َتْعَتلي ُذْروَة َق�شاِئِد �ل�شِّ

َعرَّ�َس  ُه  اِلأَنَّ ِبالُمَتَنبِّي،  ْنِديِد  �لتَّ َعنِّ  �إبر�هيم �شبري  يتو�َن  َوَلْم 
َيُقوُل  َبالِط كاُفور.  َمْن  َهَرَب  نَّ  �أَ َبْعَد  �أَ�ِشْرنا-  َكما  ِب�ُشوٍء -  َر  ِلِم�شْ

�لُمَتَنبِّي: 
ناَمْت َنواِطيُر ِمْصَر َعْن َثعاِلِبها 

َفَقْد َبِشْمَن وما َتْفنى الَعناِقيُد
 ، يدِة �إبر�هيم �شبري ِهجاًء الِذًعا ِللُمَتَنبِّيِّ َفَتاأِْتي �أَِبياٌت ِمْن َق�شِ

َلها:  َر وَف�شْ َمَع �إِْظهاِرِه َمكانَة ِم�شْ
ٍب يا َزْيَف ُكنيِتِه  َفَكْم َأِبي َطيِّ

َكَزْيِفِه وُهَو ِباأَلْحقاِد محشوُد 
آوْته ُمْسَتْضَعًفا فاْختاَن ما َبَذَلْت 

وَلْم َيُضْرها َبذاءاٌت وَتْفــِنيـــُد
ْيِل داِفقًة  َوَخيُرها َكِمياِه النَّ

عطاؤها ما َلُه في الَكْوِن َتْقِييُد 
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من أعالم اللغة والبيان

إمام العربية في عصره
 )جمال الدين بن هشام(

حسناء عبد الحميد الراوي 
كاتبة وباحثة تربوية

المكتبُة  واأثـــرت  حياته،  في  موؤلفاته  بع�ُس  وانت�شرت  االآفـــاق،  �شيُته  مــالأ  رجــل  عن  المقال  هــذا  في  �شاأتحّدث 
في  وتــفــّرد  ــراءات،  ــق وال الفقه  لتدري�س  وت�شّدر  الخم�شين،  على  ــت  اأرب النافعة،  موؤلفاته  من  بكثير  النحوية 
ابن  لولد  مــرة  قــال   - ه�شام  بابن  االإعــجــاب  �شديَد  وكــان   - خلدون  ابــن  اأّن  الّدماميني  �شهد  حتى  والنحو،  اللغة 
 . المغني  على  االأمير  حا�شية  في  كما  عليه«  والقراءُة  لوالدك  التلمذُة  اإال  يمكنه  لم  �شيبويه  عا�س  »لو   : ه�شام 

وقو�عَد �نتظم �شائُرها فوقفنا منه على علم جّم ي�شهد بعلو قْدره 
في هذه �ل�شناعة وُوفور ب�شاعته منها وكاأنه ينحو في طريقته 
و�ّتبعو� م�شطلح  �بن جنّي،  �أثَر  �قتفو�  �لذين  �لمو�شل  �أهل  منحاَة 
تعليمه فاأتى من ذلك ب�شيء عجيب د�لٍّ على قوة ملكته و�طالعه«، 

) تاريخ �بن خلدون ١/٧55( .
بع�س  في  عاِلم  باأنه  و�شفه  فقد  بردي  تغري  بن  يو�شف  �أما 
�لعلوم، لكنه كان �إماَم �لعربية ومالَك زمامها، يقول: » كان عالمًا 

في عدة علوم ال �شيما �لعربية فهو فار�شها ومالُك زمامها«
) �لنجوم �لز�هرة في �أخبار م�شر و�لقاهرة ١3٦/١٠( .

مع  �للغة،  علوم  في  تفّرَده  فذكر  �لع�شقالني  حجر  �بن  �أم��ا 
دماثة  مع  �لتعبير،  وق��درة  �ال���ش��ت��در�ك  وعجيب  �الط��الع  ف��رط 
�لدقيقة،  و�لمباحث  �لغريبة  بالفو�ئد  و�نفرد  و�لتو��شع  �لُخلق 
�لُمفرط،  و�الط��الع  �لبالغ،  و�لتحقيق  �لعجيبة،  و�ال�شتدر�كات 
من  يتمكن  كان  �لتي  �لَمَلكة  �لكالم،  في  �لت�شرف  على  و�القتد�ر 
�لتعبير بها عن مق�شوده  بما يريد، مع �لتو��شع و�لبر، و�ل�شفقة، 

ودماثة �لخلق، ورقة �لقلب،) �لدرر �لكامنة 3٠9/2( .
وكاني باأنه بلغ في �لعلم �شاأو�ً  وفي ذ�ت �ل�شياق �أثنى عليه �ل�شَّ
ر عن مد�ه غيُره، وطار �شيُته في �الآفاق و�نت�شرت موؤلفاُته في  ق�شّ
�لطالع  �لبدر  �لديار،)  �الأقطار، وطارت م�شنفاُته في غالب  �شائر 

بمحا�شن من بعد �لقرن �ل�شابع لل�شوكاني ١/4٠2(. 
�أنه  على  فيه  ت�شنيُفه  يمكن  �شعٍر  على  ه�شام  البن  �أقف  ولم 
له،  ن�شبُتهما  �شّحت  �إن  بيتين  على  وقفُت  و�إنما  محترف،  �شاعر 
�لثامنة  �لمائة  �أعيان  �لدرر �لكامنة في  فهما من �شعر �لحكمة، ) 

. )95/3

نــشـأتــه وطلبـــه للعلـــــم
�لم�شري، جمال  �الأن�شاري  هو عبد �هلل بن يو�شف بن ه�شام 
�هلل  عبد  بن  وعلي  �لمرّحل،  بن  �للطيف  عبَد  �ل�شهاَب  الزم  �لدين، 
�ل�شر�ج،  �بن  عن  �لقر�ء�ت  و�أخ��ذ  �لنحو،  عنهما  و�أخ��ذ  �لتبريزي 
ودر�س �لفقه على تقي �لدين �ل�شبكي، و�أخذ عن جماعة من �لعلماء 
�لحديث،  عنه  �أخذ  �لذي  جماعة  بن  �لدين  بدر  كاالإمام  �الأج��الء، 
و�أبي حيان �الأندل�شي وغيرهم، وتخرج على يده جماعة، منهم �بُنه 
�لدَّجوي  محمد  بن  و�إبر�هيم  �للخمي،  �لدين  وجمال  �لدين،  محب 
�لوعاة  بغية  ر�جع   ( وغيرهم،  َويري  �لنُّ �لدين  وجمال  �لنحوي، 

24٧/١و�شذر�ت �لذهب ٦/292 ( .

ثـنـــاء العلـمــاء عليــــه 
ت�شّلع �بُن ه�شام من علوم �للغة و�الأدب و�لقر�ء�ت، و�لتف�شير، 
علماء  من  جمٌع  عليه  �أثنى  وقد  زمانه،  و�أه��َل  �أقر�َنه  فاق  حتى 
ع�شره، وو�شفوه باأو�شاٍف تدلُّ على �أنه بلغ �لغايَة، وخا�شة في 
علوم �للغة و�لنحو، فقال عنه �بُن خلدون : »و�شل �إلينا بالمغرب 
لهذ� �لعهد من تاأليف رجل من �أهل �شناعة �لعربية من �أهل م�شر 
غاية  على  ��شتولى  �أنه  فيها  كالمه  من  ظهر  ه�شام،  بابن  ُيعرف 
و�أهل  جني  و�بِن  ل�شيبويه  �إال  تح�شل  لم  �ل�شناعة  تلك  مَلكة  من 
طبقتهما، لعظم مَلكته وما �أحاط به من �أ�شول ذلك �لفن وتفاريعه 

وح�شن ت�شّرفه فيه« ) تاريخ �بن خلدون 2٧٨/١( . 
كما �أثنى عليه في �شياق �آخر، فذكر �أنه وجد علَم �لنحو خا�شة 
وعلوَم �للغة عامة ُموؤذنًة باالنقر��س حتى جاء �بُن ه�شام فاأحيا 
علمًا  �أودعه  �لذي  �للبيب«  مغني  بكتابه»  د�ر�َشها،  وجّدد  رميَمها 
مكانة  ه�شام  �بن  وح�ْشب  �للغة،  علوم  في  كعبه  بعلّو  ي�شهُد  جّمًا 
وقدر�ً ما جاء في هذ� �لو�شام �لذي توّجه به �بن خلدون، يقول»وقد 
كادت هذه �ل�شناعة توؤذن بالذهاب ِلما ر�أينا من �لنق�س في �شائر 
لهذه  بالمغرب  �إلينا  وو�شل  �لعمر�ن،  بتناق�س  نائع  و�ل�شّ �لعلوم 
�إلى جمال �لدين بن ه�شام، من  �لع�شور ديو�ٌن من م�شر من�شوٌب 
لًة وتكلم عن  علمائها، ��شتوفى فيه �أحكاَم �الإعر�ب ُمجملًة ومف�شّ
�لحروف و�لمفرد�ت و�لجمل، وحذف ما في �ل�شناعة من �لمتكرر 

في �أكثر �أبو�بها و�شّماه بالمغني في �الإعر�ب .
و�أ�شار �إلى ُنكت �إعر�ب �لقر�آن كلها، و�شبطها باأبو�ب وف�شول 

رسم تخيلي لـ جمال الدين بن هشام
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من أعالم اللغة والبيان

. ويمكن �أن نْلتم�س بع�َس �آثار هذه �ال�شتقاللية �لفكرية في جملة 
من تعليقاته، ومناق�شاته للنحاة �ل�شابقين، بالرغم �أّن �بن ه�شام 
و��شتفاد  كتَبه  طالع  وقد  �الأندل�شي،  حيان  �أبي  تالمذة  من  كان 
يمنْعه  لم  �أنه  غير  �لبدرية«  �للَّمحة  �لم�شمى»  كتابه  و�شرح  منها، 
اأه  خطَّ فقد  ذلك،  موجُب  له  بد�  �إذ�  �آر�ئه  ب  وتعقُّ �نتقاده  من  ذلك 
و��شتدل  فعل،  باأن»حرى«  قوله  في  مالك  �بن  على  �عتر��شه  في 
على ذلك ببيت �أن�شده �للغويون م�شتداًل به على فعليتها، وهو قول 

�الأع�شى : 
ِإن تُقْل  هنَّ  من  بني  عبد  شمٍس

 َفَحرًى َأن يكوَن ذاَك َوَكاَنا
في  ُتز�د  �لباء  �إن  قوله  في  مالك  البن  منت�شر�ً  كذلك  وخّطاأه 

�لحال �لمنفي عامُلها، و�أن�شد:
فما  َرجعت  بخائبٍة  ِركاٌب

ب ُمنتهاها   حكيُم بُن المسيِّ

َومن  يصطبر  لْلعلم يظفـر بنيلــه
 َومن يْخطب اْلَحْسَناء يصبر على اْلَبْذل

فس في طلب اْلعاَل  َومن لم يذّل النَّ
َيِسيـــرا َيــعــش دهــــرًا َطويــــال أخـــا ُذّل

توفي �بُن ه�شام �شنة، ) ٧٦١ه(، ورثاه �بُن نباتة بقوله، ) �لبدر 
�لطالع في محا�شن من بعد �لقرن �ل�شابع ١/4٠2( .
سقى اْبن ِهَشام في الثرى نور َرْحَمة

 تجّر علــى مثــواه ذيل غــمــام
سأروي َلُه من سيرة اْلَمْدح ُمْسنًدا 

 َفَما زلت اروي سيرة اْبن ِهَشام 

مـؤلــفاتـــه 
ذكرت كتُب �لتر�جم �أكثر من خم�شين كتابًا البن ه�شام، بع�شها 
بتحقيق  من�شور  ثالث  وق�شم  مخطوطًا  ز�ل  ما  وبع�شها  مفقود، 
بع�س �لباحثين، ومن �أ�شهرها» مغني �للبيب عن كتب �الأعاريب« 
حا�شية  �إليه  �أ�شاف  وقد  عليه،  �لنا�س  و�أقبل  حياته  في  ��شتهر 
و�شرحًا ل�شو�هده، و » �لتو�شيح على �الألفية« و »رفع �لَخ�شا�شة 
�بن  ت�شريف  تحقيق  في  �لطالب  »ُعمدة  و  �لُخال�شة«  ُق��ر�ء  عن 
 « و  و�لتذييل«  �لتكميل  لكتاب  و�لتف�شيل  »�لتح�شيل  و  �لحاجب« 
»�لجامع  و  و�ل�شغرى«  �لكبرى  �ل�شو�هد  »�شرح  و  �لت�شهيل«  �شرح 
�لكبير« و »�لجامع �ل�شغير« و » �شرح �للَّمحة �لبدرية« الأبي حيان، 
 « و  �ل�شدى«  وبّل  �لندى  »قطر  و  �لدرية،  �لكو�كب  �شرحه  و�شمى 
وغير  �لبردة«  �شرح   « و  �شعاد«  بانت  »�شرح  و  �لذهب«  �شذور 

ذلك، ) ر�جع مقدمة تحقيق كتاب �لمغني ١١/١- ١٦( . 

أثر ابن هشام في الدراسات النحوية
�شابقيهم،  �آر�ء  يرددون  �لذين  �لنُّحاة  من  ه�شام  �بُن  يكن  لم 
وينقلونها كما هي، بل كان ياأخذ ويعطي، ويرّد وينتقد، ويتفّح�ُس 
لها  �شّلم  �شحُتها  له  بد�  فاإن  وروية،  بعقل  �لنُّحاة  من  �شَلفه  �آر�ء 
�لُحّجَة على ذلك وعّزز  ها و�أقام  و�أجازها، و�إن بد� له خطوؤُها ردَّ
�آر�ءه بال�شو�هد �للغوية �لتي تقطع �لُحجة وتقيُم �لدليل على مذهبه 

ابن السراج ابن خلدون

�شهو«  وهو  لعاملها  �لموؤكدة  �الأمثلة  بتلك  وولده  مالك  �بُن 
.  )٦٠٦/١ )�لمغني 

ون�شبه للوهم في مو�شوع �الإ�شناد �للفظي و�أجمل معه في هذ� 
�لوهم �أبا حيان حيث قال معقبًا : » وممن قلد �بَن مالك في هذ� 

�لوهم �أبو حيان « �لمغني ١/٨٧4( .
وذهب �إلى �أبعد من ذلك حيث ن�شَبه �إلى خرق �إجماع �لنحويين 
�لمغني»  في  قال  �لمفرد،  على  تدخل  ال  �لمنقطعة  �أم«   « �أّن  في 
وخرق �بُن مالك في بع�س كتبه �إجماَع �لنحويين فقال ال حاجة 
�إلى تقدير مبتد�أ وزعم �أنه تعطف �لمفرد�ت ك� ) بل(، وقّدرها هنا 
�شاء  �أم  الإبال  هناك  �إن  بع�شهم  بقول  و��شتدل  �لهمزة  دون  ببل 

بالن�شب « )٦٨/١( .

خــاتـمـة
�أّن �بَن ه�شام كان عاِلمًا مو�شوعيًا، لم يقت�شر على  ال يخفى 
فن و�حد، وال على مذهب و�حد، فبالرغم �أنه كان �إمامًا في �للغة 
و�لنحو، فاإنه قد يت�شدر في �لتدري�س في �لفقه �ل�شافعي، ثم �نتقل 
في  م�شاركًا  كان  كما  كذلك،  فيه  وت�شّدر  �لحنبلي  �لمذهب  �إلى 
�أبرُز علماء ع�شره في  له  �أن �شهد  �لقر�آن و�لتف�شير، وح�شبه  علوم 
�لمغرب �شهاد�ٍت جعلته بحق فريَد ع�شره، يقول �بن خلدون» ما 
زلنا ونحن بالمغرب ن�شمع �أنه ظهر بم�شر عاِلم بالعربية يقال له 

�بن ه�شام �أنحى من �شيبويه« .

و��شتدّل  خائبة«  بحاجة  �لتقدير»  �أّن  حيان  �أبو  يرى  بينما 
�بُن ه�شام على ر�أيه �لموؤيِّد البن مالك �لمخاِلف الأبي حيان باآية 

قر�آنية وبيت �شعر و�أدلة لغوية �أخرى، ) مغني �للبيب ١5٠/١( . 
ومن �لم�شائل �لتي ن�شب فيها �بُن ه�شام �أبا حيان �إلى �لغلط، 
عطُف �لخبر على �الإن�شاء، حيث قال : » �أما ما نقله �أبو حيان عن 
�شيبويه فغلط... �إلى �أن قال: فت�شرف �أبو حيان في كالم �ل�شفار 

فوهم فيه وال حجة فيما ذكر �ل�شفار«، ) �لمغني 3٦٠/١(.
حيث  مالك،  البن  وفاء�ً  �لنا�س  �أكثر  من  ه�شام  �بُن  كان  و�إذ� 
من  كان  كما  عليه،  �أبي حيان  �عتر��شات  في  عنه  �لرّد  مَن  �أكثر 
�أكثَر  �لخال�شة  �شرح  فقد  مالك،  �بن  لكتب  خدمًة  �لعلماء  �أكثر 
بع�س  من  ذل��ك  يمنْعه  لم  �أن��ه  غير  �لت�شهيل،  و�شرح  �شرح،  من 
�العتر��شات عليه، فقد ذكر في �لمغني م�شائَل كثيرًة عز�ها البن 
مالك، وكان يناق�ُشه في بع�س �لم�شائل، ويتبعه في بع�شها، وفي 
بع�س �الأحيان َين�شُبه لل�شهو �أو �لوهم، بل و�لخطاأ، ) تاريخ �لنحو 

�لعربي، �س 33٨( .
في  قوُله  للوهم  ون�شبِته  مالك  �بن  على  �عتر��شه  �أمثلة  ومن 
�لخطاأ فاعتر�س عليه  بالغلط  �أر�د  �أنه  �بُن مالك  �لمغني» وتوّهم 
باأنّا متى جّوزنا ذلك عليهم ز�لت �لثقُة بكالمهم و�متنع �أن نثبت 
غلط«  قائله  �إّن  ن��ادر  كل  في  يقال  �أن  الإم��ك��ان  ن��ادر�ً  �شيئًا 

.)٦٦2/١ )�لمغني 
ومثل   «: قال  حيث  لعاملها  �لموؤكدة  حال  في  لل�شهو  ون�شبه 
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معـجمـيـات

محمد اسماعيلي علوي 
جامعة محمد الخامس )المغرب(

ــَجــاَهــاٌت َحــِديَثــٌة اتِّ
ِة َغِويَّ  في ِصَناَعِة الَمَعاِجِم اللُّ

ــِة َغــِة الَعــَرِبيَّ ــٍد ِللُّ َنـْحــَو ِبَنـاِء ُمْعـَجــٍم ُمــَوحَّ

�لكم  هذ�  من  فبالّرغم  و�لهندّية.  ينية  �ل�شّ بها  ونعني  �الإن�شانّية، 
�لعربّية  �لمعاجم  �أّن  منظور  �بن  بين  فقد  �لمعاجم؛  من  �لهائل 
�إذ  بالعك�س،  و�لعك�س  �لو�شع  وح�شن  �لجمع  ح�شن  بين  توّفق  لم 
يقول: »ور�أيت علماءها بين رجلين: �أّما من �أح�شن جمعه فاإّنه لم 
يح�شن و�شعه، ومن �أجاد و�شعه فاإّنه لم يجد جمعه فلم يفد ح�شن 
�لجمع مع �إ�شاءة �لو�شع وال نفعت �إجادة مع رد�ءة �لجمع))). فما 
ع�شى �أن توّفر تلك �لمعاجم �لقديمة))) من �إمكانات لتحديث �للغة 
�لعربّية؟ �إّن قيمَتها �لّتاريخّيَة جديرٌة بالعناية الأّنها تحتوي على 
بحاجات  تفي  ال  �أّنها  يرى  مذكور«  »�إبر�هيم  �أّن  �إاّل  و�فرة.  ماّدة 
تعريفاتها  وبع�س  غام�شة،  �شروحها  الأّن  و�شرور�ته؛  �لع�شر 
دون  �شابقة  معاجم  في  الحقة  معاجم  تن�شخ  ما  وكثيًر�  خاطئة. 
�أن يح�شُرو� �للغَة في  �إلى  �أن تاأتي بجديد. »ولقد �شعى �أ�شحاُبها 
حدود زمانّية ومكانّية. فلم تبق تلك �لمعاجم على �شلة بالحياة 
عن  حّتى  تعّبر  ال  �أ�شبحت  �أن  �إلى  �لمطاف  بها  و�نتهى  و�لّتطور. 
�لع�شر �لذي ُو�شعت فيه«))).  فال�شوؤ�ل �لذي تفر�شه هذه �لمر�جعة 
�ل�شريعة: هل تكون هذه �لمجهود�ت �لجبارة �لتي بذلت و�لتي تبذل 
حتى �الآن لتطوير �ل�شناعة �لمعجمية، كافية الإنقاذ �للغة �لعربّية 
�إلى معجم عربّي تاريخّي  �لحاجة  �أم�ّس  �أّننا في  �أم  �لّتر�جع؟  من 
ُيوّحد معجم هذه �للغة بما يتما�شى مع تطّور �لّرقمة؟  فكيف يمكُن 
�لمعاجم  �شناعة  في  �لحديثة  �لل�شانّية  �لّنظريات  من  �ال�شتفادة 

�للغوّية خا�شة بناء معجم موحد تاريخي للغة �لعربية؟ 
�ل�شناعُة  تف�شح  �أن  �لطبيعي  من  كان  �لحديث،  �لع�شر  في 
�لمعجميُة �لعربيُة �لكال�شيكيُة �لمجاَل للمعجم �لعربي �لحديث، ال 
�شيما بعد �الحتكاك �لذي حدث للثقافة �لعربية �شيا�شًيا و�قت�شادًيا 
بالغرب وح�شارته خالل �لقرون �لثالثية �لما�شية، و�لذي �نعك�س 
�الأولى  �الإ�شار�ت  جاءت  »فقد  �لعربية.  �للغة  على  و�إيجاًبا  �شلًبا 
�لثامن ع�شر  �لقرن  �لعربية في مطلع  �لمعجمية  �ل�شناعة  لتطوير 

)1( ابن منظور »ل�سان العرب«،)2010(، �ص 7
)2(  لقد اأكد الإ�سكندري، اأحمد على قيمة المعاجم القديمة واإن كان فيما م�سى قد �سدد 

النكير عليها لحتوائها على المعربات والدخيالت، وراأى اأنه ل   حاجة اإلى الرجوع اإلى الم�سادر 
الأمهات، لأن المعاجم التي يعتبرها حجة، قد �سجلت رواية كالم العرب. )اأحمد الإ�سكندري، 

�ص234-232.(.
)3(  مذكور، اإبراهيم )1964(، مجمع اللغة في ثالثين �سنة. �ص 61

�لرقمية  �الأنظمة  تطور  بف�شل  �ليوم  �لمعجم  علم  �أ�شبح  لقد 
وحو�شبة �للغة علًما و��شًعا ذ� جو�نب عديدة، و�أ�شبحت له نظريات 
تتناول �أ�ش�َس �شناعته، و�أ�شبحت �لّدر��شاُت �لمعجميُة تحتلُّ حيًز� 
على  �لعلم  هذ�  يقت�شر  ولم  �لحديثة،  �للغوّية  �لّدر��شات  من  كبيًر� 
�شناعة �لمعجم كما كان يغلب على �لجهود �ل�ّشابقة، بل �أ�شبحت 
ُت��وزن  و�شارت  دقيقة،  و�أ�ش�س  لقو�عد  تخ�شع  �ل�شناعة  ه��ذه 
ن�شجه  �أ�شهم في  ومما  �لعلم.  هذ�  ن�شج  تدّل على  ثابتة  بمعايير 
�ل�ّشعوب بلغاتهم  �لعديد من  �لفنِّ لدى  �لّدر��شات حول هذ�  تالقح 
نابعًة  �لعربية  علماء  عند  �لمعجم  �شناعة  كانت  فقد  �لمختلفة، 
�إبد�عات علماء  �إبد�ًعا من  ُعّد  ولذ�  �لعربيِّ دون غيره،  �لّتر�ث  من 
�لمعجم  �شناعة  �أ�شبحت  فقد  �لحا�شر  ع�شرنا  في  �أّما  �لعربّية، 
عالمّيًة �أ�شهم في تطويرها لغوّيون من بالٍد �شّتى ولغاٍت مختلفة. 
�أن  �لعلمّية-  �لّتحوالت  نو�كب  �أن  �شئنا  �إذ�   - �لو�رد  من  يعد  فلم 
من  �للغوّية  �لوحد�ت  تجميع  في  �لمعجميِّ  �لبحث  هدَف  نح�شَر 
متون �لكتب وغيرها، وترتيبها ترتيًبا �شناعًيا بمر�عاة �الأبجدية 
تت�شّمن  عنها  بمعلومات  لغوّية  وح��دة  كل  و�إرف��اق  غيرها،  �أو 

معناها �أو معانيها بما يتي�ّشر وكيفما تي�ّشر. 
�إن �لّتاأليف �لمعجمّي في �لثقافة �لعربية حظي بن�شيٍب و�فٍر 
�نكبَّ  حيث  للهجرة؛  �الأولى  �لقرون  منذ  و�الهتماِم،  �لعنايِة  من 
معاجم  في  �لعربّية  �للغة  جمع  على  �لعرب  �لباحثين  من  �لعديُد 
وهي،  �أ�شا�شّية  مر�جع  ثالثة  من  �نطالًقا  �شة،  ومتخ�شّ عاّمة 
�لجاهلّي.  و�ل�ّشعر  �ل�ّشريفة،  �لّنبوّية  و�الأحاديث  �لكريم،  �لقر�آن 
نف  �ل�شّ ه��ذ�  ر�ئ��د  )١٧5ه(  �لفر�هيدّي  �أحمد  بن  �لخليل  فكان 
�لذي  �لعين«،  »معجم  مبّكر  زمن  في  و�شع  حيث  �لموؤلفات،  من 
لتاأتي  ومو�شوعه،  نهجه  في  ا  �أ�شا�شيًّ مرجًعا  �ليوم  حتى  ماز�ل 
�لخ�شو�س  على  بينها  من  نذكر  �أخ��رى،  عديدة  م�شّنفات  بعده 
احب  لل�شّ و�لمحيط  لالأزهرّي،  و�لّتهذيب  دريد  البن  »�لجمهرة« 
و�لعباب  للجوهرّي،  حاح  و�ل�شّ فار�س،  البن  و�لمجمل  عباد،  بن 
حول  مّما  كثيًر�،  وغيرها  للفيروز�آبادي...،  و�لمحيط  فاني،  لل�شّ
�لمعجم �لعربّي �إلى �شناعة علمّية في �لثقافة �لعربّية، في وقت لم 
ناعة معروفة �أو متد�ولة، �شوى عند �أقدم �لح�شار�ت  تكن هذه �ل�شّ
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حاجة ما�شة �إلى �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها �لل�شانيات عموًما في 
تحليلها للغة، خا�شة �لل�شانيات �لعربية.

2- نحو تطوير حوسبة المعجم العربي 
لقد ��شتطاعت �لدر��شات �لل�شانية تحقيق تقّدم ملمو�س ظهرت 
نتائجه على �شكل معاجم �آلية قابلة لال�شتعمال �لعادي من جهة 
على  �لعربي  �لمعجم  حو�شبُة  ت�شاعد  �إذ  و�لمتعلمين؛  �لباحثين 
ت�شهيل معجمية �لر�شيد �للغوي �لعربي �لثرّي بحافظاٍت برمجيٍة 
حيث  من  �لمن�شودة،  �لمعجمية  �الأغر��س  وفق  للت�شيير  جاهزٍة 
�ل�شوتي،  �للغوي  و�لتوزع  �لداللي  و�لتعّدد  و�لو�شف  �الإح�شاء 
و�لمجاالت  �ال�شطالحي  �أو  �لبالغي  �أو  �لنحوي  �أو  �ل�شرفي  �أو 
�الإبالغية و�الت�شالية))).  فحو�شبة معجم �للغة �لعربية دليل �آخر 
�لمعجم،  �شعيد  على  �الآلية  للمعالجة  �لعربية  �للغة  »قابلية  على 
�شياقات  في  لالنخر�ط  �للغة  هذه  قابلية  على  �آخ��ر  دليل  وهو 
قابلة  �لعربية  �أن  يو�شح  دليل  وهذ�  �اللكترونية«))).  �لمعا�شرة 
للتطوير، وقابلة الأن ت�شتفيد من م�شتجد�ت �لدر�س �لل�شاني �لحديث 
مفاهيمها  من  �الإف��ادة  ناحية  ومن  �لديد�كتيكية،  �لناحية  من 

لتدري�س  وفهم م�شتوياتها 
و�شع  ��شتطاعو�  �لذين  �لباحثين  �أبرز  من  علي«  »نبيل  ويعدُّ 
هذ�  في  �أ�شدر  وقد  �لعربية«.  �للغة  »لمعالجة  معلومياتي  نموذج 
�إ�شافة  �لعربية  �للغة  �ل�شاأن كتابا هاما ت�شمن ت�شوره لمعالجة 
�لتي  �لدولية  و�لموؤتمر�ت  �لندو�ت  من  �لعديد  في  م�شاركته  �إلى 
�نعقدت حول �لل�شانيات �لحا�شوبية. فقام باإبر�ز خ�شائ�س �للغة 
طبيعية  لغة  �لعربية  �للغة  �أن  موؤد�ها  فكرة  �إلى  وخل�س  �لعربية 
�للغات  ك�شاأن  ذلك  في  �شاأنها  �الآلية  و�لمعالجة  للحو�شبة  قابلة 

�لطبيعية �الأخرى. 
تبد�أ  �أن  �لعربية يجب  للغة  �آلية  لبناء معاجم  �أّية محاولة  �إّن 
�للغة، فالل�شانياُت - كما يقول  لنظام هذه  �لل�شاني  �لو�شف  من 

)7(  عبد اهلل اأبو الهيف )2004( »م�ستقبل اللغة العربية: حو�سبة المعجم العربي وم�سكالته 
اللغوية والتقنية«، �ص: 114.

)٨( �سديقي، عبد الوهاب »الل�سانيات وتدري�ص اللغة العربية«، 2011، �ص:75.

وتتبعو�  ر�فقو�  �لذين  �لعرب،  و�لباحثين  �لعلماء  من  ثلٍة  يد  على 
�لعالم  على  و�لبريطانيَة  و�اليطاليَة  �لفرن�شيَة  �لحمالِت  كثب  عن 

�لعربي، خالل هذه �لمّدة من �لتاريخ«))).  
ويوؤكد �لباحُث »�أحمد �شفيق �لخطيب« )ع�شو �شرف في مجمع 
حيويًة  كانت  �لم�شت�شرقين  �أعمال  »�أّن  ب��االأردن(،  �لعربية  �للغة 
وبناءًة في تطوير �ل�شناعة �لمعجمية �لعربية، بما �ّت�شمت به من 
منهجية علمية في �لبحث و�لتدقيق و�لتحقيق، ومر�جعة �الأ�شول، 
وخا�شة في ��شتقر�ء �آالف �لكلمات �لم�شتعملة بعد ع�شر و��شعي 
�لمعاجم، و��شتخال�س معانيها، فكان هوؤالء �لم�شت�شرُقون �لقدوَة 

�لح�شنَة للرو�د من �لمعجميين �لعرب �لمجددين«))). 

1- اللسانيات وصناعة المعاجم اللغوية
وما  ودر��شات،  �أبحاث  من  �لعربية  �لل�شانيات  ر�كمته  ما  �إن 
�لل�شانية،  �لنظريات  تطوير  في  �أث��رت  نوعية  نتائج  من  حققته 
�ل�شوتية و�لمعجمية، و�لداللية، و�لتد�ولية... ويكفي هنا �أن نذكر 
ما  �إلى  �لر�مي  �لفهري«  �لفا�شي  �لقادر  »عبد  �لدكتور  بم�شروع 
ي�شميه بناء و�شف ن�شقي �شامل للغة �لعربية، وبم�شروع �لدكتور 
�لوظيفي،  �لعربية  �للغة  نحو  بناء  �إلي  �لر�مي  �لمتوكل«  »�أحمد 
بين  �لنجاح  من  بكثير  تز�وج  �أن  ��شتطاعت  عربيٌة  �أعماٌل  وهي 
�الأبحاث  من  كبير  عدد  جانب  �إلى  و�لخا�س))).   �لعام  �لبعدين 
�شملت  �لعربية،  �للغة  من  متعددة  ظو�هر  و�شف  ��شتهدفت  �لتي 
�أن  �إال  و�لتد�وَل.  و�لدِّاللَة  و�لتركيَب  و�ل�شرَف  و�الأ�شو�ِت  �لمعجَم  
هذه �الأعمال لم ُيعمد �إلى تطبيقها على �لرغم من قيمتها �لعلمية 
بنائه  وكيفية  �لذهني  �لمعجم  �لحديث عن  تّم  ما  فكثيًر�  �لعالية. 
�لم�شائل  من  ذلك  غير  �إل��ى  د�خله،  �لمعلومات  تمثيل  وطريقة 
معجم  بناء  في  �ل�شروع  �إلى  يبادر  لم  �أح��ًد�  ولكن  به،  �لمتعلقة 
�أننا الزلنا ال نملك معجًما جديًد� يمثل  �لقبيل. و�لنتيجة  من هذ� 
في  �ليوم  �لمعجمية  فال�شناعة  �لمعجمية.  �لعربي  �لمتكّلم  لقدرة 

)4(  ال�سالوي، محمد اأديب )2015( »اللغة العربية وال�سراعات المتداخلة«، �ص: 39
)5(  نف�سه، �ص: 39

)6(  غلفان، م�سطفى »الل�سانيات العربية - اأ�سئلة المنهج-«، �ص: 34.

معـجمـيـات

في �لع�شر �لحديث، يالحظ �أّن �لمعاجم �لعربية، قديمها وحديثها 
ورغم تطورها �لكمي و�لنوعي، ماز�لت في حاجة ما�شة �إلى و�شع 
جديد، يالئم ع�شر �لعولمة ماز�لت في حاجة �إلى ت�شحيح وتنقيح 
وتو�شيح حتى تكون و�فية بالغر�س وي�شتفاد منها. فهي في نظر 
بع�س �لعلماء، ماز�لت عاجزة عن �لو�شول �إلى �لهدف، قا�شرة عن 
�لعلوم  ة في  ير�د منها من �شحة ودقة وجالء، خا�شّ بما  �لوفاء 
و�ل�شناعات و�لفنون و�الآد�ب. فبالرغم من �أقدمية �لمعجم �لعربي 
و�ت�شاعه و�شموليته، ماز�ل يعاني من �لعديد من �ل�شلبيات، كونه 
ثم  �شديد.  بتقيد  بع�س  عن  بع�شه  ينقل  مملة،  قاعدة  على  �شار 
�لعربي  �لمعجم  ُتف�ّشر في  �لمعاجم ماز�لت  �إّن بع�س كلمات هذه 
تف�شيًر� ال ُيفهم، كما تف�ّشر �لكلمات تف�شيًر� دورًيا، �أو تف�ّشر بكلمات 

ا.  �أ�شّد غمو�شً
�لمعنى  لتو�شيح  باأمثلة  �لعربية  �لمعاجم  غالبية  تاأتي  فال 
�ل�شفة  بين  يفرق  ال  وبع�شها  �الأفعال،  �شيغ  من  �لكثير  وتغفل 

و�ال�شم.

محّمد �لحّنا�س - هي وحدها �لقادرة على �إعطاء �لو�شف �ل�شحيح 
لنظام �للغة؛ وذلك الأّنها تتبع �لعملية �الإبد�عية �للغوية في �أ�شلها 
لتبني لها بذلك قو�عد �شورية قادرة على توليد �شائر بنيات �للغة، 
�ل�شدد،  �لل�شانية عن كفاءة عالية في هذ�  �لدر��شات  وقد برهنت 
�ال�شتر�ك في هذ� �النجاز،  �لمعلوميات في  لكن هذ� ال يلغي دور 
فقد �أ�شبح يفر�س في �لل�شاني تمّكنه من �لقو�عد �الأ�شا�شية الأنظمة 
�لمعلوميات �لمعا�شرة؛ ذلك الأّنها �أد�ة فّعالة تدفع بالل�شاني �إلى 
كّله  هذ�  �للغة،  لنظام  �الآلية  �لمعالجة  لغاية  �قتر�حاته  تكييف 
�أجل  من  �لعرب  و�لحا�شوبيين  �لل�شانيين  بين  �لتعاون  �إلى  يدعو 

بناء معاجم �آلية للنظام �للغوي �لعربي))). 

ي�شارك  �لمعجمي،  �لمجال  في  كمية  نه�شة  �أمام  �ليوم  �إننا 
و�لجامعات  و�لكتاب  و�لعلماء  و�لخبر�ء  �لفقهاء  �إذكائها  في 
و�الأكاديميات ومجامع �للغة �لعربية في �لقاهرة ودم�شق وبغد�د 
�لمكتبة  �لتعريب بالرباط، حيث تحت�شن  وعمان، ومكتب تن�شيق 
و�لمتخ�ش�شة،  �لعاّمة  �لمعاجم  مئاِت  بل  ع�شر�ٍت،  �ليوم  �لعربية 
بع�شها و�شع بمناهج علمية متطّورة وبع�شها �الآخر ��شتفاد من 
ذلك  يكفي  فهل  �لعربي.  �لمعجم  �شناعة  في  �لمتر�كمة  �لتجارب 
�لعمل  �شاحة  �إلى  و�إعادتها  �لتر�جع،  من  �لعربية  �للغة  الإنقاذ 
�لعلمي في �لمد�ر�س و�لجامعات و�لمعاهد و�الإد�ر�ت و�لمقاوالت، 
بو�شفها لغًة ت�شتجيب لمتطلبات �لعولمة و�شروطها �لمو�شوعية؟. 
وبالنظر �إلى �لتطور�ت �لمتالحقة �لتي عرفتها �ل�شناعة �لمعجمية 

)9(  محّمد الحّنا�ص »م�سروع نظرية حا�سوب« ل�سانية في بناء معاجم اآلية. �ص: 41.
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وقفات نحوية

حـــسـن الّربيــح 

الُجمُل اّلتي ال َمحلَّ َلها ِمَن اإلْعَراِب أْنُموَذًجا

تمثال الخليل

اْضِطَراُب الُمْصَطَلِح
حــويِّ  النَّ

�لّدر��شّية... ��شتر�ُك  َبيَن �لمر�حِل  �لّتدّرِج و�لّتكامِل  �لّنحِو، و�فتقاِد 
�الأو�َشِط،  �ل�ّشرِق  ُبحوِث  �أَُخَر(. مجّلُة  َمَع علوٍم  �لّنحوّي  �لم�شطَلِح 
ع: 4٨. �شامح كمال �ل�ّشيد ح�شن، �لّرطانُة �ال�شطالحّيُة و�لم�شطلُح 

، �س: 24٧. �لّنحويُّ
ولنا �أْن ن�ْشاأَل: �أَلي�َس �الإعر�ُب في �للُّغِة يعني �الإبانَة و�لُو�شوَح؟

فَكيَف ُهَو ِحيَن دَخَل في �لّنحِو، ور�َح في م�شاِرِب �لّنحاِة َحّتى 
�أَ�شبَح ُمبَهًما؟

َحّتى  �لقديمِة  �لُكتِب  في  �الإع��ر�ِب  َمفهوِم  تبلُوِر  ُمتابعَة  �إِنَّ 
لي  ُق��درَة  ال  كبيًر�  ُجهًد�  يتطلَُّب  �لَحديثِة  �لّدر��شاِت  في  و�شوِلِه 
يِل َمجاٌل لفتِح  ُه َمو�شوٌع جديٌر باالهتماِم، فِفي �لّتفا�شِ َعَليِه، ولكنَّ
ًة في �الآر�ء  �ُس ِمن ِخالِلها �لّلغُة، وخا�شّ نافذٍة نحوّيٍة جديدٍة تَتنفَّ
�لقديِم، وَلي�َس لي في  �لُلّغوّي  �ل�ّشائِد في تر�ِثنا  �ّلتي خرَجْت َعلى 

بُر �لق�شيُر. ��شتْق�شاِئها �إال �ل�ّشبُر �لَي�شيُر، و�ل�شَّ
ِمن  �الإعر�ِب(،  ِمَن  َلها  َمحّل  ال  )جمٌل  �ال�شطالحيُة:  و�لعبارُة 

بًر�.  َهذ� �لّنوِع �ّلذي يتطلَُّب �َشبًر� و�شَ
ُل َمن �شاَغ َهذ� �لم�شطلَح؟ وما �ّلذي يْق�شدوَنُه ِمْن َهذه  فَمن �أوَّ

؟ �لعبارِة؟ وهْل ُهَو محلُّ َقبوٍل تامٍّ
وُهَو   ، نْحويٍّ كتاٍب  �أقَدُم  ُهَو  ١٨٠ه�(  )ت  ل�شيَبويِه  )�لكتاُب( 
�إحياٌء لعلِم �لخِليِل بِن �أحمَد �لفر�هيِديِّ )ت ١٧5ه�( َعلى حدِّ تعبيِر 
ُق �إلى تحديِد �لُم�شطلِح �لّنحويِّ  �شيبويِه نف�ِشِه، َلْم َيُكِن �لكتاُب يَتَطرَّ
وتعِريِفِه بَقدِر ما كاَن َي�شرُحُه، وَي�شتِفي�ُس في ِذكِر �ل�ّشو�هِد َعَليِه، 
ِمن ُهنا كاَن ِلز�ًما َعلى �لباِحِث �أْن ي�ْشتق�شَي �لكتاَب لَفرِز �لُم�شطلِح 

�لّنحويِّ و��ْشتنتاِجِه ِمْن ِخالِل �الأمثلِة.
ود.  �لو�ئلي،  ليُث  د.  �لِعر�قياِن  �لباِحثاِن  ِب��ِه  ق��اَم  ما  وَه��ذ� 
في  �الإع��ر�ِب  »َمفهوِم  بُعنو�ِن:  مطّوٍل  بحٍث  في  �لّزبيدي  �شالُم 
بالَمعنى«،  و�رِتباِطِه  �لَكالِم  َتحليِل  في  در��شُة  �شيبويِه:  ِكتاِب 
�شيبويِه  ِعْنَد  �الإع��ر�ِب  )مفُهوُم  �الآتية:  �لنَّتيجِة  �إلى  ال  تو�شَّ وَقْد 
َد  مقا�شِ ُتظِهُر  �ِشياقّيٌة  ترِكيبّيٌة  عالقٌة  �أّنه  َف  ُيو�شَ �أْن  ِمن  �أقرُب 
�لمتكلِّميَن، وللُمَتكلِّم �أثُره �لّرئي�ُس في �لّتغيير�ِت �الإعر�بيِِّة، �إْذ ِهَي 

بّوابٌة ِلألْسئلِة
وٍح  �لم�شَطلُح في دالَلِتِه �لعاّمِة: )لفٌظ علِميٌّ ُيوؤّدي �لَمْعنى بو�شُ
د  . وَيتَّفُق َعَليِه ُعلماُء ِعلٍم ِمَن �لعلوِم، �أَْو َفنٍّ ِمَن �لُفنوِن(. ُمحمَّ تامٍّ
�س:  ج:2،  �لّلغِة،  ُعلوِم  في  ُل  �لُمف�شَّ �لُمعَجُم  و�آَخ��روَن،  �لّتوْنجّي 

.5٨9
فيِه  ُي�شتَرُط  َحيُث  علٍم،  �أيِّ  في  �لُم�شطلِح  وظيفُة  ِه��َي  ِتْلَك 
طر�ٍب في ��شِتعماِلِه، وال  �لُو�شوُح ُدوَن ُغمو�ٍس في ُمفرد�ِتِه، �أَِو ��شْ
عيًفا  ُبدَّ مِن �ّتفاِق �أهِل َذِلَك �لِعلِم في َجوهِرِه، و�إاّل كاَن ُم�شطَلًحا �شَ

َم�شيُره �لفناُء.
ها ِبُحكِم  َل َبع�شُ و�لّنحُو كاأّي علٍم كُثرْت فيِه �لُم�شطَلحاُت، وَتبدَّ
�لّتطوِر ِللدر�ِس �لّنحوّي، وبقَي ِمْنها ما بقَي، و�أُهِمَل ِمْنها ما �أُهِمَل 

في ُتر�ِثنا �لّلَغوّي.

َهِذِه ُمحاولٌة ِلالقِتراِب ِمَن الُمصطَلِح الّنحويِّ
�لُم�شطلِح  ُمفرد�ِت  في  و�لنَّظِر  �الأ�ْشئلِة،  َعر�ِس  ِخ��الِل  ِمْن   
�ال�ِشتعماِل  َمنِطِق  بَح�شِب  �لدِّالالِت  َهِذِه  �نِطباِق  وَمدى  ودالالِتها، 
، و�الْحتكاِم �إلى �لّنحِو نْف�ِشِه ُممثَّاًل في �الآر�ِء �لَمبُثوثِة في  �لّلغويِّ
�لُكتِب، وَبْع�ِس �لّدر��شاِت �لحِديثِة، و�شاأقُف َعلى مثاٍل و�ِحٍد لَهِذِه 

�لّظاِهرِة.
طِرُب �لُم�شطَلُح �لّنحويُّ ِحيَن َيظهُر �لِخالُف َبيَن �لّنحاِة في  ي�شْ
َيمَتِنُع ُدخوُلُه، وكَذِلَك  �لم�شَطلِح، وما  َهذ�  مَن  َيدُخُل �شِ تحديِد ما 
وَهذ�  �أْخرى،  �إلى  َنحوّيٍة  َمدر�شٍة  ِمن  نْف�ِشها  �لّت�شميِة  �ْختالِف  في 
�لقاِئِم  ِللّتطّوِر  عٌة  خا�شِ �لّنحوّي  �لُم�شطلِح  َن�شاأَة  �أنَّ  لنا  ُد  ُيوؤكِّ ما 
َعلى �لّت�شذيِب و�الإ�شافِة وتغييِر �لُم�شّمى، وحيَن ُي�شاُغ �لُم�شطَلُح 
ا، فاإنَّ �إْطالَقُه ال َيتنا�َشُب َمَع حيوّيِة َبْع�س �لُجمِل ومجاز�ِتها،  َحرفيًّ
وَقْد ال َيدلُّ ِداللًة دقيقًة َعلى �لمْعنى، فتْظَهُر ��شتثناء�ٌت ُهنا، و�ُشذوٌذ 

َعِن �لُم�شطلِح ُهناَك و�الأمِثلُة في َهذ� كثيرٌة.
خل�َس �لّدكتوُر �شامُح كمال في ِدر��شِته َعِن ��شِطر�ِب �لُم�شطلِح 
ِع ُدرو�ِس  �لّنحوّي �إلى �أ�شباٍب هَي: )نتيجًة لوجوِد �لع�شو�ئّيِة في و�شْ
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طه  ت:  �لُمقّدمة،  لها،  محلَّ  ال  و�لّتي  �الإع��ر�ِب  ِمَن  محلٌّ  َلها  �ّلتي 
مح�شن عبد�لّرحمن، �س: 42٦، 42٧.

تعلَّمنا في �لُمد�ر�ِس �أنَّ �لُجمَل �ّلتي ال محلَّ َلها ِمَن �الإعر�ب ِهَي 
�لُجمُل �لَّتي ال ُيمكُن تاأويُلها بُمفرٍد، بَعك�ِس �لُجمل �ّلتي َلها َمحلٌّ 

ُل بالُمفرِد. ِمَن �الإعر�ب ِتْلَك �ّلتي ُتوؤوَّ
لِة و�لُجملِة �لو�شفّيِة  وَهَكذ� يِتمُّ �لّتفريُق َبيَن َذِلَك في ُجملِة �ل�شّ

َعلى �شبيِل �لِمثاِل:
مرْرُت برجٍل ي�شحُك، فالجملُة �لو�شفّيُة )َي�شحُك( في محلِّ جرٍّ 
َلها: برُجٍل �شاحٍك، َفِهَي ُجملة َلها  �شفًة لرُجٍل، وِمَن �لُممِكِن �أن نوؤوِّ

محلٌّ ِمَن �الإعر�ِب.
تاأويُلها  ُيمكُن  ال  لِة  �ل�شّ فُجملُة  َي�شحُك،  �ّلذي  بالّرجِل  مرْرُت 
بالُمفرِد هَكذ�: )�ّلذي �شاِحٌك(، َفِهَي ال محلَّ َلها ِمَن �الإعر�ِب َعلى 

ا. َهذ� �لمقيا�ِس، وبالتالي َفِهَي ال تاأُخُذ ُحكًما �إعر�بيًّ
َهذ� تو�شيٌح تقريبيٌّ لَمْعنى )جملٌة ال َمحلَّ َلها ِمَن �الإعر�ِب(.

لْن �أُعدَِّد �لجمَل �ّلتي ال محلَّ َلها ِمَن �الإعر�ِب َفِهَي مذكورٌة في 

�لعالمِة  �لَمْعنى الإْظهاِر  �لعاِمِل و�لُمَتكلِِّم، ومر�عاِة  ��شتر�ِك  عمليُة 
�الإعر�بّيِة �لمنا�ِشبِة(. مجّلُة �لكلّيِة �الإ�شالمّيِة �لجاِمعة، �لّنجف، ع: 

4١، مجلد:١، ١99٧م.
ولكْن هِل �لُمر�ُد بُجمٍل ال َمحلَّ َلها ِمَن �الإعر�ِب �أْي ال محلَّ َلها 

ِمَن �لَمعنى؟!
على ِضفاِف الجواِب

ٍر  متاأخِّ وق��ٍت  في  �أج���ز�وؤُُه  عْت  وُجمِّ �لُجمِل،  ُم�شطلُح  يَغ  �شِ
�لنُّحاة  ِعْنَد  َيُكْن متد�واًل  �لهجرّي، وَلْم  �لّثامٍن  �لقرٍن  وتحديًد� في 
، ولكْن ال يعِني َهذ� �أنَّ �لَم�شاألَة َغيُر ُمثاَرٍة ِمْن  �لُقدماِء ب�شكٍل جليٍّ
مَن ُف�شوِل �لّنحِو �لُمتفّرقِة،  َقْبُل، فاالآر�ُء فيها ُمتناِثرٌة في �لُكتِب �شِ
َعلى  �لم�شاألُة  َه��ِذِه  ظهرْت  �لّنحو  م�شنَّفاِت  في  �لّتو�ّشِع  وب�شبِب 
ُده لنا د. طه ُمح�شن عبُد �لّرحمِن َحيُث َيقوُل:  �ل�ّشطِح، وَهذ� ما ُيوؤكِّ
)لم ُيفرْد �أحٌد ِمَن �لّنحاِة - فيما �أعلُم - َقْبَل �لُمر�دّي )ت ٧49ه�( 
ًفا يْبحُث فيِه �لُجمَل؛ �إذ َلْم �أِجد ما ُي�شيُر �إلى َذِلَك، كما َلْم َي�شْل  ُم�شنَّ
(. �لُجمُل  �ّلتي تْبحُث �لمو�شوَع ُم�شتقالًّ �إلينا �شيٌء ِمَن �لُم�شنَّفاِت 

وقفات نحوية

فسقى بالَدَك - َغيَر ُمفسِدها
َصوُب الَغماِم، وِديــمـٌة َتهـمــي

ا جملًة  َهِذِه �لجملُة �الحتر�زيُة )غير مف�شدها(، �لّتي تعدُّ نحويًّ
ال محلَّ َلها ِمَن �الإعر�ِب، َفِهَي معتِر�شٌة َبيَن �لمفعوِل ِبِه و�لفاعِل، 
دِّ وُهَو �لخر�ُب، فبقاوؤُها  َل َمْعنى �لخيِر �إلى �ل�شِّ لو تمَّ حذُفها لتحوَّ
�ال�شتغناُء  ُيمكُن  وال  �لمعنى،  الإبانِة  �شروريٌّ  �ل�ّشعرّي  �لَبْيِت  في 
عو� َلها َهذ� �لم�شطلَح  َعْنُها. وَهَكذ� �لحاُل في بقّيِة �لُجمِل �ّلتي و�شَ
توؤدِّي  ها  �أنَّ وبما  ياِق،  �ل�شِّ في  َمْعًنى  ُت�شفي  جمٌل  َفِهَي  �لمبَهَم، 
�أَلي�َس  غيِرها،  َعْن  يمّيُزها  �ّلذي  �الإعر�ِب  ِمَن  ن�شيٌب  فلها  وظيفًة 

�الإعر�ُب فرَع �لمعنى؟

تواُشُج اإلعراِب والَمعنى
�شّماه:  باًبا  �لخ�شائ�ِس  كتاِبه  في  )392ه���(  جنِّي  �بُن  �أفرَد 
َف  ه عرَّ ًد� َهذ� �لّتالزَم، كما �أنَّ )في تجاذِب �لمعاني و�الإعر�ِب( موؤكِّ
َك �إذ�  �الإعر�َب وقاَل: »هو �الإبانُة َعِن �لمعاِني باالألفاِظ، �أال َترى �أنَّ
�أحِدِهما  برفِع  عِلمَت  �أبوُه،  �شعيًد�  و�شكَر  �أباُه،  �شعيٌد  �أكرَم  �شمعَت: 
ون�شِب �الآخِر �لفاعَل ِمَن �لمفعوِل، ولو كاَن �لكالُم �َشرًجا )نوًعا( 
�بُن جّني، �لخ�شاِئ�س، ت:  �أحُدهما من �شاحِبه«.  و�حًد� ال�شُتبِهَم 

محّمد علّي �لّنجار، ج: ١، �س: 35.
�بُن جنِّي جعَل �الإبانَة َعِن �لمعاني ُعن�شًر� مهًما في �لّتعريِف، 
فقْط،  �لعالمِة  �إظهاِر  َعلى  �الإعر�ِب  �قت�شاَر مفهوِم  �أنَّ  َيعني  وَهذ� 

كتِب �لّنحِو َعلى �ختالِف في عدِدها هل ِهَي �ثنتا ع�ْشرَة كما يذهُب 
ل�شاِن  من  َرِب  �ل�شَّ )�رت�شاِف  في  )ت٧45ه�(  �الأندل�شّي  حّياَن  �أبو 
�لَعَرب(، �أم ِهَي �شبٌع كما يذَهُب �بُن ه�شاَم )ت ٧٦١ه�( في )ُمغني 

�لّلبيِب(؟
وُهناَك �ختالٌف �آخُر في �عتباِر َبْع�ِس َهِذِه �لجمِل �شمَن �لُجمل 
ال  لعالٍم  ر�أًيا  يوِرُد  ه�شاَم  �بُن  فَهذ�  �الإع��ر�ِب،  ِمَن  محلٌّ  َلها  �ّلتي 
�لّر�أِي  َهذ�  يذهُب �شاحُب  َحيُث  �لمو�شوِل،  �شلِة  في جملِة  يذُكُره 
ه�شاَم  �بَن  لكنَّ  �الإع��ر�ِب،  ِمَن  محلٌّ  َلها  �لمو�شوِل  لَة  �شِ �أنَّ  �إلى 
رفٍع،  ِع  مو�شِ في  فاّلذي  �أبوه«،  قاَم  �ّلذي  »جاَء   ...( معه:  يختِلُف 
ُه كاَن ُيلّقُن �أ�شحاَبه �أْن  ِهم �أنَّ و�ل�شلُة ال محلَّ لها، وبَلغِني َعْن بع�شِ
هما ككِلمٍة  ا باأنَّ ِع َكذ�؛ ُمحتجًّ يقوُلو�: �إنَّ �لمو�شوَل و�شلَتُه في مو�شِ
ت:  �للبيِب،  مغِني  ه�شام،  �بُن  �إلخ(.  لَك..  ْمُت  قدَّ ما  و�لحقُّ  و�ِحدٍة، 

محّمد محيي �لّدين عبد �لحميد، ج: 2، �س: 4٠9.
فَهذ� مثاٌل و�حٌد َعلى �الختالِف في ُجملة �شلِة �لمو�شوِل، ومَن 
�الأخرى  �لجمِل  �إعر�ِب  في  ُمْختلفٍة  �آر�ٍء  َعلى  �شنَقُع  نا  �أنَّ �لُمحتمِل 
�لّتف�شيرّيِة،  و�لُجملِة  �لق�شِم،  ج��و�ِب  وُجملِة  دِة؛  �لموؤكِّ كالُجملِة 
�الختالَف  َهذ�  �أنَّ  �إاّل  �لبحِث،  في  ْعنا  تو�شَّ لو  �البتد�ئيِة  و�لجملِة 
بِع فاإنَّ  ُيناِق�ُس �أجز�َء �لُم�شطلِح، وال يرُف�ُس �لُم�شطلَح نف�َشُه، وبالطَّ
ها وتحقيِقها �إلى  َهِذِه �الآر�َء �لُمْختِلفَة َبيَن �لّنحاِة تحتاُج في فح�شِ
)وقوِف �شحيٍح �شاَع في �لتُّرِب خاتُمُه(، و�أنا ال َي�شغُلني �لبحُث َعِن 
�لَقبوِل  َبيَن  �لُمناق�شاِت  َهِذِه  مثِل  وجوُد  ولكْن  ائعِة،  �ل�شّ �لخو�ِتِم 
و�لّردِّ في �أجز�ِء �لُم�شطلِح ينبئ َعْن �أنَّ ور�َء �الأكّمِة ما ور�َءها ِمن 
َفَقْد ُتعيُد �لّنظَر في  َلْم ُتزلزْل كياَن َهذ� �لُم�شطلِح،  �إْن  �آر�َء نحوّيٍة 

ُم�شّماُه �العتبارّي. 
مَن �ِشياِق �لّتركيِب تقوُم َعلى ِخدمِة �لَمْعنى  للجملِة وظيفٌة �شِ
في  نقبُل  فَكيَف  كبيٌر،  تالزٌم  بيَنُهما  و�لَمْعنى  و�الإع��ر�ُب   ، �لعامِّ
وظيفَتها،  �أّدْت  وَقْد  �الإع��ر�ِب(  ِمَن  َلها  َمحلَّ  )ال  م�شَطَلَح  �لُجملة 

بدليِل لو تمَّ حذُفها الختَلَف �لَمْعنى َعِن �ل�ّشابِق؟!
و�أقوى دليٍل َعلى َهذ� بيُت َطرفَة بِن �لعبِد �ل�ّشهيُر: 
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ُم�شتنتًجا،  �لجطالوي  �لهادي  �لّدكتوُر  �أ�شاَر  وَقْد  ُكلَّها،  �لم�شطلِح 
َفقاَل:

د  »وَلعلَّ ِمن �أبرِز ما نذُكُرُه في َهذ� �لمقاِم �أنَّ �أبا �لعالِء َلْم يتقيَّ
�لّنظريِّ  �لّثنائِيّ  بالتق�شيِم  َتّماٍم  �أبي  ل�ِشْعِر  �لّنحويِة  مبا�َشرِتِه  في 
َلُه محلٌّ  �لُجمل ما  ِمَن  �أنَّ  �لَعَرِب؛ فُهم يروَن  ِعْنَد  بِة  �لمركَّ ِللجملِة 

ِمَن �الإعر�ب، ومْنها ما َلي�َس َلُه محلٌّ ِمَن �الإعر�ب.
�لّتق�شيِم �شًدى في عمِلِه؛ فجميُع �لُجمِل  نا ال نجد لَهذ�  �أنَّ غير 
ُيوؤتى  ما  �إنَّ �أنَّ كلَّ جملٍة  �أ�شا�ِس  ِعْنَدُه ذ�ُت محلٍّ ِمَن �الإعر�ب، َعلى 

. ِبها في �لحقيقِة لتوؤدِّي وظيفًة ُمهّمًة في �لكالِم �لب�شريِّ
َلْم  بِة  �لمركَّ �لجملِة  مفهوِم  في  تعديٌل  ُيقاُل-  و�لحقُّ   - وَهذ� 
خ�شاِئ�ُس  �لجطالوي،  �لهادي  حديًثا.  �إاّل  �لَعَربّي  �لّنحُو  ي�شهْدُه 

�ل�ّشروِح �لَعَربّية َعلى ديو�ن �أبي تمام، �س: ١49.
محلِِّه،  في  َيكوُن  َقْد  �لَمعّرّي  ر�أِي  ك�ْشِف  في  �ال�شتنتاُج  َهذ� 
ولكّن �لّتق�شيَم �لّثنائّي ِللجملِة َلْم يتحدَّد َبعُد في مو�شوٍع ُم�شتقلٍّ 
�لّدكتوُر  �أ�شاَر  كما  ٧49ه�(  )ت  �لُمر�دي  ِعْنَد  �إال  �لّنحو  كُتٍب  ِمن 
لَهذ�  عنو�ًنا  �لَمعّريُّ  �أف��َرَد  ولو  َقْبُل،  ِمْن  �لّرحمن  عبد  ُمح�شن  طه 
ا ال َلب�َس فيِه، ومع َذِلَك ال ن�شتْبعُد رْف�َس  �لُم�شطَلِح لكاَن ر�أُيُه جليًّ
تُكْن �شمَن  َلْم  ِرِه  �لم�شاألَة في ع�شْ �أنَّ  ِللم�شطَلِح، �شحيٌح  �لَمعّريِّ 
عًة، وتِرُد �شمَن �لّتعليقاِت و�ل�ّشروِح  �لّت�شنيِف، ولكنَّها كاَنْت ُموزَّ

�إذ� لِزَم �الأمُر.

ْو جزًما، مفهوٌم ناِق�ٌس ما َلْم  �أَِو �لبحِث َعِن �لحالِة رفًعا �أَْو ن�شًبا �أَ
يه �أّيُة جملٍة. ن�شِع �عتباًر� ِللَمْعنى �ّلذي توؤدِّ

َلها  محلَّ  )ال  قاُلو�:  حينما  �أخرى  مقا�شُد  ِلالإعر�ٍب  هل  ولكْن 
ِمَن �الإعر�ب(؟

�للَذيِن  �لّزبيدي،  �لو�ئلي، ود. �شالم  د. ليث  �إلى بحِث  بالعودِة 
�أربعِة  �إلى  ال  هما تو�شَّ �أنَّ �إلى جملِة مقا�شِد �لّتعريفاِت، نجُد  �أ�شار� 

تعريفاٍت، وهَي:
 �الإعر�ب: عمليُة �إظهاِر �لحركاِت َعلى �آخِر �لكلِم �ّلتي ُيحدُثها 

�لعاِمُل، وَيدخُل في َذِلَك تمييُز �لُمعرب ِمَن �لمبنّي.
 �الإعر�ب: �لعالقُة �لقائمُة َبيَن �لحركاِت و�لمعنى، ويدخُل في 

َذِلَك �إ�شار�ُت �ل�ّشياِق و�أغر��ُس �لمتكلِّميَن.
)�لفاِعلّيِة  مَن  �لّتركيِب،  لعنا�شِر  �لوظيفِة  بياُن  �الإع��ر�ب:   

و�لمفعولّيِة..(.
ِو  �أَ �لبناِء  مفهوِم  َعلى  �لقائمُة  �لّتركيبّيُة  �لعملّيُة  �الإع��ر�ب:   
�الإ�شناِد، وِهَي عملّيٌة تحليلّيٌة تعتِمُد �لمفهوَم �لمنطقيَّ في تحليِل 
�لفعلّيِة  �لجملِة  مفهوِم  وعْر�ِس  �لَمقوالِت  وجْلِب  �لكالِم  �أج��ز�ِء 

و�ال�شمّيِة.
و�إذ� حاوْلنا تطبيَق مفُهوِم م�شطَلِح )ال محلَّ َلها ِمَن �الإعر�ِب( 
َل خارٌج َعْنها كوُنه يتعلَُّق  َعلى �لمقا�شِد �الأربعِة َفاإنَّ �لمق�شَد �الأوَّ
�لم�شطَلَح؛  ينُق�ُس  �لّثاني  و�لمق�شُد  �لُجمِل،  ال  �لكلمِة  باإعر�ِب 
ينق�ُس  �لّثالُث  و�لمق�شُد  �الإع��ر�ِب،  في  �أ�شا�ٌس  طرٌف  �لَمْعنى  الأنَّ 
�أّما  �لّن�ِس؛  في  وظيفٌة  َلها  جملٍة  ُكلَّ  الأنَّ  َذِلَك  ا؛  �أي�شً �لم�شطَلَح 
تقوُم  �لجملَة  �أنَّ  نعرُف  وَنْحُن  �الإ�شناِد،  ُد  يوؤكِّ َفُهَو  �لّر�بُع  �لمق�شُد 
َعلى �الإ�شناِد، ومن هنا فاإنَّ �لُم�شطلَح ِمْن ِخالِل تعريِف �الإعر�ِب 

ِد �ل�ّشابقِة فيِه غمو�ٌس. بالمقا�شِ

ٌد رأٌي متــفــرِّ
ِمَن  َلها  محلَّ  ال  �ّلتي  �لُجمِل  ُم�شطلح  رَف�َس  َمن  �أو�ئ��ِل  مْن 
�أج��ز�َء  يرُف�ُس  َفُهَو  449ه���(؛  )ت  �لَمعّرّي  �لَعالِء  �أب��و  �الإع��ر�ب، 

رسم تخيلي لـ جمال الدين بن هشام

وقفات نحوية

نِتيجـــًة
�لقوُل:  ونقًد�  تحلياًل  �الآر�ِء  في  �لجولِة  َه��ِذِه  َبعَد  لنا  ُيمكُن 
�لغمو�ِس  ِمَن  فيِه  �الإع��ر�ِب(  ِمَن  َلها  محلَّ  ال  )جمٌل  م�شطَلَح  �إنَّ 
و�ال�شطر�ِب، فالجملُة �لَعَربّيُة توؤدِّي وظيفًة في �لكالِم، و�لوظيفُة 
َل جملًة  نتخيَّ �أن  لنا  ُيمكُن  م�شاألٌة جوهريٌة، وال  ِلالإعر�ِب  �لدِّاللّيُة 
نا  ، وَحّتى َلِو �فتر�شْ مَن �ل�ّشياِق �لعامِّ بال َمْعًنى �إْن في نف�ِشِها، �أَْو �شِ
َهذ�  في  �لّنظَر  ُنعيُد  يجعُلنا  مّما  ُر؛  توؤثِّ َفِهَي  ِللجملِة،  �شالًبا  معًنى 
ت�شاوؤٍل؛  �شيغِة  في  �لّنتيجُة  َه��ِذِه  وتبقى   ، �العتباريِّ �لُم�شطلِح 
ُه َلِمَن �لِحيرِة �أْن نقوَل: ال محلَّ  فاالإعر�ُب و�لَمْعنى متالزماِن، و�إنَّ

ْت معًنى. َلها ِمَن �الإعر�ِب، وَقْد �أدَّ
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د. عـمــر  بـــورنـــان
جامعة العقيد أكلي محند أولحاج

الَعَربـــّيـــُة 
ُلــغــُة الِفـطـــرِة 

ٍد  الُة و�ل�ّشالُم َعلى ُمحمَّ مدخل: ِب�شِم �هلِل �لّرحمِن �لّرحيِم، و�ل�شَّ
وعلى  �لّطاهريَن،  �لّطيَبيَن  �آلِه  وعلى  و�لُمر�شليِن،  �الأْنبياِء  خاَتِم 
بَعُه باإح�شاٍن �إلى يوِم �لّديِن،  رِّ �لَمياميِن، وعلى َمِن �تَّ حاِبِه �لغُّ �أ�شْ

�أّما بعُد: 
َثّمَة ت�شابًها َبيَن �للُّغِة و�لكائِن  �أنَّ  َفَقَد الحَظ َبْع�ُس �لّد�ر�شيَن 
َبْع�ُس  ُرها �شيًئا ف�شيًئا، وِمْن َحيُث  ، من َحيُث ن�شاأُتها وتطوُّ �لحيِّ
تفعُل  فَيقوُل:  مجاًز�  �أفعااًل  �إَليها  َين�شُب  َمْن  فِمنُهْم  ها،  َخ�شائ�شِ
ا ُيوَلُد  ُرها كائًنا حيًّ �للُّغُة َكذ� وال َتفعُل َكذ�، ما يجعُل �لقارُئ يت�شوَّ
عُف و�لُهز�ُل و�أخيًر�  وَيمرُّ عبَر مر�حَل لي�شبَح كبيًر�، ُثمَّ ُي�شيُبه �ل�شَّ
ُهم يذكُر َذِلَك  َيموُت، وُهَو �أثناَء حياِتِه ُينجُز �أفعااًل ُمْختلفًة، وَبع�شُ
 ،) �شر�حًة َكُجرجي زيد�ن �شاحِب كتاِب )�للُّغُة �لَعَربّيُة كائٌن حيٌّ
�َس في �أقو�ِل �لُعلماِء قديًما  �إاّل �أنَّ �لُمحقَِّق في �لمو�شوِع، و�لُمتفِحّ
عاقٌل،  كائٌن  ُهَو  �لحيَّ  �لكائَن  َهذ�  �أنَّ  َي�شتنِتُج ال محالَة  وحديًثا، 
وَذِلَك �أن �الأفعاَل �لَمن�شوبَة �إَليِه َتحتاُج قدًر� ِمَن �لوعِي، و�شيًئا ِمَن 
ِل، وق�شًطا ِمَن �لّذكاِء، وَذِلَك ِلما �أذُكُر من  �لِفكِر، وَن�شيًبا ِمَن �لّتاأمُّ

ها في �لاّلِحِق ِمَن �لمقاِل باإذِن �هلِل.  خ�شاِئ�شِ
�ل�ّشليمِة،  بفطرِتِه  �لُحرِّّيِة  �إلى  يميُل  �الإْن�شاُن  كاَن  لّما  �لُحرِّّيُة: 
و�شارَكُه �لَحيو�ُن في ميِلِه َهذ�، الرتكاِزها في ُنفو�ِس �لَمخلوقاِت، 
ِللكلماِت بالحركِة  َي�شَمُح  �للُّغِة �لَعَربّيِة �ّلذي  َذِلَك في نظاِم  َد  َتَج�شَّ
مهدي  قاَل  �الإع��ر�ِب،  ظاهرِة  َعلى  �عتماًد�  ُحرِّّيٍة  ِبُكلِّ  �لُجملِة  في 
: »ِمْن َخ�شاِئ�ِس �لَعَربّية �أنَّ �لكلمَة فيها َتحمُل َمَعها ما  �لمخزوميُّ
�أو�شَع في  ُحرِّّيًة  َذِلَك  �أْجِل  ِمْن  َلها  �لنَّحوّيِة، و�أّن  يدلُّ َعلى قيمِتها 
�لّتقديِم و�لّتاأخيِر« ولّما كاَنِت �لكلمُة ُحّرًة طليقًة في �لُجملِة، كاَنِت 
ا، وفي َهذ� َيقوُل رم�شاُن عبد �لّتو�ب:  �لجملُة لَذِلَك ُحّرًة طليقًة �أي�شً
»لَهذ� ُكلِِّه َنرى �أنَّ �الإعر�َب كاَن ِمَن �الأموِر �ّلتي ُت�شاِعُد َعلى ُحرِّّيِة 
بِب كاَنْت ُتقاُل باأوجٍه  �لُجملِة �لَعَربّيِة، و�أنَّ �لجملَة �لَعَربّيَة لَهذ� �ل�شَّ
�لَعَربّيِة يمنُح �الإْن�شاَن )�لُمَتَكلَِّم( �لُحرِّّيَة  �أنَّ نظاَم  عّدٍة« و�لَحقيقُة 
�لَمخزوميُّ  مهدي  قاَله  وما  ِه،  �أغر��شِ َعْن  ِللتَّعبيِر  توظيِفِه  ِعْنَد 
�شالح  فا�شل  َر  عبَّ وَقْد  �لَمجاِز،  باِب  من  �لّتو�ِب  عبُد  ورم�شاُن 
�الإعر�َب  »�إنَّ  َفقاَل:  ُمبا�شًر�  َتعبيًر�  نف�ِشِه  �لَمْعنى  َعِن  �ل�ّشامر�ئيُّ 
َر  وُيوؤخِّ لُيقدَِّم  �لَكالِم  وُحرِّّيًة في  �لّتعبيِر،  �ِشعًة في  �لُمَتكلَِّم  ُيعطي 

مـقـــاالت

3637 نوفمرب ٢٠٢١ م نوفمرب ٢٠٢١ م 



و�الإي�شاِح،  �الإْف�شاِح  َعلى  ُقدرٍة  ِمْن  وتملكه  ِللتَّو�شيِح،  وو�شائَل 
وجمِلها،  َكلماِتها  في  ِف  �لتَّ�شرُّ َعلى  �الإق��د�ِم  ِمَن  �لُمَتكلَِّم  ُن  ُتَمكِّ
وَذِلَك ما �شّماُه �ْبُن ِجني )�شجاعَة �لَعَربّيِة( و�َشرَح �لَمق�شوَد ِمْنها 
و�لتَّقديُم،  و�لزِّيادُة،  �لَحذُف،  ُهَو  ما  �إنَّ َذِلَك  ُمعَظَم  �أنَّ  »�علْم  ِبَقوِلِه: 
َهِذِه  ِل�شعِة  وَذِل��َك  و�لتَّحريُف«  �لَمعنى،  َعلى  و�لَحمُل  و�لّتاأخيُر، 
�أدو�ِت �الإْفهاِم فيها،  �إ�شار�ِتها، وكثرِة  �للُّغِة، وُبْعِد َغوِرها، وُلطِف 
وداللِة َبْع�ِس مكوِّناِت ُجمِلها َعلى َبع�ٍس، ما َيتيُح ِللُمَتكلِِّم �لَحذَف 
َنف�ِشِه  �لوقِت  في  وي�شاِعُد  َذِلَك،  وغيَر  و�لّتاأخيَر  و�لّتقديَم  و�لزِّيادَة 
ْو �إبهاٍم، و�إْن كاَنِت �للُّغُة  �أَ �لُم�شَتِمَع َعلى َفهِم مر�ِدِه دوَن �أيِّ َلب�ٍس 
جاعِة ِمْن �أجِل َهِذِه �لخا�شّيِة، َفاإنَّ َذِلَك َدليٌل  ُف بال�شَّ �لَعَربّيُة ُتو�شَ
عر�ُء ِمَن �لَفخِر ِب�شجاعِتِهْم، َكقوِل  ، وَقْد �أْكثَر �ل�شَّ َعلى �َشجاعِة �لَعَربيِّ

َعمِرو بِن كلثوٍم: 
 وأّنا الّناِزُلــــوَن ِبُكــــلِّ َثـْغـــٍر

َيخــاُف الّناِزُلـــوَن ِبــِه الَمُنــونـــا
 : وقوِل �أبي فر��ٍس �لَحمد�نيِّ

َط ِعْنَدنا َوَنْحُن ُأَنـاٌس ال َتَوسُّ
ْدُر دُوَن العاَلِميَن َأِو القبُر  َلنا الصَّ

َعْن  �لدِّفاِع  ِمَن  �الأُّمُة  َن  ِلتتمكَّ ليمة  �ل�شَّ �لِفطرِة  ُمْقت�شى  وَذِلَك 
�إاّل  �َشخ�ٍس  جاعُة في  �ل�شَّ َتكوُن  َعْن كياِنها، وال  و�لذَّوِد  ُمقوِّماِتها 
ِبقدرِتِه  علِمِه  َبعَد  �إاّل  نف�ِشِه  في  َيِثُق  وال  �لنَّف�ِس،  في  �لّثقِة  ِلوجوِد 
َعلى ما ُهَو ُمْقِبٌل َعَليِه، وكلُّ َذِلَك َي�شدُق َعلى �للُّغِة �لَعَربّيِة، �إذ ُتتيُح 
ِللُمَتكلِِّم �لحذَف، و�لّتقديَم و�لّتاأخيَر، و�لَحمَل َعلى �لَمْعنى و�لَحمَل 
ها قادرٌة َعلى  َعلى �للَّفِظ، و�لتَّحريَف وما �شاَبَه َذِلَك، ِثقًة ِمْنها باأنَّ

ِد و�شاِئِل �لّتْبييِن ِعْنَدُها.  �إي�شاِح �لَمْعنى لَثر�ِء نظاِمها وَتعدُّ
ليمِة �إلى �الإنفاِق َعلى  �الْقت�شاُد: َيميُل �الإْن�شاُن ذو �لِفطرِة �ل�شَّ
نف�ِشِه و�أهِلِه، ويعمُل في �لوقِت نف�ِشِه َعلى �لُمحاَفظِة َعلى ماِلِه، وال 
�إاّل ِبالتز�ِم �لو�شِط، َفال ُي�شرُف وال َيبخُل، وَذِلَك  ق َلُه �الأمر�ِن  َيتحقَّ
�هلُل  ّلى  ُه �شَ َنبيَّ تعالى  �هلُل  ِبِه  �أَمَر  �ّلذي  �الإنفاِق  �القت�شاُد في  ُهَو 
َعَليِه و�شلََّم َفقاَل: »َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلولًة �إِلى ُعُنِقَك وال َتْب�ُشْطها ُكلَّ 
�لموؤمنيَن  ِبِه  وَمَدَح   )29 )�الإ�شر�ء:  َمْح�ُشوًر�«  َمُلوًما  َفَتْقُعَد  �لَب�ْشِط 
وكاَن  َيْقُتُرو�  وَلْم  ُي�ْشِرُفو�  َلْم  �أَْنَفُقو�  �إِذ�  ِذيَن  »و�لَّ  : وجلَّ عزَّ  َفقاَل 

�لُمفردَة َتحمُل  اِلأنَّ  �لَكالُم مفهوًما، وَذِلَك  َيبقى  �إذ  من دوِن لب�ٍس، 
�للُّغاُت  ِمْنُه  ُحِرَمْت  �للُّغوّيَة، وَهذ� ما  َعلى وظيفَتها  َمَعها ما يدلُّ 
�لمبنيُة«، فو�فَق نظاُم �للُّغِة �لَعَربّيِة �لفطرَة �الإْن�شانّيَة �ل�ّشليمَة في 
�تِّ�شاِفِه بالُحرِّّيِة �ّلتي فاَتِت �لكثيَر ِمَن �للُّغاِت، وال بدَّ ِمْن �أنَّ ِتْلَك 
بُن  َعنترُة  قاَل  و�لعّزِة،  �لُحرِّّيِة  �إلى  �لَعَربيِّ  ميَل  و�فقْت  َقْد  مَة  �ل�شِّ

�شّد�ٍد: 
ال َتْسِقِني ماَء الَحياِة ِبِذّلٍة

َبْل فاْسِقِني ِبالِعزِّ َكْأَس الَحْنَظِل
ــــٍم ماُء الَحياِة ِبِذّلٍة َكَجَهنَّ

ـُم ِبالــِعـــزِّ َأْطَيــَب َمْنـــــِزِل َوَجَهنَّ
�الأمُم،  فيها  َتختلُف  ال  �ّلتي  �الإْن�شانيِة  �لفطرِة  ِمَن  �لتَّ�شحيُة: 
وجوب �لّت�شحيِة باأفر�ٍد من �أجِل �شالمِة �الأّمِة، و�لّت�شحيُة بع�شِو 
ِمْن �أجِل �شالمِة �لِج�شِم، وَهذ� َعيُنُه ما تفعُلُه �للُّغُة �لَعَربّيُة، �إْذ ُت�شّحي 
ِبَبْع�ِس �لَقر�ئِن - �إْن َلْم يوؤدِّ َذِلَك �إلى َلب�ٍس- ِللمحافظِة َعلى قر�ئَن 
ي بَبْع�ِس  ياِق، كاأْن »ُت�شحِّ �أخرى ِهَي �أهمُّ ِمْن غيِرها في َذِلَك �ل�شِّ
َعَليِه  �أُطلَق  فيما  فِة  �ل�شِّ بقيمِة  �لتَّ�شحيِة  ِمثِل  و�لِقَيِم،  �لَقو�ِنيِن 
لِة، �أَِو �لُم�شاِف  �لَجرُّ ِبالمجاورِة، وَحذِف �لَمفعوِل ِبِه، �أَْو عائِد �ل�شِّ
ْو الِم �لفعِل �لُم�شارِع ُمعتلِّ  �إَليِه، �أَِو �لَمخ�شو�ِس بالمدِح �أَِو �لّذِم، �أَ
�لّتنا�شِب  ِللمحافظِة َعلى  �لُقْر�آنّيِة  �لَفو��شِل  ِلغيِر جازٍم، في  �الآخِر 
ي �لَعَربّيُة باالإعر�ِب - َمَع �أهميِتِه  وتيِّ بيَنها«، لَذِلَك َقْد ُت�شحِّ �ل�شَّ
ِمْنُه في  �أَهِمّيًة  �أكثُر  ُهَو  �آخَر  �أجِل تحقيِق َمطلٍب  ِمْن  وعلوِّ �شاأِنِه- 
لجذِب  ْو  �أَ �لحّجَة،  �لم�شتمِع  الإلز�ِم  �أَْو  �لَمْعنى،  لتاأديِة  �لمقاِم  َذِلَك 
�أحمُد علم  �لباحُث  ، قاَل  �لنَّ�سِّ َعلى جماِل  ِللمحافظِة  �أَْو  �الْنتباِه، 
�لّديِن �لجندي في مقاٍل َلُه مبرًر� �لّرفَع في )هذ�ِن( ِمْن قوِلِه تعالى: 
�لبنيِة  َقر�ئُن:  »َت�شاَفَرْت   :)٦3 )طه:  َل�شاِحر�ِن«  َهذ�ِن  �إِنَّ  »قاُلو� 
وِهَي  �للفظّيُة،  �لقرينُة  فاأُهِدَرِت  �للَّب�ُس،  فاأُِمَن  و�لّرتبِة  و�لّت�شامِّ 
�لعالمُة �الإعر�بّيُة وَلْم َيُعْد َلها ِمَن �الأَهِمّيِة ما ُيحتُِّم �الْحتفاَظ ِبها، 
ِلَتكوُن ُهناَك منا�شبٌة �شوتيٌة في )هذ�ِن، �شاحر�ِن، يريد�ِن(« وَذِلَك 
مِع يميُل بفطرِتِه �إلى �الألفاِظ �لُمتنا�شبِة ِمْن  اِلأنَّ �لَعَربّي ُمرَهُف �ل�شَّ

و�ُتها و�أوز�ُنها وَذِلَك جليٌّ في �أ�شعاِرِهم ال َيخفى.  َحيُث �أ�شْ
ِلالإبانِة،  قر�ئَن  ِمْن  �لَعَربّيُة  ِبِه  َتتَّ�شُف  ِلما  نظًر�  جاعُة:  �ل�شَّ

مـقـــاالت

ُر  َيتاأثَّ َكما  رفّي  �ل�شَّ و�لَوزِن  و�لَحركاِت  �الإعر�ِب  في  ِبجاِره  ِمْنها 
فاِتِه، وَذِلَك كقوِلِهْم: )َهذ�  �لجاُر ِمَن �لَب�شِر بجاِرِه في �أخالِقِه وت�شرُّ
�أَني( و�الأ�شل: �أَْمَر�أَني، و)هو ِرْج�ٌس  اأَني وَمَرّ بٍّ َخِرٍب(، و)َهَنّ ُجْحُر �شَ
ِنْج�ٌس( ِبك�شِر �لّنوِن و�شكوِن �لجيِم، و�الأ�شُل )َنِج�س( وفي �لَحديِث: 
ُه  )�ْرِجْعَن َماأزور�ٍت َغيَر َماأجور�ٍت( و�الأ�شل )َموزور�ت( ِبالو�ِو؛ الأنَّ

ِمَن �لِوزِر وغيُرها َكثيٌر. 
�لمعانَي  �ألفاِظها  ��ْشِتعارِة  ِعْنَد  �لَعَربّيُة  ُف  َتتوقَّ ال  �الْقتر��ُس: 
�إلى ��شتير�ِدها كلماٍت ِهَي  َذِلَك  ما َتتجاوُز  ها من بع�ٍس، و�إنَّ َبع�شِ
�لِفطرُة  ُه  ُتقرُّ ما  وَذِل��َك  َعْنها،  �أْجَنبّيٍة  لغاٍت  ِمن  �إَليها  حاجٍة  في 
و�الآالِت  كالُخبر�ِت  َيملُكُه  ال  ما  �لُمْجَتَمُع  َي�شتوِرُد  �إْذ  �الإْن�شانّيُة، 
�لّتعاُمِل  �إط��اِر  في  �الأْخ��رى  �لُمْجَتَمعاِت  ِمَن  و�الألب�شِة  و�الأغذيِة 
�الإْن�شانيِّ �لقائِم َعلى �لَمَحّبِة و�لتَّعاُوِن، وال َعيَب في َذِلَك وال �شرَر، 
َبل وجعَلِت �لَعَربّيُة ِتْلَك �لكلماِت �لُمقتر�شَة َبعَد �إخ�شاِعها لِنظاِمها 
َعربّيًة �عتماًد� َعلى َمبد�أِ »ما قي�َس َعلى َكالِم �لَعَرِب َفُهَو ِمْن كالِم 
و�لِبطيُخ  و�ل��دَّورُق  و�لُبندُق  و�لدِّيناُر  �لُب�شتاُن  َذِل��َك:  ِمْن  �لَعرِب« 

يل�شاُن وَغيُرها.  و�لطَّ
ليمُة �لحياُء،   �لحياُء: ِمَن �الأخالِق �ّلتي ت�شتوجُبها �لِفطرُة �ل�شَّ
و�للُّغُة  َل �شاحِبِه،  َف�شَ �أذكَر  �أْن  ْو  �أَ �أهميَتُه  �أَبيَِّن  �أْن  ِمْن  �أ�شهُر  وُهَو 
�لَعَربّيُة ُلغٌة َحيِّيٌة َتنِفُر ِمَن �لكلماِت �لفاح�شِة، و�لِعبار�ِت �ل�ّشاقطِة، 
�لتَّعبيِر  �إلى  ِبها  �لُمَتكلُِّم  �حتاَج  َفاإِن  �لَبذيئِة،  �ل�ّشوقّيِة  و�الأ�شاليِب 
بيَل بتوجيِه عبارِتِه �إلى  َعْن َمْعًنى ُي�شتحى من ِذْكِرِه، َذَلَلْت َلُه �ل�َشّ
�لَمْعنى  َعِن  �لِكنايِة  باَب  َلُه  وَفَتَحْت  �لّتلميِح،  �إلى  �لتَّ�شريِح  َترِك 
ٍل، وَذِلَك ما َنجُدُه في َكثيٍر من �آياِت �لُقْر�آِن  �ّلذي ُيريُده ِبلفٍظ ُمَتَقبَّ
�لَكريِم، قاَل �ْبُن �أبي �الأ�شبِع ُمعرًِّفا �لِكنايَة: »وِهَي �أْن ُيعبَِّر �لُمَتكلُِّم 
َعِن �لَمْعنى �لَقبيِح باللَّفِظ �لَح�شِن، وَعِن �لفاِح�ِس بالّطاِهِر، َكقوِلِه 
عاَم« ِكنايًة َعِن �لَحَدِث. وَكَقوِلِه َتعالى:  �ُشْبحاَنُه: »كانا ياأكالِن �لطَّ
»�أَْو جاَء �أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن �لغاِئِط« كناية َعْن ق�شاء �لحاجة، وكقوله: 
�لَمْعنى  وَيح�شُل  �لجماع«  َعِن  كناية   »� �ِشرًّ ُتو�ِعُدوُهنَّ  ال  وَلِكْن   «
ِه  �لُمر�ُد ِبالكنايِة دوَن �لَم�شا�ِس ِب�شعوِر �لُم�شَتمِع �أَِو �الإ�شاءِة �إلى ِح�شِّ
هم ِمْن  ًها �إلى ُم�شتمعيَن َي�شَتحي َبع�شُ ًة �إْن كاَن �لخطاُب ُموجَّ خا�شّ

َبع�ٍس. 

قْتُه �للُّغُة �لَعَربّيُة في  َبيَن َذِلَك َقو�ًما« )�لفرقان: ٦٧(، وَذِلَك ما حقَّ
ٍد ِمَن �لكلماِت ِحفاًظا َعلى  �ال�شِتعماِل، �إْذ ُتعبِّر َعِن �لَمعاني باأقلِّ َعدَّ
ِت ِفْكِر �لُم�شتمِع، وِمَن �الأمثلِة َعلى َهذ�  ًبا لَت�شتُّ جهد �لُمَتَكلِِّم، وتجنُّ
ها ال َتجمُع َبيَن )�أل( �لتَّعريِف و�الإ�شافِة، وال  �الْقت�شاِد �لُلّغويِّ �أنَّ
َبيَن عالَمَتي تاأنيٍث، وال َبيَن َحرَفي َعطف، وال ُتْتِبُع عالمَة تاأكيٍد 
ها َتلَجاأ في كثيٍر ِمَن �لمو��شِع  عالمَة تاأكيٍد وما �شاَبَه َذِلَك، َكما �أنَّ

�إلى �لحذِف و�الإ�شماِر لتحقيِق مبد�أِ �القت�شاِد.  
وّيِة،  �ل�شَّ �لَب�شرّيِة  �لّطبيعِة  في  َمركوٌز  ُهَو  ِمّما  �ال�ْشتعارُة: 
بما  وتزويُدُه  جاَرُه،  �لجاِر  ُم�شاعدُة  �لبريئِة،  �الإْن�شانّيِة  جّيِة  و�ل�شَّ
ْو حياٍء، لُقّوِة  َيحتاُجُه، وطلُب �لَمعونِة ِمْنُه دوَن �نقبا�ٍس �أَْو خجٍل �أَ
تر�بِط َحبِل �لموّدِة َبيَن �لجير�ِن، وَزو�ِل �لَحو�جِز َبيَنُهم و�رتفاِعهم 
َمفاِخِر  ِمْن  �لجير�ِن  �إلى  �الإح�شاُن  كاَن  وَقْد  �الإخ��و�ِن،  درجِة  �إلى 

�لَعرِب، وفي َهذ� َيقوُل �ل�ّشمو�أُل: 
ُرنا َأّنا َقِليٌل َعِديُدنـــا ُتَعـــيِّ

َفُقْلُت َلـــهـا: ِإنَّ الِكــراَم َقِليـــــُل
نا َأّنا َقِليٌل وجـاُرنــا َوما َضرَّ

َعِزيٌز وجاُر اأَلْكَثــِريــَن َذِليـــُل
َهِذِه �لخ�شلُة �لحميدُة، و�لخّلُة �لّطيِّبُة َموجودٌة في �للُّغِة �لَعَربّيِة، 
ا، َكما َي�شتعيُر �لجاُر  ها َبع�شً �إْذ نجُد �ألفاَظها َت�شتعيُر معانَي َبع�شِ
َنُه �لبالغيِّوَن بالتَّف�شيِل في  ِه، وَذِلَك ما بيَّ من جاِرِه َبْع�َس �أغر��شِ
َنقِل  �للفَظيِن في  َبيَن  �بُن �الأثيِر: »�لُم�شاركُة  باِب �ال�شِتعارِة، قاَل 
يِن في نقل  �ل�ّشخ�شَ َبيَن  �الآِخِر كالمعرفِة  �إلى  �أَحِدُهما  ِمْن  �لَمْعنى 
�لَعَربّيُة  �للُّغُة  فو�فقِت  �الآخر«،  �إلى  �أحدهما  من  �لم�شتعار  �ل�ّشيء 
ها ِمن َبْع�ٍس �لفطرَة �الإْن�شانّيَة،  في ��شتعارِة �ألفاِظها �لمعانَي بع�شِ

ٌم َتْنظيًما دقيًقا.  ها ُمجتمٌع ُمنظَّ فكاأنَّ
�لَعَربّيَة  �أن  �ل�ّشابِق  �لُعن�شِر  في  َر�أينا  ِبالمجاورِة:  اأثُر  �لتَّ
ها  بع�شِ �لمعانَي  �الألفاِظ  ��شتعارِة  في  �لَب�شرّيَة  و�لفطرَة  تتما�شى 
ا  تامًّ ًقا  تحقُّ َقْت  وتحقَّ فُة،  �ل�شّ َهِذِه  فيها  ر�شَخْت  ولما  بع�ٍس،  من 
رورِة  بال�شَّ �لَمعلومِة  فيها  �لم�شهورِة  �لم�شائِل  ِمَن  بَحْت  �أ�شْ َحّتى 
�إلى  َتجاوَزْتها  �لَعرِب في كالِمها،  ِن  ِب�ُشنَّ �أْدنى معرفٍة  َلُه  َمْن  ِعْنَد 
ُر �لجاُر  بَحْت �ألفاُظها َيتاأثَّ ما ُهَو �أكثُر ِمْنها �لتحاًما ِبالجاِر، فاأ�شْ
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َت�شحيِتها بَبْع�ِس �لَقر�ئِن ِمْن �أجِل َتحقيِق هدٍف ما، غاِلبا ما َيكوُن 
ا، وَذِلَك في حالِة �أْمِن �للَّب�ِس.  جماليًّ

ُتْقِدُم �لَعَربّيُة ِبُكلِّ �شجاعٍة َعلى �لَحذِف و�لتَّقديِم و�لّتاأخيِر   .3
و�لّتحريِف وَغيِر َذِلَك، ِثقًة ِمْنها ِبقدرِتها َعلى �الإفهاِم. 

ِباأقلِّ  �لَمْعنى  ُتوؤدِّي  �إْذ  �الإْمكاِن،  َقدَر  �لَعَربّيُة  �للُّغُة  َتْقَت�شُد   .4
عدٍد ُممكٍن ِمَن �الأْلفاِظ، وِتْلَك ميزٌة فطرّيٌة في �لَب�شِر. 

ها ِمْن َبْع�ٍس َكما  5. َت�شتعيُر �ألفاُظ �للُّغِة �لَعَربّيِة �لَمعانَي َبع�شَ
َعلى  َداللًة  وَذِلَك  َبع�ٍس،  ِمْن  ُهم  بع�شُ �الأ�شياَء  �الأ�ْشخا�ُس  َي�شتعيُر 

ُمو�فقِتها �لِفطرَة �الإْن�شانّيَة. 
ُر  َيتاأثَّ َكما  ِبَبْع�ٍس  ها  َبع�شُ �لَعَربّيِة  �للُّغِة  �ألفاُظ  ُر  َتتاأثَّ  .٦
احُب ِب�شاِحِبِه و�لجاُر بجاِرِه، وِتْلَك ِميزٌة �أْخرى ُتو�ِفُق �لِفطرَة  �ل�شّ

�الإْن�شانّيَة. 
٧. َتقتِر�ُس �للُّغُة �لَعَربّيُة �الألفاَظ ِمْن ُلغاٍت �أْخرى َكما َت�شَتورُد 
ُح�شِن  َعْن  ناتٌج  و�ٍع  ٌف  َت�شرُّ وَهذ�  لِع،  �ل�ِشّ ِمَن  َتمِلُكُه  ال  ما  �لّدوُل 

َتدبيٍر، وُقدرٍة َعلى �َشدِّ ما َتحتاُجُه ِمْن �ألفاٍظ. 
ِب ما َفح�َس ِمَن �للَّفِظ،  ٨. ُت�شاِعُد �للُّغُة �لَعَربّيُة �لُمَتكلَِّم َعلى َتجنُّ
ُنُه ِمَن �لتَّلميِح َبداًل ِمَن �لتَّ�شريِح، التِّ�شاِفها ِبالحياِء �لُخلِق  وُتمكِّ

�لَمحموِد �ّلذي ُهَو ِمّما ُيفَطُر َعَليِه �الإْن�شاُن ما َلْم َتف�ُشْد ِفْطرُتُه. 
ِنِه  ًة، ِلَتمكُّ 9. َتَت�شاَمُح �للُّغُة �لَعَربّيُة َمَع �لُمَتكلِِّم و�ل�ّشاعِر خا�شّ
َيَتطلَُّبُه  ِلَتحقيِق ما  ِه، وَتْمَنُحُه ُفر�شًة  ِمَن �لِحفاِظ َعلى َجماِل َن�شِّ

ِمْنُه �الإْبد�ُع. 
ذ�  �الإْن�شاَن  �لَعَربّيُة  �للُّغُة  فيها  و�فَقْت  �ّلتي  �لِميز�ِت  �أهمُّ  َهِذِه 
ُلغاٍت  وَبيَن  َبيَنها  ُم�شترًكا  ها  َبع�شُ َيكوُن  وَقْد  ليمِة،  �ل�شَّ �لِفطرِة 
�لَعَربّيِة  �للُّغِة  َخ�شاِئ�ِس  ِدر��شِة  ِمْن  ��ْشتنتْجُتها  ي  �أنَّ َغيَر  �أخرى، 

بيِل.  ُق و�لهادي �إلى �َشو�ِء �ل�شَّ ُدوَن َغيِرها، و�هلُل �لُموفِّ

َيحتِرُمها  ونحوّيٌة  و�شرفّيٌة  �شوتّيٌة  قو�عُد  ِللُّغِة  �شاُمِح:  �لتَّ
ُن �لم�شتمَع  �لُمَتكلُِّم ِعْنَد ُمخاطبِتِه َغيَرُه، ِتْلَك �لقو�عُد ِهَي �ّلتي تمكِّ
ِمَن �لَفهِم، َغيَر �أنَّ �للُّغَة �لَعَربّيَة َتت�شامُح في كثيٍر ِمَن �لحاالِت �ّلتي 
ُيخاِلُف فيها �لُمَتكلُِّم قو�عَدها لم�شاعدِتِه َعلى تحقيِق هدٍف جماليٍّ 
في �أغلِب �لحاالِت، فتت�شاَمُح َمَع �ل�ّشاِعِر لُيحاِفَظ َعلى وزِن َق�شيدِتِه 
وقافيِة بيِتِه، لَذِلَك قيَل: »قد َيجوُز ِلل�ّشاعِر ِمَن �لَكالِم ما ال َيجوُز 
َعَليِه،  �أْهِلِه  و�تِّفاِق  فيِه،  ِلالت�شاِع  ولكْن  �إَليِه،  ِلال�شطر�ِر  ال  لغيِرِه 
�شرُف  �ل�ّشعِر:  في  �للُّغُة  فيِه  تت�شامُح  وِمّما  وَيزيدوَن«،  َفيحذفوَن 
ومنابِر  م�شاجِد  ِمثِل  وَمدُّ  ُيحَذُف،  ال  ما  وحذُف  ين�شرُف،  ال  ما 
�ّلذي  �شامُح  �لتَّ َهذ�  كثيٌر،  َذِلَك  وغيُر  ومنابيُر  َم�شاجيُد  فيقولوَن: 
�ل�ّشعر�ُء  ِبها  َتغّنى  فطرّيٌة،  �إْن�شانّيٌة  ِميزٌة  �لَعَربّيُة  �للُّغُة  ِبِه  َتَتمّيُز 

 : �لَعَرُب �إذ قاَل خفاُف بُن ندبَة �ل�ّشلميُّ

ْن َلو َأشاُء َجَزيُتــُه َوَأصَفـُح َعمَّ
َفَيمَنُعني ُرشدي وُيدُركــني ُحُلـمــي

َوَأغِفُر ِللَمولى وِإْن ذو َعظيمـٍة
َعلى الَبغِي ِمنها ال َيضيُق ِبها ُجرمي

نــي َفَهـذِي ِفعالي ما َبقيُت وإنَّ
َلموٍص ِبها َعقبي وَقومي وذا َرحمي

وُمحاولٌة  مقت�شبٌة،  ومقالٌة  رٌة،  مخت�شَ كلمٌة  َه��ِذِه  خاتمة: 
ِللفطرِة  �لَعَربّيِة  �للُّغِة  ُم�شايرِة  بياَن  خالِلها  ِمْن  �أردُت  َب�شيطٌة، 
�ل�ّشليمِة �ّلتي �ْكت�شبْتها ِمْن �أخالِق �لَعَرِب ب�شفٍة عاّمٍة، �إِذ �للُّغُة في 
َحقيقِة �أمِرها مر�آٌة عاك�شٌة ِللُمجتَمِع، و�شورٌة و��شحٌة َعْنُه َتك�ِشُف 
ثقافَتُه ومبادَئُه، ِمْن ِخالِل كثرِة نوٍع ِمَن �الألفاِظ وقّلِة نوٍع �آخَر، 
ووجوِد َنمٍط ِمَن �لّتر�كيِب و�ْنعد�ِم َنمٍط، ُكلُّ َذِلَك ر�جٌع في �الأ�شا�ِس 
�الآتيِة  �لّنقاِط  �لُمْجَتَمِع، و�َشاأُ�شيُر في  َذِلَك  �أفر�ِد  َتفكيِر  �إلى َطريقِة 
�إلى �أهمِّ ما َذكْرُتُه في َهذ� �لَمقاِل ِبلفٍظ ُمخت�شٍر لي�شُهَل َعلى �لقارِئ 

�لَكريِم �الإلماُم ِبُزبدِة ما �أ�شرُت �إَليِه: 
قر�ئِن  وَكثرِة  نظاِمها  ِل�شعِة  ِبالُحرِّّيِة  �لَعَربّيُة  �للُّغُة  ُز  َتَتميَّ  .١
�الإبانِة فيها، َفال َيِجُد �لُمَتكلُِّم ِبها حرًجا في �لتَّعبيِر عّما في َنْف�ِشِه. 
في  �لَب�شُر  َعَليها  ُجِبَل  �ّلتي  �لفطرَة  �لَعَربّيُة  �للُّغُة  ُتو�ِفُق   .2
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علي  محمد  تح  �لَخ�شاِئ�س،  عثمان،  �لفتح  �أبو  جني،  �بن   -

�لّنجار، دط. م�شر: د�س، د�ر �لكتب �لم�شرية. 
�لّد�ر  و�لّتنوير،  �لّتحرير  تف�شير  �لّطاهر،  عا�شور، محمد  �بن   -

�لّتون�شية ِللن�شر، دط، تون�س، ١9٨4م. 
بديع  �إميل  تح  كلثوم،  بن  عمرو  ديو�ن  عمرو،  كلثوم،  �بن   -

يعقوب، ط2. بيروت: ١4١٦ه�، ١99٦م، د�ر �لكتاب �لَعَربّي. 
�للبيب  مغني  �لّدين،  جمال  �هلل  عبد  محمد  �أبو  ه�شام،  �بن   -
َعْن كتب �الأعاريب، تح عبد �للطيف محمد �لخطيب، ط١. �لكويت: 

١423ه�، 2٠٠2م، �لمجل�س �لوطني ِللثقافة و�لفنون و�الأدب. 
دليل  �لُلّغوّي  و�ب  �ل�شّ ُمْعَجم  و�آخ��رون،  عمر  مختار  �أحمد   -

�لمثقف �لَعَربّي، ط١. �لقاهرة: ١429ه�، 2٠٠٨م، عالم �لكتب. 
- �لتبريزي، �لخطيب، �شرح ديو�ن عنترة، تقديم مجيد طر�د، 

ط١. بيروت: ١4١2ه�، ١992م، د�ر �لكتاب �لَعَربّي. 
�لُمتنبِّي  َبيَن  �لو�شاطة  �لعزيِز،  َعبِد  بن  علي  �لجرجاني،   -
�لبجاوي،  وعلي محمد  �إبر�هيم  �لف�شل  �أبي  تح محمد  وخ�شومه، 

ط١. بيروت: ١42٧ه�، 2٠٠٦م، �لمكتبة �لع�شرية. 
َظرّية  �لنَّ َبيَن  �الإعر�ب  »عالمات  �لّدين،  علم  �أحمد  �لجندي،   -
مكة  �لقرى،  �أم  جامعة  �لَعَربّية  �للُّغة  معهد  مجلة  و�لّتطبيق«، 

�لمكرمة، �لعدد �لّثاني ١4٠4ه�، ١9٨4م. 
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ــــــغـــُة الَعــَربّيـــُة اللُّ
قنّيِة  وقدرُتها على َتعريِب التِّ

أميرة الّشناوي كيوان 
كاتبة وباحثة تربوية

تعريف 

ُكلُّ  ِبها  ُيعبُِّر  و�ٌت  �أ�شْ ها  باأنَّ �للُّغَة  �لُقد�مى  علماوؤُنا  َعَرَّف  َلَقْد 

ِهم، َكما ورَد على ِل�شاِن �ْبِن ِجني في �لَخ�شاِئ�ِس،  قوٍم َعْن �أغر��شِ

�لَقو�ِعِد  ِمَن  هائاًل  ُتر�ًثا  َت�شَمُل   - �لتَّعريِف  َهذ�  مَن  �شِ  - َفِهَي 

 . رفّيِة و�لدِّاللّيِة في َمجاِلها �لِمعياريِّ �لُمْعَجمّيِة و�لنَّحوّيِة و�ل�شَّ

رموٍز  ِمْن  ِنظاًما  بو�شفها  َعرَّفوها  َفَقْد  �الْجِتماِع  ُعلماُء  �أما 

�لَمجُموعِة  �أع�شاُء  ِبو��شطِتها  وَيتعاَوُن  َيتعاَمُل  ُعرفّيٍة  َملفوظٍة 

نِة.  �الْجِتماعّيِة �لُمعيَّ

ها،  َبع�شِ �إل��ى  �للُّغوّيِة  �لتَّعريفاِت  َجميَع  َن�شمُّ  ِحيَنما  نا  �إنَّ

يُر  �ل�شَّ َي�شهُل  �الأ�شالِف  ِعْنَد  و�لتَّعريِب  �لتَّرجمِة  تاريِخ  �إلى  �إ�شافًة 

�إّباَن  �لُلّغويَّ  �لِعْلميَّ  �لُم�شطلَح  و�أنَّ  �ِشيَّما  ال  ِتها،  تقنيَّ َدرِب  في 

َمنهٍج  �إلى  َينحو  ِبيِدنا،  ِمطو�ًعا  �أ�شبَح  َيليِه  وما  �لِع�شريَن  �لَقرِن 

َحِفَلْت  كاّلتي  بٍة  ُمعرَّ ِتقنّيٍة  �إلى  ِباالأ�شا�ِس  َي�شتِنُد  َتطبيقيٍّ  ُلغويٍّ 

ِبها �لَمناهُج في �أوروبا َبعَد َنه�شِتها و��ْشتعَمَلِت �الأجهزَة �لَعملّيَة 

�ْعَتمَد  َع�شٍر  ُمبتغاُه في  �إلى  �لُو�شوِل  �إلى  �لباِحَث  �شاعَدِت  و�لّتي 

َهذ�  وعلى  �لَحقائِق،  على  �لُمعتِمِد   ، �لّتحليليِّ �لِعْلميِّ  �لدَّر�ِس  َعلى 

ِبا�شِتح�شاِر  ما  ُلغٍة  في  لغوّيٍة  ظاهٍرة  در���ُس  »فُيمِكُن  �الأ�شا�ِس 

�لَعيِّناِت �للُّغوّيِة وَتحليُلها و�لوقوُف على �لَقو�ِنيِن �ّلتي َتحُكُمها« 

)علم �للُّغة َبيَن �لقديم و�لحديث، د/ عبد �لغفار حامد هالل، �لّطبعة 

�لّثانية �شنة ١9٦٨، �س٧١( . 

�إنَّ َبحَثنا َين�شبُّ َعلى َمفهوِم �لُم�شطلِح �لُلّغويِّ �ّلذي يعدُّ ِمفتاَح 

ْطبيقّيِة وَمجمَع حقائِقها �لَمْعرفّيِة في عالِم �لَمعلوماتّيِة.  �لُعلوِم �لتَّ

َغيُر  �لِعلِم  َمنطِق  �إلى  �الإْن�شاُن  ِبِه  ل  َيتو�شَّ َم�شلٍك  ِمْن  »وَلي�َس 

َمقاَم جهاٍز  ِعلٍم  ُكِلّ  ِمْن  َتقوُم  ها  َلكاأنَّ َحّتى  طالحّيِة،  �ال�شْ �ألفاِظِه 

�لِعلِم ذ�ِتِه وم�شاميَن قدره  �إاّل َمحاوَر  َلي�شْت َمدلوالُتُه  �لّدو�لِّ  ِمَن 

ِمن َيقيِن �لَمعارِف وَحقيِق �الأقو�ِل« )�لم�شدي( قامو�س �للِّ�شانّيات 

�س١١(. 

�لِعلِم،  ُلغُة  َفِهَي  �لُم�شطلحاِت  ��ْشِتْخد�ِم  ِمَن  َمندوحَة  ال  �إًذ� 

�للُّغاِت  َبيَن  َمكانَتها  تاأخَذ  �أْن  �أجِل  وِمْن   ، حيٌّ كائٌن  ُلَغُتنا 

ٌل  ماِر �لتِّقنّيِة �أ�شو�ًطا كبيرًة، وُهَو َتحوُّ �الأْجَنبّيِة �ّلتي َخَطت في ِم�شْ

�أثٌر فاعٌل في ِبد�يِة �لَقرِن �لّثامَن َع�شَر، فِدر��شُة �لَبحِث  َلُه  َيُكْن  َلْم 

�لُلّغويِّ كاَنْت َتعتِمُد على م�شائَل ُمَحدَّدٍة تتعلَُّق بالِبنيِة و�الأ�شلوِب، 

�إلى  ُه  َم��ردُّ َفكاَن  ِعْنَدُهم  �لَمنهجّيِة  �للُّغوّيِة  �لّدر��شِة  تاريُخ  �أّما 

عوِب �الأخرى وَمعرفِة ُلغاِتها.  �حِتكاِكهم بال�شُّ

�لدِّر��شُة  �أَخ��َذِت  �لعاَلِم  ِب��دوِل  �لَغربيِّيَن  �حِتكاِك  َكثرِة  »وَم��َع 

 ، �للُّغويُّ �لَبعُث  �شاَد  �لتَّب�شيرّيِة  �لِبعثاِت  وَمَع  ِم،  �لّتقدُّ في  ِللغوّيِة 

�للُّغِة  ِعلُم  َظَهَر  حّتى  ِبها،  و�الْهِتماُم  �للُّغوّيِة  �لدِّر��شِة  و�إحياُء 

محمود  د/  �للُّغة،  )علم  ع�شَر  �لّتا�شَع  �لَقرِن  ِبد�يِة  في  �لَحِديُث 

�ل�ّشعر�ن طبعة د�ر �لمعارف �شنة ١9٦2�س35٨(. 

ْت َمنا�شُط �لَبحِث �لِعْلمّي ِلَن�شاأِة �للُّغِة َعلى �أ�شا�ٍس َبعيٍد  و��شتمرَّ

َعِن �الفِتر��ِس و�لَحد�ِس، �َشاأُنها �َشاأُن �لُبحوِث �لِعْلمّيِة �لقائمِة َعلى 

�إظهاِر �لَحقائِق ذ�ِت �لَو�شِف �لّدقيِق. 

ِغ لِدر��شِة  �َس �لُعلماُء ِحيَنئٍذ �أْنف�َشهم َعلى �َشبيِل �لتَّفرُّ َلَقْد َخ�شَّ

فيِه  وَي�شلو�  ُيتقُنوُه،  َحّتى   - ِحدة  َعلى  �للُّغِة  فروِع  ِمْن  فرٍع  ُكلِّ 

�لدِّر��شُة  ْت بَذِلَك  �لُمَقوِّماُت �الأ�شا�شّيُة، فَنه�شَ َلها  َنتائَج َيكوُن  �إلى 

�للُّغوّيُة َحيُث �عَتمَدْت َعلى فروٍع ��شتكمَلْت ِبها ِتْلَك �لدِّر��شُة وِهَي: 

و�ِت )�لفوناتيك( - وِعلُم �للَّهجاِت )�لّدياليكتولوجيا(  ِعلُم �الأ�شْ

- وِعلُم �لّداللِة )�ل�ّشيمانتيك( - وِعلُم �لنَّف�ِس �لُلّغويُّ )�ل�ّشيكولوجية 

�للُّغوّية( - وِعلُم �الْجِتماِع �لُلّغويُّ )�ل�ّشو�شيولوجيا �للُّغوّية( . 

ّمِة �لَعَربّيِة  ها �أ�ْشَهَمْت في ُنهو�ِس �الأُ �أّما فيما يتعّلق بُلَغِتنا فاإنَّ

�لِوعاَء  كوُنها  َحيُث  ِمْن  ح�شارِتها  ُرق��يَّ  وَعك�َشْت  و�الإ�ْشالمّيِة 

بَح  �أ�شْ �لحاِفَظ لتر�ِثها، ولّما كاَن ِل�شاُن �الأُّمِة ُجزًء� ِمْن وطنّيِتها، 

- و�لحاُل َهِذِه - �لَفي�شَل �لعادَل في َتقييِم و�حِتر�ِم �الآخريَن َلها 

َبيَن  �لرِّيادِة  َمركَز  َم  َتتن�شَّ �أْن  َغرَو،  فال  ا،  وعالمًيّ وقومًيّا  َمحّلًيّا 

د�ِم�ٍس  َتغُفو في ظالٍم  �لزَّمِن  ِمَن  َردًحا  �ّلتي ظلَّْت  �الأجاِنِب  ُلغاِت 

و�ُشباٍت َعميٍق. 

دراســـات
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�لُبنيَة  َيم�سَّ  �أاّل  �شريطَة  �للُّغِة  �إثر�ِء  في  ُمهمٌّ  عامٌل  َر  �لتَّطوُّ �إنَّ 

ِعْنَد  َيروَن  �ّلذيَن  َبْع�ِس  َمَع  فُق  �أتَّ فاإّني ال  َهذ�  وِمْن  ِللُّغِة،  �لتَّحتّيَة 

ُمعاِلجِة �لجاِنِب �لُلّغويِّ �الآتَي: 

نا ال َنرى  �إْهماُل �لتَّ�شكيِل كلًيّا في َمنظومِة �لِكتابِة �لَعَربّيِة، �إنَّ

رًر� في ِتقنّيِة �للَّفظِة �لُمعربِة ِمْن َت�شكيِلها، و�إهماُل �لتَّ�شكيِل َقْد  �شَ

 ، ُيحِدُث َفجوًة َبيَن َمنهِج �للُّغِة �لنََّظريِّ وَمنهِجها �لتِّقنيِّ �لتَّْطبيقيِّ

َمَع �الأخِذ ِبعيِن �العِتباِر ِدّقَة �الأْجهزِة �لحا�شوِبّيِة وَحلِّها ِلكثيٍر ِمَن 

�الأموِر �لُم�شتع�شيِة . 

 ، �لَعَربيِّ رِف  �ل�شَّ ومبادِئ  َقو�ِعِد  �شياغِة  �إع��ادُة  َقوُلُهم:  �أّما 

�لُمْعَجماِت،  وِعلُم  �لنَّحِو  وِعلُم  و�ِت  �الأ�شْ ِعلُم  َعَليها  َيرتِكُز  و�ّلذي 

�الأ�ُش�ِس  ِمَن  �لَكثيِر  �إلغاِء  ياغِة من �شاأنها  �ل�شّ �إعادَة  �أنَّ  �أرى  فاإّني 

�لّثابتِة في َهذيِن �لرُّكنيِن �لفاعَليِن في ُلَغِتنا، ففي �لنَّحِو َيح�شُل 

�إماِم  يِد  َعلى  �أمُرُه  َظَهَر  َفَقْد  َحديًثا  �لَعرِب  ِعْنَد  َطلُح  �لُم�شْ وَلي�َس 

َطلحاِت  َل َمنظومٍة ُمتكاملٍة ِمَن �لُم�شْ نُه �أوَّ مَّ �لنَّحو �ِشيبويِه �ّلذي �شَ

وَيكفينا �لدِّر��شاُت �ّلتي قاَم ِبها �لخليُل في )�لَعيِن(، و�ِشيبويِه في 

)�لِكتاِب(، و�أبو عليٍّ �لفار�شيُّ في كتِبِه، وتلميُذه �أبو �لَفتِح ُعثماُن 

َعمَد  ُيقيَم  �أْن  �لِعْلمّيِة  �لَفذِّ ودر��شِتِه  ِبعقِلِه  ��ْشتطاَع  �ّلذي  ْبُن ِجّني 

ِبدر��شِتِه  �للُّغِة(  )ِعلِم  �أركاَن  َد  ُيوطِّ و�أْن  �للُّغوّيِة،  �لِعْلمّيِة  �لدِّر��شِة 

و�ِت  َنتائَج كاأ�شْ ِمن  �إَليِه  ِبما و�شَل  �الأوربيِّيَن  و�َشبَق  وتّياِت،  ِلل�شَّ

 » �الإنجليزيَّ  جونَز  د�نياَل   « ِبها  �َشبَق  و�لّتي  وَمقاِيي�ِشها،  �للِّيِن، 

�للُّغة  )علم  �الأوروبيِّ  �لعاِلِم  َهذ�  َقْبَل  وَنظرّيِتِه  ِللُفونيِم  ومعرفِتِه 

مرجع �شابق �س54، 55( . 

ْطبيقِيّ  �لتَّ �لِعْلمِيّ  َطلِح  �لُم�شْ �أ�شبقّيَة  ُننِكُر  ال  نا  فاإنَّ وللحقيقِة 

�شيِّقٍة  د�ئ��رٍة  في  ِعْنَدنا  ي��ر�وُح  ظلَّ  ِحيَن  في  �لَغرِب،  ُعلماِء  ِعْنَد 

َن �لَغرُب ِمَن �الأْخِذ ِبنا�شيِتها،  ِلفقِرنا �إلى �الآالِت �لَحديثِة �ّلتي َتمكَّ

َيقوُل دو �شو�شير: » �إنَّ علَم �للُّغِة في �لَغرِب َلْم َيعْد مو�شوَع �إنكاٍر 

بحوًثا  ِبها  ُيعتَرُف  تطبيقّيٌة  �أَْو  َنظرّيٌة  �ليوَم  �لَعَربّيُة  فالُبحوُث   »

�بتد�ًء  ِباللُّغِة،  ُمهتٌمّ  ثّمَة  وَلي�َس  ذ�ِتها،  في  �أهميُتها  َلها  �أكاديمّيٍة 

ُيمكُنُه  �شاالِت  �التَّ ُمهند�ِس  �إلى  �ِس  �لُمدرِّ �إلى  �لعادي  �لقارِئ  ِمَن 

َعبِد  . د/ محمد مح�شن  �لَحِديث  �للُّغة  َيَتجاهَلها )�شو�شير ر�ئد  �أْن 

�لعزيِز، د�ر �لِفْكر �لَعَربّي، �لقاهرة �س١59( . 

�إنَّ َق�شّيَة َتعريِب �لتِّقنّيِة َلْم َتعْد �إ�شكالّيًة في �لتَّطبيِق، فالتَّعريُب 

رِت  َتوفَّ ولو  �الآَخ��ُر  ُهَو  َطلُح  و�لُم�شْ تاريُخها،  َلها  و�قعٌة  حقيقٌة 

بَحْت ُلَغُتنا  حيِق َكما ُهَو �لحاُل �ليوَم، الأ�شْ �الإمكاناُت في َعهِدِه �ل�شَّ

ّنا ِمن َميكنِة �لَحرِف  ، ولَتمكَّ ِهَي �ل�ّشابقُة في عاَلِم �لَمعرفِة �لتِّقنيِّ

ُهَو  وُلَغُتنا -َكما  وِر،  �لنَّ ا في عاَلِم  وئيًّ َحرًفا �شَ ييِرِه  �لَعَربِيّ وَت�شْ

ُر -�إنَّ �للُّغَة  ُر وَتتاأثَّ ِر ِمْن َحيُث كوُنها ُتوؤثِّ َمْعروٌف - ُتوؤمُن بالتَّطوُّ

في  َر  ُتوؤثِّ �أْن  ُيمكُن  �ّلتي  �لُقوى  ُكلِّ  َتاأثيِر  َتحَت  ُر  َتتطوَّ �أَْو  ُر  َتتغيَّ

ُر �أمٌر ال َمحيَد َعْنُه، وَلي�َس َثّمَة ُلغٌة في  �الأْلفاِظ �أَِو �لَمعاني، فالتَّطوُّ

�لعاَلِم َت�شتطيُع �أْن ُتقاوَمُه )�شو�شير �س١٦٠( . 

�ب��ن جن�ي

دراســـات

ُتها ِلُكلِّ �أنو�ِع �لَمعرفِة )علوُم �للُّغِة(.  �ُشموليَّ

ر.ِ  ِر و�لتَّغييِر ُمجار�ًة ل�ُشّنِة �لتَّطوُّ قدرُتها َعلى �لتَّطوُّ

بِق في َم�شاأَلتي �لتَّعريِب و�لتَّرجمِة.  ُح�شوُلها َعلى َق�شِب �ل�َشّ

ُع َمظاهِرها �للُّغوّيِة ِمن )��شتر�ٍك،  ُع دالالِت ُمفرد�ِتها وَتنوُّ َتنوُّ

، وحقيقٍة، وغيِرها(  وَت�شادٍّ

َتقعيُدها أِللفاِظها 

�للُّغوّية  �لِعْلمّية  �لنَّه�شِة  ُم�شايرِة  في  �للُّغوّيِة  �لَمجامِع  َدوُر 

�لَحديثِة: 

وما   - �لتِّقنّيِة  َتعريِب  ِم��ْن  َن�شتنتُجها  �ّلتي  �لخال�شَة  �إنَّ 

قدمْتُه باإيجاٍز - ِهَي ُقدرُتنا على َتطويِع �آلّيِة �للُّغِة ِلُتو�ِكَب َع�شَر 

ماِر حافٌز ِللَعمِل  ِم �الأوربيِّيَن في َهذ� �لِم�شْ �لَح�شارِة، وَلنا في َتقدُّ

�إلى  ِخالِلها  ِمْن  ُل  َنتو�شَّ ِخدمًة  �لَقومّيِة  ِلُلَغِتنا  ْمنا  قدَّ َقْد  نكوُن 

�لُلّغويِّ  ِق  و�لتَّذوُّ خ�شّيِة  �ل�شَّ �لُمالحظِة  ِمَن  و�الْنتقاِل  �لَحقائِق، 

ِر.  �لنََّظريِّ �إلى عاَلِم �لَمعلوماتّيِة �لُمتوفِّ

 ، �لنَّ�سِّ َمْعًنى ُمغاِيٍر لُمتطلباِت  �إلى  ي  ُيوؤدِّ ياِق، وَقْد  �ل�شِّ �إرباٌك في 

رِف َتح�شُل خلخلٌة في ِبناِء �لكلمِة وِمْن َتغييٍر في ِميز�ِنِه  وفي �ل�شَّ

ُمالزماِن  و�لدِّاللّيَة  �لَبيانّيَة  �لعالقَة  �أنَّ  �لَمعلوِم  وِمَن   ، رفيِّ �ل�شَّ

رِف .  ِلعلَمي �لنَّحِو و�ل�شَّ

َتطويُر الُمْعَجِم الَعَربيِّ 

وَتطويِره،  وَتحديثه  �لَعَربيِّ  �لُمْعَجِم  بَترتيٍب  يتعّلق  فيما  �أّما 

بالكلماِت  �إغناوؤُُه  وكَذِلَك  وَم�شموًنا،  َتبويًبا  �شياغِتِه  و�إع��ادِة 

نا نرى �أنَّ �لَكثيَر  ِب ِمْنها و�لَدّخيِل و�لُم�شتحَدِث، فاإنَّ �لَجديدِة �لُمعرَّ

ِمْن ُمْعَجماِتنا �لَحديثِة �شاَرْت على َنهٍج َيتما�شى و�لِعلَم �لُمْعَجميَّ 

�لَحِديَث من َحيُث �لتَّبويُب و�لَم�شموُن. 

�لُمْعَجماِت  َرفِد  في  �للُّغوّيِة  �لَمجامِع  ُجهوُد  َعّنا  َبعيًد�  وَلي�َس 

بِة و�لَدّخيلِة و�لُم�شتحدثِة؛ بَحيُث  َقديِمها وَحديِثها ِبالكلماِت �لُمعرَّ

بَحْت في َتناوِل يِد �لباِحِث و�لّد�ر�ِس و�لّطالِب �لُمبتدِئ .  �أ�شْ

نا ال ُننِكُر دوَر ُمْعَجماِتنا �لَقديمِة ِمْن َحيُث َثروُتها �للُّغوّيُة،  �إنَّ

�لتِّقنّيِة  َتعريِب  َم�شاألَة  َفاإنَّ  ُكّلِه  َهذ�  ِمْن  �لتَّطبيِق و�لتَّعامِل،  وُنظُم 

عِب،  �ل�شَّ ِباالأمِر  َلي�َس  )�لحا�شوِب(  ِبو��شطِة  �لَمعلوماتّيِة  َع�شِر  في 

�إاّل  ِبِه  َي�شحُّ  ال  َع�شٍر  في  و�لتَّحّدي  �لَبقاِء  ُمَقوِّماِت  َتملُك  فُلَغُتنا 

حيُح، وَنْحُن قادروَن َعلى �إ�شفاِء َثوِب �لتَّحديِث �لتِّقنيِّ  �لُمتَقُن �ل�شَّ

َعَليها ُم�شتنديَن �إلى �لَحقائِق �الآتية: 
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لـغـويـــات

َحْوَل أََصاَلِة وَمَتاَنة
ــِة لـــَغـــِة الَعــَرِبيَّ ِ الُّ

هشام اسماعيل عدرة

و��شتمالح  �أ�شياء  ال�شتعذ�ب  ي�شتعمل   "like" و�لفعل  و�الإن�شاني 
معان غير معاني �لحب... 

�لفعل »�أحب« لنعّبر به عن  �لعربية غيُر  �أ�شحيح ال يوجد في 
حّبنا للملوخية و�لجمال ورو�ئع �لمخلوقات؟...

 قد تكون �للهجة �لعامية ِخلو�ً من مر�دف حقيقي �أو مجازي 
هيكَلها  ون�شبر  �لف�شحى  رحاَب  لنزور  تعالو�  ولكن  �لفعل،  لهذ� 

خم �لتالد، ونلج حرَمها �لز�خر �لغنّي، فاإننا نجد: �ل�شّ
 »�أحّب« للحّب �ل�شامي بمعناه �لرفيع.

» ��شتمر�أ« للطعام �لطّيب و�أي�شًا ��شتذوق.
»��شتعذب« للماء �لنمير.

»��شتطَيَب« الأ�شياء �أخرى.
» ��شتلطف« لالأخالق و�ل�شلوك �لقويم.

» ��شتاأن�س.. ��شتذوق«.
و�لمنح  للعطاء  �لف�شحى  �لعربية  ��شتعد�د  حقيقَة  نالحظ  �إذ�ً 
َهِرمٌة  لغٌة  �لعربية  �للغة  باأنَّ  بع�شهم  مز�عَم  يفنِّد  و�لتعبير، وهذ� 

فقيرٌة خاليٌة من �ال�شتقاقات �للغوية �ل�شرورية و�لمر�دفات.
 في �أو��شط �لقرن �لما�شي ركب �لباحُث �لم�شري �لر�حل )�شالمة 
مو�شى( موجَة نقِد �للغة �لعربية، ووجوِب �لتجديد فيها كما كانت 
محاوالُت �لكاتب و�ل�شاعر �للبناني �لذي توفي موؤخر�ً )�شعيد عقل( 
و�لذي طالب با�شتبد�ل �لحرف �لعربي بالحرف �لالتيني، في حين 

لعدد  �لعربية  �للغُة  تعّر�شت  �شابقٍة  وعقوٍد  �شنو�ٍت  مدى  على 
من �لمحاوالت �لهادفة لتغيير ِبنيتها من جهِة مفّكرين وباحثين 
َوُكتَّاب عرٍب ق�شدو� من خاللها � ح�ْشب زعمهم � �إ�شالَحها و�إز�لَة 
�ل�شعوبات �لتي يزعمون �أنها تعرقل �نت�شاَرها وتعّلَمها ك�شعوبة 
كتابة �لحرف �لعربي وَفقر �للغة �لعربية باال�شتقاقات و�لمر�دفات 
ف�شقطْت  لها،  �أ�شا�س  ال  �تهامات  من  ذلك،  وغير  و�لم�شطلحات 
محاوالُتهم وظّلت �للغة �لعربية بمفرد�تها وجمالياتها وحروفها 

�لّر�قية وخطوطها �لبديعة تتوّهج على م�شتوى �لعالم.
�لعربية  على  ع��اَب  و�الأدب��اء  و�لباحثين  �لكّتاب  بع�س  �إنَّ   
�إنه  ولعمري  و�ال�شتقاق..  للّت�شرُّف  قابليتها  وع��دَم  )جموَدها( 
ِجَناَيٌة على هذه �للغة.. فبع�ُس هوؤالء َينعى على �لعربية �لمفرد�ِت 
�لغنيَة بالمعاني و�لمر�دفاِت �لتي هي بمثابة رو�فَد لجدول �للغة، 
�إن  ُيورد هوؤالء بع�َس �الأمثلة ومنها مثاًل �لفعل )�أحب(، ويقولون 
�أنو�عه  �شّتى  �لحّب في  »�لفعل« في  ي�شتخدم هذ�  �لعربي  �الإن�شان 
�أحالمه،  فتاَة  »يحّب«  فالعربي  �لمختلفة.  �الأ�شياء  ح��ّب  وف��ي 
�لعْذب  �لبارد  و�لماء  �لطّيب  �لطعاَم  و»يحّب«  �لملوخية،  و»يحّب« 
له من  لي�س  �الأ�شياء وكما يقول هوؤالء  �إّنه يحّب هذه  وغيَر ذلك.. 
تعبير لفظي غير »�لفعل« »�أحّب«، وَيقرن هوؤالء �لفعَل �لمذكور في 
بع�شهم  يرى  كما  فاالإنجليزية  �الإنجليزية،  في  مثله  �إلى  �لعربية 
�أو�شع ��شتقاقًا من لغتنا؛ الأّن �لفعل"love" يعّبر عن �لحّب �لروحي 

�أحم�د �أمي�ن قا�ش�م �أمي�ن �أني�س فريحة
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  Past tense     Present tense   Past participle tense

laid                         lay   lie

cost                       cost   cost

driven                   drove   drive

regretted            regretted  regret

�آثرها بع�شهم على غيرها من  �أّن �النجليزية �لتي  �أل�شنا نرى 
�للغات، ُي�شطدم بكثير من �ل�شعوبات حين ُيَر�د ت�شريُف �أفعالها 

�إلى �الأزمان �لمختلفة؟.
 فاإّن حروفًا )ed(ومع �أّن عالمة �لفعل �لما�شي في �الإنجليزية هو 
.ال عدَّ لها وال ح�شر تاأتي في نهاية �لفعل د�لة على �لزمن �لما�شي

حركاته،  كّل  في  �لمو�شوف  ت��الزم  �لعربية  في  فال�شفة    
�أ�ش�س  �لتي هي من  �لمزّية  �للغات تفتقر لهذه  �شائر  �أنَّ  فيما نجُد 

مح�ّشنات �لعربية و�شهولة كتابتها و�إعر�بها.
 فالفعل» ك�شر« مثاًل في �لعربية يكتب هكذ� في حالتي �لبناء 
ت�شاف  بينما  �لالزم،  في  و�نك�شر  و�لمتعدي،  وللمجهول  للمعلوم 

�إليه حروف وكلمات في �الإنجليزية حتى يوؤدي نف�س �لمعنى:
    Have,had braken up…..        braken        Break

و�إّن  �لعالمية،  �للغات  في  موجودٌة  لغويًة  م�شاعَب  ثمة  �إّن   
على  �لخا�ّس  رونُقه  له  حرف  �لر�هنة  حالته  في  �لعربي  �لحرف 

�لخط �لعربي نتيجَة قو�عَد ثابتٍة.
كما  نطقها  ح�شب  �لعربية  �لكلمات  تكتب  �أن  مثاًل  لنتخّيْل    
�قترح بع�ُس �الأدباء في �لقرن �لمن�شرم، ومنهم �لر�حل طه ح�شين، 

ولي�س �لكلمات �لمنتهية بحروف مّد فح�ْشب، ول�شوف تكتب هكذ�:
فعل ما�ض مفرد                  م�ضارع مفرد                     �أمر مفرد

 كان                                                 يك����ون                                             كن 
ت�شبح:  كانا                                  ياكون�و                                           كون 
�أو ت�شكن: كاْن                              يك�����وْن                                           كْن
جاء                                                يج����يء                                        تعال
ت�شبح:  جاء�                                     ياجيئو                                           تاعاال
�أو ت�شكن: جاْء                                   يج����يْء                                             تعاْل 

�النجليزي  �ل�شيكولوجي  �لعاِلم  بر�أي  �الأخَذ  مو�شى  �شالمة  �قترح 
)�أوجدن( في ما �شماه» �النجليزية �الأ�شا�شية« ويتلخ�س ر�أُي هذ� 
�النجليزية  �للغة  في  و�لنعوت  و�الأفعال  �الأ�شماء  بتحديد  �لعالم 
بحيث جعلها)94٦( كلمة، �إال �أنَّ �قتر�ح �لعاِلم �أوجدن لم يلَق �أيَّ 
��شتجابة، خ�شو�شا و�أنَّ �للغة حين ن�شخرها فقط من �أجل �لعلوم 
ون�شتبدل  �لنف�س  ُنميت  �لروح  ح�شاب  على  �لعلمية  و�لمخترعات 

�أجو�َء مادية بحتة باأجو�ئنا �للطيفة و�لروحية �لرقيقة.
 كذلك هناك من �قترح �إثباَت �أحُرف �لمّد في �لكتابة بمز�عِم 
�إّن  ح�شين،  طه  �لر�حل  �لكاتُب  ذلك  في  و�أّيدهم  كتابتها،  �شعوبة 
قاعدٌة  منها  فلكلٍّ  �لكتابة  بُم�شت�شَعبة  لي�شت  هذه  �لمّد  حروف 
ر�شمًا  ر�شمها  على  و�لكاتب  �لقارئ  فيها  ي�شتعين  ثابتٌة  �إمالئية 
�شحيحًا، فمثاًل هناك حروف و�أ�شماء و�أفعال تنتهي بحروف �لمّد 
�لمذكورة، تقابلها حروف مت�شابهة في لغات �أخرى، ومن ُح�شن حظ 
لغتنا �أنَّ هذه �لحروف و�الأ�شماء و�الأفعال فيها، محدودٌة، معدودة، 
�أما �الأفعال و�الأ�شماء فثالثيٌة ورباعية وخما�شية و�شد��شية، وكلٌّ 
منهما ينتهي بقاعدة ثابتة، �لثالثية مما ي�شبق �آخَرها ياٌء مفتوحة 
�لياء  بهذه  ي�شبق  ال  وما  ��شتحيا...«  يحيا،  باألف ممدودة:»  تكتب 
��شتوحى،  ير�شم باألف لينة على �شورة ياء غير منقطة:»��شتولى، 
�جتبى...« �أّما �الأفعال �لثالثية ف�شهلة �لكتابة حين نعلم �أّن حرف 

�لمّد منقِلب عن حرف »ي« �أو» و«.

ي�شمو    ��شم  �شما  
�دع يدعو   دعا  
�رم رمى   يرمي  

ِق يقي   وقى  
�دن يدنو   دنا  

حينًا، وتكتب  وُتْقَر�أْ  ٌتْكَتْب  �الأخرى هناك حروٌف  �للغات   في 
وال تقر�أ حينًا �آخر؟.. في �الأفعال �الإنجليزية �لمت�شرفة من �شيغة 
�الأمر �إلى �لم�شارع �إلى �لما�شي �إلى �لما�شي �لتام، لي�س لت�شريف 

هاتيك �الأفعال  قاعدٌة ثابتة كما في �لعربية؟.. وهذه �أمثلة:

لـغـويـــات

لها وال قاعدة؟.

من �لمعروف �أنَّ قو�عد �لعربية مبنيٌة على �أ�ش�س �شليمة �شوية 

�إاّل  �الإعر�ُب  ولي�س  و�لتركيب  و�ال�شتقاق  �لت�شّرف  على  ت�شاعُدها 

معاني  بين  نمّيُز  به  للغة..  �لح�ّشا�س  و�لميز�َن  �لمنطقي  �ل�شابَط 

�لكلمة ومر�ميها �أو به تكوُن �الأفكار �لُمتبّناة.. وبه َت�شتر�شل �للغة 

ب�شال�شة وتعبير وجمال.

 وقو�عُد �لعربية و��شعٌة.. هذه حقيقة ال تنكر.. �إال �أنَّ هذ� �الّت�شاَع 

لي�س دخياًل عليها �أو ز�ئد�ً عن حاجاتها �لتعبيرية !..فال خيَر في 

قاعدة  ولكلِّ  تكوينها،  في  ثابت  �أ�شا�ٌس  فيها  قاعدة  فلكلِّ  حذفه. 

ر�شٌم بّيٌن يتجاوب تركيبًا مع �لمعنى �لمق�شود فيكون �لو�شوح.

 �أخير�ً فاإّن �للغة �لعربية تلّقت دعمًا ال محدود من جهِة دول 

للحفاظ  وعلمية  بحثيٍة  ومجال�َس  وموؤ�ش�شاٍت  و�إ�شالمية،  عربية 

عليها، وهي لغُة �لقر�آن �لكريم �لتي ��شطفاها �هلل عّز وجل من بين 

لغات �لعالم لتكون لغَةَ كتابه �لمقدَّ�س وحا�شنًة للعرب و�لم�شلمين 

في كل �أ�شقاع �لدنيا.

ز�ر                                                    ي������زور                                               زر
ت�شبح: ز�ر�                                    ي�ازورو                                           زور

�أو ت�شكن: ز�ْر                                 ي�����زوْر                                             زْر 
  و�الأمثلة على ذلك كثيرة!.. 

  قـــواعـــد اللغــة العـربيـة
ومنهم  �لعربية  ق��و�ع��د  بتب�شيط  ن��ادى  م��ن  �أي�شًا  هناك    
و�شل  وحّتى  �شعوبتها،  بحجة  فريحة(  �أني�س  �لر�حل  )�لكاتب 
هم �لدعوة �إلى �إ�شقاط �الإعر�ب عن قو�عد �للغة �لعربية و�إلغائه  ببع�شُ
�أين  و�ل�شوؤ�ل هنا:  �أمين(،  و�أحمد  �أمين  قا�شم  �لر�حلين  ) �لكاتبين 
�شعوبة �الإعر�ب في قو�عد �للغة �لعربية؟ نحن نعلم �أّن لل�شعوبة 
من  تن�شاأ  عامة،  و�قت�شادية  فكرية  و�أخرى  �جتماعيًة،  مفاهيَم 
�إيهام وغمو�س وجهل، ولل�شعوبة م�شدٌر هو تفكُك �لعمِل بانعد�م 
�لمناهج و�لبر�مج وُطرق �لتربية و�لتعليم �لمتبّناة �شباًل وو�شائَل، 
�لعربيُة  فهل  �لحياة،  في  �لبد�ئية  �الأ�شاليب  من  َتنُجم  و�ل�شعوبة 
نهج  ال  ملتوية  متعثرٍة  قو�عَد  وذ�ُت  وجهل،  و�إبهام  غمو�س  ذ�ُت 

�شالمة مو�شي
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مــقـــاالت

َحوَل َموُسوَعِة
 الَوْقِف واالْبِتداِء في الُقرآِن الَكريِم

عبـــد العظيــم إبــراهيـــم
المشرف العام على اإلخراج العلمي

 والفني والطباعي للموسوعة 

�لُمْلتِحمِة ِبالَكالِم �الإَلهيِّ ما ال ُيْحتاُج �إلى َتْنبيٍه عليه؛ َفِعلُم �لَوْقِف 

ِمْنُه  َي�شُدُر  �هلِل،  َكالِم  �إلى  وَي�شُدُر  �هلِل  َكالِم  ِمْن  َي�شُدُر  و�الْبِتد�ِء 

�ْنتز�ِعِه  ومحلُّ  ريِف  �ل�شَّ �لِعلِم  َهذ�  ِوعاُء  ُهَو  �َس  �لُمقدَّ �لّن�سَّ  اِلأنَّ 

�إلى  وَيفيُء  َيرتدُّ  و�الْبِتد�َء  �لَوقَف  اِلأنَّ  �إَليِه  وَي�شُدُر  و��ْشتخر�ِجِه، 

�لّن�سِّ َكّرًة �أخرى ِباإْجر�ئِه وَتطبيِقِه َعَليِه و�إعماِلِه فيِه. وَهذ� َتماًما 

َرْت  دَّ ما �ْنتهَجْتُه َهِذِه �لَمو�شوعُة �لُمباركُة و�أباَنْت َعْنُه، َفِهَي َقْد َت�شَ

وُيَحدُِّد  �لباِب،  َهذ�  َمعالَم  َير�شُم  ُمحّرٍر  وَتْقعيٍد  جاِمٍع،  ِبَتاأ�شيٍل 

في  وتاريِخِه  ومكانِتِه  الأهمّيِتِه  �لُمحدَِّد  وموقَعُه  وعالئَقُه،  �أُطَرَه، 

�لمماَر�شِة و�لّتاأليِف و�ال�ْشتقالِل، وَغيَر َذِلَك ِمّما ُيَعدُّ َد�ْشتوًر� جاِمًعا 

اًل ِلكلِّ ما ُيحتاُج �الإنباُء َعْنُه في َهذ� �لِعلِم �لُقْر�آِنّي  وقانوًنا ُمف�شَّ

َظرّيِة  �لنَّ و�الْبتد�ِء  �لوْقِف  دروِب  في  َفِر  �ل�شَّ َهذ�  َبعَد  ُثمَّ  �لهادي، 

�لّتاأ�شيلّيِة َترحُل ِبَك َهِذِه �لَمو�شوعُة �إلى َف�شِل �لِخطاِب ِمنها وَثمرِة 

روِع فيها، وُهَو �ال�ْشِتعر��ُس �لتَّْطبيقيُّ  �لَح�شاِد ِمْن َتاأ�شي�ِشها و�ل�شُّ

ُل �ّلذي ُيْجري قو�ِعَد َهذ� �لِعْلِم وُمنطلقاِتِه وَقو�ِنيَنُه و�أجز�َءُه  �لُمف�شَّ

َتطبيًقا  �لَعزيِز  �لِكتاِب  َن�سِّ  َعلى  َظرّيَة  �لنَّ وَتفا�شيَلُه  �لَمْعرفّيَة 

ا َعلى �آياِت �لُقْر�آِن كاماًل. فالَمو�شوعُة َهِذِه َتْكفيَك ز�ًد�  و�إجر�ًء تامًّ

َتطبيًقا  �هلِل  بكتاِب  �لكاملِة  �الإحاطِة  ِتلَك  ِمْن  ُمُه  ُتقِدّ ِبما  و�إم��د�ًد� 

ريِف.  َتي �لُم�شحِف �ل�شَّ تف�شيلًيا َعلى ُكلِّ �آيٍة وكّل َكلمٍة َبيَن َدفَّ

الُم َعلى َمْن ال َنبيَّ َبعَده. وَبْعُد:  الُة و�ل�شَّ �لَحْمُد هلِلِ وحَده، و�ل�شَّ

َكثيرًة  �أ�ْشتاًتا  ُد  َتْر�شُ ها  �أنَّ �لَمو�شوعاِت:  وظاِئِف  ِم��ْن  ف��اإّن 

َفَتملوؤُها  َكبيرًة  َفجو�ٍت  وُت�شيُب  و�ح��ٍد،  َمعيٍن  في  ها  َفَتْقب�شُ

وُت�شدُّها وُتعاِلُجها ِبُمعطياٍت جاِمعٍة و�شاملٍة و�أ�شيلٍة ِمَن �لَقو�عِد 

َفَيتجّلى  وَمَعها  ِبها  َتن�شبَك  َحّتى  �لُمت�شابكِة  و�لُعلوِم  �لُمتما�ِشكِة 

�ّلتي  �لَعظيمِة  �لو�ِحدِة  و�لِقْطعِة  ْخمِة،  �ل�شّ بيكِة  �ل�شَّ َمْظهُر  ِحيَنئٍذ 

ها �َشيٌء و�حٌد، وِعْنَد �لّتحقيِق  ُل �إَليَك في وْهلِة �لنَّظِر �الأُولى �أنَّ ُيخيَّ

باِطِن  في  �أ�شياُء  �لَمو�شوعُة-  �إَذْن-�أِي:  َفِهَي  َعَدًد�،  �أ�ْشياَء  َتر�ها 

�َشيٍء، و�َشيٌء َيْنطوي َعلى �أ�ْشياَء. 

َم�شبوقٍة  وَغيَر  َعري�شًة  َم�شاحاٍت  ُتَغّطي  �لَمو�شوعاِت  واِلأنَّ 

فيما َتبحُثُه ِمَن �لَق�شايا و�لَمو�شوعاِت، �عتمدْت في َمْنَهِجها َعلى 

�ال�ْشِتقر�ِء �لّتامِّ �ّلذي ال َيفوُتُه �َشيٌء ِمْن ُمكّوناِت ما َتبحُثُه وُتعنى 

ِبِه. 

�الأْعماُل  ِبها  َتْخَت�سُّ  �ّلتي  ِللحالِة  تو�شيٍف  من  �شبق  =وما 

وَمجهوٍد  َفخٍم  َمو�شوعيٍّ  َعمٍل  َعلى  وَينَطبُق  َيْن�َشِحُب  �لَمو�شوعّيُة 

�لّدر��شاِت  في  �لَمياديِن  و�أَه��مِّ  �أْب��رِز  ِمْن  و�ِح��ٍد  في  خٍم  �شَ َبحثيٍّ 

�لَوْقِف و�البِتد�ِء  ِعْلُم  ًة، وُهَو  �لُقْر�آِنّي خا�شّ �لُقْر�آنّية عاّمًة و�لنَّ�سِّ 

لِة �لُمبا�شرِة و�لَموثوقّية  في ِكتاِب �هلِل، وُهَو َبد�هًة ِعلٌم َلُه ِمَن �ل�شّ
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َحْلَقتا �لّتوجيِه و�لّتاأثيِر. 
َفَيتمُّ  طبيقّيِة:  التَّ ِللِفقراِت  الَموضوعّيِة  العنونة   
�الآيات  ِمَن  ِحْزمًة  ّم  َي�شُ مو�شٍع  ُكلُّ  َمو��شَع،  �إلى  �ل�ّشورِة  َتق�شيُم 
�ل�ّشياق  بح�شب  ومحتو�ها  مو�شوعها  َعلى  يدلُّ  عنو�ن  ي�شبقها 
ُكّل مو�شع  �ّلذي يجمعها، ثّم يتم فرز ومناق�شة وتوجيه  و�لمقام 

ِللَوْقِف في َهِذِه �الآيات ذ�ت �لمو�شوع �لو�حد وهكذ�. 
فسيُر اإلجماليُّ ِللُقرآِن: فِعْنَد ُكلِّ بياٍن ِلَتطبيقاِت   التَّ
ِلالآياِت  �لعامِّ  �لَمْعنى  ِبَبياِن  َذِل��َك  ُر  ُي�شدَّ �الآي���اِت  في  �ل��َوْق��ِف 
ها في �ُشوَرِتها، وُهَو َمدخٌل ُمهمٌّ وُجزٌء �أ�شا�ٌس  وَمقا�شِدها و�أْغر��شِ
ُمعَتبٌر ِليكوَن كالتَّمهيِد ِلفهِم َتفا�شيِل �لتَّوجيِه ِللمو��شِع َبعَد َذِلَك، 
َبياِن  �إلى  َفِبالنَّظِر  ُكلِِّه،  �لُقْر�آِن  �َشِمَلْت  َقْد  �لَمو�شوعُة  كاَنِت  و�إذ� 
ِبَتْف�شيِرِه  جيء  ُكلَُّه  �لَكريَم  �لُقْر�آَن  �أَنّ  َلَك  َيح�شُل  ُكلِّها  ِع  �لَمو��شِ
ا في َهِذِه �لَمو�شوعِة، وَهِذِه َخ�شي�شٌة َعظيمُة  كاماًل َتْف�شيًر� �إجماآليًّ

َتْن�شمُّ �إلى �أَخو�ِتها ِمْن َمْيز�ِت َهِذِه �لَمو�شوعِة �لُمباركِة. 
َح�شيلُة  ِه��َي  �لَمو�شوعُة  ف��َه��ِذِه   : الَجماعيُّ الَعمُل   
وَقْد  �الأْزَه��ِر  جامعِة  باحثي  فوِة  �شَ ِمْن  ِلَفريٍق  َدوؤوب��ٍة  َمجهود�ٍت 
�لماج�شتيِر  َعلى  ِبِه  َح�شلو�  �أكاديمًيّا  َم�شروًعا  �أ�شِلها  في  كاَنْت 
�شيَن  �لُمَتخ�شِّ ِمَن  َكتيبٍة  ِنتاُج  ِهَي  �إَذْن  فالَمو�شوعُة  و�لّدكتور�ه، 
في �لّدر��شاِت �لُقْر�آنّيِة وَعلى �إحاطٍة ِبالقر�ء�ِت و�للُّغِة َتحَت �إ�ْشر�ِف 
ُثّلٍة ِمَن �الأ�شاتذِة �لِكباِر في �لجامعِة، َفِهَي َعمٌل موؤ�ّش�شيٌّ َجماعيٌّ  

ُمتكاِفٌئ وُمتما�شٌك. 
َهِذِه  َح��وَل  َقوُلُه  �َشَبَق  ما  ف��اإنَّ  �َشيٍء  ِمْن  َيُكْن  َفَمْهما  وَبعُد: 
ُر  َتق�شُ وُموجزٌة  �َشريعٌة  وَتطو�فٌة  في�ٍس،  ِمْن  َغي�ٌس  �لَمو�شوعة 
وَلي�َس  ِفيها،  ُبِذَل  �ّلذي  �لَمجهوِد  ِمقد�ِر  َعْن  و�لّتعبيِر  �لَو�شِف  في 
ِب�شاأِوها  و�لّدر�يِة  َعْنها  �الإخبار  في  َيكفي  َفال  كالُمعايِن،  �لُمْخَبُر 
ُي�َشرُّ  و�َشوَف  و�إقباٍل.  وُت��وؤدٍة  باإمعاٍن  ِفيها  و�لنَّظُر  ُمطالعُتها  �إاّل 
�لقارُئ �لَكريُم-باإذِن �هلِل- ِمّما �َشيجُدُه ِمْن َتحقيقاٍت وتوجيهاٍت 
و�لو�شفّيِة  و�لتَّحليِل  ِبالُمقارنِة  �شُم  َتتَّ ِدر��شٍة  ِوف��َق  وتطبيقاٍت 
هلِل  و�لَحمُد  رى.  �ل�ُشّ �لَقوُم  َيْحَمُد  باِح  �ل�شَ وِعْنَد  و�لَمو�شوعّيِة، 

بيِل. �لهادي �إلى �شو�ِء �ل�َشّ

ما َيِميُز َموسوعَة الَوقِف واالْبتداِء 
في الُقْرآِن الَكريِم

وُم�شتغرقٌة  ُم�شتوِعبٌة  َف��ِه��َي  ــمــوُل:  والــُشّ اإلحاطُة 
وحا�شرٌة ِللتَّطبيقاِت �لّتوجيهّيِة ِللَوقِف و�الْبتد�ِء َعلى ُكلِّ �آيٍة ِمْن 

�آِي �لُقْر�آِن. 
َكَعدِّ  كثيرٍة  ِلتفا�شيَل  َتتبٌع  َفِفيها  فصيُل:  والتَّ ُع  الّتتبُّ  
وَتف�شيِر  �ل��ُق��ْر�آِن،  �ألفاِظ  ومعاني  و�الأع��اري��ِب،  و�ل��ق��ر�ء�ِت،  �الآِي، 
َهِذِه  �أنَّ  َذِلَك  �لتَّوجيهاِت؛  وَترجيِح  �لّدالئِل  و��ْشتنباِط  �لّتر�كيِب، 
وَيرتِكُز  و�الْبِتد�ِء  �لَوْقِف  َمد�ِر  في  َت�شبُح  �لَّتي  �لُعلوِم  ِمَن  �لُجَمَل 

ْحِب.  َعَليها في َمجاِلِه �لرَّ
�لَوْقِف  مو��شِع  َتناُوُل  َفيتمُّ  وَتعليُلُه:  الِخالِف  ِذْكُر   
ما  بياِن  َمَع  ِللُم�شحِف،  �لَم�ْشهورِة  بعاِت  �لطَّ ِخالِل  ِمْن  و�الْبِتد�ِء 
ِفق َعَليِه وما �خُتِلَف فيِه وِذْكِر َمْن قاَل ِبالوْقِف ِمَن �لُعلماِء َمَع  �تُّ
يلِة في  بياِن ِعّلِة �لَوْقِف وِعّلِة �لَو�شِل �ْعِتماًد� َعلى �لَم�شاِدِر �الأ�شْ

�لَوْقِف و�الْبِتد�ِء وَغيِرها في �لُعلوِم �الأخرى �لخادمِة َلُه. 
َبيَن  و�لُمقارنِة  ِد  �لّر�شْ َطريِق  َعْن  الُمقارُن:  اإلْحصاُء   
َعدٍد ِمَن �لَم�شاحِف �لَمطبوعِة في َعالماِت �لَوْقِف َمَع ذكِر �لعالمِة 
يِخ/ �ل�شَّ ِبمر�جعِة  ُف��وؤ�ٍد  �لَملِك  ُم�شَحِف  َطبعُة  وِه��َي  �لُمنا�شبِة، 
�لَم�شرّيِة  �لَمعارِف  ِبد�ِر  ُطِبَع  وُم�شحٍف  �لح�شيني،  خلف  محمد 
�ل�ّشيد  يِخ/عامر  و�ل�شَّ باع،  �ل�شّ علي  محمد  يِخ/  �ل�شَّ ِبمر�جعِة 
ِع �لَملِك َفهٍد،  عثمان، ِباالإ�شافِة �إلى َطْبعِة �ل�ّشمرلي، وَطْبعَتي ُمَجمَّ
يِخ/ �ْبِن َمكتوٍم ِبدولِة  َحِف �لُكَويِت، وَطْبعِة ُم�شحِف �ل�شَّ وَطْبعِة ُم�شْ

�الإمار�ِت، وَطْبعِة ُم�شَحِف �الأْزهِر، وَطْبعِة ُم�شَحِف �لَبحَريِن. 
ِدر��شُة  ْت  َتمَّ َفَقْد  والُمرونُة:  جديُد  والتَّ اإلضافُة   
ُتعتَمْد  َلْم  و�إْن  �لَوْقِف و�الْبِتد�ِء،  ُكُتِب  ِمّما جاَء في  َمو��شَع كثيرٍة 
ِذكِر  َمَع  ِللُم�شحِف،  �لَم�شهورِة  �لّطبعاِت  في  ِللَوْقِف  َع  َكَمو��شِ

�لَعالمِة �لُمنا�شبِة َلها ِمْن َعالماِت �لَوْقِف. 
ِد �لِقر�ء�ِت  وجيِه: وَذِلَك ِمْن ِخالِل َر�شْ ساُع في التَّ  االتِّ
�لَوْقِف  َعلى  َذِلَك  �أثِر  ذكِر  َمَع  �لَوْقِف  َمو�شع  في  �لو�ردِة  �لُقْر�آنّية 
ُد �لمعاني َفتت�شُع لَذِلَك  ُه ِبَتعدِد �لِقر�ء�ِت َتَتعدَّ وَنوِعِه، وال َيخفى �أنَّ

مــقـــاالت
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طرائــف
َعـــربّيــة

محـمـد ادعيكــلطرائـف
باحث في الّدراسات الّسامية واألديان

أبو َجواليق المديني يشتري ِحماًرا؛ فَلِقَيُه صديٌق  خرَج 
قاَل:  ِحماًرا؛  أشتري  الّسوَق  ُأريُد  قاَل:  ُتريُد؟  أين  َفقاَل:  لُه؛ 
ُقْل إْن شاَء اهلل؛ قاَل: َليَس َهذا َموِضَع إْن شاَء اهلُل ! الّدراهُم 
في ُكّمي، والِحماُر في الّسوِق؛ فبينا ُهَو َيطلُب الِحماَر إذ طّرْت 
دراِهُمُه فَرجَع َحزيًنا؛ َفَلقَيُه صاحُبُه؛ َفقاَل: ما َصَنْعَت؟ قاَل: 

ُسِرَقْت دراهمي إْن شاَء اهلُل !

ِقّصُة أبي َجواليق الَمدينيِّ األعرابّي والِحمار

ـٌف ُمْختِلـٌس ُمـوظَّ

ا  َوّلى يوسُف بُن عمَر الّثقفيُّ صاِحُب الِعراِق أعرابًيّ
َقِدَم  َفَلّما  َفعزَلُه؛  ِخيانًة  َعَليِه  فأصاَب  َلُه؛  َعَمٍل  َعلى 
 : َعَليِه قاَل َلُه: يا عدوَّ اهلِل أَكْلَت ماَل اهلِل! قاَل األعرابيُّ
فماُل َمْن آكُل إذا َلْم آكْل ماَل اهلِل؟ َلَقْد راَوْدُت إبَليَس أْن 
وَخّلى  ِمْنُه  َفضِحَك  َفعَل!  َفما  واِحــًدا  ِفْلًسا  ُيعطَيني 

سبيَلُه!

وَجَدِت اْمرأُة أْشعَب ِديناًرا َفأَتْتُه ِبِه، َفقاَل: اْدَفعيِه إليَّ 
َحّتى َيِلَد َلَك في ُكلِّ أْسبوٍع ِدرهَميِن، فدفَعْتُه إَليِه، فصاَر 
َفَلّما كاَن في األسبوِع  ِدرهَميِن؛  ُكلِّ أسبوٍع  إَليها في  َيدَفُع 
َفقاَلْت:  فاِس،  النِّ في  ماَت  َلها:  َفقاَل  ِمنُه،  طلَبْتُه  الّرابِع 
ويلي َعَليَك! َكيَف َيموُت الّديناُر؟ َفقاَل َلها: الويُل َلَك َعلى 
قيَن ِبوالَدِتِه وُتْنِكريَن َموَتُه في ِنفاِسِه.  أهِلِك! َكيَف ُتصدِّ

ِدينــاٌر َيِلــــُد

طـرائـف لغـويــة
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ما َقَرَعُه ِبَسوٍط، قاَل:  ا بالَمدينِة فأَمَر ِبضرِبِه َفكاَن ُكلَّ ا ِلّصً أَخَذ الَحّجاُج أْعرابّيً
رفاِء، َفقاَل َلُه: أَتْدري َلْم  يا َربِّ ُشكًرا، َحّتى َضَرَبُه َسبَعمئِة َسوٍط. َفلِقَيُه أَحُد الظُّ
َضَرَبَك الَحّجاُج َسْبَعمئِة َسوٍط؟ قاَل: ِلماذا؟ قاَل: ِلكثرِة ُشكِرَك، إَنّ اهلَل َتعالى َيقوُل 

 : ُكْم ﴾  قاَل: وَهذا في الُقْرآِن؟ قاَل: َنَعْم. َفقاَل األْعرابيُّ ِزيَدنَّ ﴿َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَ
ي أَسأُت في ُشكِري فاْعُف َعنِّ يا َربِّ ال ُشكَر َفال َتِزْدني 

ي باِعْد َثواَب الّشاكريَن ِمنِّ

ماِنِه، في  َمرَّ َرجٌل ِبإْنساٍن وَعلى عاِتِقِه َعصا في َطرَفيها َزْنبيالِن َقْد كادا ُيَحطِّ
ُه  راِب، أِلنَّ أَحِدِهما ُبرٌّ وفي اآلَخِر ُتراٍب. َفقاَل: َلْم َفعْلَت َهذا؟ قاَل: َعَدْلُت الُبرَّ ِبالتُّ
راِب وَقَلَبُه وَقسَم الُبرَّ ِنصًفا  جُل َزنبيَل التُّ ؛ فأَخَذ الرَّ كاَن َقْد أماَلني إلى أَحِد َجنَبيَّ

نبيَليِن. وقاَل: اآلَن فاحِمْل، َفَحَمَلُه َفَخفَّ َعَليِه؛ َفقاَل: ما أْعقَلَك ِمْن َشيٍخ! في الزَّ

أنا أْعلُم، أنا أعَلُم، واللِّصُّ َيْسَمُعُه؛  َذَهَبْت ِثياُب َرجٍل في الَحّماِم، َفَجعَل َيقوُل: 
ي َسِمْعُتَك َتقوُل: أنا أْعَلُم، فما اّلذي  ها. وقاَل َلُه: إنِّ ُه َقْد َفِطَن ِبِه؛ َفَردَّ َفَفِزَع وَظنَّ أنَّ

ُه إْن َعِدْمُت ِثيابي ِمتُّ ِمَن الَبْرِد.  تعَلُم؟ قاَل: أعلُم أنَّ

ــكـــِر  َكــْثــرُة الشُّ

َغــْفلـــٌة

َفــــزُع ِلـــصٍّ 

طـرائـف لغـويــة

َرَك  َكَتَب َرجٌل ِمْن أْهِل الَبصرِة إلى أبيِه َيقوُل: أْكتُب إَليَك يا أَبِت، َنْحُن َكما َيَسّ
ي  َتُه، َلْم َيْحُدْث َلنا َبْعَدَك إاّل ُكلُّ َخيٍر، إاَلّ أنَّ حاِئًطا لنا وَقَع َعلى أمِّ اهلُل َعوَنُه وُقوَّ
ا َغيِري! يِك والّشاِة وَلْم ُيْفِلْت أحٌد َحّيً غيِر وأْخِتي والجاِريِة والِحماِر والِدّ وأخي الصَّ

ًدا ِبالَمدينِة؛ َفوَقَف َعلى أعرابّيً َيْرعى إِباًل  : َخرَج الَحّجاُج ُمَتصيِّ يبانيُّ قاَل الشَّ
َغشوٌم   : األعرابيُّ َفقاَل  الحّجاِج؟  أميِرِكُم  سيرَة  رأيَت  َكيَف  ؛  أعرابُيّ يا  َفقاَل:  َلُه؛ 
َعبِد  الُمؤمنيَن  أميِر  إلى  َشكوُتموُه  ال  َفِلَم  َفقاَل:  بّياُه!؛  وال  اهلُل  حّياُه  ال  ظلوٌم! 
الَملِك؟ قاَل: َفأظلُم وأْغشُم؛ فَبيَنما ُهَو كَذِلَك إذ أحاَطْت ِبِه الَخيُل؛ َفأومَأ الَحّجاُج 
إلى األعرابي فُأِخَذ وُحِمَل؛ َفَلّما صاَر َمَعُه قاَل : َمْن َهذا؟ قاُلوا لُه: األميُر الَحّجاُج؛ 
َتُه َحّتى صاَر بالُقرِب ِمْنُه ُثمَّ ناداُه: يا َحّجاُج! قاَل:  َك دابَّ ُه ُأحيَط ِبِه؛ َفَحرَّ َفَعِلَم أنَّ
رُّ اّلذي بيني وَبيَنك َمْكتوًما ! َفَضِحَك  ؟ قاَل: أِحبُّ أْن َيكوَن الِسّ ما َتشاُء يا أعرابيُّ

الَحّجاُج ِمْنُه وَخّلى َسبيَلُه. 

ل  صّلى أعرابيٌّ خلَف إماٍم َفَقَرَأ اإلماُم :  {َأَلم نهلك  األوليَن}  وكاَن في الّصف األوَّ
َر، َفَقَرَأ اإلماُم:  فتأخر إلى الّصف اآلخر، فقرا اإلمام: {ُثمَّ نتبعهم اآلخرين }  فتأخَّ
وَخَرَج  الَة  الصَّ َفَترَك  ُمجرًما،  األعرابيِّ  اسُم  وكاَن  بالمجرمين}  نفعل  {كذلك 
ما  َلُه:  َفقاُلوا  األعراِب،  َبْعُض  فوَجَدُه  َغيري،  الَمطلوُب  ما  واهلِل  َيقوُل:  وُهَو  هارًبا، 
ليَن واآلِخريَن، وأراَد إْن ُيهلَكني في الُجملِة،  َلَك يا ُمجرُم؟ َفقاَل: إنَّ اإلماَم أْهلَك األوَّ

واهلِل ال رأيُتُه َبعَد الَيوِم . 

ِرسالـــٌة ِمــَن الَبصــرِة  

ِفْطنـُة أْعـراِبــٍيّ

ُهـــروٌب ِمَن اإلمــاِم
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عاَم ِمْن َبيِن يَديِه،  َفَلّما َرفَع الَطّ َدعا َبعُضُهم َضريًرا إلى داِرِه، 
ريُر  الضَّ أراَد  أيِدَيُهما،  وَغَسال  والَحلوى،  الفاِكهُة  وُأحــِضــَرِت 
االْنصراَف، َفقاَل َلُه صاحُب الّداِر: اقرْأ َلنا َشيًئا ِمَن الُقْرآِن، قاَل : 
ما َغلْطُت ِفيها، قاَل:  واهلِل ما حفْظُت ِمَن الُقْرآِن َغير الفاِتحِة، وُربَّ
َك  اْسِمْعنا َشيًئا ِمَن الَحديِث، قاَل: ما حفْظُت ِمْنُه َشيًئا، قاَل: َفَلعلَّ
َبيًتا،  عِر  الشِّ ِمَن  أرِو  َلْم  جُل؛  الرَّ قاَل  الَعرِب.  أشعاِر  َبْعَض  ُتسمُعنا 
قاَل  الِعلِم،  َصناديُق  الُعمياَن  إنَّ  َيقولوَن  ُهم  َعجًبا  جُل:  الرَّ قاَل 

األْعمى: ما َهذا ِمَن الَعجِب؟ أما رأيَت َصندوًقا فاِرًغا. 

َحكى األْصمعيُّ قاَل: َبيَنما أنا أسيُر في الباديِة إذ َمررُت ِبحجٍر مكتوٍب َعَليِه َهذا الَبيُت
روا   إذا َحلَّ ِعشٌق ِبالَفتى َكيَف َيصنُع أيا َمعشَر الُعّشاِق باهلِل َخبِّ

فَكَتبُت َتحَتُه: 
ُه   وَيخشُع في ُكلِّ األموِر وَيخضُع ُيداري ُهواُه ُثمَّ َيكتمُّ ِسرَّ

ُثمَّ ُعدُت في اليوِم الّثاني فوَجْدُت َمكتوًبا َتحَتُه: 
ُع فَكيَف ُيداِري والَهوى قاِتُل الَفتى  وفي ُكِلّ يوٍم َقلُبه َيَتَقطَّ

- قاَل رجٌل َبخيٌل لغالٍم: ِبكْم َتعمُل َمعي؟  
قال: ِبطعامي. 

 قاَل: أْحِسْن قلياًل
 قاَل: فأصوُم االْثنيِن والَخميَس. 

أْعمى َكُصندوٍق فـــارٍغ

َسِمْعنا وأَطْعنا ُثمَّ ِمْتنا

َبخــيــٌل

طـرائـف لغـويــة

ِه   فَليَس َلُه َشيٌء ِسوى الَموِت أْنفُع إذا َلْم َيجْد َصبًرا ِلكتماِن ِسرِّ
ا ُملًقى َتحَت َذِلَك الَحجِر َميًتا ال َحوَل وال ُقّوَة  ُثمَّ ُعدُت في اليوِم الّثالِث َفوجْدُت شاًبّ

إاّل باهلِل الَعليِّ الَعظيِم وَقْد َكتَب َقْبَل موِتِه: 
َسالمي إلى َمْن كاَن ِللوْصِل َيْمنُع.  غوا   َسمْعنا أَطْعنا ُثمَّ ِمْتنا َفبلِّ

كاَن ِلسابوٍر ملِك فارٍس نديٌم ُمضحٌك ُيسّمى َمرزباَن. فظهر َلُه ِمَن الملِك َجفوٌة، َفَلّما زاَد 
َم نبيَح الِكالِب وَعوَي الّذئاِب وَنهيَق الَحميِر، وَصهيَل الَخيِل، وَصوَت الِبغاِل،  َذِلَك َعَليِه َتعلَّ
ُثمَّ احتاَل َحّتى َدخَل َموضًعا بُقرِب َخلوِة الَملِك وأْخفى أمَرُه، َفَلّما َخال الملُك بَنفِسِه َنبَح 
ئاِب،  الذِّ َعْوَي  َفَعوى  َهذا؟  ما  اْنُظُروا  َفقاَل:  َكلٌب،  ُه  أنَّ في  الَملُك  َيشكَّ  َفَلم  الِكالِب،  نبيَح 
بعوَن  َفَنزَل الَملُك َعْن َسريِرِه، َفَنهَق َنهيَق الَحميِر، فَمضى الَملِك هاِرًبا، وَمَضِت الغلماُن َيتَّ
وَت، َفَلّما َدَنوا ِمْنُه َصَهَل َصهيَل الَخيَل، فاْقَتحُموا َعَليِه وأْخَرجوُه ُعرياًنا، َفَلّما وَصُلوا  الصَّ
ِبِه إلى الَملِك، وَرآُه مرزباُن َضِحَك الَملُك َضحًكا شديًدا، وقاَل َلُه: ما َحمَلَك َعلى ما َصَنْعَت؟ 
قاَل: إنَّ اهلَل َعزَّ وَجلَّ َمسَخني َكلًبا وذئًبا وحماًرا وفرًسا لّما َغِضَب َعليَّ الَملُك. قاَل: فأَمَر 

لى.  الَملُك أْن ُيخَلَع َعَليِه وأْن ُيردَّ إلى َمرتبِتِه األوَّ

َفكتْبُت َتحَتُه

ِحيلُة مسٍخ إلكراِم الَمِلِك
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كــالُم الـَعـَرِب
ْأِويِل  ُشُروُط الَفْهِم وَضَواِبُط التَّ

ِريــِف الُمْرَتَضـى  عنــد الشَّ

لـغــوّيــات

سعيـد بكــور

ُيطلق )كالُم �لعرب( على ما تحّدثت به �لعرُب �شعًر� ونثًر� َوفق 
لي�س  محّددٍة  ل�شو�بَط  تبعا  ّول  وُي��وؤَ وُيفهم  معلومٍة،  وقو�عَد  �ُشنن 
فيها مجاٌل لالجتهاد وللهوى، وال يتاأّتى �لخو�ُس في �لتاأويل �إال 
يحر�شون  �لعلماَء  وجدنا  لهذ�  ووعاها،  �لعرب  مذ�هَب  خَبر  لمن 
�لن�سِّ  وتاأويِل  �ل�شعر،  لفهم  �لعرب  بكالم  �لمعرفة  �شرورة  على 
مقا�شَدهما،  ُيبين  �لذي  حيح  �ل�شَّ �لوجه  على  و�لحديثي  �لقر�آني 

خا�شة �إذ� �رتبط �الأمر بالتعبير �لخارج عن �لحقيقة.
وُدرر  �لفو�ئد  )ُغ��رر  �أماليه  في  �لُمرت�شى  ريُف  �ل�شَّ يعر�س 
خبر(،  و)تاأويل  �آي��ة(  )تاأويل  بين  تتنّوع  �شّتى  لم�شائل  �لقالئد( 
�ال�شت�شهاد،  �شبيل  على  �الأغر��س  مختلف  في  الأبياٍت  ويعر�ُس 
وفي ثنايا ذلك ياأتي على ذكر ق�شية �أْخِذ �لمعاني وتالقح �الأ�شعار 
فيما بينها، وُيدلي بر�أيه �لنَّقدي في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، �إلى غير ذلك 
من �لق�شايا �للُّغوية و�لبالغية و�لنقدية، وُمنطلق ذلك كلِّه تاأويُل 

�الآيات و�الأخبار.
من  و�الأخبار  لالآيات  تاأويله  في  �لمرت�شى  ريُف  �ل�شَّ ينطلق 
عر�س �الآر�ء �ل�شابقة ومناق�شِتها، ثّم ُيبدي ر�أيه �لذي يرّجُحه بناًء 
على ما �شبق جرُده، وقد ُيبرز مو�طَن �لقّوة في هذه �الآر�ء �أو مو�طَن 
ه لتاأويٍل ما، ي�شير �إلى  عف، وفي ثنايا ترجيحه �أو ردِّ �لتهافت و�ل�شَّ
�لترجيح  في  �أ�شا�شًيا  مبد�أً  �إياها  مّتخًذ�  �لكالم  في  �لعرب  مذ�هب 

وفهم �الآيات و�الأخبار �لمروية عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ريف �لُمرت�شى على مبد�أ �لترجيح،  تدور عمليُة �لتاأويل عند �ل�شَّ
»و�أما  قوُله  ذلك  ومن  �لعرب،  ل�شان  على  بناًء  �لّداللَة  يرّجح  فقد 
�إلى هذه �لكناية من �الختالف،  �أقرُب  �للفظ فالأّن �لرحمَة  �شهادة 
�لعرب«،  �أولى في ل�شان  �إليها  �لمذكورين  �أقرب  �للفظ على  وحمل 
�لمنّظمة  بقو�عده  �لنَّحو  هو  هنا  بالل�شان  �لمق�شود  �أنَّ  ويّت�شح 

للكالم، ومعرفُته �شرورية لترجيح �لتاأويل �لمنا�شب.
�إنَّ تحديَد ِداللة �للفظ �لدقيقة د�خَل �ل�شياق ال بّد �أن يقوم على 
معرفة دقيقٍة با�شتعماله عند �لعرب، »و�لعرب تقول: فالن ب�شيٌر 
بهذ� �الأمر؛ وزيد �أب�شُر بكذ� من عمرو، وال يريدون �إب�شاَر �لعين بل 
�لعلم و�لمعرفة«، وهذ� �أحد �أوجه ترجيح �لمعنى �لمنا�شب لل�شياق.
ريف �لُمرت�شى �إذ� ��شتع�شى عليه تحديُد �لمعنى في  ويطلب �ل�شَّ

�ل�شياق، دليال من �ل�شعر بو�شفه ديو�َن �لعرب �لذي يحوي �أدَبهم 
ولغَتهم وطريقَتهم في �لقول، ويرجع �إليه ُن�شد�نا للُحّجة، وعادًة ما 
ي�شت�شهد به �إذ� تعّلق �الأمر بالخروج عن �لحقيقة، وُيردف �الأبياَت 
�لم�شت�شهَد بها بتعليق يزيد �لتاأويَل و�شوًحا، من ذلك قوله:» قال 

َبَها لالأ�شياف:  ُمّرة بن َمحكان �ل�شعدي ي�شف ِقدًر� َن�شَ
حــم َأزَمُلـُه لـهـــا أزيــٌز يزيــٌل اللَّ

عن العظام إذا استحَمشْت َغَضَبا 
الَة بنبٍل غيِر طائشٍة  ترمي الصُّ

 َوْفقا إذا آنست مـن تحـتــهـا َلَهَبــا 
فو�شفها بالغ�شب ت�شبيها و��شتعارًة، فاأما �الأزيز فهو �لغليان، 

و�لعرب تقول: لجوفه �أزيٌز مثل �أزيز �لِمرجل«.
لتاأويل  �لمت�شدِّي  يكون  �أن  �أهميُة  �ال�شت�شهاد  يّت�شح من هذ� 
ت�شريف  وطرِق  �لعرب  بكالم  عارًفا  �لحديثي  �أو  �لقر�آني  �لن�سِّ 
�أ�شله  في  وهو  �لحقيقة  على  ُل  �لموؤوِّ يحمله  قد  فاللفُظ  �لمعاني. 
نازٌع �إلى �لمجاز �أو �لتمثيل، ومن �شاأن ذلك �أن يف�شي �إلى تحريف 

�لدِّاللة وتعميتها. 
�لعرُب  تعوّدت  ما  �إلى  معينة  ظاهرة  �شبَب  �لُمرت�شى  يعيد   
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على ��شتعماله في كالمها، وَي�شعى من ذلك �إلى دفع �لتوّهم بعدم 
جدو�ه و�ال�شتغناِء عنه، ومن ذلك ما قّرره في تكر�ر قوله تعالى 
فيقول:  ]�ل��رح��م��ن:١3[،  ِھ}  ھ  ھ  {ھ 
»فيح�ُشن منه �لتكريُر الختالف ما يقّرره به، وهذ� كثير في كالم 
على  �الأخيلية  وليلى  للمهلهل  �شعًر�  يورد  ثم  و�أ�شعارهم«،  �لعرب 
�شبيل �ال�شت�شهاد، ويبين �أنَّ �لعرب درَجت في كالمها على �لتكر�ر 

طلبا الأد�ء �لمعاني وتقريرها.
�إلى  �إ�شارٌة  ففيه  )يح�ُشن(،  لفظ  على  تعليقه  في  �الأمر  ومد�ُر 
في  �أّن  منه  وتاأكيٌد  �لتكر�ر،  بعدم  ل  تتح�شّ ال  �لتي  �لفائدة  زيادة 
وهو  وُم�شتنَكر،  بغريب  لي�س  و�أنه  �الأ�شلوب،  هذ�  من  �لعرب  كالم 

ح�ْشب لفظ �لُمرت�شى )كثير( مما يدعم ر�أَيه ويجعله ُمقِنًعا.
�لمعنى  ترجيح  �إل��ى  �شبياًل  �لدِّاللة  ت�شحيح  من  يتِّخذ  وقد   
»و�لجو�ب،  �لعرب،  دليل من كالم  �عتماًد� على  �إليه  َيطمئن  �لذي 
معروفة،  ع��ادًة  �لكالم  من  �لمجرى  ه��ذ�  ج��رى  فيما  للعرب  �أّن 
ومر�ُدهم  عنهم،  وفهم  كالَمهم  ت�شّفح  من  عند  م�شهور�،  ومذهًبا 
بذلك �لمبالغُة في �لنفي وتاأكيده؛ فمن ذلك قوُلهم: فالن ال ُيرجى 
�أنه ال  هم  و�إنما غر�شُ �أنَّ فيه خير� ال يرجى،  لي�س يريدون  خيُره؛ 
خير عنده على وجه من �لوجوه؛ ومثله: قلما ر�أيُت مثَل هذ� �لرجل، 
و�إنما يريدون �أنَّ مثله لم ُيَر ال قليال وال كثير�«، ثم َيعر�س �الأ�شعار 

�لمقوِّيَة لر�أيه.
قبيل:  من  مهّمة  ية  ن�شّ ُم�شير�ت  على  �لمقطع  هذ�  في  نقف 
)عادة معروفة، مذهب م�شهور(، تفيد �شرورَة �لدِّر�ية بعادة �لعرب 
ومذهبها في �لقول، مع �لتركيز على �لمذهب �لم�شهور الأنه حا�شٌم 
في ترجيح �لدِّاللة، وذلك ال يتاأّتى �إال لمن ت�شّفح كالَمهم وخبره 

بطول �لدِّربة و�الت�شال و�لفقه،
عادٍة  َوفق  يجري  �الأ�شلوب  هذ�  �أن  �لُمرت�شى  ريُف  �ل�شَّ ويبين 
معروفة عند �لعرب ومذهٍب م�شهور، و�شبيُل مجيئه على ذ�ك �لن�شق 
ق�شَده  تبّين  عبار�ٍت  لذلك  وي�شوق  �لمختار،  �لتاأويل  يقّوي  �أن 

وتدعم مذهَبه في �لتف�شير. 
تتعّدد داللُة �لكلمة �لو�حدة في كالم �لعرب، وُتف�شي �لمعرفُة 
عليه  ُيعّول  �لذي  �إّن  )�لجو�ب،  �ل�شحيح:  �لتاأويل  ترجيح  �إلى  بها 

من تكلم في تاأويل هذه �الأخبار هو �أن يقول: �إّن �الإ�شبع في كالم 
�لعرب و�إن كانت �لجارحَة �لمخ�شو�شَة فهي �ي�شا �الأثُر �لح�شن؛ 
يقال: لفالن على ماله و�إبله �إ�شبٌع ح�شنٌة، �أي قيام و�أثٌر ح�شن؛ قال 

�لر�عي ي�شف ر�عًيا ح�شَن �لقياِم على �إبله: 
َضعيُف الَعصا بادي الُعروِق َترى َلُه

َعَليها ِإذا ما َأجَدَب الناُس ِإصَبعا   
�إلى  ذهب  ما  تاأكيد  �إلى  �شعًيا  �الأم��ر  في  �لمرت�شى  ل  ويف�شّ
�لح�شن  لالأثر  ت�شميتهم  في  �لوجُه  يكون  �أن  ويمكن  ترجيحه 
وتنبيها  به،  �إعجابا  باالإ�شبع  �إليه  ُي�شار  حيث  من  هو  باالإ�شبع 
عليه؛ وهذه عادُتهم في ت�شمية �ل�شيء بما يقع عنده، وبما له به 
ُعلقة، وقد قال قوم في بيتي ُطفيل و�لر�عي: �إنهما �أر�د� �أن يقوال: 
»يد�« في مكان »�إ�شبع«؛ الأن �ليَد �لنعمُة؛ فلم يمكْنهما، فعدال عن 

�ليد �إلى �الإ�شبع، الأنها من �ليد .
ەئ}  ەئ  ائ   } تعالى:  قوله  تاأويل  وفي   
]�لّزمر: ٦٧[  يبرز �لوجه �لمقدَّم �لذي ينبغي �عتماُده تعويال على 
�ل�شياق: » قال: �إّنها بين �أ�شابعه؛ كناية عن هذ� �لمعنى، و�خت�شار� 
للفظ �لطويل، وجريا على مذهب �لعرب في �إخبارهم عن مثل هذ� 
على  مقدًما  يكون  �أن  يجب  �لوجه  وهذ�  �للفظ،  هذ�  بمثل  �لمعنى 

�لوجه �الأول، ومعتمًد�؛ الأّنه و��شح جلّي«. 
يختار �لُمرت�شى �لدِّاللَة �لر�جحَة بين وجهين، موؤكًد� و�شوَح 

�لوجه وجالَءه وتقديَمه على غيره.
 ولكي يقنَع �لمتلقي ب�شو�ب �لتاأويل يبين �أنَّ �لتعبير �لقر�آني 
له نظائُر في كالم �لعرب، من ذلك قوُله: »ونظائر هذ� كثيرٌة في 
هذه  �شرد  في  يخو�س  وال  �لعبارة  بهذه  ويكتفي  �لعرب«،  كالم 

�لنظائر وتعد�دها.
ک  {ک  ت����ع����ال����ى:  ق����ول����ه  �����ش����رح  وف������ي 
كالم  من  �لدليَل  �لمرت�شى  يطلب  ک}]�الأخ�����ز�ب:١٠[ 
ال  �لمجاز  على  يجري  فيما  ذل��ك  ويكون  تاأويله،  على  �لعرب 
�إذ� ��شتّد خوُفه �أن تنتفخ  �لحقيقة: »ومن �شاأن �لجبان عند �لعرب 
رئُته، ولهذ� يقولون للجبان: �نتفخ �َشْحُره، �أي رئته، ولي�س يمتنُع 
�أن تكون �لرئة �إذ� �نتفخت ُرفعِت �لقلب، ونه�شت به نحو �لحنجرة، 

لـغــوّيــات

وهذ� �لتاأويل قد ذكره �لفر�ء وغيُره، ورو�ه �لكلبي عن �أبي �شالح 
تد�ولته  بما  �الإحاطة  فائدَة  �لكالُم  هذ�  ويوؤكد  عبا�س«.  �أبي  عن 
بعلماء  �ال�شت�شهاُد  ويقّوي  �لمجاز،  على  ُيحمل  كالم  من  �لعرب 

�شابقين �لتاأويَل �لمرجح.
 وقد يورد وجًها �آخر لم يذكره �لُمف�ّشرون، َت�شتعمله �لعرب في 
�إلى داللته �لمنا�شبة لل�شياق، ويمكن في  �لتاأويَل  كالمها ي�شرُف 
��شتعمال  في  �لعرب  بمذ�هب  يليق  فيها،  ُيذكر  لم  �آخر  وجه  �الآية 
ْڤ}  {ڤ  تعالى:  قوله  في  تكون  �أن  وهو  �للفظ،  هذ�  مثل 
]طه:٧٨[ تعظيُم �الأمر وتفخيُمه، كما يقول �لقائل : فعل فالن ما 

فعل، و�أقدم على ما �أقدم، �إذ� �أر�د �لتفخيم، قال تعالى: {حب 
�لمجرى،  هذ�  يجري  وما  ]�ل�شعر�ء:١9[،  ىب}  مب  خب 
ويدخل في هذ� �لباب قوُلهم للرجل: هذ� هذ�، و�أنت �أنت، وفي �لقوم: 

هم ُهم قال �لهذلي: 
َرَفْوني وقالوا: يا خويلُد ال ُتَرْع

فقلُت، وأنكرُت الوجوه: هُم هُم
وقال �أبو �لنجم: 

�أنا �أبو �لنجم، و�شعري �شعري 
كل ذ�ك �أر�دو� تعظيَم �الأمر وتكبيَره.

 ،]2٦ ]�لنحل:  ىئ}  ېئ  {ېئ  تعالى  قوله  وفي   
تنطق  �لتي  �للطيفة  �الأ�شلوبية  �الإ�شار�ت  بع�َس  �لُمرت�شى  يورد 
بالنُّكت �لبالغية، وترتبط بجمالية �للغة ودّقِتها في �أد�ء �لمعاني 
ال  الأنهم  طريٌف؛  ظريٌف  مذهب  هذ�  في  وللعرب  عنها:  و�لتعبير 

ي�شتعملون لفظة »على« في مثل هذ� �لمو�شع، �إال في �ل�شّر و�الأمر 
�لمكروه �ل�شاّر، وي�شتعملون �لالم وغيرها في خالف ذلك؛ �أال ترى  
�أنهم ال يقولون: َعَمَرت على فالن �شيعُته، وال وَلدت عليه جاريُته، 
بل يقولون: عمرت له �شيعُته، وولدت له جاريُته، وهكذ� من �شاأنهم 
و�لكذب،  �ل�شر  في  يقال  فاإنه  علّي«؛  و»روى  علّي،  قال  قالو�:  �إذ� 

وفي �لخير و�لحق يقولون: »قال عّني«، و»روى عّني«.
 وقد يعّلل �لُمرت�شى �ختياره �لتاأويلي بناء على ما تكّلمت به 
لة من �لتعبير و�ل�شياق معا  �إلى �لفائدة �لمتح�شَّ � ذلك  �لعرُب، ر�دًّ
»ووجه �آخر، وهو �أن تكون �لفائدة في ذلك �لتاأكيَد، فقد جرت به 

عادُة �لعرب في كالمها«.
ويخُل�س �لُمرت�شى لمبدئه في �لتاأويل �لمعتِمد على �لترجيح، 
�لوجه  ويختار  عنها  ُيعر�س  �لمحتَملة  للوجوه  َيعر�س  �أن  فبعد 
قوله:  ذلك  ومن  ل�شانها،  في  �لعرب  مذ�هب  على  بناء  ح  �لمرجَّ
»وعندي �أّن معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص �ليد �لعليا خير من �ليد �ل�شفلى« غيُر 
ما ُذكر من �لوجهين جميًعا، وهو �أن تكون �ليد هاهنا هي �لعطية 
و�لنعمة؛ الأّن �لنعمة قد ت�شمى يًد� في مذهب �أهل �لل�شان بغير �شك.

�لحديثي  �لنَّ�س  وتاأويل  �لقر�آني  �لنَّ�س  لتف�شير  �لّت�شدِّي  �إّن 
لها  �لن�شو�َس  هذه  الأّن  كان،  الأيٍّ  يتمُّ  ال  �ل�شعري  �لنَّ�س  و�شرح 
�شو�بُط ُتر�عى فيها �شنُن �لعرب ومذ�هُبها، وقد كان �لقدماُء و�عين 
بهذه �لم�شاألة، وكان ال يخو�س في �لتاأويل �إال َمن خَبر كالَم �لعرب 
ومذ�هَبهم ووعاها حقَّ �لوعي، كما كانو� ُمدركين باأّن �لتف�شير ال 

يتمُّ َوْفق �لهوى بل �شيًر� على �شو�بَط معلومٍة و�ُشنٍن مر�شومٍة.
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هَجـات أثــُر اخـتـالِف اللَّ
في الّتوجيِه الّنقدي

حـسـن الحـضـري
ُعضُو اتِّحاد كّتاِب ِمصر

 ، النَّ�سِّ َمَع  والتَّفاُعِل  الَفهِم  اْختالِف  في  اأثــُرُه  َلُه  واللَّهجاِت  اللُّغاِت  اْختالَف  اأنَّ  �َشكَّ  ال 
ِتْلَك  في  الواحدِة  باللَّفظِة  الُمَتعلِّقِة  الَمعاني  َحــوَل  االختالُف  َيكوُن  ِحيَن  �ِشيَّما  وال 
ملسو هيلع هللا ىلص خالَد  بيُّ   َذِلَك ما َرواُه عبُد اهلِل بُن ُعمَر )ت: 73هـ( قاَل: »بَعَث النَّ اللَّهجاِت، وِمْن 
باأنا  �شَ َفقاُلوا:  اأ�ْشَلْمنا؛  َيقولوا:  اأْن  ُيح�ِشنوا  فلْم  ُجذيمَة،  َبني  اإلى  ٢١هـ  ت:  الوليِد  بَن 
مّنا  رجٍل  ُكلَّ  فاأَمَر  اأ�شيَرُه،  مّنا  رجٍل  ُكلِّ  اإلى  وَدفــَع  وَياأ�شُر،  َيقتُل  خالٌد  فَجعَل  باأنا.  �شَ
اأ�شيَرُه؛  اأ�شحاِبي  من  رجــٌل  يقتُل  وال  اأ�شيِري،  اأقتُل  ال  واهلِل  فُقلُت:  اأ�شيَرُه،  َيقتَل  اأن 
تيِن. نَع خالُد بُن الوليِد« مرَّ ِمّما �شَ اإَليَك  اأبراأُ  اإنِّي  اللُهمَّ  َفقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  بي   ِللنَّ َذِلَك  فذكَرنا 

ِبَبعيٍد  َلي�َس  �لدِّياَر...(  َنبكي  )لعلَّنا  فقوُله  ُكّل حاِل؛  ُمتقارباِن في 
�لثَّانيِة  وفي  رجاٌء،  �الأولى  ففي  �لدِّياَر...(؛  َنبكي  نا  )الأنَّ قوله  َعْن 
�لَبْيِت  َمْعنى  �لَي�شيِر، َعلى �شيٍء في  لَهذ� �الْختالِف  �أَثَر  َتاأكيٌد، وال 

�أَْو َمبناُه.  
ا �أ�شياُء ِمْن َهذ� �لَقبيِل،     وفي �ْختالِف �لتَّوجيِه �لنَّحويِّ �أي�شً
اَج )ت:  �لعجَّ �لّنا�ِس  ِمَن  َكثيٌر  َن  لحَّ وَقْد  �لُمبرُِّد )ت: 2٨5ه�(:  قاَل 

9٠ه�( في قوله:
خاَلَط ِمن َسلمى خياِشيَم وفا

ال  قافيٍة  في  ِبِه  �أتى  ��شُطرَّ  َحيُث  ُه  الأنَّ ِبالحٍن؛  ِعْندي  وَلي�َس 
�لَقو�في  تنويَن  َيرى  كاَن  وَمْن  َمذهِبِه،  في  �لّتنوين  َمَعها  يلحُقُه 
فَيقوُل: )�أقلِّي �للَّوَم عاِذُل و�لِعتاَبْن(؛ َلْم ينوِّْن هذ�؛ الأنَّ َتْرَك �لّتنويِن 

ُهَو �الأكثُر �الأغلُب؛ ِلما في َهذ� �ال�شِم ِمَن �العِتالِل.
   وَكالُم �لُمبرِِّد ُهنا كالُم �لعاِلِم �لُمن�شِف و�لّناقِد �لَب�شيِر، و�أّما 
َع  َتخطئُة �لّنا�ِس ِللعّجاِج َفَقْد عرَّ�َس �لعّجاُج نف�َشَه لَذِلَك في َمو��شِ
ُه كاَن َيرتِجُز بلغِة قوِمِه َبني َتميٍم،  �أنَّ كثيرٍة من َرَجِزِه، وال �ِشيَّما 

بِر«.  قاَل عي�شى ْبُن ُعمَر )ت: ١49ه�(: »َبنو َتميٍم ُهْم �أ�شحاُب �لنَّ
)ت:  ر�شيٍق  �بِن  قوُل  َقوِمِه؛  ِبلغِة  �لَعّجاِج  َنْظِم  َتِبعاِت  ِومن 
4٦3ه�( - وُهَو َيتكلَُّم َعْن ُعيوِب �لقافيِة -: »وِمْنها َتاأ�شي�ُس قافيٍة 

اِج: دوَن �أخو�ِتها، َكقوِل �لعَجّ
فِخْنِدٌف هامُة َهذا العاَلِم

ُل َهِذِه �الأرجوزِة: و�أوَّ
يا داَر َسلمى يا اْسَلمي ُثمَّ اْسَلمي

�شٍة �إاّل َهذ� �لَبْيُت وحَدُه، وُيقاُل: �إنَّ ُلَغَتُه �لَهمُز،  وكلُّها َغيُر ُموؤ�شَّ
فاإذ� َهمَز َلْم َيُكْن تاأ�شي�ًشا.

َنظَم  ُه  �أنَّ وَلو  ُلَغِتِه،  ِب�شبِب  عِن  ِللطَّ �ِشعَرُه  �لَعّجاُج  َفَقْد عرَّ�َس     
باللُّغِة �لجامعِة �ّلتي َينظُم ِبها �ل�ّشعر�ُء؛ َل�شاَن �ِشعَرُه، فالُعلماُء و�إْن 
ُهم َذكروُه في �شياِق  َذكرو� �أنَّ ُلَغَتُه �لَهمُز، وَقْد �أ�شابو� في َذِلَك، لكنَّ
�أل�شَق  َمْن  وِمنُهم  بتخطئِتِه،  �الأنباُء  تطايَرِت  �أْن  َبعَد  �الحِتماِل، 
َهَذ� �لَخطاأَ بالَعّجاِج دوَن دفاٍع َعْنُه؛ قاَل �بُن �َشاّلٍم )ت: 232ه�(: 
ناَد َمَع حذِفِه.. ُثمَّ َروى �بن �َشاّلٍم  »وقاَل �لَعّجاُج فاأفرَط وجاوَز �ل�شِّ
َلُه �أبياًتا ِمَن �الأرجوزِة �لمذكورِة، ُثمَّ قاَل: ف�شاَنَد في بيَتيِن �ِشناًد� 

فاِح�ًشا �أخَذُه �لّنا�ُس َعَليِه«، وَيق�شُد بالبيتين قوله:
مباَرٍك ِلألنبيــاِء خاَتـــــِم 

وِخْنِدٌف هامُة َهذا العاَلِم
ما ِهَي ُلغة قوِمِه َنظَم ِبها فعرَّ�َس نف�َشُه  وَلي�َس لديِه �شناٌد؛ و�إنَّ

عِن. لَذِلَك �لطَّ

    وَمْعنى )�شباأ(: َخرَج مْن ِديٍن �إلى ديٍن، لكنَّ خالًد� َحمَل �للَّفَظ 
َعلى �لَمْعنى �ل�ّشائِع �لذي �أطلقْتُه �لَعرُب َعلى �لّنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شحاِبِه 
ُه َخرَج  اِبَئ؛ الأنَّ ي �لّنّبَي ملسو هيلع هللا ىلص �ل�شّ فٍة لُهم؛ »وكاَنِت �لَعرُب ت�شمِّ ك�شِ
ُجذيمَة  َبِني  �أنَّ   ُ خالٌد  فظنَّ  �الإ�شالِم«،  �إلى  ُقري�ٍس  ِديِن  مْن 

ُهْم �أ�شلُمو�.    وَن �لُم�شلميَن، َبيَنما هْم َيق�شدوَن �أنَّ َي�شبُّ
    وَهذ� �الْختالُف َبيَن �للَّهَجاِت ال َيخلو �الأمُر َمعُه ِمْن �أْن َتكوَن 
َلهجٌة �أف�شَح ِمْن �أخرى، َروى �بُن فار�ٍس )ت: 395ه�( َعْن �شيوِخِه: 
»�أجمَع علماوؤُنا بكالِم �لَعَرِب و�لّرو�ِة الأ�شعاِرِهم و�لُعلماِء بُلغاِتِهم 
و�أ�شفاُهْم  �أْل�شنًة  �لَعرِب  �أف�شُح  ُقري�ًشا  �أنَّ  وَمحالِِّهم؛  و�أّياِمِهم 
�لَعرِب  َجميِع  مْن  �ختاَرُهْم  ث��ن��اوؤُُه-  جلَّ   - �هلَل  �أنَّ  وَذِل��َك  ُلغًة؛ 
ملسو هيلع هللا ىلص فجعَل ُقري�ًشا  و��شطفاُهْم، و�ْختاَر منُهم نَبيَّ �لّرحمِة محّمًد� 
ُقّطاَن َحرِمِه، وجير�َن بيِتِه �لحر�ِم ووالَتُه، فكاَنْت وفوُد �لَعَرِب مْن 
�إلى ُقَري�ٍس  ، ويَتحاكموَن  َة ِللحجِّ �إلى مكَّ حّجاِجها وغيِرِهم َيِفدوَن 
ُثمَّ  ُقَري�ٌس تعلُِّمُهْم منا�شَكُهْم، وَتحكُم بيَنُهْم...  �أموِرِهم، وكاَنْت  في 
قاَل �بُن فار�ٍس: وكاَنْت ُقَري�ٌس َمَع َف�شاحِتها وُح�شِن ُلغاِتها ورّقِة 
�أل�شنِتها �إذ� �أتْتُهْم �لُوفوُد ِمَن �لَعَرِب َتخيَّرو� مْن َكالِمِهم و�أ�شعاِرِهم 
�أْح�شَن لغاِتِهم و�أ�شفى كالِمِهم، فاجَتمَع ما َتخّيُرو� ِمن ِتْلَك �للُّغاِت 
�أف�شَح  بَذِلَك  َعَليِها، ف�شاُرو�  ُطِبُعو�  �لتي  �إلى َنحائِرِهم و�شالئِقِهم 
�لَعَرِب«، »فكاَن �ل�ّشاعُر مْن َغيِر ُقَري�ٍس يتحا�شى خ�شائ�َس لهجِته، 
�لُحُروِف  و�إخ��ر�ِج  �لكلمِة  بناِء  في  �لخا�شِة  �شفاَتها  ويتجنُب 
١55ه�[  ]ت:  �لّر�وّية  حماُد  و»عْن  َذِل��َك«،  ونحِو  �لجملِة  وتركيِب 
قاَل: كاَنِت �لَعَرُب َتعر�ُس �أ�شعاَرها َعلى ُقَري�ٍس، فما َقِبُلو� ِمْنُه كاَن 

و� ِمْنُه كاَن َمردوًد�«. مقبواًل، وما ردُّ
ِبها  فيْنِظُم  ِة،  �لخا�شّ قوِمِه  ُلغِة  �إلى  �ل�ّشاعُر  يلجاأُ  و�أحياًنا     
�شيٌء  فيتعرَّ�ُس  ُقَري�ٍس،  بلغِة  �لّنا�ُس  فيتلّقاُه  �ِشعِرِه،  مْن  �َشيًئا 
قاَد  ما  وربَّ ُقَري�ٍس،  ُلغِة  َعْن  ُلَغِتِه  �خِتالِف  ِب�شبِب  ِللتَّ�شحيِف؛  ِمْنُه 
فُيعرِّ�ُس  �الأح��ي��اِن،  َبْع�ِس  في  �لَمْعنى  تحريِف  �إل��ى  �لّت�شحيُف 
وَن �ِشعَرُه قيا�ًشا َعلى �للُّغِة  اِد، �ّلذيَن يتلقَّ قَّ �ل�ّشاعُر نف�َشُه لتخطئِة �لنُّ
�لجامعِة �لتي ِهَي ُلغُة ُقَري�ٍس، وَقْد َتتقارُب �لمعاِني و�لّدالالُت َبيَن 
ورِة �لتي �آلْت �إَليها في ُلغِة  ُلغِة �ل�ّشاعِر في لفظٍة بعيِنها، وَبيَن �ل�شّ
رو�ُه  ما  َذِلَك  ومْن  �للغِة،  �ختالِف  �أثُر  يتقلَّ�ُس  �أَْو  فَينعدُم  ُقَري�ٍس، 

�الآمِدي )ت: 3٧٠ه�(؛ َحيُث قاَل: »قاَل �مروؤُ �لقي�ِس )ت: 545م(:
نا َلِل الُمِحيِل ألنَّ ُعوجا َعلى الطَّ

ياَر َكما َبكى ابُن ِخذاِم  َنبِكي الدِّ
ُثمَّ َنقَل �الآمديُّ َتعليَق �أبي ُعبيدَة )ت: 2٠9ه�( َعلى َهذ� �لَبيِت: 

نا( يريُد )َلعّلنا(. َقوله )الأنَّ
بلغِة  َذكَرها  َفَقْد  )الأّننا(؛  ِمْن  �لاّلِم  ِبَفتِح  �لَبْيَت  َروى  فَمن     
�لَمْعنَييِن  �أّن  َغيَر  َفها،  حَّ �شَ َفَقْد  �لاّلم  ِبك�شِر  َقر�أها  وَمْن  اعِر،  �ل�شَّ

يف األدب والنقد
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أ.د. عبد الرحمن بوعلي
أستاذ األدب الحديث بجامعة الشارقة

اللغة العربية ... و"اآلخر"

مـقـــاالت

:)١9١٨٨٨� ٦٦( )Guillaume( لبريطانّي �ألفريد غيوم�
�لعربيِة  �للغِة  ��شتيعاِب  مدى  ي��درَك  �أن  �لمرء  على  »وي�شهل 
�لقديم  للعالم  �لعلمية  �لم�شطلحات  جميع  عن  للتعبير  و�ت�شاعها 
بكل ي�شٍر و�شهولة، بوجود �لتعّدد في تغيير داللة ��شتعمال �لفعل 

و�ال�شم«.
ومن �الأمور �لتي �شاعدت على �نت�شار �للغة �لعربّية وذيوعها 

كون �الإ�شالم كان عماًد� و�شنًد� لها. 
�لكريم  عبد  �لمجري  �لم�شت�شرق  يقول  �الإ���ش��الم،  ف��ي  »�إن 
للغة  ا  مهمًّ �شنًد�   ،)١9٧9  -  ١٨٨4(  )  )Germanus جرمانو�س 
�الأجيال  منها  تنل  فلم  وخلودها،  روعتها  على  �أبقى  �لعربية، 
�لمماثلة،  �لقديمة  للغات  ح��دث  م��ا  نقي�س  على  �لمتعاقبة، 
كان  ولقد  �لمعابد.  ج��در�ن  بين  تماًما  �ن��زوت  حيث  كالالتينّية 
لالإ�شالم قوة تحويل جارفة �أثرت في �ل�شعوب �لتي �عتنقته حديًثا، 
�ل�شعوب،  هذه  خيال  في  عميق  �أثر  �لكريم  �لقر�آن  الأ�شلوب  وكان 
�الأ�شلّية،  لغاتها  �زد�نت بها  �لعربّية  �لكلمات  �آالًفا من  فاقتب�شت 
فازد�دت قّوًة ونماًء. و�لعن�شر �لّثاني �لذي �أبقى على �للغة �لعربية 
هو مرونتها �لتي ال ُتبارى، فاالألمانّي �لمعا�شر مثاًل، ال ي�شتطيع 
�أن يفهم كلمًة و�حدًة من �للهجة �لتي كان يتحّدث بها �أجد�ده منذ 
�ألف �شنة، بينما �لعرب �لمحدثون ي�شتطيعون فهم �آد�ب لغتهم �لتي 

�لموقع  عن  �الأم��ي��ن  و�لعالم  �لّر�شين  �لباحث  يت�شاءل  قد 
�لمعا�شر،  �لعالم  في  �لعربّية  �للغة  تحتّله  �لذي  �لمهّم  �لمركزّي 
�أن توؤّديها بعظمتها  وعن �لوظيفة �الأ�شا�شّية و�لفّعالة �لتي يمكن 
وتاريخّيتها وجمالّيتها، باّت�شاع ف�شاء�تها ومو�قعها و�لّناطقين 
كما عر�س  علينا  يعر�س  �شوؤ�ل  ومنطقّي،  �شوؤ�ل وجيه  وهذ�  بها. 
�لموقع  �لعربية - كيفما كان  �للغة  �أّن  ذلك  قبل؛  على غيرنا من 
من  ياأتي  وفيما  و�لع�شرين،  �لو�حد  �لقرن  في  �ليوم  تحتّله  �لذي 
�الأّيام و�لعقود - هي لغة ذ�ت �أهمّية كبيرة؛ الأّن جذورها تعود �إلى 
كونها  �لّنظر عن  بغ�ّس  عليها،  و�أهّميتها ال خالف  قرون طويلة، 

لغة �لقر�آن ولغة �لر�شالة.
�أ�شف �إلى ذلك، �أّن �ل�ّشعوب و�لقومّيات �الأخرى، �أو ما �أ�شبحنا 
نطلق عليه �ليوم ��شم »�الآخر« قد �أوالها عناية ال تخلو من رمزّية؛ 
�أنه مهّم من  �شّك -  �لعربية من »�الآخر« موقع - ال  �للغة  فموقع 
حيث �لفعالّية و�لّتاأثير، و�إّن �لّتاأثير �لذي ُتحدثه �للغة �لعربّية في 
»�الآخر« ال يمكن �إاّل �أن يالحظ في كتابات هذ� �الآخر �لذي قد يبدو 
وبعظمتها  بها  �لّتاأّثر  كبير  متاأّثر  �أعماقه  في  ولكّنه  مبال،  غير 

وجاللها. 
في�شر  �أوغ�شت  �الألمانّي  �لم�شت�شرق  دد فقد ذهب  �ل�شّ وفي هذ� 
)August Fischer( )١٨٦5-١949(، �لذي �ُشغف باللغة �لعربّية 
�أّيما �شغف، �إلى �لقول في مقّدمته للمعجم �للغوّي �لّتاريخّي، وهو 
�لجزء �لذي ن�شره مجمع �للغة �لعربية في �لقاهرة: »و�إذ� ��شتثنينا 
علوم  كتِب  بوفرِة  �الفتخار  له  يحّق  �آخر  �شعب  يوجد  فال  ين  �ل�شّ
بح�شب  مفرد�تها،  تن�شيِق  �إلى  بحاجته  �لمبكِر  وب�شعوِره  لغته، 

�أ�شول وقو�عَد غيَر �لعرب« )من مقدمة �لمعجم، �س ٦(. 
�أما �لم�شت�شرق هايوود )J. Haywood( فقد ذهب �إلى �لقول: 
في  �شو�ء  �لمركز،  مكان  يحتّلون  �لمعجم  مجال  في  �لعرب  »�إّن 
�لّزمان �أو �لمكان، �شو�ء عند �لعالم �لقديِم �أو �لحديِث، �أو في �ل�ّشرِق 

و�لغرِب«.
�لّرئي�شة،  خ�شائ�شها  من  وُيعّد  �لعربّية،  للغة  ُيْح�شب  ومما 
عيَب  ال  لغة  فهي  ومكتملة،  �شاملة  لغة  كونها  �لممّيزة،  و�شماتها 
تعجز  وال  �لمجاالت،  كل  في  �شيء  ُيعجزها  وال  نق�س،  وال  فيها 
�لم�شت�شرق  يقول  ذلك  بيان  وفي  �لعالم،  �أم��ور  في  �لخو�س  عن 

�أوغ�شت في�شر
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وعالميتها  �لعربّية  عن   )١93١٨�٠3٦(  )Nöldeke( نولدكه 
وف�شلها وقيمتها وغناها وكونها لغة علمّية ولغة دين:

�لقر�آن  ب�شبب  �إال  عالمّيًة  حًقا  ر  َت�شِ لم  �لعربّية  �للغة  »�إن 
و�الإ�شالم، وقد و�شع �أمامنا علماُء �للغة �لعرب باجتهادهم �أبنيَة 
�للغة �لكال�شيكّية، وكذلك مفرد�تها في حالة كماٍل تاّم، و�أّنه ال بّد 
�أن يزد�د تعّجب �لمرء من وفرة مفرد�ت �للغة �لعربية، عندما يعرف 
�أّن عالقات �لمعي�شة لدى �لعرب ب�شيطٌة جد�ً، ولكّنهم في د�خل هذه 
�لد�ئرة يرمزون للفرق �لّدقيق في �لمعنى بكلمٍة خا�شٍة، و�لعربّية 
ا  �أي�شً غنيٌة  ولكّنها  بالمفرد�ت،  فقط  غنيًة  لي�شت  �لكال�شيكّية 
وهكذ�  ببع�شها«  �لجمل  بربط  �لعربّية  وتهتّم  �لّنحوّية،  يغ  بال�شّ
�لحياة  و�شوؤون  و�لمنتديات  للّدين  لغًة  )�لبدوّية(  �للغة  �أ�شبحت 
�لّرفيعة، وفي �شو�رع �لمدينة، ثم �أ�شبحت لغَة �لمعامالت و�لعلوم، 
�أجز�ء  و�إن كل موؤمٍن غالًبا جد�ً ما يتلو يومًيا في �ل�شالة بع�س 
�أو  من �لقر�آن، ومعظم �لم�شلمين يفهمون بالطبع بع�س ما يتلون 
ي�شمعون، وهكذ� كان ال بّد �أن يكون لهذ� �لكتاب من �لّتاأثير على 
لغة �لمنطقة �لمّت�شعة ما لم يكن الأّي كتاٍب �شو�ه في �لعالم، وكذلك 
يقابل لغة �لّدين ولغة �لعلماء و�لّرجل �لعادّي بكثرة، ويوؤّدي �إلى 
حة«. تغيير كثيٍر من �لكلمات و�لّتعابير في �للغة �ل�ّشعبّية �إلى �ل�شّ

 :)Renan( ويقول �لم�شت�شرق �لفرن�شي رينان
�إلى  »من �أغرب �لمدِه�شات �أن تنبَت تلك �للغة �لقومّية وت�شل 
�للغة  تلك  �لّرحالة،  من  �أمة  عند  حاري  �ل�شّ و�شط  �لكمال  درجة 
نظاِم  ودّقة معانيها وح�شِن  بكثرِة مفرد�تها  �أخو�تها  فاقت  �لتي 
مبانيها، ولم ُيعرف لها في كل �أطو�ر حياتها طفولة وال �شيخوخة، 
وال نكاد نعلم من �شاأنها �إال فتوحاتها و�نت�شار�تها �لتي ال تبارى، 
وال نعرف �شبيهًا بهذه �للغة �لتي ظهرت للباحثين كاملًة من غير 

تدرج وبقيت حافظًة لكيانها من كّل �شائبة«.
 :)Massignon( ويقول �لم�شت�شرق �لفرن�شي لوي�س ما�شينيون
�لّتعبير  معالجة  في  �ل�ّشامّيين  تبرز طاقة  �أن  �لعربّية  »��شتطاعت 
�لعلمّية  �الكت�شافات  في  ذلك  كان  �شو�ًء  �لفكر  خلجات  �أدّق  عن 

و�لح�شابّية �أو و�شف �لم�شاهد�ت �أو خياالت �لّنف�س و�أ�شر�رها.
�لتعبير  طريقة  �لغرب  في  �أدخلت  �لتي  هي  �لعربية  و�للغة 
�لعلمي، و�لعربية من �أنقى �للغات، فقد تفّردت بتفردها في طرق 

كتبت في �لجاهلية قبل �الإ�شالم. 
ومعنى ذلك �أن �لعن�شرين �للذين تمت �الإ�شارة �إليهما - وهما 
قوة �الإ�شالم �أواًل، وقمة �لمرونة ثانًيا - عن�شر�ن من عنا�شر قوة 
وذ�ت  قوية  ��شتمر�رها  عنا�شر  ومن  زماننا،  في  �لعربّية  �للغة 

بالغة قّل نظيرها في �للغات �لمعا�شرة لها.
�للغة  قدرة  هو  عليه  ننّبه  �أن  �لو�جب  من  �لذي  �لثاني  �الأمر 
�لتي  و�ل�شعوب  �لمكونات  كل  بين  و�لتوليف  �لجمع  على  �لعربّية 
رمزّية  �إلى  ت�شير  وكاأّنها  غربّية،  �أم  �شرقّية  �أكانت  �شو�ء  تتكّلمها، 
فيك  يوهان  �الألماني  �لم�شت�شرق  يقول  ذلك  لتف�شير  نظيرها،  قّل 
في  در��شات  »�لعربّية:  كتاب  �شاحب   )١9٧4  �١٨94(  )Fück(
�لحليم  عبد  �لعربّية  �إلى  نقله  و�لذي  و�الأ�شاليب«  و�للهجات  �للغة 

�لّنجار ورم�شان عبد �لتّو�ب: 
»�إن �لعربية �لف�شحى لتدين حتى يومنا هذ� بمركزها �لعالمي 
�أ�شا�ًشا لهذه �لحقيقة �لّثابتة، وهي �أّنها قد قامت في جميع �لبلد�ن 
�لّثقافة  في  �الإ�شالم  عالم  لوحدة  لغوًيا  رمًز�  و�الإ�شالمّية  �لعربّية 
و�لمدنّية، ولقد برهن جبروت �لتر�ث �لعربي �لخالد على �أّنه �أقوى 
من كل محاولة يق�شد بها زحزحة �لعربية �لف�شحى عن مقامها 
ف�شتحتفظ  �لدالئل،  تخطئ  ولم  �لبو�در  �شدقت  و�إذ�  �لم�شيطر، 

�لعربّية بهذ� �لمقام �لعتيد من حيث هي لغة �لمدنية �الإ�شالمية«. 
جرونيباوم  جو�شتاف  ي��ق��ول  �ل��ق��ول،  ه��ذ�  م��ع  وت�����ش��ادًي��ا 
�لعربّية  �للغة  بين  ر�بًطا   ،)١9٧2  �١9٠9(  )GRUNEBAUM(

وتبليغ ر�شالة �الإ�شالم  :
)قر�آًنا  �أنزلها  محمد  ر�شوله  �إلى  ر�شالته  �هلل  �أوح��ى  »عندما 

لنبّيه: {ڀ ڀ ڀ ٺ  يقول  و�هلل  عربًيّا( 
لغة  من  وما  )م��ري��م:9٧(،  ٿ}  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
�لتي  �لو�شيلة  فهي  �شرفها،  في  �لعربّية  �للغة  تطاول  �أن  ت�شتطيع 
�ختيرت لتحمل ر�شالة �هلل �لنهائّية، ولي�شت منزلتها �لّروحّية هي 
وحدها �لتي ت�شمو بها على ما �أودع �هلل في �شائر �للغات من قوة 
وبيان، �أما �ل�ّشعة فاالأمر فيها و��شح، ومن يّتبع جميع �للغات ال 
يجد فيها على ما �شعته لغة ت�شاهي �للغة �لعربّية، وُي�شاف جمال 

وت �إلى ثروتها �لمده�شة في �لمتر�دفات«. �ل�شّ
تيودور  �الألمان  �لم�شت�شرقين  �شيخ  يقول  �ل�ّشياق  نف�س  وفي 

مـقـــاالت

علم ودين، ولغة حياة وطبيعة.. فما من لغة ��شتطاعت �أن تطاولها 
في عظمتها وعلّو �شاأنها. 

كان  �لذي  �لعلمي  �لتعبير  �إن  و�ل�شوفي،  و�لفني  �لعلمي  �لتعبير 
�أمام  �لقدم ولكّنه وقف  �لو�شطى لم يتناوله  �لقرون  م�شتعماًل في 

تقّدم �لقوى �لمادية فلم يتطور.
و�لّنف�شانية  �لجدلّية  �لمعاني  ع��ن  �لمعّبرة  �الأل��ف��اظ  �أم��ا 
وفّية فاإنها لم تحتفظ بقيمتها فح�شب، بل ت�شتطيع �أن توؤّثر  و�ل�شّ

في �لفكر �لغربّي وتن�شطه.
ثم ذلك �الإيجاز �لذي تّت�شم به �للغة �لعربّية و�لذي ال �شبيه 
قال  كما  لغوّيًة  معجزًة  ُيعّد  و�لذي  �لعالم  لغات  �شائر  في  له 

.» �لبيروني 
 )Hunke( هونكة  زيغريد  �الألمانية  �لم�شت�شرقة  وت��ق��ول 
هذه  جمال  يقاوم  �أن  �الإن�شان  ي�شتطيع  »كيف   :)١999�١9١3(
�أنف�شهم  �لعرب  فجير�ن  �لفريد؟  و�شحَرها  �ل�ّشليم  ومنطَقها  �للغة 
فلقد  �للغة،  تلك  �شحر  �شرعى  �شقطو�  فتحوها  �لتي  �لبلد�ن  في 
�ندفع �لّنا�س �لذين بقو� على دينهم في هذ� �لّتّيار يتكّلمون �للغة 
�إّن  بل  تماًما،  ماتت  مثاًل  �لقبطّية  �للغة  �إّن  ب�شغٍف، حّتى  �لعربّية 
�للغة �الآر�مية لغة �لم�شيح قد تخّلت �إلى �الأبد عن مركزها لتحتّل 

مكانها ُلَغة محم«. 
 )Brockelmann( ويقول �لم�شت�شرق �الألماني كارل بروكلمان
)١٨٦٨�١95٦( :»بلغت �لعربية بف�شل �لقر�آن من �الت�شاع مدًى ال 

تكاد تعرفه �أي لغٍة �أخرى من لغات �لدنيا، و�لم�شلمون 
�لعربية  باأن  موؤمنون  جميعًا 
وحدها �لل�شان �لذي �أُِحل لهم 

�أن ي�شتعملوه في �شالتهم«.
هذه �إذن هي �للغة �لعربّية 
كما ر�آها �لغربّيون، وهذه هي 

ت�شّورها  كما  ب��ال��ّذ�ت 
»�الآخ��������ر«، ه��ذ� 
�إليها  نظر  �ل��ذي 
م��ح��اي��دة،  بعين 
وه������و ي��ع��ا���ش��ر 

�أبناءها ويقر�أ حروفها 
ويتطّلع �إلى معانيها، ولئن ُعدَّت لغة 

كارل بروكلمان

6869 نوفمرب ٢٠٢١ م نوفمرب ٢٠٢١ م 



د. ُمحـّمـد حـــّراث
جاِمعُة الّشلف - الَجزاِئر

الُمهّيئاُت العلمّيُة 
ا لتقننِة الّلغِة الَعَربّيِة حاُسوبًيّ

ُكلِّ  ِمن  َخَلَق  �هلَل تعالى  �أنَّ  فاإذ� عِلْمنا  �لّطبيعِة،  َتَتما�شى وقانوَن 
نائّيِة �لزَّوجّيِة،  �لثُّ َهِذِه  �ْثَنيِن، و�أّن �لكوَن قاِئٌم َعلى  �شيٍء َزوَجْيِن 
�َس- قاِئمٌة َعلى �للُّغِة �لّثنائّيِة  َنعَلُم �أنَّ ُلغَة �لحا�شوِب - ِحيَن َتاأ�شَّ
نائيِّ  �لثُّ �لّنظاِم  َهذ�  َعلى  قاِئمًة  �لَعَربّيَة  َنِجُد  �لُمقاِبِل  )٠١(. وفي 
و�ِئِت، وَهذ�  و�ِمِت و�ل�شّ �أَْو  في �ل�شّ �لُمتمثِِّل: في �لَحَركِة و�ل�ّشكوِن 

ما َيجعُل �لَعَربّيَة ُمهّياأًة وَجِديرًة ِبَتْقَنَنِتها وَرْقَمَنِتها.
�أْن َيكوَن ُمتحرًِّكا: )َمرفوًعا  فال َيخَلِو �لَحرُف في �لَعَربّيِة ِمن 
َطلَح  وًبا �أَْو َمجروًر�(. �أَْو َيكوَن في �لُمقاِبِل �شاِكًنا. وَقِد ��شْ �أَْو َمن�شُ
فالَخطُّ   )٠/( بالّرمَزيِن:  و�ل�ّشاكِن  �لُمتحرِِّك  َعلى  َقديًما  �لُعلماُء 
وَهِذِه  �ل�ّشاِكَن.  �لَحرَف  ُتقاِبُل  و�لّد�ِئرُة  �لُمتحّرَك،  �لَحرَف  ُيقاِبُل 

ا: )١-٠(. نائّيُة �أْي�شً �لّثنائّيُة �لّزوجّيُة ُتقاِبُلها ُلغُة �لحا�شوِب �لثُّ
و�ِمِت  ا، ُثنائّيُة �ل�شَّ نائّياِت �ّلتي َتتمّيُز ِبها �لَعَربّيُة �أي�شً وِمَن �لثُّ

��و�ِئ��ِت.  �ل�����شَّ

مّما ُهَو معروٌف �أّن ِللعربّيِة �إ�شكاالٍت حا�ُشوبّيًة، ما ز�َلْت قاِئمًة 
�الإنِجليزّيِة،  �للُّغِة  �إلى  َيز�ُل ُمنحاًز�  َهذ�، فالحا�ُشوُب ال  َيوِمنا  �إلى 
ِبها  قاَم  وَرقمَنِتها،  �لَعَربّيِة  َحو�شبِة  في  �الأبحاِث  ُمعَظَم  �إّن  َحّتى 
ُدوَن  ُلَغتِهم،  بَعيِن  �لَعَربّيِة  �إلى  َينظروَن  وُهم  َعرٍب،  َغيُر  باِحثوَن 
ِلّلغِة  �الآليِّ  �لَفهِم  �إ�ْشكاليُة  وَكذ�  �لتَّ�شكيِل،  عو�ِئَق  كَذلَك  َنن�شى  �أْن 
َيحَتوي  َمْكَنٍز  �إلى  َيحتاُج  و�ّلذي   - َجميًعا  ُحلُمنا  وُهَو  �لَعَربّيِة- 
قاِعدَة َبياناٍت �إْح�شائّيًة، ُثّم �إلى َبر�مَج �ِشياقّيٍة ِداللّيٍة َت�شنيفّيٍة، 

. ناِعيِّ ى ِبالذَّكاِء �ل�شَّ وَكذ� ما ُي�شَمّ
�لَعَربّيِة،  ِخدمِة  ُي�شاِعُدنا كثيًر� في  َقْد  �لحا�ُشوَب  �أنَّ  �لِعلِم  َمَع 
�أْن  ُينَتَظُر  َمطُروًحا،  ا  �فِتر��شً ز�َلِت  ما  َكثيرًة،  ُحلواًل  ُهناَك  و�أّن 
في  ُم�شاعدَتنا  مثاًل-  ُيمكُنُه -  فالحا�شوُب  ُمعا�ًشا،  و�ِقًعا  ُي�شِبَح 
ِللنحِو  وبر�ِمَج   ، �الآل��يِّ رِف  ِلل�شّ وبر�ِمَج  َتعليمّيٍة،  )َبر�ِمَج  �إْن�شاِء: 
�لَعَربّيِة،  وتياِت  �ل�شّ َخ�شاِئ�ِس  مَن  �شِ ِللّنطِق  وَبر�مَج  و�الإْع��ر�ِب، 
ِبِه  َطِلُع  َي�شْ ما  وَهذ�   .) �الآليِّ ِللّت�شكيِل  وبر�ِمَج  ِللّترجمِة،  وبر�ِمَج 
، �ّلذي يَت�شّدى الإ�ْشكاالِت َتطبيِق �للُّغِة  ِعلُم �لّل�شاِنّياِت �لحا�ُشوبيُّ

ولِكْن  َتقّدَم،  �ّلذي  َهذ�  َبْع�ُس  َق  َتحقَّ وَقْد  ا.  �لَعَربّيِة حا�ُشوبيًّ
َيبقى ُمحتاًجا �إلى َبْع�ِس �لَتّر�شيِد و�لَتّوِجيِه.

وِمّما ُيقلُِّل ِمن ِحّدِة َهِذِه �الإ�شكاالِت و�لُمعّوقاِت، 
ُع َعلى َتجاوِزها ُهَو ما َتمتاُز ِبِه �للُّغُة  وِمّما ُي�شجِّ

بَخ�شاِئ�َس  �للُّغاِت  ِمَن  َغيِرها  َعْن  �لَعَربّيُة 
�أْنِظمَة  ِلُدخوِلها  ُم��ه��ّي��اأًة  َتجعُلها  ِعلمّيٍة 
وَرقمَنِتها؛  َحو�َشبِتها  �أجِل  ِمن  �لحا�ُشوِب، 
و�الأَوز�ُن  �ل��َج��ْذُر،  �لَخ�شاِئ�ِس:  َه��ِذِه  وِم��ن 
رفّيُة، و�الإِيقاُع، و�ال�ْشِتقاُق، وغيُرها ِمَن  �ل�شَّ

�لُمهّيئاِت �لِعلمّيِة.
�إلى  �لُممِعَن  �لّناظَر  �إنَّ  �لّثنائّياُت:   -١

ِمَن  َتمِلُك  �أّنها  َي�شت�ِشفُّ  �لّلغِة،  َهِذِه  �شاِت  ُمخ�شّ
َمقاٍم في  �أْعلى  �أُ  َتتبوَّ َيجَعُلها  �لِعلمّيِة ما  �لُمبرِّر�ِت 

َفلِك �لّرقَمنِة و�لّتقانِة. َكيَف ال؟ وِهَي ُلغٌة َطبيعّيٌة؛ �أي: 

دراســـات
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ِريا�شّيٍة  َعملّيٍة  َعبَر  �لِمنطاُق  فُيعِطي  �لَجذُر،  َهذ�  ِللِمنطاِق  ُيعطى 
ُمعّقدٍة َجميَع �الحِتماالِت �لُممكنِة: �لُم�شتعملِة و�لُمهملِة؛ ِمثَل ِنظاِم 
ُمعجِمِه  في  �لَفر�هيديُّ  �أحمَد  بُن  �لَخليُل  ��شَتعَملُه  �ّلذي  �لّتقليباِت 
�لَعيِن. وما َعلى �للِّ�شانيِّ �لحا�شوبيِّ �إاّل َت�شنيُف َهِذِه �الحِتماالِت، 

ا. ى �لّتو�شيَف. �أْي: َتو�شيَف �للُّغِة حا�شوبيًّ وَهذ� ما ُي�شَمّ
َجميِع  َعلى  يطرَة  �ل�شَّ َن�شتطيُع  �لَجذِر،  َخ�شي�شِة  َعلى  فِبناًء 

َكلماِت �لَعَربّيِة بَطريقٍة ِريا�شّيٍة حا�شوبّيٍة �َشريعٍة و�َشهلٍة.

ُلغٌة  �لَعَربّيَة  �أنَّ  �لُمهيِّئاِت  ِمَن  كَذِلَك   : رفيُّ �ل�شَّ �لِميز�ُن   -3
 ، ، وُهَو قاَلٌب َمعنويٌّ �إيقاعيٌّ رفيِّ قاِئمٌة َعلى �لَوزِن، �أَِو �لِميز�ِن �ل�شّ
ُت�شاُغ  رفّيٌة  �شَ �أْبنيٌة  وِهَي  ِللكِلماِت،  وتيِّ  �ل�شّ �لّتدّفِق  في  َيتحّكُم 
َعلى ِمنو�ِلها ُكلُّ كِلمٍة عربّيٍة، فال َتكاُد َتخرُج َكلمٌة عربّيٌة َف�شيحٌة 
بُط َهِذِه �لَمو�ِزيِن َعلى َمناِطيِق  ٍن، وَي�شهُل �شَ رفيٍّ َمعيَّ َعْن ِميز�ٍن �شَ
َعلى  �ّلذي   ، �ل�ّشماِعيِّ وَحّتى  ِمنها،  �لِقيا�شيِّ  وَبر�ِمِجِه،  �لحا�شوِب 
�لِميز�ُن  فَهذ�  ا.  �أي�شً َم�شبوٌط  ��ُه  �أنَّ �إاّل  َحركّيِتِه  ُحرّيِة  ِمن  ْغِم  �لرَّ

رفيُّ ُيهيُِّئ �لَعَربّيَة ِلرقَمنِتها في �لحا�شوِب. �ل�شّ
 ، رفيُّ َمو�ِزيَن �أُخرى: كالِميز�ِن �لتَّ�شغيريِّ وَيقاِبُل �لِميز�ُن �ل�شّ
رفيُّ  �ل�شَّ �لِميز�ُن  وَيبقى   . �لَمقطعيِّ و�لِميز�ِن   ، �لَعرو�شيِّ و�لِميز�ِن 

قابلٍة  َغيُر  وتّيٌة  �شَ َمقاِطُع  ِل  �الأ�شْ في  ِهَي  �لَعَربّيُة  فالُحروُف 
و�ِمُت  فال�شَّ وِتّيٍة.  �شَ ِوحدٍة  غُر  �أ�شْ ُهَو  �لَحرَف  �أّن  �أي:  ْقطيِع؛  ِللتَّ
�أَِو  مِع،  �ل�شَّ في  ُو�شوًحا  �الأق��لُّ  �لُحروُف  ِه��َي   )Consonants(
و�أّم��ا   .)... ث  ت،  )ب،  نحَو:  وِت؛  �ل�شَّ في  �لُمنخِف�شُة  �ل��ُح��روُف 
و�ِئُت )Vowels( َفِهَي ِتْلَك �لَحركاُت: ِمن �شّمٍة وَفتحٍة وَك�شرٍة.  �ل�شَّ
و�الأُخرى  َق�شيرٌة،  و�ِئُت  �شَ فاالأُولى:  و�لياُء.  و�الأِلُف  �لو�ُو  وكَذِلَك: 

وِت. مِع، و�أْعلى في �ل�شَّ ُح في �ل�شَّ و�ِئُت َطويلٌة. وِهَي �أو�شَ �شَ

َعلى  قاِئمٌة  ُلغٌة  ها  �أنَّ �لُمهّيئاِت  ِمَن  �إَليها  ْف  �أ�شِ �لَجْذُر:   -2
�َشكليٌّ  قاَلٌب  �أَْو  يغٌة  �شِ فالَجذُر   . د��شيِّ �ل�شُّ �إلى  نائيِّ  �لثُّ ِمَن  �لَجذِر، 
ُت�شاُغ ِمْنُه ُكلُّ �لَكلماِت وَت�شريفاُتها، وما َيطر�أُ َعَليها ِمن ِزياد�ٍت 
�لرَّقميُة  �لَمناطيُق  َت�شتطيُع  �لَجذِر  و�إْعالالٍت و�إْبد�الٍت، فِمْن ِخالِل 
يغِة �الأ�شلّيِة ِللكِلمِة َقْبَل َتفرُّعاِتها،  ِللحا�شوِب �أْن ُت�شيِطَر َعلى �ل�شّ
ِمن  ث��اٍن  ُمهّيٌئ  وَه��ذ�  وَت�شاِريِفها،  �لَكلمِة  في  �لتَّحّكُم  َفي�شُهُل 
ِمن  قَمنِة  �لرَّ عاَلِم  لُدخوِل  بيعيِّ  �لطَّ و��شِتعد�ِدها  �لَعَربّيِة  ُمهّيئاِت 

باِبِه �لو��ِشِع.
ا �حِتماالٌت َمحدودٌة، ِمن  ا وُلغويًّ رفيًّ َلُه �شَ فالَجذُر )ك ت ب( 
َحيُث �لتَّرتيُب؛ �أْي: َترتيُب �لُحروِف، وِمن َحيُث َت�شكيُل �لُحروِف، ِلذ� 

دراســـات

في  �أَْو  �لَف�شيِح،  �لَعَربيِّ  في  لُي�شنَِّفها  ُمدخلٍة  َلفظٍة  ُكلِّ  وُمعالجِة 

�لُمعّرِب و�لدَّخيِل و�لُموّلِد.

و�لُمِهيِّئاِت  �شاِت  �لُمخ�شِّ ِم��َن  َكثيًر�  كَذِلَك  َنْن�شى  �أْن  دوَن 

َهِذِه  ُكلُّ  بِحكمٍة.  �شبُطها  َتمَّ  �ّلتي  فاِتها،  و�شِ �لُحُروِف  كَمخارِج 

�أنَّ  َمجااًل  كِّ  ِلل�شَّ َيدُع  ِبما ال  َلنا  ُتَبيُِّن  �َشبَق ذكُرها  �ّلتي  �لُمِهيِّئاِت 

�للُّغَة �لَعَربّيَة ُلغٌة ِعلمّيٌة َطبيعّيٌة ريا�شّيٌة َرقمّيٌة تقنّيٌة.

َتكلََّلِت  �أْن  َبعَد  ِلالأمِل،  باًبا  َنفتَح  �أْن  �الأخيِر  في  َيبقى  ِختاًما: 

�لَكثيُر ِمَن �لُجهوِد �لحا�شوبّيِة بالنَّجاِح، فنجد َعلى �ل�ّشابكِة �لكثيَر 

ِمَن �لبر�مِج و�لمناطيِق �لَعَربّيِة، �ّلتي َتخدُم ُلَغَتنا، وَلْم يبَق ِمن َهِذِه 

َم ذكُرها �إال �لَقليَل، فاإذ� َنظْرنا �أواًل �إلى �لجهوِد  �الإ�شكاالِت �ّلتي تقدَّ

بيعّيِة  �ّلتي ُبِذلْت وَتكّللْت بالنَّجاِح، ُثمَّ َنظْرنا ثانًيا �إلى �لُمِهيِّئاِت �لطَّ

�لعلمّيِة �ّلتي َتمتاُز ِبها �للُّغُة �لَعَربّيُة َعْن َغيِرها ِمَن �للغاِت، َفاإنَّ 

َنحَو  بالَعَربّيِة  يِر  �ل�َشّ ِلمو��شلِة  ود�عًما  َيكوَن حافًز�  �أْن  َيجُب  َذِلَك 

�لَحو�شبِة �لّتامِة �ل�ّشاملِة َلجميِع ُنُظِمها و�أبو�ِبها وُم�شتوياِتها.

رِفّيِة  �ل�شَّ �لَمو�ِزيِن  ِلُكلِّ  ابُط  �ل�شّ ُهَو  �لثُّالثّي  َج��ذِرِه  في  )َفَعَل( 

. لذ� ُبنَيْت  رفيُّ ُثالثيٌّ �الأُخرى، الأنَّ �أكثَر َكلماِت �لَعَربّيِة ِميز�ُنها �ل�شَّ

َعلى �لميز�ِن �لثُّالثيِّ َبقيُة �لَمو�زيِن َغيِر �لثُّالثيِة �الأُخرى.

�شاِت �لَعَربّيِة �أَنّ لَتر�ُتِب  4- ُمهّيئاٌت �أخرى: َبل �إنَّ ِمْن ُمخ�شِّ

و�بَط، فَبْع�ُس �لُحروِف ال َتلَتقي  �لُحروِف وَمو�ِقِعها د�ِخَل �لكلمِة �شَ

ِبحروٍف �أْخرى في َكلمٍة و�ِحدٍة، و�إاّل كاَنِت �لَكلمُة �أْعَجمّيًة �أجنبّيًة، 

وَبْع�ُس �لُحُروف َيجُب ُح�شوُر �أَحِدها في ُكلِّ كلمٍة، وما غاَبْت ِمْنها 

َهِذِه �لُحُروُف َفِهَي كلمٌة �أعجمّيٌة دخيلٌة َغيُر َف�شيحٍة. فَو�شُع َهِذِه 

�لَكلماِت  ُيحلُِّل  ِمنطاٍق  و�شِع  في  ُي�شاِعُد  �لرِّيا�شّيِة  �الحِتماالِت 

ْو َغيِر �لَف�شيِح �لَدّخيِل. مَن �لَف�شيِح �الأ�شيِل، �أَ وُيدِرُجها �شِ

وِن، ُثَمّ َتليها �لّر�ُء َلي�شْت  فِمْن َذِلَك، َتمثياًل، �أنَّ ُكلَّ َلفظٍة َتبد�أُ بالنُّ

�أْن  �أَْو  ِبد�ٍل،  َم�شبوًقا  �للَّفظِة ز�ًيا  �آخُر  َيكوَن  �أْن  �أَْو  َعربّيًة َف�شيحًة؛ 

اُد و�لجيُم، �أَِو �لِجيُم و�لقاُف، �أَِو �لياُء  َتجتِمُع في َلفظٍة و�حدٍة �ل�شّ

و�لِمنجنيُق،  ولجاُن،  �ل�شَّ َنحَو:  و�لّطاُء؛  �لجيُم  �أَِو  و�ل�ّشيُن،  و�لّتاُء 

بَتحليِل  لَيقوَم  ِللحا�شوِب،  �الأو�مِر  َهِذِه  �إعطاُء  فُيمكُن  و�لُب�شتاُن. 
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عبــد الحميــد الــراوي
 كاتب وباحث لغوي

ــُق الَجـَوانــَب الَجَمـاليــــَة َكْيَف ُنَحــقِّ

ــِة لَغـــِة الَعَرِبيَّ  فــــي الُّ

ذلك، وال ي�شتطيع ُمربٍّ �أو م�شوؤوٌل عن �للغة �أن يعطَيك مبرًِّر� و�حًد� 
لذلك، فالكلُّ يخت�شر �لطريق لنف�شه ويلقي �لّلوَم على غيره.

و�لنتائج  و�لتطبيق  �لمعالم  و��شحَة  �الأه��د�ُف  تظلُّ  وهكذ� 
بذلك  وتندثر  �للغة،  في  �لمتعّلمين  �أمّيُة  وتزد�د  �لميز�ن،  مختّلَة 
�ألو�ٌن مهّمة من تر�ثنا وثقافتنا في �لما�شي و�لحا�شر و�لم�شتقبل.
و�أعني  �لمحتوى،  فهو  �لمنهُج  عليه  يقوم  �لذي  �الأ�شا�ُس  �أما 
�شوء  في  �ختياُرها  يتمُّ  �لتي  �لدر��شيَة  �لُمقرر�ِت  بالمحتوى 
ولو  �لمر�حل،  من  مرحلٍة  لتالميذ  �لنف�شية  و�لخ�شائ�س  �الأهد�ف 
نظرنا �إلى محتوى �للغة �لعربية في �أيِّ مرحلة من مر�حل �لتعليم 
َيحار  �الأركان  متو��شلة  غيَر  ُنتفًا  نجُد  فاإّننا  �لعربي؛  عاَلمنا  في 
فيها �لتلميذ، بل و�لمعّلم في حاالت كثيرة، فتلك مقطوعٌة ُت�شّمى 
يعرف  ال  قر�أها  و�إن  قر�ءتها،  ي�شتطيع  ال  �أ�شاًل  و�لتلميذ  ن�شًا 
و�إن  كتابَتها،  يجيُد  ال  �للغوي  بناَءها  عرف  و�إن  �للغوي،  بناَءها 
يقال عن مو�شوع  وبالمثل  �لتعبيَر عنها،  يجيد  كتابَتها ال  �أجاد 
�للغة،  بفروع  ُي�شّمى  مما  غيِرها  �أو  �الإمالء  �أو  �لقو�عد  �أو  �لقر�ءة 

وهكذ� ي�شبح �لمحتوى بال محتوى و�لنتيجُة ِتيٌه وفر�غ.
ونف�شية  �جتماعيٌة  عنا�شُر  له  وتثقيَفهم  �لتالميذ  تعليم  �إّن 
�لثقافي،  �لم�شمون  رف�ِس  �أو  بتبنِّي  وتنتهي  باالإح�شا�س،  تبد�أ 
وقد ق�شينا بطريقة �أو باأخرى على �الإح�شا�س باللغة عند �أبنائنا، 
فانتهى �الأمر عندهم برف�س �لم�شمون �لثقافي لها. ورّبما يقول 
ن�شاهدها  �لتي  �لحقيقُة  ولكّنها  ت�شاوؤميٌة،  نظرٌة  هذه  �إّن  قائل 
ونلَم�ُشها في ُدور �لعلم ومنتدياته وفي �لحياة �لعاّمة، و�إال فْليُقْل 
لي قائل: لماذ� ال ي�شتطيع َخرِّيُج �لجامعة كتابَة ر�شالة خاليٍة من 
كانت  بعدما  و�الأ�شلوبية؟  و�الإمالئية  �لنحوية  �الأخطاء  ع�شر�ت 
�أمامها  وقف  كلِّه،  للعاَلم  و�أدب��ي  ثقافي  غزٍو  لغَة  �لعربية  �للغة 
�لقرن  في  »�لفارو«  كبيرهم  قال  حتى  �أوروبا  مطارنُة  مبهوتين 
�لر�بع �لهجري في �الأندل�س: �إّن �أبناءها يْنكّبون على �للغة �لعربية 
بها  وُيعجبون  و�لعلمية،  و�لفكرية  �الأدبية  معانيها  من  يرتُوون 
وباأ�شاليبها حتى �إّننا لو طلبنا منهم كتابَة ر�شالة �أو بحث بلغتهم 

�الأ�شلية عجزو� عن ذلك و�أجادو� في مثله باللغة �لعربية.
في  و�إّنما  �لعربية؛  �للغة  في  لي�س  �إذن  و�لتق�شير  فالعجز 
مناهجها و�أ�شاليب تدري�شها، و�إذ� �أردنا �أن َنخرج من هذه �لدو�مة، 

�إنَّ �لتغّلَب على م�شكلة �لمَلل و�لنُّفور من درو�س �للغة �لعربية 
في  �لّنظَر  َيقت�شي  �لتعليم  مر�حل  جميع  في  منها  ُنعاني  �لتي 

�لمنهج و�لطريقة و�لمعلِّم.
بين  �لف�شَل  �إنَّ  �لقوَل:  نملُّ  ال  فاإّننا  للمنهج  يتعّلق  فيما  �أّما 
فروع �للغة �أدى �إلى �أن ي�شعر �لمتعلُِّم �أّن كلَّ فرع قائٌم بذ�ته، و�أّنه 
»�للغة  �لعام  �لعنو�ن  في  �إال  باالأخرى  لها  م�شتقلٌة ال �شلَة  وحدٌة 
�لعربية« لذلك فاإنَّ ما يتعّلمه �لتلميُذ في �لقو�عد ال ي�شتخدمه في 
�لقر�ءة و�لكتابة، وما يتعلَُّمه في �لن�شو�س و�لقر�ءة ال ي�شتخدُمه 

في �لتعبير و�لتحّدث.
وما ي�شتخدمه في �لتعبير و�لتحّدث ال �شلة له بهذ� وال بذ�ك، 
�لبيئة  في  �لعامة  ��شتخد�مات  ومن  �لقول،  لحن  من  غالبًا  الأّنه 
�لمنزلية وفي �الأ�شو�ق و�لمالعب وُدور �للهو و�لت�شلية، وما �أكثرها 

في عالمنا �لمعا�شر.
�لمتاهات  تلك  بين  حائرٌة  عليها  �لُمفترى  �لف�شيحة  و�للغة 
�لُعقم  ُين�شب  و�إليها  و�لعتاُب،  �للوُم  ُيلقى  وحدها  وعليها  كلِّها، 
و�ل�شعوبة و�لجفاء، وهي بريئٌة من ذلك بر�ءَة �لذئب من دم �بن 

يعقوب.
�لمتقدِّم  �لعالم  �أّي مكان من  �لحديَث في  �لتربوي  �لمنهَج  �إنَّ 
ها �الأهد�ُف �لمرجوة  يقوم على �أ�ش�س و��شحِة �لمعالم، �أولُّها و�أهمُّ
�لمنهج، وهي في ُمجملها تقوم على ما تقت�شيه ظروُف  من هذ� 
للقوى  خا�سٍّ  �إعد�د  من  �لحياُة  تتطلبه  وما  وحاجاُته،  �لمجتمع 

�لب�شرية.
نو�ٍح  �إلى  �لمعا�شرِة  �لحياة  �لمناهج تحليَل  و��شعو  ويحاول 
وظيفية لت�شهيل ��شتقاق �الأهد�ف منها، ومن ذلك حمايُة �لحياة، 
و�إنتاِج  للثروة  �لطبيعية  بالم�شادر  و�لعنايُة  عليها  و�لمحافظُة 
�ل�شلع  و��شتهالك  �الإنتاج،  من  �لعائد  وتوزيِع  و�لخدمات  �ل�شلع 
و�لنو�حي  و�النتقال  �الت�شال  وو�شائل  بالخدمات،  و�النتفاع 
�إثر�ء  في  �الإ�شهام  على  و�لقدرُة  �لجمالي  و�لتذّوق  �لترويجية، 
�لحياة بالعلم و�لثقافة و�الإبد�ع و�الختر�ع، وتزكيُة روح �لت�شور 
بيئته وتر�ثه  �لحّية في  �لم�شامين  �الإن�شان وبلورُة  و�لتخيُّل عند 

وع�شره.
من  �شيئًا  تخدُم  ال  �لحالية  بطريقتها  �لعربية  �للغة  ومناهُج 

مـقـــاالت
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�شالمة  كبير في  �أثر  ذ�َت  �لطريقة  تلك  و�لفهم، وكانت  �لقر�ءة  ثم 
طويلَة  كانت  و�إن  بها،  �لمتعّلمين  عند  �لحروف  وو�شوح  �لنُّطق 
�لتي  �ل�شوتية  �لطريقة  �إلى  عنها  ُعدل  وحين  لهم،  ممّلًة  �لمدى 
تعّلم بها �أ�شو�ُت �لحروف، ثم �أ�شماوؤها ح�شلنا على نتيجة تمكين 
من  �لتجريبيين  ولكّن  معًا،  و�أ�شو�تها  �لحروف  من  �لمبتدئين 
تاّمة  مخالفة  تخالفان  �أّنهما  �لطريقتين  عن  قالو�  �لّنف�س  علماء 
�لطريقة �لطبيعية �لتي ي�شير عليها عقُل �الإن�شان في �إدر�ك �الأ�شياء 
�إلى �لكل  و�الأفكار، الأنهما تبد�آن بالجزء وهو �لحرف ثم تنتقالن 
وهو �لكلمُة و�لجملة، وعلى عك�س ذلك يقوم �لعقُل باإدر�ك �الأ�شياء، 
فهو يبد�أ بالكلِّ ثم ينتقل �إلى �لجزء، فوق �أنهما َت�شرفان �لطفَل عن 
لدو�فع  �إثارٌة  �أو  ت�شويٌق  و�لعناية بها، ولي�س فيهما  �لمعاني  فهم 
�لتالميذ، لهذ� فقد ُعدل عنهما �إلى �لطريقة �لتحليلية، تلك �لطريقة 
�أجز�ئها  �إلى  �أواًل، ثم يحّلُلها  �لتي تعتمد على تعليم �لطفل �لجمل 
كلماٍت ومقاطَع وحروٍف، وهي طريقٌة تتفق وقو�نيَن �الإدر�ك عند 
�لطفل، الأّن �الإن�شاَن �إذ� ر�أى �شيئًا الأوّل مّرة �أدركه �إدر�كًا عامًا، ثم 
�أدرك تفا�شيله بعد ذلك، ولكنَّ هذه �لطريقَة �أّدت �إلى �أن �لمتعّلمين 
�لفترة  في  وخا�شة  و�الإمالء،  �لتهّجي  في  �شعفاَء  ي�شبحون  بها 
مو�جهة  في  و��شحًا  عجز�ً  ُيبدون  �أّنهم  كما  تعّلمهم،  من  �الأولى 
�إلى  منها  �نُتقل  لهذ�  عليها،  �لتعّرُف  لهم  َي�شبق  لم  �لتي  �لكلمات 
وهي  »�النتقائية«،  بالطريقة  ي�شّمى  ما  �أو  �الزدو�جية،  �لطريقة 

�أو  موقف  �أو  فكرة  وجود  �أنَّ  �للغة  تعليم  قبل  نعَي  �أن  علينا  فاإّن 
على  �شيئًا  له  يعني  ال  �لخارجي  �لطفل  عاَلم  في  �شيء  �أو  حَدث 
�الإطالق، ما لم يح�سَّ به وُيدرْكه ومن َثمَّ يفهمه؛ الأّن �لفهم يتطّلب 
َر ِخْبر�ت �شبق للطفل �الإح�شا�ُس بها، لذلك فاإّن تعليم �للغة يجب  توفُّ
�أن يكون ُكالًّ متكاماًل، و�أن يكون �لمعّلم و�لبيئة �لمدر�شية و�لبيئة 
حيحة، وال يتمُّ �لتعامُل  �الجتماعية هي حقُل �لِخبر�ت �للغوية �ل�شّ

و�لحو�ر و�لتدري�س �إال باللغة �لف�شيحة.
�لثقافي يجب  فاإّن م�شموَنه  فعااًل؛  �لتعامُل  هذ�  يكون  ولكي 
�أن ُي�شاغ من مجموعات متو�فقة مع �الإطار �الإدر�كي لتالميذ كلِّ 

مرحلة من �لمر�حل �لتعليمية.
كما  وهي  �لتدري�س،  طريقة  فهو  للمنهج  �لثالث  �الأ�شا�ُس  �أما 
باالإفا�شة حولها وال  ي�شمح  ول�شُت هنا في موقٍف  نعلم متعّددٌة، 
�أَعِر�س ب�شورة �شريعة  �أن  �أريُد  هي غايُتنا من هذ� �لمقال، و�إّنما 
ة في �لمرحلة  للطرق �لم�شتعملة في تدري�س �للغة �لعربية، وخا�شّ

�البتد�ئية ولماذ� جاءت نتائُجها مخيِّبًة لالآمال؟ 

الطريقة األبجدية:
�إنَّ من �أو�ئل ُطرق تعليم �للغة �لعربية، �لطريقة �الأبجدية تلك 
�لحروف،  �أ�شماَء  �لمبتدئين  َتعتمد على تعليم  �لتي كانت  �لطريقة 
ثّم حركاتها �لمختلفة قبل �النطالق �إلى تكوين �لكلمات و�لجمل، 

هذه  َل  تمثُّ �لمعلُِّم  ي�شتطع  لم  و�إذ  و�لمعارف،  و�لعلوم  �الأدب  في 
�إليها  �لتالميذ  جذَب  ي�شتطيع  فكيف  �لتجارب  تلك  و�إدر�َك  �لقيم 
يقت�شر  ال  �لحقيقي  فالمعلِّم  ��وق؟  و���شَ بحبٍّ  معها  و�الن�شهاَر 
�لتالميذ  ي�شترجُعها  لغويٍة  معلوماٍت  نقل  على  �لف�شل  في  دوُره 
�أن  ودون  ذو�تهم،  في  �أعماُقها  لها  يكون  �أن  دون  وي�شتظهرونها 
و�الأحياء،  بالحياة  مّت�شٍل  �شلوك  �إلى  وُتترجَم  بم�شاعرهم  تلتحم 
ُر يت�شح في تحّول �لمعرفة �إلى ِقيٍم و�لمفهوِم �إلى  و�إنما دوُره �لموؤثِّ

فن و�للغِة �إلى ل�شان.
ولكن  �للغَة،  يعّلمون  ال  �لعربية  �للغة  ُمعلِّمي  من  كثيرين  �إنَّ 
يعّلمون �أ�شياَء عنها فتاأتي �أعماُلهم مبتورًة ال تثير رغبًة وال تحّقق 
علمًا، وال توّجه �شلوكًا فينُفر �لتالميُذ منهم ومنها، وتبقى �لحلقُة 
�إلى  �إنها ق�شيٌة تحتاج  �أين �لم�شير؟  ُمفرغًة و�لدو�مُة د�ئرًة و�إلى 
�لخطيرة وما  للتغلب على جو�نبها  �لُمخِل�شين  كلِّ  ت�شافر جهوِد 

�أكثَرهم و�لحمُد هلل في �لعالم �لعربي.

تقريبًا  وهي  كلها،  �ل�شابقة  �لطرق  عنا�شر  بين  تجمع  طريقة 
�لطريقُة �ل�شائدة في تعليم �لقر�ءة و�لكتابة في معظم �أنحاء �لعالم 

�الآن.

المشكلة هنا 
من  �لرُّغم  على  لماذ�  �أّنه  هو  لالهتمام  �لمثيَر  �لت�شاوؤَل  ولكنَّ 
�لعربية  �للغة  جعَل  ن�شتطْع  لم  ميز�تها  وتعّدِد  �لطرق  هذه  تنّوع 
بمهار�تها �لمختلفة في متناول �أبنائنا؟ ولم ن�شتطع جذَبهم �إليها 
و�لعناية  فيها  �لبروز  �إلى  وتدفُعهم  �إليها  تثيُرهم  م�شوِّقة  ب�شورة 

بها.
�إّن �لم�شكلة في �لحقيقة لي�شت في هذه �لطريقة �أو تلك، و�إّنما 
فيمن يوؤدونها وفي �لنُّظم �لمر�شومة الإي�شالها �إلى �لمتعّلم، وفي 
�لمنهج �لمحّدد لذلك، و�أخطُر هذه �لم�شكالت يكمن �أ�شا�شًا في �إعد�د 
�لمعلِّم �لذي يقوم بهذ� �لدور �لخطير في بناء �الأمة وحفظ تر�ثها، 

وت�شكيل هويتها وبلورة �أفكارها.
لقد حدث خلٌط كبير في مفهوم �إعد�د معلٍِّم للغة �لعربية، و�إعد�د 
�س وباحث فيها فكانت �لنتيجُة �أن نرى في مو�قف �لتعليم  متخ�شّ
من ال ُيح�شنه وفي مجال �لبحث من ال يجيده، �إن �إعد�د معلِّم �للغة 
�لعربية يختلف �ختالفًا كبير�ً عن �إعد�د متخ�ش�س �أو باحث فيها؛ 
وذلك الختالف �لهدف و�لوظيفة، فالباحث �للغوي ُيعنى بدر��شة 
�للغة بو�شفها ظاهرة �جتماعية، وُيعنى بتحليل �لمو�قف �للغوية 
وت�شجيل �لمالحظات �لتي ت�شاعد في فهم طبيعة �للغة وتطّورها 
عبر �لقرون، وما طر�أ عليها من تغير�ت �شوتية وبنائية وتركيبية، 
�أما معّلم �للغة �لعربية فاإّنه يتعامل معها على �أنها و�شيلُة �ت�شال 
�أع�شاء  مع  بها  ويتعامُل  ورغباته،  حاجاته  عن  �لفرُد  بها  يعّبر 
يعّلُمهم  �إّنما  لتالميذه  يعّلُمها  �إذ  وهو  فيه،  يعي�س  �لذي  �لمجتمع 
عمليَة �الت�شال ومهارَتها من ��شتماع وتحّدث وقر�ءة وكتابة، كما 
�لفكر  هذ�  عن  يعبرون  وكيف  فكرهم؟  ينظمون  كيف  يعّلمهم  �أنه 
في �لمو�قف �لمختلفة، فاإذ لم تتوفر للمعلم هذه �لمهار�ُت فكيف 

نتوقع منه �أن يعّلمها تالميَذه؟ 
�الأخالقيَة  و�لقيَم  �لعربية،  �للغة  في  �لجمالية  �لجو�نَب  �إّن 
�إن�شانيٍة  تجارَب  عن  نتجت  بها  �لُمت�شلَة  و�ل�شلوكية  و�لفكرية 

مـقـــاالت
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  ُصورُة الَبطِل
ــي  ِعْنـَد أبـي َتّمــــام والُمـَتنبِّ
 ِمْن ِخالِل َقصيَدَتي: َفْتح الُفتوِح والَحدث الَحمراء

د. محمد عدنان الخطيب 

وهاُء �لّز�ئفُة.  �الإْحكاُم وِمْن َثّم �لّتْفنيُد لَهِذِه �لدَّعاوى �ل�شَّ
يُف ِبما َلُه ِمْن �َشرعّيٍة ِعْنَد �أبي َتّماٍم وِبما َلُه ِمْن َنبالٍة      �إًذ� �ل�شَّ
�لّظاهُر  �لُمحّقُق  �لَفرُد  ُهَو  َم�شهوٍر،  ٍب  ُمهذَّ وَحدٍّ  �ُشعوٍر،  و�إره��اِف 
فِّ  �أَْو في �شَ  ، �لَعدوِّ �َشو�ًء كاَنْت في  �الأموِر،  �الأكاذيِب وزيِف  َفوَق 
َمْنقو�ٍس  ُمختلٍّ  ُمنقِلٍب  وَمنطٍق  َموتوٍر،  والٍء  َنْفُع  ما  �إْذ  ديِق؛  �ل�شَّ

َمبنيٍّ َعلى �لَوْهِم و�الْخِتالِق؟!
اّلُء �إذ� ما ��ْشَتكاَنْت ِلَهذ�  ، و�لَيُد �ل�شَّ رُّ ما �َشاأُن َهذ� �لَوالِء �ل�شُّ  و�إنَّ
�لّطرِح �لُمدّجِل �لَكّذ�ِب، ِلَذِلَك َياأتي ُهجوُم �أبي َتّماٍم َعنيًفا ُمْحكًما، 
َعلى  �لحاِنِق  �لُم�شّدِد  وَقولِه  �لُمحكِم  �لَعقليِّ  بمنطِقِه  باهًر�  ُمقّرًعا 
َهوؤالِء �لّدجاليَن �ّلذيَن َي�شعوَن �أْنف�َشُهْم في َم�شاِر �الأْفعاِل �لفائقِة، 

وُيريدوَن َتقييَدها ِبدجِلِهم . 
يِف ِعْنَد �شّدِة     �شعوٌر حادٌّ َيمتاُز ِبِه �أبو َتّماٍم ُهنا ُيندُِّد ِبَهذ� �لزَّ

�لِفعِل �لَخاّلِق �لُم�شرِِّف، وَيختُمُه ِبَهذ� �لَبياِن �لَعقليِّ �لباِهِر: 
لو َبّيَنْت َقُطّ أمًرا َقْبَل َموقِعِه

ُلِب لم َيْخِف ما َحلَّ ِباألوثاِن والصُّ   
َعْن  جاَب  �أْن  َبعَد  ِللنَّ�شِر  َتّماٍم  �أبو  يتفّرغ  �لَبْيِت  َهذ�  وَبعَد     

اِبِق، َفَكيَف َيْظهُر �لّن�شُر هذ�؟  َم�شاِرِه �الإفِك �ل�َشّ
ورُة �لنَّ�شِر     َلعلَّ ما ُيميُز �أبا َتّماٍم �أْكثَر في َق�شيدِتِه ُهنا ُهَو �شُ
�أْكَثَر،  �إَليِه  ِبِه، فاْن�شرَف  َنْف�ُشُه  َتّماٍم بِه، و�ئتلَقْت  �أبو  �أُوِلَع  �إْذ  َهذ�، 
ِم، َبْل  ُه �الن�شغاَل ِبالبطولِة �لُم�شّجلِة مْن جهِة �لُمْعت�شِ وَلْم َيْجعْل َهمَّ
�إْن �أبا َتّماٍم ال ُيريُد �أْن ُيفرَِّغ �الأموَر ِمْن ُمحتو�ها �لَجوهِر، وال ُيريُد 
ٍن؛ وَهَكذ� ياأتي �لّن�شُر  �أْن َيقَف َعلى َعَر�ٍس دوَن َتاأّمٍل وَغو�ٍس وَتمعُّ

َهذ� ِمَن �هلِل �ُشْبحاَنُه، وُهَو �لفاعُل �الأّوُل و�الآخُر: 
َمها َرمى ِبَك اهلُل ُبرَجيها فهدَّ

ولو َرمى َبَك َغير اهلُل َلْم ُيِصِب   
َبدر:   وقعِة  َبعَد  ملسو هيلع هللا ىلص  ِلنبيِِّه  �ُشبحاَنُه  �هلِل  ِخطاُب  كاَن  كَذِلَك    

{پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}  ]�الأنفال: ١٧[ 
ِد �لُمْرتقي  ها َعقالنّيٌة ُمْن�شبطٌة ِبمنطِق �الأُموِر �لُمحكِم �لُم�شدَّ �إنَّ

َفوَق �لِفْعِل �لَب�شري. 
َموتوٍر  ُمنعك�ٍس  ُمْنتك�ٍس  ِلَمجًرى  ُمعدٌِّل  َحقٌّ  َلن�شٌر  ُه  �إنَّ �أخيًر�    
�لَحياِة  اِل�شتقامِة  ًقا  ُمَحقِّ �أتى  م�شّوٌب  َن�شٌر  ��ُه  �إنَّ َقْبُل.  ِمْن  كاَن 
كاَن  �أْن  َل�شرٌف-  ��ُه  -و�إنَّ �لُمعت�شِم  �َشرَف  وكاَن  �لَكريِم،  و�لَعي�ِس 

َتّماٍم  �أبي  َق�شيدَة  َتناوَلْت  �ّلتي  �لدِّر��شاِت  �أنَّ  فيِه  �َشكَّ  ال  ِمّما 
ها  �أَْو »في َفتِح َعمورّيَة«. و�إنَّ َكثيرٌة و�أَعني َق�شيدَة »َفتُح �لُفتوِح« 
َفِهَي  �لُمعلَّقاِت،  �إلى جاِنب  �لَعَربّي  عِر  �ل�شِّ ُتذَكُر في  اَلأ�شهُر َق�شيدٍة 
�لّد�ر�شيَن،  �َشَغَلِت  وَلَقْد  �لَو�شُف.  �لَعّبا�شيِّ -�إْن جاَز  �لَع�شِر  ُمعلَّقُة 
وَحِفَلْت ِبها �لُكتُب �لّدر��شّيُة في ُكلِّ ُم�شتوياِتها. َهذ� وَلَقْد وجْدُت َثّمَة 
َحها �أْكَثَر وِهَي َهذ� �لجاِنِب �لّذ�تيِّ في  ُنقطًة َحريٌّ ِبالّد�ر�ِس �أْن ُيو�شِّ
ِجَه ِعْنَدُه،  �أبي َتّماٍم َمَع �لَق�شيدِة، وَكيَف كاَن لَهِذِه �لَق�شيدِة �أْن َتتَّ
َفُنِظَمْت ِبِح�سِّ �الإ�ْشر�ِق ِبالنَّ�شِر َلديِه، وما �َشعى ِبِه ِلَتاأ�شيِلِه ِبالدِّيِن 
�ْنطالًقا ِمْن َعقيدِتِه، ُمغلًِّبا َهذ� �لجاِنِب َعلى جاِنِب �لَبَطِل �ّلذي ُهَو 
َح َهذ� و�أْقِرَنُه �إلى َق�شيدِة �لُمتنبِّي  و�شِّ ُم. وِمْن ثمَّ َر�أيُت �أْن �أُ �لُمعَت�شِ
َتْكتمَل  كي  �لُبطولِة  جاِنِب  َعلى  فيها  َز  َركَّ �ّلتي  �لَحْمر�ُء(  )�لَحَدُث 
�لدِّر��شُة من جانَبيِن َلُهما �أْكبُر �الأَثِر في َحياِة �أْكبِر �شاِعريِن، َفكاَنْت 
ني في َمعِر�ِس  ِدر��شًة �أدبّيًة ذ�تّيًة َغَلَب َعَليها �لّطابُع �الإْن�شائيُّ اِلأنَّ
َبْل  ُه،  وُجّ �لتَّ َهذ�  َيلزُمُه  وَهذ�  �لَبَطِل،  َزهِو  �أَْو  �لنَّ�شِر  ِلُبرهِة  َتحليٍل 
َم�شاعَر  َعْن  ُهنا الأَعّبَر  ُلُه في در��شتي  �أَف�شِّ َهذ� ما  �إّن  اَلأقوُل  ني  �إنَّ

عَر �لَبديَع، وكاَن �لَبحُث وفق :  نْت َجّر�َء ُمالَم�شِتها َهذ� �ل�شِّ َتكوَّ
١- مقدمُة )�أ(                                2- َعر�ٌس وَتحليٌل )ب(

3- �لُمقارنُة َمَع �لُمتنِبي )ج�(      4- �لخاتمُة )د(
5- �لَمر�جُع و�لَم�شادُر )ه�(

َتّماٍم  �أَْو فتح عمورية الأبي  �لُفتوِح،  َفتح  َق�شيدُة  َتْنطلُق  �أ-     
َلوثيقٌة  ها  و�إنَّ �لباهَر،  �لَخاّلَب  �لنَّ�شَر  َذِلَك  ُم�شجلًة  خالدًة  َملحمًة 
وُمبا�شرِتها  ِتها  وَتقريريَّ �أَْو جفاِفها  ماّدّيِتها  في  كالوثائِق  َلي�شْت 
عوِر  ّفاِق و�ل�شُّ �لدَّ ِبَهذ� �لِح�سِّ  زٌة  ما ِهَي َلوحٌة ُمطرَّ في �الإخباِر، و�إنَّ

اأِر ِمَن �لُرّوِم.  �لخاّلِق �لُموؤَتلِق بالنَّ�شِر و�لُبطولِة، وطلِب �لثَّ
وَلي�شِت  �الإخباِر،  في  ادُق  �ل�شّ ُهَو  ُهنا  يَف  �ل�شَّ �أنَّ  َذِل��َك  ب- 
َمجرى  وُيثِبُت  �لِفعِل،  ِلحقيقِة  �لُمْظِهُر  وُهَو  حُف،  و�ل�شُّ �لوثائُق 
ِه، و�إذ� ما �أَتِت  �لّتاِريِخ معَلًما و��شًحا َعلى �شر�ٍط �َشويٍّ المٍع َكحِدّ
باأبي  �لَحريِّ  َفِمَن  و�لُم�شعوذيَن  ميَن  �لُمَنِجّ ِمَن  قُة  �لُملفَّ �الأخباُر 
، و�لُمْذِهُب  ُق ِللحقِّ يُف �لَفي�شُل �لُمحقِّ َتّماٍم �أْن َيكوَن َفي�شَلُه َهذ� �ل�شَّ

ِلالأباطيِل و�لتَّخر�شاِت. 

  �ل�ّشيُف ُهنا ناطٌق ِبمنطِق �لَعقِل، وم�شتقرٌئ ِلالأْحد�ِث ��ْشتقر�ًء 
َد�أُبُه  َبْل  َتقليٍد،  �أَْو  ِل�َشعوذٍة  �آبٍه  �أَْو  خا�شٍع  َغير  ُمحكًما،  َمْنطقًيّا 

يف األدب والنقد
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والِعْلُم في ُشُهِب اأَلْرمــاِح الِمـعــًة
ُهِب ْبعة الشُّ َبيَن الَخِميَسْيِن الفي السَّ

ُجــوُم ومـــا َأْيَن الّروايُة َبْل َأْيَن النُّ
صاُغوُه ِمْن ُزْخـــُرٍف فيهــا وِمـْن َكــِذِب 

ـــقـــــًة ًصـا وأحاديًثــــــا  ُمـلـفَّ َتَخرُّ
ْت والَغـــَرِب  َلْيــَســـْت ِبَنْبـــٍع ِإذا ُعـــــدَّ

   وَتلخي�ٍس للنَّتائِج: 
ُ الّسنيَن َلها َض اهللَّ َحّتى إذا َمخَّ

َمْخَض الِبِخيلِة كاَنْت ُزْبـــدَة الِحـَقــِب 
وداُء سادرًة أتْتُهُم الُكربُة السَّ

ِمْنها وكاَن اْسُمــهــــا فــّراجـــَة الُكـــرِب 
   و�أدّلٍة عقلّيٍة: 

َنت َقطُّ َأمًرا َقبــــَل َموِقِعـــِه َلو َبيَّ
ُلـــِب َلم ُتْخِف مـا َحــلَّ ِباأَلوثــاِن والُصّ

وَتقليِب �للَّفِظ و�لَمْعنى: 
ـــــوداُء ســــادرًة أتْتُهُم الُكربُة السَّ

ِمْنها وكــاَن اسُمهـــا فـــّراجـــَة الُكـــَرِب 
وَتف�شيِل �لَمْعنى وتقليِبِه ِبالُمقابلِة �لَمعكو�شِة: 

وال الُخُدوُد وَقْد ُأْدميَن ِمْن خَجٍل
ـــِرِب  هـــا التَّ َأشهى إلى ناِظريَّ ِمـْن َخدِّ

َسماجًة َغِنَيْت ِمّنا الُعيـوُن ِبـــهـــا
َعْن ُكلِّ ُحْسٍن َبدا أْو َمنــظــٍر َعـــجــِب

وُحْسُن ُمْنَقَلٍب َتْبقى َعــواِقـــُبـــُه
جاَءْت بشاشُتـُه ِمـــــْن ُســـــوٍء ُمْنقَلــِب   

    وقوله: 
إنَّ الحماَميِن ِمْن ِبيٍض وِمْن ُسُمـٍر 

َدْلوا الحياَتيِن ِمْن مـاٍء وِمــــْن ُعــُشــٍب 
َلْم ُينفِق الّذهَب الُمربي ِبكثرِتــِه

َهـــِب  َعلى الَحصى وِبِه َفـْقــٌر إلـــى الذَّ
اًل بَيــــفــاِع األْرِض ُيشــِرُفـــُه ُموكِّ

ِمْن ِخّفِة الَخْوِف ال ِمْن ِخّفــِة الّطــَرِب  

    و�لّربط َبيَن �الأبياِت: 

و�َشيِرها  �لحياِة  ِلجدلّيِة  �لُم�شّوِب  �لعاِدِل  �لتَّحقيِق  ِلَهذ�  �لُمختاَر 
�الأْعدِل، َكَذِلَك كاَن �لنَّ�شُر: 

َتْدبيُر ُمعت�شٍم ِباهلِل ُمنتقٍم ِلل���������������ِه ُمْرتِغٍب في �هلِل ُمْرَتِقِب
َهذ�  وكاَن  َيكوَن،  �أْن  َقْبَل  �لنَّ�شَر  �شاِغُلُه  كاَن  َتّماٍم  و�أبو      

�لُمرتَقَب، فاإذ� ِبِه ُي�ْشِرُق ِمْن َبيِن �لّنير�ِن و�الأْتربِة و�الأْحجاِر: 
َفتُح الُفتوِح َتعالى أْن ُيحيـَط ِبــِه

عـِر َأْو َنثٌر ِمــَن الُخطِب َنظٌم ِمَن الشِّ
مـــاِء َلـُه  َفتٌح َتــفـّتــُح أبـــواُب السَّ

وَتبرُز األرُض في أْثواِبـهــا الُقــشـِب
ما َرْبُع مّيَة َمعمـوًرا ُيـطيـــُف ِبــــِه

َغيالُت أْبهى ُربًى ِمْن َربِعها الَخــِرِب
َوال الُخدوُد وَقد ُأدميَن ِمن َخَجٍل

ها الَتـِرِب َأشهى ِإلى ناِظري ِمن َخدِّ
َوُحسُن ُمنَقَلٍب َتبــقـى َعـــواِقُبـــُه

جاَءت َبشاَشُتُه ِمــن ســوِء ُمنـَقَلــِب
   ُيظهُرُه ُمتفنًِّنا ِبِه ِبُكلِّ ما �أوتَي ِمْن َجدلّيٍة َمنطقّيٍة، وَت�شادٍّ 

، وَتْمحي�ٍس وَتقليٍب.  ُلغويٍّ وَمْعنويٍّ
وَوالُء �أبي َتّماٍم ُهَو لَهِذِه �لثَّالثِة: �لدِّيِن و�الإ�ْشالِم و�لَح�شِب َعلى 

َقوِلِه: 
َخليفَة اهلَلِ جازى اهلَلُ َسعَيَك َعن

يِن واإِلسالِم والَحَسِب ُجرثومِة الدِّ
ِلُكلِّ  قاهرًة  نًة  ُمَتمكِّ �لنَّ�شِر،  ِبَهذ�  ُم�شِرقًة  �لّثالثَة  َهِذِه  ُق  وُيحقِّ
ِبَعَرٍم  ُمو�شيقاُه  َتَتعالى فيِه  ِباأ�شلوٍب هاِدٍر حا�ِشٍم  َزيٍف و�ْخِتالٍق، 

عوِر �لَفخِم.  و�ْمتالٍء، ُمْمتِلئًة ِبزخِم �لنَّف�ِس، و�ْكِتناِز �ل�شُّ
ِرِه، ِلَهذ� َيظهُر  ما ُهَو �شاغٌل �شاٍم َلدى �أبي َتّماٍم في َن�شْ     و�إنَّ
ُل  ُي�شجِّ ��ُه  و�إنَّ وُعروبِتِه،  ِبعقيدِتِه  َطوّيٍة  ْدِق  �شِ ِمْن  َتّماٍم  ِباأبي  ما 
َهذ� �لتَّف�شيَل و�لتَّطويَل في و�شِف �لنَّ�شِر ال �لَبَطِل؛ ِلَيْجعَلُه َلوحًة 

َملحمّيًة خاِلدًة نا�شعًة َعلى َجْبهِة �لّتاِريِخ. 
ًة، َلْم  ِفِه ِللنَّ�شِر، خا�شّ     و�أبو َتّماٍم في َق�شيدِتِه َهِذِه، وفي و�شْ
اِدِق �لُمنفِعِل َمَع �لَحدِث ِبَحميمّيٍة  َيْبَتعْد َعْن َنْف�ِشِه وَنَف�ِشِه �لحارِّ �ل�شّ
و�ْحتر�ٍر، وعقل وّقاد مت�شابك َمَع �لحدث، مجدول ِبِه فاإذ� ِبِه ُيخرُج 

َهِذِه �لُبنى �لعقلّيَة �لفّنّيَة �لّر�ئعَة: 
    ِمْن َتفنيٍد ِللَمز�عِم: 

َلُه باأمانيِه �ّلتي َحفَلِت �الآَن مع�شولَة �لَحَلِب. و�ْنطالًقا ِمْن َهذ� َفُهَو 
و�لّتخلي�ِس  �لّتعاُك�ِس و�ال�ْشِتْنباِط،  �أ�ْشهَب في  َقْد  -على طريقِتِه- 
�للَّوحَة  َهِذِه  َكّوَن  َحّتى  نادٍر،  بُقّوِة خياٍل  ر�أينا-  و�لّت�شادِّ -َكما 

�لُمعجزَة ِللنَّ�شر �ّلتي ��شتوعَبْت ُمعظَم �لَق�شيدِة، وِمْنها: 
يا يوَم وقعـَة َعمـورّيــَة اْنصـرَفـــْت

ِمْنَك الُمنى ُحّفاًل َمعسولَة الَحلــِب
هــا ـِ َلَقْد َتركـَت أميـــَر المـؤمنيــَن بـ

ـَِب خِر والَخشـ للّناِر َيوًما َذليَل الصَّ
يِل وُهَو ُضًحى غادْرَت فيها َبهيَم اللَّ

هــــِب ُه وْسَطهــا ُصبـــٌح ِمـــَن اللَّ َيُشلُّ
جى َرِغــَبـْت َحّتى َكأنَّ جالبيَب الدُّ

مــَس َلــْم َتِغــــِب عن َلوِنها وَكأنَّ الشَّ
لمـــاُء عاِكــفــٌة ضوٌء ِمَن الّناِر والظَّ

وظلمٌة ِمْن ُدخاٍن في ُضًحى َشحــِب
ْمُس طالعٌة ِمْن ذا وَقْد أَفـَلــْت فالشَّ

ْمُس واِجبٌة ِمْن ذا وَلــْم َتجــِب والشَّ
�إذ َيمدُح �لُمعت�شَم -وُهَو جديٌر ِبالمدِح     وَلَقْد ر�أينا �شاعَرنا 

هِر من رحٍم إْن كاَن َبيَن ُصُروِف الدَّ
موصولــٍة أْو ذمـــاٍم َغيــر ُمْنقضـِب 

تي ُنِصْرَت ِبها َفَبيَن أّياِمَك الالَّ
ـَِب     ســـــ وَبيَن أّيـاِم َبـــْدٍر َأْقــــَرُب النَّ

    وطباقاٍت وَتْجني�ٍس: 
ْمُس طاِلعٌة ِمْن ذا وقــْد َأَفَلـْت فالشَّ

مُس واجبٌة َمْن ذا ولْم تجـــِب    والشَّ
هُر تصريَح الَغـمــاِم َلـهــا َح الدَّ َتصرَّ

َعْن يوِم َهيجاَء ِمْنها طاهٍر ُجُنــِب 
َعداَك حرُّ الّثغوِر الُمستضامِة َعْن

غوِر وَعْن سلساِلها الَحِصـِب َبرِد الثُّ
يــِف ُمنَصلًتا  أجْبَتــُه ُمعـلًنــــا ِبالسَّ

ِب ـِ ْيِف َلْم ُتجــ َوَلْو َأَجْبَت ِبَغْيِر السَّ
َتجويِدِه،  ور�َء  ُمْبِحًر�  �لَمْعنى  في  وُيدّقُق  َليتاأّمُل  ��ُه  و�إنَّ       
وِر  ِبال�شُّ ُم�شَتعيًنا  يِف الِمًعا،  �ل�شَّ َكَحّد  ُمتميًِّز�   � ا حاًدّ َقوًيّ و�إظهاِرِه 
�لَفرَح  ل�ُشعوِر  �إاّل  َهذ�  وما  �لَق�شيدُة،  ِبها  �ْكتنَزْت  �ّلتي  �لَبيانّيِة 
ًبا  و�الْعتالِء في َنْف�ِشِه؛ ِلَهذ� َيطوُل َلديِه و�شُف �لنَّ�شِر، وكاَن ُمَتَرِقّ

يف األدب والنقد
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ِعْنَدُه  �لُبطولُة  وُت�شرُق  )ِباالأنا(،  �لُمتنبِّي  الإعجاِب  وَهذ�  ِللبطولِة، 
ُبطولُة �َشيِف �لدَّولِة و�شَط �لَميد�ِن: 

ٍف ـِ َوقْفَت وما في الَموِت َشكٌّ لــواقــ
َك في َجْفِن الّردى وُهَو ناِئـــــُم كأنَّ

 َتمُرّ ِبَك األبطاُل َكْلمـــى َهزيمــــًة
وَوجُهَك وّضـاٌح وَثْغــــُرَك باِســـــُم

و�شُف  وياأتي  َقْبُل،  ِمْن  ُبطولًة  مثُلها  ت�شرْق  َلْم  بما  ُت�شرُق     
ِتِه، و�لَحرِب، ُكلُّ َذِلَك ِلي�شوَغ ِللبطولَة  ، وُقوَّ �لَمعركِة، وو�شُف �لَعدوِّ
ِفعَلها، وللَبَطِل �شفاِتِه و�شماِتِه، فَيتج�ّشُد �لَبَطُل �أ�ْشطورًة ِمْن �شياٍء 

الِل:  �أَْو كاآخيل طرو�دَة، ُمبدًِّد� لَهذ� �ل�شَّ
مـــا وَن الَحديـــَد كأنَّ أَتوَك يجـــرُّ

َسـَروا ِبجيــاٍد مـــــا َلُهنَّ قواِئــــــُم

 إذا َبرقوا َلْم ُتعِرِف البيــُض ِمْنهــــُم
ِثياُبهم ِمــْن ِمثِلـــهــــا والَعـــماِئـــُم

َخميٌس ِبشرِق األرِض والَغرُب َزْحُفُه
وفــي أُذِن الَجــــوزاِء ِمْنـــُه زمـــاِزُم

َتَجّمــــَع فيـــِه ُكــــلُّ ِلســــــٍن وأّمـــــٍة
فما ُيفِهُم الُحـــّداَث إاّل الّتراجـــُم

ُهنا- ال َيمدُحُه ُمْبتِعًد� َعْن مكّوناِت َنْف�ِشِه و�رتباِطها ِباأ�شِل �لباِعِث 
ًر� ِمْن  ورِة، ُم�شخَّ ُد �لَبَطَل ُمحّقًقا ِلهذِه �ل�شّ �أال وُهَو �لَعقيدِة، َبْل ُيَج�شِّ
قبوِل �هلِل �ُشْبحاَنُه لَهذ� �لِفْعِل، وُمختاًر� ِمْن قْبِلِه تعالى؛ لَهذ� ُيكِمُل 
ُه في )�لَم�شلوِب  َبْل َهمُّ �شورَة َبطِلِه ُهنا ِبالِعّفِة َعْن َرغبِة �لَك�شِب، 
يِه ِباإ�شافِتِه �إلى َلفِظ �هلِل �ُشبحاَنُه َفيناديِه: َخليفَة  ال �ل�ّشلِب(، وُيزكِّ

�هلِل، و�أميَر �لُموؤمنيَن. 
بالنَّ�شِر،  ُم�شرٍق  َنف�شيٍّ  �سٍّ  ِباأُ �لَق�شيدَة  َي�شمَل  َتّماٍم  �أبو  �إًذ�    
وَي�شُعُه،  �لَبَطَل،  �لخليفَة  ِبِه  ُيزَكي  ُموؤمٍن  َعميٍق  َعقليٍّ  وَمنطٍق 

ُه َل�شرٌف َلُه.  و�لنَّ�شَر، في �إطاِر ِخدمِة �لّديِن �لَحنيِف، و�إنَّ
   ج- وَيظهُر َلنا ُهنا وجُه َتقاُبٍل َبيَن �شاعِرنا و�لُمتنّبي �ل�ّشاعِر 
�لحرَب  َر  َف�شوَّ َتّماٍم  �أبي  َبعَد  َنَه�َس  �ّلذي  َتّماٍم-  -كاأبي  �لخالِد 
ِباإ�شر�ٍق  َلها  وَجدَّ �أ�شوَلها،  فجاَز  �لُبطولَة  وَتناَوَل  �لقّمَة،  َفكاَن 
( خاّلٍق. وَتظهُر َق�شيدُتُه )�لَحَدُث �لَحْمر�ُء( في �َشيِف  �شعريٍّ )ُبطوليٍّ
ِه ونهِجِه في �لو�شِف  �لدَّولِة ِمثااًل ر�ئًعا ُمج�ّشًد� �لُمتنبِّي في �َشخ�شِ

و�الإعجاِب. 
ما تاأتي ُمقارنُتنا ُهنا ِلُنتّمَم لوحَة �لّن�شِر ِبلوحِة �لُبطولِة     و�إنَّ
ِه  َهِذِه، وِلَتكتمَل ِمْن َبعُد. َفاإذ� كاَن �أبو َتّماٍم َقْد �أجمَل �لَق�شيدَة بِح�شِّ
ِللّن�شِر  �لُبطولَة  َفقاَد  ِبالعقيدِة،  �لُمرَتبِط  بالنَّ�شِر  �لُم�شرِق  �لنَّف�شيِّ 
�لّن�شَر  ُر  َفُي�شخِّ ُمُه  وُيتمِّ َهذ�  ُيقاِبُل  �لُمتنبِّي  َفاإنَّ  َتعالى،  �هلِل  ِمَن 

فتح عموريَة و�لَحَدِث �لَحْمر�ِء، �أَْو ِمْن َنْف�ِس �لُمتنّبي وَنْف�ِس �أبي َتّماٍم 
عر�ِء.  ورًة َلدى �ل�شُّ �شورًة كاملًة ِللنَّ�شِر و�لُبطولِة، َلي�َس َكمثِلها �شُ

َتّماٍم في �لَوقِت  �أبي  �إلى َق�شيدِة  �أْن ُن�شيَف  د- بَهذ� َن�شتطيُع 
َفَنقر�أَ  َنقَف  �أْن  �إاّل  وَلي�َس  �لُمتنّبي،  َق�شيدِة  �إلى  فيِه  �أ�شْفنا  �ّلذي 
َفتَح �لُفتوِح، ِلَنلَتفَت َبعَدها �إلى �لَحَدِث �لَحْمر�ِء، فاإذ� ُهما تلتقياِن 
َعلى ف�شيلٍة و�حدٍة مت�شاعدٍة ناب�شٍة بوهِج �لنَّ�شِر و�لُبطولِة، و�إنَّ 
ِلكَليِهما َفَر�ًشا ُهَو �ل�ّشامُخ َفوَق نو�ِئِب �لزَّمِن وِفعِل �الأحد�ِث. وهو 
ُمعّل�ٌم ِللِقيِم حقيقًة َحياتّيًة َعملّيًة ماثلًة، كاَن فيها َلُهما �َشاأٌن، و�إّن 

- َهذ� �اللِتفاَت.  لنا فيها -على �الأقلِّ

المصادر والمراجع: 
- �لُقْر�آن �لَكريم. 

تحقيق   . �لّتبريزي  �لخطيب  �شرح  ج١.   َتّماٍم  �أبي  ديو�ن   -١
محمد عبده عز�م. 

   �شل�شلة ذخائر �لَعَرب /5/. د�ر �لمعارف ١9٦4
. �شبط د  �لعكبري  . �شرح  �لُمتنبِّي ج2  �لّطيب  �أبي  2- ديو�ن 

عمر �لفاروق �لّطباع. 
    د�ر �الأرقم . ط١ . ١99٧

ــهـــى جاعِة والنُّ تجاوزَت ِمقداَر الشَّ
إلى َقوِل َقوٍم أْنَت ِبالَغيــِب عـالـــُم

َضمْمَت َجناَحيِهْم َعلى الَقْلِب َضّمًة
َتموُت الَخوافي َتحَتُهـا والَقـــواِدُم

صُر غـاِئــٌب  ِبضرٍب أتى الهاماِت والنَّ
صـــُر قـــادُم  بــاِت والنَّ وصار إلى اللَّ

نثرَتُهـُم َفــــوَق اأُلَحــيـــَدِب َنـــْثـــرًة
راِهــُم َكما َنَثَرْت َفوَق الَعروِس الـَدّ

رى َتدوُس ِبَك الَخيُل الُوكوَر َعلى الذُّ
وقْد َكثَرْت َحوَل الُوكوِر الَمطاِعُم

إذا َزِلــــــَقـــْت ِمّشيُتهــــا ِبُبطوِنـــهـــا
عيِد األراِقـــُم َكما َتَتَمّشى في الصَّ
ِلي�َشْت  �لُمتنبِّي  ِعْنَد  ِللُبطولِة  �لخارقُة  ورُة  �ل�شّ وَه��ِذِه     
َمَع  دِقِه  ِلرغباِتِه، وُطموِحِه، و�شِ َبْل َتج�شيُد  ا،  �أي�شً َلُه،  ِبُمناق�شٍة 
ِز و�لَفرِد �الأمثِل، فال ُيرى �لُمتنبِّي �إاّل  �لِرّفعِة، و�لَوالِء ِللِفعِل �لُمميَّ
َد �َشيَف �لَدّولِة ِببطولِتِه -وُهَو �لَبطُل- بَهذ� �لِفعِل �لُمذهِل،  �أْن ُيج�ِشّ
ِمْن  �لَم�شوغِة  �لِحكمِة  �لبدِء َمحكومًة بفعِل  �لَق�شيدَة منذ  وَيقوُد 

ِفعِل �لَبَطِل َهذ�، وُملّخ�شة الإعجاِب �ل�ّشاعِر بالُقّوِة و�لثَّباِت: 
على قْدِر أهِل الَعزِم َتأِتي الَعـــزاِئــُم

وتأتي َعلى قدر الِكـــراِم الَمكـــاِرُم
غيِر صغـــاُرهــا  وَتْعُظُم في َعيِن الصَّ

وَتصُغُر في َعيِن الَعظيِم الَعظائُم
وِم  ِللرُّ �ْنت�شَر َعلى َجي�ِس  َقِد  �لّدولِة  �إاّل الأّن �شيَف     وما َهذ� 
َياأَتلُف  ِلَذِلَك  �لَحدِث،  قلعِة  في  وِغلماِنِه  حا�شيِتِه  ِمْن  ِبَخم�ِشمئٍة 
ْخ�ِس  �لُمتنبِّي َمَع �لُبطولِة، وال َيرى َباأ�ًشا �أْن ُي�شِمَر َنْف�َشُه في �ل�َشّ

ُد َعبَر َتج�شيِدها َلُه.  ، فَتَتج�شَّ �لُبطوليِّ
    فَنْف�ُس �لُمتنبِّي ِهَي �لَبَطُل َهذ� �لُمطمئنُّ �لو�ثُق �لُمثبُت لفعِل 
�لحياِة �الأمثِل و�الأجمِل و�الأقوى. و�إّنها َلتت�شّرُب ِمْن َمعيِن ِحْكمِة 
و�لّتي  �لحياِة،  في  ِبنف�ِشها  و�لمتمايزِة  �لُمتمّيزِة  �لقاهرِة  �لَبَطِل 

َتفر�ُس ُمعطياِتها في كلِّ �لِجهاِت. 
ُم �أبا َتّماٍم وَتْكتِمُل َمَعه ِلُت�شّكَل لدينا من     فَهِذِه �شورٌة ُتتمِّ

�أبو �لطيب �لمتنبي �أبي تمام

يف األدب والنقد

8283 نوفمرب ٢٠٢١ م نوفمرب ٢٠٢١ م 



أ.د. عبد الملك مرتاض 

مجامع الّلغة العربّية... إلى أين؟

على  و�الإ�شر�ِف  وترقيِتها  �لفرن�شّية  �لّلغة  برعاية  ��شطلعت  �لتي 

في  تاأ�ّش�شت  �أكاديمّية  ثانَي  يبدو،  فيما  كانت،  فقد  معاجمها 

�لبريطانّية  �الأكاديمّية  �أّن  حين  على   .١٦35 عام  وذلك  فرن�شا، 

)Royal Society( تاأ�ّش�شت عام ١٦٦2. 

باإيطاليا  �أمره،  بد�ية  في  كان  �الأكاديمّيات  نظام  �أّن  ويبدو 

خ�شو�شًا، ال يكاد يجاوُز م�شتوى �لّنو�دي �لعلمّية للبحث و�قتد�ح 

�لفّن  حقول  لكّل  �س  توؤ�شَّ كثيرة  �أكاديمّياٌت  فكانت  �لمعرفة؛  َزند 

و�لمعرفة، وفي �أكثر من مدينة... 

�إليه  �نتهت  ما  �إلى  �نتهت  حّتى  تتطّوُر  تزل  لم  �لفكرة  ولكّن 

فاأم�شت  ُمَهْيكَلة؛  فرن�شّية  �أكاديمّية  �أّول  في  و�لّتدبير  �لّتنظيم  من 

في  �لُمحنَّكين  يوِخ  و�ل�شُّ �لَمو�ُشوعّيين،  �لعلماء  �أكابَر  �إاّل  ت�شمُّ  ال 

مجاَلِي �لبحث و�لمعرفة �لعليا؛ وال نكاد نجُد فيها �لعلماَء �ل�ّشباَب 

هي  فرن�شّية  �أكاديمّية  �أّول  تاأ�شي�س  من  �لغايُة  كانت  ولقد  �لبّتَة. 

وكانت  وترقيَتها.  ورعايَتها  �لفرن�شّية  �لّلغة  على  �لمحافظَة 

�الأكاديمّية �لفرن�شّية تتاأّلف من �أربعين ُع�شو�ً يقع �الختياُر على 

�لمو�ّد  بتحرير  خ�شو�شًا،  ُتعَنى،  فكانت  �لحياة  مدى  ع�شوّيتهم 

يبدو �أّن فكرَة �لَمجامع �لتي تقابل �الإطالَق �الأجنبيَّ �لمعروَف 

تحت ��شم: «�الأكاديمّيات» جاءت من �ال�شتعمال �لفل�شفّي �الإغريقّي 

�لقديم حيث �أُطلق م�شطلُح »�أكاديمّي« )Académie( على �لمدر�شة 

�لفل�شفّية �لتي �أ�ّش�شها �لفيل�شوف �الإغريقّي �أفالطون عام 3٨٧ قبل 

�س بها �لعلوُم �أي�شًا  �لميالد... وقد ظّلت هذه �لمدر�شُة �لتي كان يدرَّ

قائمًة بف�شل �أر�شطوطالي�س تلميِذ �أفالطون.

وتعود ن�شاأُة فكرة ما يمكن �أن ُيطَلَق عليه �لحركة �الأكاديمّية، 

لدى طالئع �لّنه�شة �الأوربّية، �إلى �لقرن �لخام�س ع�شر في مدينة 

»ُدوق«  )جمع  �الأْدو�ق  �أكابر  �شيطرة  تحت  �الإيطالّية  فلورن�شا 

)Ducs(؛ وهي �لمدينة �لتي كان فيها ناِدي �أُْولي �لنزعة �الإن�شانّية 

�إلى طالئع عهد  �أي  بها؛  و�أُعِجبو�  �الإغريقّية  بالثقافة  �أَلّمو�  �لذين 

�الأنو�ر في �أوربا.

في  لالأ�شياء  �الأكاديمّية  �لّنظرة  فكرُة  تطّورت  ما  و�شرعان   

�أوربا؛ فتاأ�ّش�شْت مجموعٌة من �الأكاديمّيات في �أزمنة متقاربة في 

�إيطاليا، وبريطانيا، وفرن�شا. �أّما في فلورن�شا )�إيطاليا( فقد تاأ�ّش�س 

�لّنظاُم �الأكاديمّي عام ١5٦3. و�أّما �الأكاديمّية �لمَلكّية �لفرن�شّية 

مـقـــاالت
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َرم. ثّم �أ�شار �إلّي بع�ُس �لمحّبين منهم،  ذ� وَرم، ونفخو� في غير �شَ

للّت�شّبه  �لعجالة،  هذه  فكتبت  �إليهم.  �لّر�شائل  بع�س  باإر�شال 

بالعلماء �الأعالم، ورميت �شهمي بين �ل�ّشهام«.

�لغافل،  وتنبيه  �لعاقل،  ذكرى  �لجز�ئري،  �لقادر  عبد  )�الأمير 

�س.3٠، تحقيق ممدوح حّقي(. 

�لقرن  خالل  و�لثقافّية  �لفكرّية  �لّنه�شَة  �لعرُب  عرف  وَلّما 

�لما�شي �شرعو� يفّكرون في �إن�شاء هيئاٍت على غر�ر تلك �لهيئاِت 

�الأعلى؛  م�شتو�ها  في  �الإن�شانّية  �لمعرفَة  تمث�ّل  �لتي  �الأوربّية 

�لقاهرة،  ثّم  بدم�شق،  مّرة،  �أّوَل  �لعربّية،  �لّلغة  مجامُع  فاأُن�شئت 

�لعربّية  لّلغة  و�آخر مجمع  و�لّرباط،  ثم طر�بل�س،  وبغد�د، وعّمان، 

على  مقت�شر�ً  �لعمُل  ظّل  حيث   ١99٨ �شيَف  �لجز�ئر  في  �أُ�ّش�س 

�إنجاز مهاّمه  �أجل �النطالق في  �أّي ع�شٍو من  تعيين رئي�شه دون 

َرِة له.  �ْلُم�َشَطّ

وت�شعى هذه �لمجامُع �لعربّية، في مجموعها، �أو في ُمعظمها، 

وجْعُلها  �لعربّية  �لّلغة  ترقَيُة  هو  و�حد  مركزّي  هدٍف  تحقيق  �إلى 

لها  تكون  بحيث  و�لّتكنولوجّي  �لح�شارّي  �لّتطّور  مع  تتو�كب 

�أن تعّبر عن �لكّم �لهائل  �لّتعبيرّية و�لّداللّية فال ُيْعجزها  �لكفاءُة 

�لمعجمّية و�الإ�شر�ِف عليها قبل طبعها.

على  فعّمُموها  �لفرن�شّيين  �أعجبِت  �لّتجربَة  هذه  �أّن  ويبدو   

حقول �لمعرفة �الأخرى فاإذ� هم يوؤ�ّش�شون �أكاديمّيَة �الآد�ب �لجميلة، 

و�ل�ّشيا�شّية،  �الأخالقّية  �لعلوم  و�أكاديمّيَة  �لعلوم،  و�أكاديمّيَة 

�لمعمارّية،  �لهند�شة  و�أكاديمّيَة  �لجميلة،  �لفنون  و�أكاديمّيَة 

و�أكاديمّيَة �لّطّب، وهُلّم جّر�ً.

وكان �أّوُل مثّقف عربّي، ح�ْشب ما بلْغناه من �لعلم، ُعّين ع�شو�ً 

في مجمع �لّلغة �لفرن�شّية بباري�س هو �الأمير عبد �لقادر �لجز�ئرّي. 

وكان ذلك عام ١2٧١ للهجرة )زهاء ١٨54ميالدّية(. ولقد كتب 

�إلى هذه �الأكاديمّية بباري�س  �أر�شله من دم�شق حيث منفاُه  كتابًا 

بمنا�شبة تعيينه ع�شو�ً فيها. وكان عنو�ُن هذ� �لكتاب �لذي �أر�شله 

�إلى هذه �لهيئة: »ذكرى �لعاقل، وتنبيه �لغافل«. ومّما يقول �الأمير 

عبد �لقادر �لجز�ئرّي في مقّدمة هذ� �لكتاب:

كتبو�  �لعزيز،  �لحكيم  �لعليُم  وّفقهم  باريز،  علماء  �أّن  »بلغني 

فاهتززت  �لعظماء؛  �شلك  في  ونَظموني  �لعلماء،  دفتر  في  ��شمي 

لذلك فرحًا، ثّم �غتممت ترحا. فِرحت من حيث �شَتر �هلّلُ علّي، حّتى 

نظر عباُده بح�شن �لّظّن �إلّي. و�هتممت من كون �لعلماء ��شت�شمنو� 

ال  ت�شريفًا  يعّد  ع�شوّيتها  في  لل�ّشيوخ  �لغربّيين  تعيين  باأّن  ذلك 

�لبحث،  مر�كُز  ومنها  �أخ��رى،  علمّية  هيئات  هناك  حيث  تكليفًا؛ 

�إاّل  هي  لها  يبَق  فلم  �لّلغوّية؛  �لق�شايا  في  �لعملّية  �الأموَر  تتوّلى 

�لعربّية  �لمجامع  �لُع�شوّية في  �أمر  �أّن  �لّلغوّية. على حين  �لفتوى 

يجب �أن يختلف؛ فالع�شو ال ُيعّين من �أجِل ت�شريف له، ولكْن من 

�إاّل  ُيطيُقها  �شاّقة ال  �أجل تكليف يكلَّف به لينه�س بوظيفة لغوّية 

�لعاملين  �الأع�شاء  تعييَن  �أّن  ْو�أى،  �ل�شَّ ْو�أة  و�ل�شَّ عليها.  ُيطيق  من 

لعو�مَل  يخ�شع  ما  كثير�ً  �لمر��شلين،  وخ�شو�شًا  و�لمر��شلين، 

�لّلغوّية  �لكفاءة  �ْلتما�س  ب�شرورة  لها  �شلَة  ال  خال�شة  �شيا�شّيٍة 

بِبنت  ينب�س  وال  �شيئًا،  ي�شنُع  ال  �لمر��شَل  �لع�شَو  فتجُد  و�لفكرّية، 

من �لمفاهيم �لجديدة �لتي تظهر في حقول �لمعرفة �الإن�شانّية كّل 

يوم بم�شطلحات دقيقة ما �أمكنها ذلك.

�لّر�هنة،  �لقانونّية  �لمجامَع، في هيئتها  ما تجُد هذه  وكثير�ً 

�لعربّية.  لّلغة  �لمتمّح�شة  �لّلغوّية  �لبحوث  دًة باالقت�شار على  مقيَّ

َمًة، لم ت�شتطع، �إلى يومنا هذ�،  ولكّن هذه �لمجامَع، مجتمعًة ومنجَّ

�الإ�شهاَم في تاأ�شي�س ح�شارة عربّية �أ�شيلة ور�شينة؛ بل ُق�شار�ها 

هو �الجتماعاُت �لّدورّية �لّرتيبة �لعقيمُة �لتي ال تكاد ُتف�شي �إلى 

�أعقَم  �أخرى،  �إلى �جتماعات  �الإف�شاِء  �أيِّ نتيجة عملّية غيَر  �إثمار 

منها! ومّما ز�د في ُعقمها �أّنها ت�شيء �نتقاَء �أع�شائها غالبًا بحيث 

�لفكرّي؛  عطاوؤهم  يقّل  �لذين  �ْلُم�شّنين  �ل�ّشيوخ  من  �إاّل  يكونون  ال 

مجمع �للغة �لعربية �الأردني مجمع �للغة �لعربية بالقاهرة

مجمع �للغة �لعربية بال�شارقة

مـقـــاالت
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مـقـــاالت

يحملنا  �لقا�شي  �لحكم  هذ�  ومثُل  ناجع.  نافع 

و�حٍد  عربّي  مجمع  �إن�شاَء  نقترح  �أن  على 

ويتكّون  �لعربّية،  للجامعة  تابعًا  يكون 

�لعربّية  �لّلغة  علماء  خيرة  من  �أع�شاوؤه 

في �الأقطار �لعربّية لتجّنب �لجهد �لمكّرر 

في  �الخ��ت��الف  ولتجّنب  وج��ه��ة،  م��ن 

�لعلمي  �لم�شطلح  ��شتعمال 

وُقطر  عربّي  ُقطر  بين 

عربّي �آخر من وجهة 

�أخرى. 

�ل��ع��ول��م��َة  �إّن 

و���ش��ب��ك��ة �ل��م��ع��ل��وم��ات 

)�الأن��ت��رن��ت( و�الإع����الَم �الآل��ّي 

قا�شيًا  جديد�ً  ع�شر�ً  ت�شّكل  �أ�شبحت 

في  و�الإ�شهاِم  مو�كبته،  من  منا�س  ال  ولكن  وعاّقًا؛ 

�إاّل بالّتفكير، باأكثَر منهجّيًة، في توفير لغة  بنائه؛ وال يكون ذلك 

�لعربّية  �لمجتمعات  في  لال�شتعمال  و�أي�شَر  للّتد�ُول،  قابلّيًة  �أكثَر 

قلياًل؛  �لعليا  �الأدبّية  �لّلغة  عن  وتتدّنى  قلياًل،  �لعاّمّية  عن  تعلو 

و�شائُل  فيه  َي�ُشَرْت  زمن  في  �لّتحقيق  م�شتحيلَة  لي�شت  غاية  وتلك 

َنُعدَّها  �أن  يمكن  �لتي  �لعربّية  و�لف�شائّياُت  و�اِلّت�شال.  �لّتو��شل 

من »�أعر�ب �لع�شر«، وهي �لتي تكتّظ بها مناكُب �الأثير، يمكن �أن 

ُت�ْشهم بفعالية ونجاعٍة في تحقيق هذ� �لم�شروع �لقومّي �لح�شارّي 

�أْعَنَتْت  �إلى �لعاّمّيات �لمحّلّية �لمنحّطة، و�إذ�  �إذ� لم َت�شتنم  �لعظيم 

نف�َشها من �أجل �لّرقّي بلغتها �إلى �لم�شتوى �لمطلوب...

فيما  جهوُدها  ت�شافرت  �إذ�  �لعربّية،  �لّلغة  لمجامع  ويمكن 

�أخرى مثل  بينها، بالتعاون مع هيئات لغوّية وثقافّية وتعليمّية 

�لمنّظمِة �لعربّية للّتربية و�لثقافة و�لعلوم من وجهة، و�لموؤ�ّش�شاِت 

وو�شائِل  �لّلغوّية،  �لبحوث  ومر�كز ِ �لمختلفة،  بمر�حلها  �لّتعليمّية 

�شفٍة في �جتماعات �لمجامع �لّدورّية؛ الأّن �شلَته 

كّل  �أج��ل  من  منعدمٌة؛  وعلومها  بالعربّية 

�لّتفّرج  على  �لمزعوم  �لمر��شُل  يقت�شر  ذلك 

�لوثير،  �لمقعد  و�لّتدخين و�ال�شترخاء فوق 

وهو ال ي�شَتِحي ال من �هلّل وال من �لّنا�س؛ 

كما ُحدِّثت عن �أحد هوؤالء �لمر��شلين وهو 

هذه  �جتماعات  �أح��د  يح�شر 

ال  �لتي  �لعريقة  �لمجامع 

ت�شنع - هي �أي�شًا - �شيئًا 

�لعقيمة،  �الجتماعات  غيَر 

و�هلّل فّعال ِلما يريد!

�الأ���ش��ب��اب  بين  وم��ن   

�أعماَل  تعرقل  ما  كثير�ً  �لتي 

مجمع  ك��ّل  �أّن  �لمجامع  ه��ذه 

ُيَعنَّى،  وال  ُيْعَنى،   - ذكرنا  ما  �إلى  باالإ�شافة   - عربّي 

ُيْعَنى باإنجازه �لمجمُع �لعربّي �الآخر، في �لبلد �الآخر:  باإنجاز ما 

فيتعّدد �لجهد ويتبّدد، ويتكّرر �ل�ّشعي ويتبعثر. في حين �أّن �لوظيفة 

من  ويقّلل  �لجهود،  ي�شّتت  مّما  وذل��ك  وهناك؛  هنا  و�ح��دة  هي 

�لّنتائج �لم�شتخَل�شة، و�لثمر�ت �لَمجنّية. بل ما �أكثَر ما ُيف�شي �شوُء 

�لّتن�شيق بين هذه �لهيئات �إلى تعقيد �الأمور �لمتعّلقة بالم�شطلح، 

�لمقابل  عن  يختلف  معرفّي  لمفهوم  مقاباًل  هيئة  كلِّ  كاقتر�ح 

وتت�شارب  �لم�شطلحات  فتتعّدد  �الأخرى،  �لهيئُة  له  تقترحه  �لتي 

�إلى  �لفو�شوّي  �ل�ّشلوُك  هذ�  ُيف�شي  ما  وكثير�ً  �لو�حد.  للمفهوم 

تعقيد �أمر �شناعة �لم�شطلح؛ وخ�شو�شًا �إذ� �أ�شّرت كلُّ هيئة على 

�الأف�شح  هو  باأّنه  و�الّدع��اء  له،  ب  و�لّتع�شّ م�شطلحها  ��شطناع 

و�الأ�شلح. وناهيك �أّن �لعرب لم يّتفقو�، �إلى �ليوم، حّتى على توحيد 

��شتعمال �الأرقام �لتي بها َيُعّدون! وببع�س هذه �لنظرة �لمت�شائمة 

�إلى بع�س هذه �لهيئات �أّنها ربما ت�شبح مثاَر ِعْبٍء، ال �أد�َة عمل 

�أر�ش�ط��و

�الإعالم �لمختلفة �الأ�شكال: �أن ُي�شهم، كلٌّ على ِحَدة، في ترقية �لّلغة 

�لعربّية و�إ�شاعة ��شتعمالها بالّتب�شيط و�لّتي�شير:

�أ. من حيث توليُد �لمفرد�ِت �ل�ّشهلِة �اِل�شتعماِل.

�لّتعامل  على  �لعادّية  �ليومّية  �لحياة  في  �لّنا�س  بتعويِد  ب. 

في  وخ�شو�شًا  �الأخطاء؛  من  و�شليمٍة  وجميلة،  ب�شيطة  بعربّية 

�لّتعامل �لّتجارّي بين �لّتاجر �لذي عليه �أن يتعّلم لغة الئقًة يتكّلم 

بها مع زبائنه ويرّحُب بهم؛ فقد ر�أينا �لّتّجار �الأوربّيين ي�شطنعون 

لغًة مهّذبة في غاية �لّرّقة تبلغ �أحيانا م�شتوى �ل�شعرّية!

�س في �لّلغة �لعربّية، على م�شتوى كّل هيئة  ج. بتوظيف متخ�شِّ

�أجل ت�شحيح �الأخطاء �الإمالئّية و�لنحوّية �لفاح�شة  �إعالمّية، من 

�لتي تكُثر في بع�س �لجر�ئد �ليومّية، و�الإذ�عات �لمحلّية...

د. بال�ّشعي �إلى تي�شير �لّنظام �لّنحوّي؛ فلقد �بتد�أ �لّنحُو ب�شيطًا، 

د�ً. و�لّنا�س �ليوم بين �ِثنين: �إّما ُمحدِّث بعربّيٍة خارَج  و�نتهى ُمعقَّ

�لّنحو، و�إّما متحّدث بنحٍو خارَج �لعربّية! وقد �أَنى للمجامع �لعربّية 

�لعلماء  من  لجنة  بت�شكيل  �لم�شيرّية  �لم�شاألة  هذه  في  تنظَر  �أن 

في  فقط  منها  رورّي  �ل�شّ و�نتقاِء  �لعاّمة  �لّنحو  قو�عد  لمر�جعة 

�لعليا«  »�لعربّية  ونحِو  و�لّتفا�شيل،  �لّطو�ئل  وتْرِك  �لعاّم؛  �لّتعليم 

كتاباتهم  في  ولالأدباء  و�أبحاثهم،  مختبر�تهم  في  �لّلغة  لعلماء 

�لّرفيعة.

من  �لعربّي  �لّنحو  �إلغاء  بمبد�أِ  �لَقبوُل  يمكن  ال  �أّن��ه  وعلى 

ينادي  �لتي  �الأطروحة  وهي  وتف�شياًل؛  جملة  �لّتعليم،  موؤ�ّش�شات 

�لعربّي  �لّنحوّي  �لّنظام  و�إب��د�ل  �لعربّية؛  �لّلغة  �أع��د�ء  بع�س  بها 

بالعاّمّية �لمنحّطة.

تلكم مالحظات ومقترحات جئنا عليها في هذه �لمقالة، لعّلها 

�لحياتين  في  مكانتها  �أ  لتتبوَّ �لعربّية  �لّلغة  ترقية  في  ُت�ْشهم  �أن 

�لعملّية و�لعلمّية بكفاءة و�قتد�ر.
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وقفات نحوية

د. عبد الرحيم بوقطه

ِمْن َلَطاِئِف اأَلَدِب 
َحاِة في اإِلْعَراِب ِعْنَد النُّ

�الأزه���ري)))  فيه  وتبعه  ه�شام)))  �ب��ُن  ��شتحدثه  ما  َومنها 
و�الآثاري))) من م�شطلحات �إعر�ب �الأدِب مع �هلل تعالى، في جملة 

من �أبو�ب �لنَّحو. 
وهو:»  �لُمطاِبق،  بالبدل  �لكّل  من  �لكل  بدل  ت�شميُة  ذلك  فمن 
�لنَّوع من  لوقوع هذ�  )))«، وذلك  ِطْبُق معناه  ا هو  ِممَّ يء  �ل�شَّ بدل 

: {  ڦ ڦ ڦ  �لبدل في ��شم �هلل تعالى في قوله عزَّ وجلَّ
من  ب��دٌل  ف���»�هلِل«  )))؛  بالجرِّ ق��ر�أ  فيمن  ]�إب��ر�ه��ي��م:١[.  ڄ} 

»�لعزيِز« بدل مطابق، وال ُيقال فيه: بدل كّل من كّل، و�إنما لم يقل 
ذلك، الأن ُكاًل �إنما ُيطلق على ذي �أجز�ء، وذلك ممتنع هنا، الأن �هلل 

ٌه عن ذلك))). تعالى ُمنزَّ
ُه حرف ز�ئد،  ومن ذلك �لّتورع من �لقول في حرف من �لقر�آن �إِنَّ
�إجالاًل لكالم �هلل و�حتر�ما له ومالزمًة لالأدب معه تعالى، كقوله: 

حرف  �أو  �شلة،  فالكاف  ٿ}]�ل�شورى:١١[.  ٿ  ٺ   }
توكيد.

قال �بُن ه�شام:»وينبغي �أن َيجتنب �لُمْعِرُب �أن يقول في حرف 
�ئد هو  ه ي�شبق �إلى �الأذهان �أنَّ �لزَّ في كتاب �هلل تعالى: �إنه ز�ئد؛ الأنَّ

)4( ابن ه�سام )70٨- 761هـ(: عبد اهلل بن يو�سف بن اأحمد بن عبد الله بن ه�سام الأن�سارّي 
؛ جمال الّدين الحنبلي الّنحوّي، ف�سيح زمانه، و�سيبويه اأيامه، كان اإماما في العرِبية. ينظر: بغية 

الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي، المحقق: 
محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، المكتبة الع�سرية، �سيدا، لبنان، )02/ 6٨(.

)5(  الأزهري)٨3٨-905هـ(: خالد بن عبد اهلل بن اأبي بكر بن محّمد بن اأحمد الأزهرّي 
الجرجاوّي الم�سرّي، ال�ّسافعّي، ال�سيخ العالمة النحوي زين الدين الأزهري ينظر: الكواكب 

ال�ّسائرة باأعيان المئة العا�سرة، نجم الّدين محّمد بن محّمد الغزّي، المحّقق: خليل المن�سور، 
دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط: 01، �سنة:  141٨ هـ، )1/ 190(.

)6( الآثاري)765 - ٨2٨ هـ( �سعبان بن محمد بن داود المو�سلي، المعروف بالآثاري. ينظر: 
ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع، محمد بن عبد الرحمن �سم�ص الدين ال�سخاوي، دار مكتبة 

الحياة، بيروت، لبنان، دط، دت)03/ 301(.
)7( اأو�سح الم�سالك اإلى األفية ابن مالك، عبد اهلل بن يو�سف، جمال الدين، ابن ه�سام 

الن�ساري، المحقق: يو�سف ال�سيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة، دم�سق، �سوريا، دط، 
دت،) 364/3(. و�سرح الأ�سموني على األفية ابن مالك اأبو الح�سن، علي بن محمد الأُ�ْسُموني 

ال�سافعي، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1419هـ)03/03(.
)٨( قراأ نافع وابن عامر: اهللَّ برفع خف�ص الهاء في لفظ الجاللة �سواء ابتدءا به اأم و�ساله بما 
قبله فتكون قراءة الباقين بخف�ص الهاء. ينظر: الوافي في �سرح ال�ساطبية في القراءات ال�سبع، 
عبد الفتاح القا�سي، مكتبة ال�سوادي، جدة، المملكة العربية ال�سعودية، ط: 04، �سنة: 1412 هـ 

.)302(
)9(  ينظر: اأو�سح الم�سالك، 364/3، والت�سريح بم�سمون التو�سيح في النحو، خالد بن عبد 

اهلل الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 01، �سنة: 1421هـ)192/02(.

تعاليم  في  الفٌت  وح�شوٌر  �لدِّين،  في  مرموقة  مكانٌة  لالأدب 
�لنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان �شحابُته - ر�شي �هلل عنهم - يقتب�شون من 
هديه وُخُلُقِه، وياأخذون من �أدبه قبل علمه؛ كما عمل على �شاكلته 
ملسو هيلع هللا ىلص ورثُته �لعلماُء، فجمعو� بين �الأدبين: �الأدب مع �لحّق و�الأدب 

مع �لخلق، ور�َعْو� ذلك في مجال�شهم وموؤلفاتهم.
�إعر�ب  في  تاأّدُبهم  �لرَّفيع  �لعربية  علماِء  �أدب  مظاهر  ومن    
�لُجمل و�لتَّر�كيب، �لتي لها �رتباٌط وعالقة بالذ�ت �الإلهيَّة وبكتابه 
�لعزيز �لذي ال ياأتيه �لباطُل من بين يديه وال من خْلِفه، حتى �إّن 
و��شتبدلو�  �الإعر�بية  �لم�شطلحات  َزِهُدو� في بع�س  �لنُّحاة  بع�َس 
هو  �ل�ّشبب  �أنَّ  �ألفيَت  َتْيِن،  كَرّ �لب�شر  �إليها  رجعَت  و�إذ�  بها،  �أخرى 

ُمر�عاة �الأدب مع �هلل �ُشبحانه وتعالى))).
فيه  عَدلو�  �هلل)))،  مع  �الأدَب  وه  �شمَّ بابا  �لنُّحاة  ��شتحدث  فقد 
با مع �هلل،  تاأدُّ �أُخرى؛  �ألفاٍظ  �إلى  �الإعر�ب  �ألفاظ في  ��شتعمال  عن 
ا ُيوقع في �للَّب�س، �أو  ومر�عاًة لما يليق باهلل �شبحانه، و�بتعاد� عمَّ

قد ُيوهم معانَي باطلًة))).
ي�شّم  لم  ما  ب��اب  �لنَّحو:  في  يقولون  �لُقدماء  �أنَّ  ذل��ك  فمن 
و��شطالح  للمجهول،  �لمبنيِّ  باب  يقولون:  و�لمتاأخرون  فاعُلُه، 
�نتبه لها  �لرَّفيع،  �الأدب  ، وهناك نكتٌة من  �أف�شل بال �شكٍّ �لُقدماء 
�لقر�آن  ُنعرب فعال في  �لخلف؛ وهي عندما  لها  �ل�ّشلف ولم ينتبْه 

ٱ ٻ ٻ    ٻ  ٻ  تعالى: {   قوله  في  �أُوِح��َي  مثل:  �لكريم، 

ُيقال  فهل  ]�لجن:١[.   { پ      پ پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ 
تعالى  �هلل  يو�شف  �أن  �لموؤمن  ي�شت�شيغ  وهل  للمجهول؟!  مبنيٌّ 
ُي�شّم  لم  ما  باب   : وقولهم  �ل�ّشلف،  ��شطالح  �شّر  هذ�  بالمجهول؟!؛ 

فاعله.

)1( ينظر مقال: مـن اأدب الإعـــراب، اأبو مدين �سعيب تياو الأزهري، ق�سم البحوث والمقالت، 
منتدى مجمع اللغة العربية على ال�سبكة العالمية، بتاريخ:2016/14/10 

www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=18163

)2( ينظر: كفاية الغالم في اإعراب الكالم، زين الدين �سعبان بن محمد القر�سي، المحقق: 
زهير زاهد وهالل ناجي، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط:1، 1407هـ،)109(.

)3( ينظر كلمة بعنوان: الأدب مع اهلل، نادر العمراني، بموقعه اللكتروني:
http://naderomrani.ly/article/471
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وقفات نحوية

�لذي ال معنى له، وكالمه �شبحانه منزَّه عن ذلك)1))«  وقد وقع هذ� 
�ئد ما ال معنى له لبع�س �لُعَلماء))))  �لوهُم، �أي كوُن �لُمر�د من �لزَّ

�م. َبْلَه طلبة �لعلم و�لعوَّ
�ِئد  �لزَّ وَن  ُي�َشمُّ �ْلُمَتَقدِّمين  َحاة  �لنُّ مَن  »َوكثير  �الأزه��ري  قال 
�ْلَكاَلم  كتح�شين  ِحيح  �شَ َغَر�س  نيل  �إَِلى  ِبِه  ل  ُيَتَو�شَّ لَكونه  �شَلًة؛ 

وتزيينه«.
تعالى:  قوله  �لمفعولية  موقَع  �الأح�شن))))  �ال�شم  وقوع  وعند 
 .]١٠٦ ]�لن�شاء:   { پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ   }
على  من�شوب  �لجاللة  لفظ  �أو  �الأح�شن  �ال�شم  »�هلل:  يقولون: 
�لفاعل  هو  تعالى  �هلل  الأنَّ  به،  مفعوٍل  ق��وِل:  ب��دَل  �لتعظيم«))))، 

�لمختار))))

ٹ  {ٹ  تعالى:  قوله  مثل  في  قوُلهم  �أدبهم  ومن 

طلب،  فعل  �أو  ُدع���اء))))،  فعل  �هدنا:  ]�لفاتحة:٦[،   { ٹ 
بدل فعل �أمر، نحو: { ٹ   ٹ ڤ} ]�لزُّخُرف:٧٧[. وكذ� في 

�إعر�ب �لالم يقولون: حرف دعاء.
ومن باب �الأدب مع �هلل كالُمهم في معاني �لحروف وُمر�عاِة 

)10(  ينظر: الإعراب عن قواعد الإعراب، عبد اهلل بن يو�سف، جمال الدين ابن ه�سام 
الأن�ساري، المحقق: اإبراهيم الحراني واآخرون، المكتبة الها�سمية اإ�سطنبول، تركيا، الطبعة 

الأولى، �سنة 2013م)62-61( .

ازي في تف�سيره لقول اهلل تعالى: { پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ } )اآل عمران:159(  )11( منهم الرَّ
، بيروت، لبنان،  ازي، دار اإحياء التراث العربيِّ ُينظر: مفاتيح الغيب، محمد بن عمر، فخر الدين الرَّ

ط:03، �سنة: 1420هـ )406/09(. والإعراب عن قواعد الإعراب )62(.
)12( �ساعت الإ�سارة لال�سم الأح�سن )اهلل( عند النحاة بلفظ الجاللة والأولى اأن ُيقال : ال�سم 

الأح�سن اتباعا للوارد في
رعي ُمراعاة للقراآن في قوله تعالى:  { ڄ ڄ ڄ ڃ}  الخطاب ال�سَّ

ڃ)الأعراف:1٨0(. ووجه الُح�ْسِن في اأ�سماء اهلل اأنَّها دالة على ُم�سمى اهلل، فكانت ُح�سنى 
لدللتها على اأح�سن واأعظم واأقد�ص ُم�سمى وهو اهلل عز وجل.

ينظر: اإيثار الحق على الخلق، محمد بن اإبراهيم، عز الدين ابن الوزير اليمني، دار الكتب 
العلمية بيروت، لبنان، ط: 2، 19٨7م )166(.و الُمَجلَّى في �سرح القواعد المثلى، كاملة بنت 

محمد الكواري، دار ابن حزم بيروت، لبنان، ط: 1، 1422هـ )45(.

)13( ينظر: العمدة في اإعراب البردة ق�سيدة البو�سيري، تحقيق: عبد اهلل اأحمد جاجة، محمد 
علي �سلطاني، دار اليمامة للطباعة والن�سر، دم�سق، �سوريا، ط: الأولى - 1423 هـ)٨4(.

 )14(  ينظر: العقائد الإ�سالمية، �سيد �سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د.ط، 
د.ت)94(.

)15( �سرح التَّ�سريح على التَّو�سيح )391/01(، و�سرح الُمقدمة الأزهرية في علم العربية-
تحقيق ودرا�سة، خالد بن عبد اهلل الأزهري، المحقق: عبد الرحيم بوقطه،)ر�سالة دكتوراه( 

مقدمة بق�سم اللغة العربية بجامعة المير عبد القادر للعلوم الإ�سالمية، ق�سنطينة، الجزائر، 
مار�ص 2019م، )303(.

داللتها في حقِّه �شبحانه وتعالى.
تدل على  )كان(  �أنَّ  يوخ  �ل�شُّ اُه من  َتَلَقنَّ و�لذي  �أبو حيان  قال 
ومن  �لما�شية،  �الأفعال  �شائُر  وكذلك  �لمنقطع،  �لما�شي  �لَزّمان 
يِّ لم ي�شّك في �لدَّاللة على �النقطاع، لكنَّ مثَل  تعّقل حقيقَة �لُم�شِ
و�إن  ]�لفرقان:٧٠[،    { ڍ  ڇ   ڇ  ڇ   } تعالى:  قوله 
َفَة ثابتٌة له في  ه يُعلم �أنَّ هذه �ل�شَّ دلَّ على �لما�شي �لمنقطع فاإنَّ
فاهلل  �للَّْفِظ))))؛  ُع  َو�شْ حيث  من  ال  خارج  دليل  من  ُكلَِّها  �الأزمان 
�إنما  �لحدث  كان وال يز�ل غفوًر� رحيًما؛ الأن �الختالف في زمن 

ين�شاأ من �شاحب �الأغيار، و�لحّق �شبحانه ال يطر�أ عليه تغيير)))).
ه �إلى جملة من تلك �الآد�ب زيُن �لّدين �شعبان بن محمد  وقد نبَّ
�لقر�شي �الآثارّي � رحمه �هلل � في �ألفيته �لم�شّماة ب�»كفاية �لغالم 

في �إعر�ب �لكالم«، وقال )))): ]من �لرَّجز[
�شرُح ك��الٍم فيه �إع�ر�ُب �الأدْب  م�ع �الإلِه وهو بع�ُس ما َوَجْب

باالأمِر  و�لعبُد  لنا(  ك�)�غفْر  َلْب  �لطَّ باأفعاِل  م�شوؤوٌل  فالرَّبُّ 
�ْنَتَدْب))))

و�إن )�شاألَت �هلَل( في �لتَّعلي����ِم         تقول من�شوب عل��ى �لتَّعظي����ِم
فق�س على هذ� )1)) ووّقع ِبَلَعْل        منه وحّقق بَع�َشى ُت��ع��ط �الأم��ْل
باهلل طالٌب ومطل�������وٌب ُعِل���ْم        )قد يعلم �هلل( بمعنى ق����د َعِل��ْم
و�منع من �لّت�شغير ثّم �لّتثنيْه        و�لجمع و�لّترخيم خير �لّت�شميْه
وال تق����ل عند �لن���د�ء ياه���و          فلي�س ف�ي �لنح����اة م����ن رو�ه     
و�شاع في لفظ من �لتع���ج���ب         ما �أك�رم �هلل وفي مع���ن��ى �أُِبي
وحيثما قيل: �لكتاب، �نه�س �إليه         كتاب ربي ))))ال كتاب �شيبوي�ه
الأّنه بك�����ّل �ش������يء �ش�����اه������د         وال تقل: ذ� �لح��رف من�ه ز�ئ���د

)16( ُينظر: ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب، محمد بن يو�سف اأبو حيان الأندل�سي، المحقق: 
رجب عثمان محمد ورم�سان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، م�سر، ط:1، 141٨ هـ 

.)11٨4/03(
)17(  ُينظر: تف�سير ال�سعراوي، محمد متولي ال�سعراوي، مطابع اأخبار اليوم، القاهرة، م�سر، 

دط، 1997م، )11931/19(.
)1٨( األفية الآثاري: كفاية الغالم في اإعراب الكالم )109(.

)19( الطلب اإن كان من اأدنى لأعلى فهو طلب، واإن كان من اأعلى لأدنى فهو اأمر، واإن كان من 
م�ساٍو فهو التما�ص.

)20( مما يدخل في باب الأدب بل مما يجب ولم يذكره الناظم لالخت�سار م�ساألة: القراءات 
القراآنية، وجراأة بع�ص النحاة على بع�ص ما تواتر منها، فتراهم ي�سعفون ويرجحون مع اأّن 

القراءة �سحيحة متواترة، فالأولى في مثل هذا المقام اأن يحفظ العاقل ل�سانه.
)21( يقول: اإّن من الأدب مع كتاب اهلل، اأْن يكون هو المق�سود عند اإطالق لفظ الكتاب، واأْن ل 

ي�سرف اإلى غيره ككتاب �سيبويه والقدوري.

ل���ه بل هو توكيد لمعنى �أو �شله     لّلف������ظ في �آي��ات���ه �لمف�شّ
�أو لمعان ُحقَِّقت عمن َرَوي        كهل ونح��و ب��ل لمعنى ال�ِشَوى
ومن يقل باأن ماز�د �شق��ط          �أخطاأ في �لقول وذ� عين �لغلط
كمثل �أن مفي���دة �الإهم����ال          وك���������اف����ه نافي���ة �الأمث���ال
وهل من �هلل �شوؤ�ل �لعال��م       ))))�أو ما وهمز في خطاب �الآدمي  
وعبده هو �لذي ي�شتف�ه������م          الأّن����ه من ي��ومه ال يعل���م ))))
وال تكن م�شت�شهد� باالأخطل       في���ه وال �ش���و�ه ك����ال�شم���و�أل
و�ب   وغالب �لّنحاة عن ذ� �لباب        ف��ي غفل��ة فانح على �ل�شّ
تك���ن كمن بلغة �لعدن���اني        �أع������رب وهي لغ��������ة �لقر�آن.

في  �الأدب  �إل��ى  ي�شير  نفي�ٌس،  �لعلم  من  ب��اب  فهذ�  وختاما، 
�لعبارة عن �هلل تعالى وعن كتابه؛ فاإنَّ مر�عاة ذلك من �لُمهمات، 
نة فاإّن ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص لما �شمع عبارة : )ما �شاء  وله �شو�هُد من �ل�شُّ
�هلل و�شئت( ))))، ولما �شمع عبارة : )ن�شت�شفع باهلل عليك ون�شت�شفع 
بك على �هلل()))) ، لم يرت�ِس ذلك ملسو هيلع هللا ىلص وكان �شلى �هلل عليه و�شلم 
يدخل في  لل�شريعة، وهذ�  فيها معاٍن مخالفٌة  �لتي  �الأ�شماء  يغّير 
خ�شو�شية �لتناول فاإنَّ لكل علم خ�شو�شيَته في �لتناول، كذ� لكل 
 - وتعالى  تبارك   - �هلل  عن  �لكالم  فباب  خ�شو�شيُته،  مو�شوع 
وباب  غيره،  عن  يختلف  �لعظيم،  �لقر�آن  وعن  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شوله  وعن 
حفظ �الألفاظ في حق �هلل - �شبحانه وتعالى - وفي حق ر�شوله 
 - وع��ال  ج��ل   - و�هلل  �ل�شريعة  ف��ي  �لمعروفة  ب���و�ب  �الأ م��ن 

ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  {چ  يقول: 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گ گ ڳ ڳ ڳ } ]�لنور:٦3[.

)22( مثل قول اهلل تبارك وتعالى: { ڀ ڀ ڀ ڀ } )مريم:65(. لي�ص معناه ال�ستفهام، اإذ 
ا يعلم. اإّن ال�ستفهام: طلب الفهم، وهذا محاٌل على اهلل عز وجّل، بل هو ِمْن �سوؤال العاِلِم عمَّ

)23(  قال اهلل تبارك وتعالى: {ې ې ې ې ى ى ائ ائ} )النحل:7٨(
 ُ )24( الحديث رواه البخاري في �سحيحه، كتاب الأيمان والنذور، َباُب َل َيُقوُل: َما �َساَء اهللَّ

ِ ُثمَّ ِبَك، برقم)6653(  الجامع الم�سند ال�سحيح المخت�سر من اأمور  َو�ِسْئَت، َوَهْل َيُقوُل اأََنا ِباهللَّ
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  و�سننه واأيامه)�سحيح البخاري(، محمد بن اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل البخاري، 

المحقق: محمد زهير بن نا�سر النا�سر، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط: 1، 1422هـ .
)25( الحديث اأخرجه اأبو داود في، كتاب ال�سنة، باب الجهمية، برقم)4726(.ينظر: �سنن 

ِج�ْستاني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد  اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث اأبو داود ال�سَّ
المكتبة الع�سرية، �سيدا، بيروت، لبنان، دط، دت.

المصادر والمراجع:
* القرآن الكريم.

�أبو  يو�شف  بن  محمد  �لعرب،  ل�شان  من  �ل�شرب  �رت�شاف   )١(
عبد  ورم�شان  محمد  عثمان  رج��ب  �لمحقق:  �الأندل�شي،  حيان 

�لتو�ب، مكتبة �لخانجي، �لقاهرة، م�شر، ط: ٠١،�شنة: ١4١٨ ه� .
يو�شف، جمال  بن  �هلل  �الإع��ر�ب، عبد  قو�عد  �الإع��ر�ب عن   )2(
و�آخرون،  �لحر�ني  �إبر�هيم  �لمحقق:  �الأن�شاري،  ه�شام  �بن  �لدين 

�لمكتبة �لها�شمية �إ�شطنبول، تركيا، �لطبعة �الأولى، �شنة 2٠١3م.
�بن مالك، عبد �هلل بن يو�شف،  �ألفية  �إلى  �لم�شالك  �أو�شح   )3(
جمال �لدين، �بن ه�شام �الن�شاري، �لمحقق: يو�شف �ل�شيخ محمد 

�لبقاعي، د�ر �لفكر للطباعة، دم�شق، �شوريا، دط، دت.
�لدين �بن  �إبر�هيم، عز  �إيثار �لحق على �لخلق، محمد بن   )4(
ط:٠2،�شنة:  لبنان،   بيروت،  �لعلمية   �لكتب  د�ر  �ليمني،  �لوزير 

١9٨٧م.
)5( بغية �لوعاة في طبقات �للغويين و�لنحاة، عبد �لرحمن بن 
�أبي بكر، جالل �لدين �ل�شيوطي، �لمحقق: محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم، 

�لمكتبة �لع�شرية، �شيد�، لبنان.
علي  �لح�شن،  �أبو  مالك  �بن  �ألفية  على  �الأ�شموني  �شرح   )٦(
لبنان،  بيروت،  �لعلمية  �لكتب  د�ر  �ل�شافعي،  �الأُ�ْشُموني  بن محمد 

�لطبعة: �الأولى ١4١9ه�.
)٧ ( �شرح �لُمقدمة �الأزهرية في علم �لعربية - تحقيق ودر��شة، 
بوقطه،)ر�شالة  �لرحيم  عبد  �لمحقق:  �الأزه��ري،  �هلل  عبد  بن  خالد 
�لقادر  عبد  �المير  بجامعة  �لعربية  �للغة  بق�شم  مقدمة  دكتور�ه( 

للعلوم �الإ�شالمية، ق�شنطينة، �لجز�ئر، مار�س 2٠١9م.
)٨( �ل�شوء �لالمع الأهل �لقرن �لتا�شع، محمد بن عبد �لرحمن 
�شم�س �لدين �ل�شخاوي، د�ر مكتبة �لحياة، بيروت، لبنان، دط، دت.

) 9( �لعقائد �الإ�شالمية، �شيد �شابق، د�ر �لكتاب �لعربي، بيروت، 
لبنان، دط، دت.

)١٠( �لعمدة في �إعر�ب �لبردة ق�شيدة �لبو�شيري، تحقيق: عبد 
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وقفات نحوية

�هلل �أحمد جاجة، محمد علي �شلطاني، د�ر �ليمامة للطباعة و�لن�شر، 
دم�شق، �شوريا، ط: �الأولى - ١423 ه�.

�شعبان  �لدين  زين  �لكالم،  �إع��ر�ب  في  �لغالم  كفاية   )١١(
عالم  د�ر  ناجي،  وهالل  ز�هد  زهير  �لمحقق:  �لقر�شي،  محمد  بن 

�لكتب،بيروت، لبنان، ط:٠١،١4٠٧ه�.
�لّدين  نجم  �لعا�شرة،  �لمئة  باأعيان  �ل�ّشائرة  �لكو�كب   )١2(
�لكتب  د�ر  �لمن�شور،  خليل  �لمحّقق:  �ل��غ��زّي،  محّمد  بن  محّمد 

�لعلمّية، بيروت، لبنان، ط: ٠١، �شنة:  ١4١٨ ه� .
محمد  بنت  كاملة  �لمثلى،  �لقو�عد  �شرح  في  �لُمَجلَّى   )١3(

�لكو�ري، د�ر �بن حزم بيروت، لبنان،ط: ٠١،�شنة: ١422 ه� .
د�ر  �زي،  �لرَّ �لدين  فخر  عمر،  بن  محمد  �لغيب،  مفاتيح   )١4(

، بيروت، لبنان، ط:٠3، �شنة: ١42٠ه� . �إحياء �لتر�ث �لعربيِّ
�الأزه��ري،  تياو  �شعيب  مدين  �أبو  �الإع���ر�ب،  �أدب  م�ن   )١5(
ق�شم �لبحوث و�لمقاالت،  منتدى مجمع �للغة �لعربية على �ل�شبكة 

�لعالمية، بتاريخ:2٠١٦/١4/١٠.)مقال(.
�هلل  عبد  بن  خالد  �الإع��ر�ب،  قو�عد  �إلى  �لطالب  مو�شل   )١٦(
�الأزهري، �لمحقق: عبد �لكريم مجاهد، د�ر �لر�شالة،بيروت، لبنان، 

ط: ٠١،�شنة: ١4١5ه�.
فائد  بن  �إبر�هيم  ه�شام،  الب��ن  �الإع���ر�ب  قو�عد  نظم   )١٧(
�لجز�ئر،  �المام مالك،  د�ر  �لرحيم بوقطه،  �لمحقق: عبد   ، �لّزو�ويُّ

ط:٠١، �شنة:2٠١9.
عبد  �ل�شبع،  �لقر�ء�ت  في  �ل�شاطبية  �شرح  في  �لو�في   )١٨(
�لفتاح �لقا�شي، مكتبة �ل�شو�دي، جدة،�لمملكة �لعربية �ل�شعودية، 

ط: ٠4،�شنة: ١4١2 ه� .
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إبـداعـات شعريـةإبـداعـات شعريـة

َفـّعـاٌل ِلَمـا ُيرْيـد
الـــَمـــَعـــاِرْف    َيـــْمـــَنـــُحـــَنـــا  اهلَل  َراأيـــــــُت 

َمــِلــْيــكــــــــــــــًا      اأو  َوِزيــــــــرًا   َذا  َفــَيــْجــَعــُل 

ــٍل ــْه ــَر َج ــْيـ ـ ــشِ ــاُء اأَ�ـ ــش ــ� ــْن َي ــ ــُل َم ــَعـ ــْجـ َوَيـ

َيــ�ــشــاُء     مــــْن  ــُر  ــ ــِق ــ ــْف ــ وُي ــْي ذا  ــ ــِن ــ ــْغ ــ َوُي

ِبــــــالِدْه      فـــي  ُمـــِقـــيـــمـــًا  َذا  ــُل  ــ ــَع ــ ــْج ــ َوَي

ــالِدْه     ــ ــ ِب ــن  َغـــِرْيـــبـــًا عـ َذا  ــُل  ــ ــَع ــ ــْج ــ َوَي

َخِفـــّيــــــًا    ُلــْطــفـــــــًا  ِبَنــــــــا  ُلــــــُه  َفَن�ْشـاأَ

ــَداٍر     ــ ــِتـ ــ اْقـ ُذو  ــَك  ــ ـ ــاأنَّ ــ ِبـ ــْم  ــ ــْزُعـ ــ َتـ َفــــال 

ْه     راَد االإ ُذو  ــــــــَك  ُبّ َر الـــَفـــّعـــاُل  َبـــــِل 

ـــــَب والَوظـــاِئــــــْف وَيْمَنُحَنــــا الَمــــــَنا�شِ

عــاِنـــْف وَيْجَعُل مْن َيـــــــــ�شـــــاُء ِمــــَن الزَّ

الــَمــَعــاِرْف   فــــــي  َي�ْشبُح  ذاَك  وَيــْجــَعــُل 

َلــــــُه الــــّتـْدبــيــْــُر ربٌّ ُذو َلـــــــــــــَطاِئـْف

ُبــــــــــــُه الَمــــــــــَهاِلَك والَمَتـــــــاِلْف يـُِجـنِّ

ــــــــداِئــِد والــَمــَخــاِوْف ــُذوُق ِمـــَن الــ�ــشَّ ــ َيـ

ــْف �ــشِ ا لــَعــو ا و ئــَب  ــا لــَمــ�ــشَ ا ـُبـنـا  ُيـَجــنِّ

ـــــــــــــــاِرْف َو�شَ َنْفعـــــــًا  َجـــــاِلــــٌب  َواأَنََّك 

ُتـَخـاِلـْف ْن  اأَ َفـــــاْحــَذْر  الــُمــْخــَتــاُر،  ــَو  ُه

د. أحـمـد المغربـي
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َوَســـاِئــُل التَّعـريــِف الِبنيَِوّي الُمْعَجِمـيِّ لَـَدى
َساِنـــيِّ الَجَزاِئِريِّ َحــاّلم الجيـالِلـــّي)1(    اللِّ

رحمه اهلل )11)م

أ.د.مخـتــار درقـــــــاوي
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

و�لندو�ت  و�لملتقيات  �لموؤتمر�ت  من  عدد  في  �شارك  و�لل�شانيات،  �لمعجمات  في  مخت�س  جز�ئري  و�أ�شتاذ  باحث  حالم  �لجياللي  �لدكتور    
ن�شر  و�لعلوم.  و�لثقافة  للتربية  �لعربية  للمنظمة  �الأ�شا�شي  �لعربي  �لمعجم  تنقيح  في  �شارك  و�لبحوث،  �لدر��شات  من  مجموعة  فيها  وقّدم  �لعلمية، 
�لعربية  �لمعجمية  موؤلفاته:  من  �الأدبي،  �الإبد�ع  في  جو�ئز  عدة  نال  وغيرها.  �لمحكمة  �لعربية  �لمجالت  من  عدد  في  �للغوية  �لدر��شات  من  مجموعة 
رحمه  2٠٠5م  �شنة  توفي   ،١999 دم�شق  �لعرب  كتاب  �تحاد  طبعة  �لمعا�شرة،  �لعربية  بالمعاجم  �لتعريف  وتقنيات  �لنظري،  �لتاأ�شي�س  في  قر�ءة 

و��شعة. رحمة  �هلل 
�لمعا�شر  �لعام  �لنقدي  �ال�شتعمال  ذهب  كيف  ندري  �ل�شاأن»فال  هذ�  في  يقول  بنوي.  هو  للكلمة  �ل�شحيح  �لنطق  ّن  �أ مرتا�س  �لملك  عبد  يرى   *
بالباأ�س  باإ�شابتها  و�ال�شتمتاع  بالفاأ�س  وفاأ�شها  �لعربية  �إف�شاد  على  �الإ�شر�ر  يكون  �أن  �إال  له،  مبرر  ال  �لذي  )�لِبْنيوية(  �لفاح�س  �لخطاأ  هذ�  �إلى 
هي  -بياءين-  �لبنيّية  ّن  �أ �إلى  م�شطلحية  م�شاءلة  في  وغلي�شي  يو�شف  وخل�س  �س١9١.   ،2٠٠2 �لجز�ئر،  هومة،  د�ر  �لنقد،  نظرية  في  �لر�أ�س«.  في 
بالقلب(.  �الإعالل  على  بنوية  )يقال  وخفيفة  �شحيحة  �شماعية  ن�شبة  �أي�شا  �لبنوية  ّن  و�أ �الأ�شل(،  )مر�عاة  �للغوي  �لقيا�س  حيث  من  �الأ�شح  �لن�شبة 
تبدو  �ل�شوتية  عاّلتها  على  �لو�و-  وبعد  قبل  -بياءين  �لِبْنيوية  ّن  الأ �ل�شليمين؛  �لم�شطلحين  هذين  من  ّيا  �أ يقّر  ال  �لمعا�شر  �لتد�ول  معيار  لكن 
�الأ�شلية  �لن�شبة  على  »قر�شي«  قري�س  �إلى  �لن�شبة  �لعربي  �ال�شتعمال  غّلب  كما  وغّلبها  �لتد�ول  فر�شها  فقد  ��شتعماال.  و�أ�شيع  �طر�د�  �أكثر  بو�شوح 

�لقائل: �ل�شاعر  باندثار  �ندثرت  �لتي  »قري�شي«  �لقيا�شية 
و�لتكرم �لندى  د�عي  �إلى  �شريع  لقيته    ما  �إذ�  قري�شّي  بكل 

�لنقدي(،  و�ال�شطالح  �للغوية  �لن�شبة  في  )بحث  �لعربية  و�لل�شانية  �الأدبية  و�لدر��شات  �لمعاجم  في  و�لِبْنيوية  �لِبنية  وغلي�شي،  يو�شف  ينظر: 
�س29١. ق�شنطينة،  جامعة   ،2٠١٠ ١43١ه�-  �شنة   ،٠٦ �لعدد:  �للغوية،  �لدر��شات  مجلة 

مثاُل  و�ح��ٍد،  دالل��ي  حقٍل  في  �لدِّاللية  مكّوناتها  في  �لم�شتركِة 
�للُّغة �لعربية تقُع تحت �لم�شطلح �لعام  ذلك كلماُت �لمعادن في 

: �لحديد، و�لنحا�س، و�لذهب...  »�لمعدن« وت�شمُّ
باأنه  �لّداللي  �لحقَل   )G.Mounin( مونان  ج��ورج  حّد  وقد 
من  مجموعًة  ت�شّكل  �لتي  �للَّفظية  �ل��وح��د�ت  م��ن  »مجموعٌة 
�لّت�شور�ت �لُمنتمية �إلى مفاهيَم دالليٍة ُتحّدد �لحقَل«))) . ويتكّون 
�لحقُل �لّداللي عن طريق ر�شِد �لمفرد�ِت و�لتَّ�شّور�ت �لمنتميِة �إلى 
مفاهيَم دالليٍة �أو قطاٍع متكامل، وهذه �لقائمُة �لتي ُجمعت ت�شير 
و�شامٍل،  عامٍّ  بمفهوٍم  بينها  فيما  ترتبط  وحد�ٍت  �إلى  �لنهاية  في 

يقوم بدوره بتحديد �لم�شاحة �لمفهوميِة لكل وحدة.
�أهّمية  �إلى  �لتر�ث  في  �لعرِب  �للُّغويين  من  جماعٌة  تنّبه  وقد 
�لر�شائَل  �شّنفو�  �لذين  �لجماعَة  بذلك  و�أق�شُد  �لدِّاللية،  �لحقوِل 
�لتي  �لمعاجُم  وهي  �لمو�شوعات،  �أو  �لمعاني  ومعاجَم  �للُّغويَة 
تمتدُّ جذوُرها في �لتر�ث �إلى بد�ية �لقرن �لثاني �لهجري، و�كتملت 
مع بد�ية �لقرن �لثالث، ولعلَّ �أقدَم معجٍم -ال نق�شد �لر�شائَل- �أخذ 
بهذه �لنظرية و�شل �إلينا هو معجُم »�لغريب �لم�شنف« »الأبي عبيد 
�ِشيده  »البن  �س»  »�لمخ�شّ ياأتي  ثم  �شالم«)224ه�(،  بِن  �لقا�شِم 
ظّلها  تطورت في  �لتي  �لمعاجم  �أهمَّ  بو�شفه  »)45٨ه�(  �الأندل�شيِّ
�لعرِب على هذ� �التجاه  ُلَغِوّيينا  و�إطالُق  �لدِّاللية،  �لحقول  نظريُة 
ُقه،  ه �لهدُف �لّداللي �الأول �لذي ُتحقِّ م�شطلَح »معاجم �لمعاني»مردُّ

 G. Mounin ; Clefs pour la sémantique. Paris. 1972 .p56 )3(

في  �لمنطقي  و�لتَّعريف  �ال�شمي  �لتَّعريف  عن  �لحديِث  بعد 
عددين �آنفين من �لمجلة. فاإنَّ هذ� �لعدَد �شيتناول �لتَّعريَف �لبنوّي.

: عريف البنويُّ التَّ
�للغة  در��شة  �إلى  ي�شعى  و�شفيٌّ  منهٌج  �لبنويُّ  �لتَّحليُل   
�لقائمِة بين عنا�شرها، ويقوم في  �لعالقات  بو�شفها نظاًما من 
من  مجموعٍة  �إلى  �لمفرد�ت  تحليِل  �أ�شا�ِس  على  �لُمعجمي  �لدَّر�س 
�لُبنى تتاألف من عنا�شَر تكت�شُب معانَيها من خالل عالقِة بع�شها 
معناه  يكت�شُب  �لمنهج  هذ�  �إطار  في  �لُمعجميُّ  فالمدخُل  ببع�س، 
من  بغيره  تربُطه  �لتي  �لمفهوميِة  �أو  �لبنويِة  مكّوناته  خالل  من 

�لمفرد�ت))) ، ومن �أبرِز و�شائِل هذ� �لتعريف:

اللي:  عريُف بالحقل الدِّ 3-1 التَّ
عَرف علُم �للغة �لحديُث عّدَة محاوالٍت لو�شع منهٍج ُيفيد في 
�لتَّحليل �لدِّاللي �لو�شفي، و�أهمُّ هذه �لمحاوالِت ما يدخل في �إطاِر 
�إّن  �لنظريُة  هذه  تقول  �لدِّاللي،  �لمجاِل  �أو  �لدِّاللي  �لحقل  نظريِة 
�أقرِب �لمد�خل  �لمدخَل �لّل�شانيَّ )�لكلمة( تتحّدد داللُته ببحثه مع 
�إليه في �إطار مجموعٍة دالليٍة و�حدٍة، وهذ� يعني �أنَّ �لحقَل �لدِّاللي 
�شُم ِب�ِشمِة �لتَّ�شنيفية، حيث ُير�َعى فيه و�شُع �لمد�خل في �أن�شاٍق  َيتَّ
�إدماُج �لوحد�ت �لمعجميِة  �أي  بنوية َوفَق عالئَق دالليٍة م�شتركة؛ 

)2(  حالم الجياللي، تقنيات التعريف، �ص155.

جاك دريد� مي�شيل فوكو جورج مونانروالن بارت
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و�ل�شجر،  �لّنبات  �لثالث في  و�لف�شَل  �لحيو�نات،  ذكر �شروٍب من 
و�لف�شَل �لر�بَع في �الأمكنة، و�لف�شَل �لخام�س في �لثياب، و�لف�شَل 
�ل�شاد�س في �لطعام وهكذ�. يقول �لثَّعالبيُّ في �لحقل �لذي �أفرده 
ثم  روّق،  �ل�شُّ �لنهار(  )�شاعات   : و�لليل  �لنهار  �شاعات  تعديد  في 
هيرة، ثم �لرَّو�ح،  حى، ثم �لهاجرة، ثم �لظَّ �لبكور، ثم �لَغدوة، ثم �ل�شُّ
ثم �لَع�شر، ثم �لَق�شر، ثم �الأ�شيل، ثم �لَع�شّي، ثم �لُغروب.)�شاعات 
ثم  �لَفْحَمُة،  ثم  ْدفُة،  �ل�شُّ ثم  �لَعتمُة،  ثم  �لَغ�َشُق،  ثم  �ل�ّشفُق،  �لليل( 
ثم  بح،  �ل�شُّ ثم  �لَفْجر،  ثم  َحر،  �ل�شَّ ثم  �لُبْهرة،  ث�م  ْلَفة،  �لزُّ ثم  ّلة،  �لزُّ

باح))) . �ل�شَّ

كوينّي: حليل التَّ عريُف بالتَّ 3-2 التَّ
لعمٍل  �أ�شا�ٌس  هو  للمعنى  �لتَّكويني  �أو  �لُمقوِّماتي  �لتَّحليُل 
قام به كاتز وفودر، وهو منهٌج يعتمُد في مو�شوعه على َتجزئِة 
�لوحد�ت �لُمْعجمية �إلى ُمكّوناتها �الأ�شا�شيِة، بمعنى در��شِة �لِبنية 
ت�شمح  بطريقٍة  �ل�ّشياق  خارَج  �لُمعجمية  �لوحدِة  لمدلول  �لدَّ�خلية 

)5(  اأبو من�سور الثعالبي، فقه اللغة، تح: عمر الطباع، �سركة الأرقم بن اأبي الأرقم، ط1، �سنة 
1999، الكويت �ص291.

و�أما �الطالُق �لثاني »معاجم �لمو�شوعات« �شبُبه �لمنهُج �لمّتبُع 
في ترتيب مفرد�ت �لرَّ�شيد �للُّغوي))) .

�أنَّ  �الأ�شالف لوجدنا  �لذي تركه  �لمعرفيَّ  �لرَّ�شيَد  ْلنا  تاأمَّ و�إذ� 
فنجُد  كثيرٌة،  �لّدالليِة  �لحقوِل  منهَج  َتتبع  �لتي  و�لكتَب  �لر�شائَل 

مثاًل: 
خلق �الإن�شان كتَب في هذ� �لحقل كلٌّ من: �الأ�شمعي )2١٦ه�(، 
وعلي بن عي�شى �لربعي )42٠ه�(، وثابت بن �أبي ثابت )25٠ه�(، 
و�لن�شر بن �شميل )2٠4ه�(، وقطرب)2١٠ه�(، �أبو عبيدة )2٠9ه�(، 

و�أبو زيد )2١5ه�(، و�أبو حاتم �ل�شج�شتاني )24٨ه�(.
�لحّيات  كتاَب  عبيدة  �أب��و  �لحقل  ه��ذ�  في  كتب  �لح�شر�ت: 
و�لعقارب، و�الأ�شمعيُّ كتاَب �لّنحل و�لع�شل، و�أبو حاتم �ل�شج�شتاني 

كتاَب �لح�شر�ِت و�لجر�د و�لّنحل و�لع�شل.
وغيرها مَن �لم�شنفات �لتي �ّتخذت من �لحقل �لّداللي طريقا 
»فقه  كتابه  في  )429ه�(  �لّثعالبيُّ  من�شوٍر  �أبو  فعل  وهكذ�  لها. 
في  �لثاني  �لف�شَل  �لكّليات-  باب  في  -مثال  خ�سَّ  فقد  �للغة«؛ 

)4(  ينظر الجياللي حالم، نظريات من التراث العربي في الل�سانيات الغربية الحديثة، مجلة 
الدرا�سات اللغوية، المجلد ال�ساد�ص العدد الأّول، محرم- ربيع الأول 1425ه، ابريل -يونيو 2004، 

المملكة العربية ال�سعودية، �ص 233.

كلود ليفي �شتر�و�س

تحتلُّه  �لذي  بالموقع  متعلٌِّق  �لتوزيعيَّ  �لتَّعريَف  �أّن  �الأّول: 
�لكلمُة من حيث تاآلُفها، �أو تنافُرها مع �ل�شياقات �لُمقتَرحة لتظهر 

داللُتها �لحقيقيُة �أو �لمجازيُة ومجاالُت ��شتعمالها.
�لنظرية  عن  ن�شبيًّا  يختلف  �لتوزيعيَّ  �لتَّحليل  �أّن  �لثاني: 

ياقية، وذلك من عّدِة زو�يا، منها))):  �ل�شِّ
�ل�شياقيُة  �لنظريُة  بذ�ته، بينما  �لتَّوزيعيُّ منهٌج قائم  �لتَّحليُل 

و�شيلٌة م�شاِعدٌة.
�لتَّعريُف في �لَمنهج �لتَّوزيعيِّ يجري عن طريق توزيع �لكلمة 
�لنَّظرية  في  �أم��ا  �لمعاو�شة،  �أ�شا�س  على  َبعديٍة  �شياقات  على 
ياقية فَيكتفي �لُمعَجمّي بتجميع �ل�شياقات �لَقْبلية �لتي وردت  �ل�شِّ

فيها �لكلمُة ال تلك �لتي ُيمكن �أن َتِرد فيها.
�لتَّعريف وال  ل�شبط  �لُمعجم،  �لتَّوزيعيُّ يجري خارَج  �لتَّحليُل 

ُي�شّجل تدعيًما للتَّعريف مثل �ل�شياقات و�ل�شو�هد.
تطبيقاِته  �أّن  �لتعريفات  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  على  و�ل��ُم��الَح��ظ 
�لُمعجميَة ما ز�لت بطيئًة وحِذرًة، على �لرُّغم من �أّنه �أد�ٌة ُمَتطوِّرة 

في بناء �لتَّعريفات �لُمعَجمية)1)) .

عريُف اإلجرائي: 3-4 التَّ
لل�ّشيء  �لعمليِة  �الآث��ار  لَة  مح�شّ ُيعّد  ذر�ئعيٌّ  تعريٌف  وهو      
�لُمعّرف؛ �أي �أّنه ينطلق �أ�شا�ًشا من �لتَّجربة �لح�ّشية ليكّون مجموَع 
حِة  �الآثار و�لوظائِف �لناتجِة عن �لُمعّرف)))) ، ومن �الأمثلة �لمو�شِّ
�لتّياَر  »�إّن  ين:  �لُمخت�شّ قول  في  »كهرباء«  كلمُة:  �لنوع  لهذ� 
يعني  و�إّنما  ما،  مادة  في  مرئية  غيَر  موجًة  يعني  ال  �لكهربائي 
دقِّ  �أو  كهربائي،  مولِّد  �شحِن  �إمكان  مثل:  �لوقائع،  من  مجموعًة 

جر�س، �أو دور�ِن �آلة))))...« .
     ويّت�شح من هذ� �لمثال �أنَّ �لتَّعريف �الإجر�ئي يرى �أّن معنى 
عملية؛  �آثار  من  تخلُِّفه  �أو  تفعُله  ما  مجموعِة  في  يتجّلى  �لكلمة 
ولذلك يذهب �أ�شحاُب هذ� �التجاه �إلى �أّن �لكلماِت �لتي ال �آثار لها 

)10(  المرجع نف�سه، �ص175.

)11(  المرجع نف�سه، �ص176.
)12(  المرجع ال�سابق، �ص17٨.
)13( المرجع ال�سابق، �ص179.

مكّوناُت  �لمثال  �شبيل  على  �لخا�س.  �إل��ى  �لعام  مَن  باالنتقال 
بالغ(  ذكر+  عاقل+   + حيو�ن   +( هي:  »رجل»  �للَّ�شانية  �لوحدة 
عاقل-   + حيو�ن   +( هي:  »�م��ر�أة«  �للِّ�شانية  �لوحدة  ومكّونات 
بالنَّظر  ر  ُيف�شَّ �لُمْعجمية  للوحدة  �لعامُّ  �لمعنى  بالغ(؛ حيث  ذكر+ 
�إلى عدٍد مَن �لعنا�شر �أو �لُمكّونات �لُمحدِّدة للمعنى، وهذ� ما جعل 
بين  �لموجودِة  �لعالقة  نوِع  تعيين  في  �أكثَر  ُتفيدنا  �لنظريَة  هذه 
معاني �لَوحد�ت �لُمعَجمية، كاأن تكوَن عالقَة تر�دف، �أو ت�شاّد، �أو 

ت�شّمن، �أو ��شتمال...
مدى  لمعرفة  �لُمعَجم  �إل��ى  �ال�شتناَد  مونان  ج��ورج  و�قترح 
قابليِة �لوحد�ت �لُمعَجمية وُقدرِتها على مّدنا بمعلوماٍت عن ِبنيِة 
ُة  ُمفرد�ت �للَّغة))) . مثال ذلك في �لبيئة �لعربية �لمفرد�ُت �لخا�شَّ
بالبيوت �لعربية، يعطينا ُمعجُم فقه �للُّغة للثعالبي مجموعًة من 

ة بالمدلول))):   مات �لخا�شَّ �ل�شِّ

�لَوحد�ت 
علىبيت�لُمْعجمية

�الأر�س
من 

�شوف
من
 َوَبر

من
 �َشْعر

من جلود 
ياب�شة

من
 َحَجر

----+++ِخَباء
---+-++بجاد

--+--++ف�شطاط
-+---++َق�ْشٌع
+----++�أُْقنة

وزيعي: عريُف التَّ 3-3 التَّ
»مجموُع  به  ُير�د  �للِّ�شاني  �ال�شطالح  في  �لتَّوزيعي  �لتَّعريُف 
�ل�شياقات �لتي ُيمكن لعن�شر ُلَغوي �أن ُي�شتخدم فيها)))؛ �أي َتفريُق 
مع  �لُمختلفة  �ل�شياقات  من  مجموعٍة  على  قائٌم  �لمدخل  �لكلمِة 
على  تدلُّ  مثال  »�أك��ل«  فكلمة  ِداللتها.  على  للوقوف  �لُمعاَو�شة 
على  و»��شتن�شق«  �ل�ّشائل،  على  و»�شرب«  وي،  �لُع�شْ �ل�ّشيء  تناول 
�لغازّي، وَيمتنُع �لتَّوزيُع مع »�أكل �لماء و�شرب �للَّحم«، وبناًء على 

ذلك ��شتخل�س حالم �شيئين))): 

)6(  ينظر المرجع نف�سه، �ص 77-7٨.
)7(  الثعالبي، فقه اللغة، �ص267-26٨.

)٨( حالم الجياللي، �ص174-173.
)9(  المرجع نف�سه، �ص175.
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في  وقع  ما  ُر  تخيُّ �لكتاب  هذ�  خ�شائ�س  »ومن  بقوله:  ُمقّدمته 
عبار�ت �لُمبِدعين، و�نطوى تحت ��شتعماالت �ل�ُمْفِلِقين، �أو ما جاز 
وَتْح�ُشن،  َتْمَلح  �لتي  �لتر�كيب  مَن  تحتها،  و�نطو�وؤُه  فيها،  وقوُعه 
وال َتْنَقب�س عنها �الأل�شن؛ لجريها َر�ْشالٍت على �الأَ�َشالت، ومروِرها 
�لتركيب  مناهج  على  �لتَّوقيُف  ومنها  �ل��َع��َذَب��ات.  على  ع��ْذب��اٍت 
�أمثلة  ومن   . و�لتر�شيف))))«  �لترتيب  مد�رج  وتعريُف  و�لتاأليف، 
�لتَّعريف بالمجاز: »رغم �ألقاه في �لرَّغام: في �لتر�ب، ومَن �لمجاز 
والأنفه  وَرِغ��م،  �أنُفه  َرَغَم  ومنه  و�أهانه،  �أذّله  �إذ�  بالرَّغام  �أل�شقه 

ْغم و�لَمْرَغم))))« .  ْغم و�لرَّ �لرُّ
منه  �لهدُف  �لدِّاللي،  �لتَّطور  معالجِة  في  ي�شاعدنا  و�لثاني:   
تاريخي َيعر�س �لتَّغير�ِت �لدِّالليَة �لمختلفَة �لتي ت�شيب �لكلماِت، 
ُير�جع مبحُث و�شائل �نتقال �لمعنى من محا�شرة  �أكثَر  وللتو�ّشع 

�لتغير �لداللي.
�لموؤّنث،  �أو  �لمذّكر  �إلى  باالإ�شارة  يتحقق  �لنَّحوي:  �لتَّعريف 
بهذ�  وُيلحق   ، ِدالليٍّ �أثٍر  من  لها  وما  و�لتر�كيب،  و�لجمِع  و�لمفَرد 

كذلك �لتَّقديُم و�لتاأخير، و�لحذُف، و�للزوُم و�لتَّعديُة)))) ...�إلخ. 

)17(  الزمخ�سري، اأ�سا�ص البالغة، دار الفكر، ط1، 2006، بيروت، �ص7-٨.
)1٨(  الم�سدر نف�سه، �ص239.
)19( الم�سدر نف�سه، �ص3٨0.

ال معنى لها، �أو هي ِخْلٌو مَن �لمعنى)))) . وفي َمعَر�س بياِن �لقيمِة 
�لَمعرفية للتَّعريف �لُمعَجمي يرى حالم �أنَّ �لتَّعريَف �الإجر�ئي على 
�إاّل  �لتَّحديِد؛  عبِة  �ل�شّ �لمد�خل  �أهميٍة في تعريف بع�ِس  له من  ما 
�أّنه يظلُّ قليَل �لفائدة في �لمجال �لُمعَجمي �أو محدوًد�؛ الأّن �الآثاَر 
عند  وبخا�شة  �لُمْعجمية،  �لمد�خل  كلُّ  عليها  تتوّفر  ال  �لعمليَة 

تعريف �الألفاظ �لُمجرَّدة)))) .
وما ُي�شتدرُك على ما ذكره حالم من تقنيات �لتعريِف �الآتي:

�لتَّعريف  مَن  نوعين  بين  �لتَّفريُق  ينبغي  بالمجاز:  �لتَّعريف 
بالمجاز، �الأّوُل �لهدُف منه بالغيٌّ َيق�شُد �إلى �إبر�ز �لَمْلَمح �لَجمالّي 
عبارة  كلَّ  ولي�س  �لمرّكبة،  بالعبارة  ُيعنى  لال�شتعمال،  و�لفنّي 
مركبة، و�إّنما �لعبارُة �لتي لها مركز ممتاز في عالم �لّلغة و�الأدب. 
بها  ياأتي  وال  �لبليغِة،  �لعربية  ��شتعماالتها  في  �الألفاَظ  فيورد 

مفردًة عاريًة عن �لتركيب غالبا)))) .
 وكان �لزمخ�شري )53٨ه�( ر�ئَد هذ� �لّنوع من �لتَّعريفات، بل 
�إنَّ ُمعَجمه هو �لُمعجُم �لوحيُد في �لتُّر�ث �لذي ُعِني بهذ� �لجانب، 
في  به  ُم�شرًِّحا  �لبالغة«،  »�أ�شا�س  ُمعجمه  في  قيمَته  ُم�شت�شِعًر� 

)14(  المرجع ال�سابق، �ص179.
)15(   المرجع ال�سابق، �ص1٨0.

)16(  ح�سين ن�سار، المعجم العربي ن�ساأته وتطوره، مكتبة م�سر، ط2، 196٨، 691/2.

»�لالِمع �لُم�ْعَلم �لُعجاُب �لجامُع بين �لمحكم و�لُعباب))))« . ومثال 
�شحِة  في  �لُمنير   �لِم�شباح  �شاحُب  ذكره  ما  بال�شاهد  �لتَّعريف 
»فاأثنو�  بحديث  و��شت�شهد   ، �شرٍّ �أو  بخير  �لذِّْكر  على  �لثَّناء  �إطالِق 
�لخير،  على  �أّنه مق�شوٌر  هم  بع�شُ يزُعم  كما  ولي�س  �شر�)1))«   عليه 
�لعرب  عِن  ابط  �ل�شَّ �لعدِل  عِن  ابُط  �ل�شَّ �لعدُل  هذ�  نقل  »قد  قال: 
�لُف�شحاء عن �أف�شح �لعرب، فكان �أوثَق من نقِل �أهِل �للغة؛ فاإّنهم 

يكتفون بالنقل عن و�حد وال ُيعرف حاُله))))« .

)20(  ينظر: علي القا�سمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان نا�سرون، 
ط1، 2003، �ص٨5.

)21(  �سحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء النا�ص على المّيت، رقم: 1301.
)22(  الفيومي، الم�سباح المنير، طبعة نوبلي�ص، القاهرة،119/1.

ر�ث  �لتُّ في  جميُعها  �لعربيُة  �لمعاجُم  بال�شاهد:  �لتَّعريف 
و�لُمتعلِّق  )١٧٠ه���(  �لخليُل  �أ�شوَله  �أر�شى  �لذي  �لتَّقليَد  بعت  �تَّ
في  معانيه  من  معنى  �أو  �للَّفظ  وجود  على  �لِة  �لدَّ و�هد  �ل�شَّ باإير�د 
لغة �لعرب. ولهذ� �لَغر�س �نكّب �لُمعَجميون �لرّو�ُد على جمع كثيٍر 
�ل�شريف و�أ�شعاِر  �لنَّبوي  و�هد من �لقر�آن �لكريم، و�لحديث  �ل�شَّ من 
�لعرب، و�الأمثاِل و�لحكم وغيِرها. وكانت تلك �ل�شو�هُد تزيد �لمعنى 
�لمطلوَب جالًء وو�شوًحا ولم ُيجاِف هذ� �لتَّقليَد �إال �لفيروز �آبادي 
)٨١٧ه�( في ُمعَجمه »�لقامو�س �لمحيط«، ولي�س في معجمه �الأول 
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ْزفين عند العرب التَّ

د. معتز وسام المحتسب
باحــــث لـغــوي

َجز[:  ن �بَنه �لعبَّا�س ]من �لرَّ وهو يزفِّ
َظّنـــي ِبَعّبــاٍس ُبَنـــيَّ إْن َكِبـــــــْر
َأْن َيْسِقَي الحــاَج إذا الحاُج َكُثــْر

�لعّبا�ُس  �بُنه  ي�شير  �أن  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  جدُّ  ِلب  �لمطَّ عبد  تمنَّى  فقد 
على ُخطاه، و�أن يتوّلى �شقاية �لُحّجاج من بعده، فوقع ما تمّناه، 
�أبو  �بُنه  هو  مبا�شرًة  �لمطلِّب  عبد  بعد  قاية  �ل�شِّ تولَّى  �لذي  �أنَّ  �إال 
قاية �إلى �أخيه  ه �فتقر ولم ي�شتطع �لمو��شلة، فاأ�شند �ل�شِّ طالب، ثم �إنَّ

ا باذاًل. ا �شخيًّ �لعبا�س، فقد كان مي�شور �لحال غنيًّ
بنُت  ُلبابة  �لف�شل  �أُمُّ  تقوله  كانت  ما  �بُن حبيب  �أورده  ومّما 
َجز[: ن �بَنها عبد �هلل بن �لعّبا�س ]من �لرَّ �لحارث �لهاللية وهي تزفِّ

َثِكْلــُت َنْفســـي َفَثِكْلـــُت ِبْكــــري
إْن َلْم َيُسْد ِفْهًرا وَغْيـــَر  ِفـــْهــــِر
بالَحَسِب الِعـدِّ وَبـــْذِل الـــَوْفــــِر
ـِْر ـى ُيواَرى في َضــريـــِح الَقب َحتَّ

�لعا�شر  �لجدِّ  مالك،  بن  ِفهر  َبني  �بُنها  ي�شوَد  �أن  تمنَّت  فقد 

قديم  مو�شوع  وهو   ، �جتماعيٌّ �أدبيٌّ  مو�شوع  �لمو�شوع  هذ� 
�لنف�س  في  مغرو�س  فهو  �لعربية،  باللغة  يخت�سُّ  وال  حديث، 
�الأمومة،  بغريزة  ��ه��ات  �الأمَّ �أكثر  تعرفه  وم�شموُنه  �الإن�شانية، 

ة. ويعرفه كثير من �الآباء بغريزة �الأبوَّ
وربما ُيَعدُّ لفظ �لتَّزفين في وقتنا �لحا�شر من �الألفاظ �لغريبة؛ 
�أنه لفظ ف�شيح ُمتد�َول عند  �إال  لندور ��شتعماله عند �لمعا�شرين، 
َزَفن  يقال:  ْق�ِس،  �لرَّ من  نوع  ْفُن  و�لزَّ ْفِن،  �لزَّ من  فهو  �لمتقدِّمين، 
يِّدة عائ�شة ر�شي  �ل�شَّ �لموؤمنين  �أمِّ  َزْفًنا، وقد ورد في كالم  َيْزِفُن 
َمْنِكَبيه  على  َذَقني  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�شوُل  َع  »و�شَ قالت:  حيث  عنها  �هلل 
َرْفُت عنهم)))«. الأنُظَر �إلى  َزْفِن �لَحَب�شة، حتى كنُت �لَّتي مِلْلُت، فان�شَ

ْته، و�إذ�  �شَ َنت �الأمُّ وَلَدها؛ �أي: َرقَّ ْرقي�س، يقال: َزفَّ ْزفين: �لتَّ و�لتَّ
غير من �شعر �أو �شجع  ا ما ُيقال لل�شَّ �أُطلق هذ� �للَّفظ فاإنه ي�شمل �أي�شً
يومنا  �إلى  �لنا�س  من  كثير  يفعله  �الأمر  وهذ�  ترقي�شه،  �أثناء  في 
وربما  جع  �ل�شَّ فيها  تر�عي  كلمات،  ب�شع  توؤلِّف  �الأمَّ  فتجد  هذ�، 
�شه �أو حين  �لوزن �لَعرو�شي، وتن�شدها وهي تالعب طفلها �أو ترقِّ

تريد له �أن ينام.
في  �خ��ت��الٍف  م��َع  �شبيانها،  مع  ذل��ك  تفعل  كانت  و�ل��ع��رب 
�لكلمات و�لمعاني، ب�شبب �ختالف �لبيئة وم�شتوى �للغة، وقد نقل 
�أبو  �أولئك  ُيقال من ذلك، ومن  و�ة و�الأَُدب��اء بع�َس ما كان  �لرُّ لنا 
جعفر محمد بن حبيب �لبغد�دي )ت: 245ه(، فقد حفظ لنا جملًة 
ق في  مما قالته �لعرب في �لتَّزفين، �إذ عقد ف�شاًل في كتابه »�لمنمَّ
�شيًئا  �أورد فيه  �أوالَده��م)))«،  » تزفين قري�ٍس  �شّماه:  �أخبار قري�س« 
ل في  مّما كان يقوله ُقر�شيُّون في �أثناء تزفينهم �شغاَرهم، و�لمتاأمِّ
كثير من تلك �لكلمات يجد �أن �شاحبها قد �نتقاها لتحمل معانَي 
ق فيه، ولم  يريد َغْر�شها في طفله، �أو لتحمل �أمنيات يريد �أن تتحقَّ

تكن مجرَّد كلماٍت مر�شوفٍة ذ�ت معاٍن خاوية.
وفي هذ� �لمقال �شاأعر�س بع�س ما �أورده �بن حبيب �لبغد�دي، 
و�أعلِّق عليه تعليقات ي�شيرة، تك�شف بع�س �لجو�نب عن هذه �لعادة 

�الجتماعية �للغوية.
بن ها�شم  ِلب  �لمطَّ عبد  يقوله  كان  ما  �بن حبيب  �أورده  فمّما 

)1( م�سند اأحمد، رقم: 24٨54.
)2(  المنمق في اأخبار قري�ص. تحقيق: خور�سيد اأحمد، عالم الكتب، بيروت، ط1، 19٨5، �ص: 

.353-346
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َجز[: ر�ر، فقال في تزفينه ]من �لرَّ بير �أخوه �شِ نهم �لزُّ ن زفَّ وممَّ
َظّنــي بمّيـــاٍس ِضــراٍر َخْيُر َظّنْ

َمـْن أْن َيْشَترْي الَحْمَد بَأْغالِء الثَّ
َمـــْن َيْنَحُر لأَلْضيــاِف َرّبـــاِت السِّ
ْن ذي َيـــَزٍن وذي َجــَدْن َأْشَرُف مـِ

الأخيه  ذكر  مما  �لمعنى  في  قريبًة  كلماٍت  تزفينه  في  فذكر 
وو�شفه  �ل�شجاعة،  رمز  �الأ�شد  وهو  بالميَّا�س  ف�شبَّهه  �لعبا�س، 
فتيان قري�س  �أكثر  �أن �شر�ًر� كان من  ُذكر  و�لكرم. وقد  خاء  بال�شَّ

ر، ولم ُيعقِّب. جمااًل و�شخاًء، �إال �أنه لم ُيعمَّ
]من  تزفينها  في  فقال  باعة،  �شُ �ْبنته  بير  �لزُّ نهم  زفَّ ن  وممَّ

َجز[: �لرَّ
ـــــــــذا ُضبــــاعـــــــــــــــْه يــــــا َحبَّ
ُمْكــــــَرمـــــــــــــــٌة ُمـــــطــــــاعـــــْه
ال َتْســــــــــــــــِرُق الِبضـــــاَعـــــــــْه
ال َتــــــــْعـــــــِرُف الَخــــــالعـــــــــْه

فاأثنى على �بنته، وذكر �أنها ُمكرمة في �أهلها ومطاعة، ال ُيَردُّ 

وال ِبُطــــْخـــــُروٍر وال َســـــــــــؤوْم
ْهـــٍر ِبـــــِه َزعيـــــْم ـِ َصْخُر َبِني فــ
ــــنَّ وال َيخيـــــْم ال ُيْخـِلـــُف الظَّ

�َشب، و�أنه ُمحبَّب في  �لنَّ �لِعْرق �شريف  فقد و�شفته باأنه كريم 
ف بالِحْلم، وقد كان م�شرب �لمثل بذلك لما َكِبر، ونفت  �أهله، ويتَّ�شِ
ُطْخروًر�، وهو  �أن يكون  لئيًما، ونفت  بذيًئا  �أن يكون فاح�ًشا  عنه 
ا: ُطحرور بالحاء، ونفت �أن  �ل�شعيف �لذي لي�س بَجْلد، وُيقال �أي�شً
زوَجها  �أنَّ  ذكرت  ثم  منه،  ُيطَلب  مما  ي�شجر  �ل�شاآمة  كثير  يكون 
�شاأة، و�أنه لن  �أبا �شفيان �شخَر بَن حرب كفيٌل به �أن ين�شاأ هذه �لنَّ
ي�شد  لم  �إن  ثِكْلُته  ا:  �أي�شً �بنها  في  تقول  وكانت  به،  ظنَّها  ُيخيِّب 
�لعرب قاطبًة. وقد وقع ما تمنَّت، فقد ذكر �بن �شعد في �لطبقات))) 
�أنه َلّما ولَّى عمُر بن �لخّطاب - يزيَد بن �أبي �شفيان - ما واّله ِمن 
�ل�شام خرج �إليه معاوية، فقال �أبو �شفيان لهند: كيف ر�أيِت؟ �شار 
�بُنك تابًعا البني. ويزيد �بن زوجة �أخرى الأبي �شفيان هي زينب 
�لِكنانية. فقالت هند: �إن ��شطرَب حبُل �لعرب ف�شتعلم �أين يقع �بنك 
مما يكون فيه �بني. وبعد ُمدَّة مات يزيد في طاعون َعمو��س، فولَّى 
�إليه  �آلت  �ل�ّشام، ثم بعد نحو ع�شرين �شنة  ُعَمُر بعَده معاويَة على 

�لخالفة ف�شاَد �لعرَب قاطبًة.
ِلب - وهو �أكبر �أعمام  بيَر بن عبد �لمطَّ ُثمَّ ذكر �بُن حبيب �أنَّ �لزُّ
ن غير و�حد من �أقاربه، منهم �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقد روي  �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص زفَّ
َبير في  ، فاأقعَده �لزُّ بيِر وهو �شبٌيّ ه �لزُّ �أن �لنبّي ملسو هيلع هللا ىلص دخَل على عمِّ

َجز[: ِحْجِره وقال ]من �لرَّ

ــــــــــَد ْبــَن َعْبــــــــــــــَدِم محـــــمَّ
ِعـــْشـــــــَت ِبَعْيـــــــــٍش َأْنــــَعـــــِم
وَدْوَلـــــــــــــــٍة وَمْغـــــَنــــــــــــــــــٍم
فـــــــي َفــــْرِع ِعــــــــــــزِّ َأْسَنـــــــِم
ــــــــــــــــــِم ٍم ُمـــــعــظَّ ُمَكـــــــــــــــرَّ
ُيْغنيـــــَك َعـــــــْن ُكــــلِّ الَعـــــــــِم
ــــــــــى َتْهـــــَرِم وِعـــــــــْشــــَت َحتَّ

ِلب، فالنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص و�إن كان قد عا�س  بير بن عبد �لمطَّ و�شدق �لزُّ

)4( الطبقات الكبرى، مكتبة الخانجي )23/6(. وانظر: البداية والنهاية، دار هجر 
.)39٨/11(

َل حياته يتيًما، ثم لقي من �الأذى ما لقي في �أول دعوته، �إال �أنه  �أوَّ
عا�س بعد ذلك في دولة ومغَنٍم، في كَنَف �الأن�شار، �لذين �أغَنوه عن 
ًما  ًما ُمَعظَّ ، ون�شروه باأمو�لهم و�أنف�شهم، فعا�س بينهم ُمَكرَّ كلِّ عمٍّ

منيًعا.
]من  تزفينه  في  فقال  �لعبَّا�س،  �أخ��وه  َبير  �لزُّ نهم  زفَّ ن  وممَّ

َجز[: �لرَّ
إنَّ أخي العّباَس َعـــــفٌّ ذو َكـــَرْم
فيِه َعِن الَعْوراِء إْن قيلَت َصــَمْم
َمــْم َيْرتاُح ِللَمْجِد ويوفـــي ِبالذِّ
ِبْم وَيْنَحُر الَكْوماَء في الَيْوِم الشَّ

َأْكــِرْم بَأْعراِقَك ِمْن خـــاٍل وَعــّمْ

�لتي  �لمجال�س  يتنزَّه عن  كريم،  باأنه عفيف  �لعّبا�َس  فو�شَف 
ُتذكر فيه �لم�شاوئ، و�إنما تميل نف�شه �إلى ما ُيَحقِّق له مجَده وِرفعَة 
مكانته، وهو وفيٌّ بالعهد، ويجود بما عنده �إذ� ��شتدت �الأزمة وقلَّ 
�لباذلون، وهو كريم �لِعرق و�لن�شب من جهة �أبيه و�أمه. ولما َكِبر 

بير.   �لعّبا�س كان على َوْفق ما ذكر �لزُّ

للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، تمنَّت �أن ي�شوَدهم وي�شود غيَرهم، في �لح�َشب �لِعدِّ؛ �أي: 
�لقديم، وفي َبْذل �لَوفر؛ �أي: في �لجود و�لكرم، وقد �شادهم في �شيء 
من ذلك، و�شادهم في �شيٍء �أعظَم منه وهو �لعلم، فقد دعا له �لنبي 
اأويَل)))«، فا�شتجاب  ْهُه  في  �لدِّين، وعلِّْمه �لتَّ ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »�للهمَّ  َفقِّ
ة في �لفقه وفي تف�شير  َحْبَر �الأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص فكان �بُن عّبا�س  �هلل لنبيِّه 
�لقر�آن، �إ�شافة �إلى علمه �لو��شع ب�شعر �لعرب و�أخبارهم، و�شاد في 
ا �شاحب ر�أي �شديد، فكان عمر بن  ذلك ِفْهًر� وغير ِفْهٍر، وكان �أي�شً

ُ يطلب ر�أيه، وُيقرِّبه منه، وُيجل�شه في مجل�شه وهو  �لخطاب 
�شابٌّ مع �الأ�شياخ وذوي �لر�أي.

ِلب  ومّما �أورده �بُن حبيب ما كانت تقوله �شفيَّة بنُت عبد �لمطَّ
َجز[: َبير بَن �لعّو�م ]من �لرَّ ن �بَنها �لزُّ وهي تزفِّ

وَأبيــَك َزْبـــٌر مـــا ِبِنْكــٍس َأْحَمْق
ــُه َصــْقـــٌر َكـــريـــٌم ُمــْعـــِرْق لكنَّ
حامي الَحقيِق ماِجٌد ذو ِمْصَدْق
وَيْضِرُب الَكْبَش َسـواَء الـَمْفــِرْق
وَلْيــَس بـالوانـــي وال باأَلْخـــَرْق

َبير ب�شفات �لرُّجولة  ف�شفية في هذه �الأبيات َمَدحت �بَنها �لزُّ
هامِة، وبد�أت مدحها باأن نفت عنه �أن يكون ِنْك�ًشا؛ �أي: �شعيًفا  و�ل�شَّ
قر،  كال�شَّ �ُشجاع  ه  باأنَّ و�شفته  ثم  �أحمَق،  يكون  �أن  ونفت  جباًنا، 
و�أنه  �َشب،  �لنَّ عريق  �أي:  ُمْعِرق؛  كريم  و�أنه  �ال�شتعارة،  �شبيل  على 
ذو  رف  �ل�شَّ َنبيل  ماجد  و�أنه  يحمَيه،  �أن  عليه  َيِحقُّ  ما  ُكلَّ  يحمي 
َدق؛ �أي: �شادق فيما ينوي فعله، و�أنه �شجاع مقد�م في �لحرب  ِم�شْ
ر�أ�شه  �أمِّ  في  �شربًة  وَبَطُلهم-  �شيُِّدهم  -وهو  �لقوم  كب�س  ي�شرب 
فُت�شقطه، وختمت كالَمها باأن نفت �أن يكون ُمَتو�نًيا عن َتْلبية ما 
ُيطلب منه، ونفت �أن يكون �أخرَق ال ُيح�شن تدبير �أموره. فلما كبر 

ه له وغر�شتها فيه. �لزبير كان على َوفق �ل�شفات �لتي تمنَّتها �أمُّ
وهي  عتبة  بنت  هند  تقوله  كانت  ما  حبيب  �بُن  �أورده  ومّما 

َجز[: ن �بَنها معاوية بن �أبي �شفيان ]من �لرَّ تزفِّ
إنَّ ُبَنـــــيَّ ُمـــْعــــــِرٌق َكـــريــــــــْم
ـــٌب فــــي َأْهِلـــــِه َحليـــــْم ُمَحـــبَّ
َلْيــــــَس ِبـَفّحـــــــاٍش وال َلئيـــــْم

)3(  م�سند اأحمد، رقم: 2397.
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يف األدب والنقد

َجز[: بن �أبي طالب  وتدعو له ]من �لرَّ

ُأعيــــــــــــــُذُه بالــواِحـــــــــــــــِد
ِمــــــْن َعْيــــِن ُكــــلِّ حـــــــاِســــِد
قــــائِمــــِهـــــْم والقــــــاِعـــــــــــِد
صـــــــاِدِرِهــــــــــــْم والـــــــــــوارِد
ِد ـِ ُمســــِلِمـــــِهـــــْم والجـــــاحـــــ
َمولــــــــــــوِدِهــــــْم والــــــــــواِلِد

فدعت لودها في تزفينها �أن يحفظه �هلل من كلِّ �شرٍّ ومن َح�َشد 
كلِّ حا�شٍد.

وبعد هذ� �لعر�س لبع�س ما �أورده �بن حبيب في تزفين قري�س 
ه  ْزفين �أنَّ ة لما كان يقال في ذلك �لتَّ مة �لعامَّ �أوالَدها يظهر �أن �ل�شِّ
مجزوء  على  �لغالب  في  منظومة  �َشْهلة  َعْذبة  كلمات  من  موؤلٌَّف 
َجز �أو م�شطوره؛ �إذ �لنَّظم على �لرَّجز مي�شور، ولي�شهل حفُظ هذه  �لرَّ
معانَي  تحِمل  �لكلمات  هذه  �إنَّ  ثمَّ  وغناوؤها،  وتلحيُنها  �لكلمات 
فين�شاأ  �شماُعه،  �لطفل  على  يتكرَّر  مما  لتكون  غالبها؛  �شامية في 
عليها، وفي علم �لنف�س ُيذَكر �أنَّ ما ي�شمعه �لطفل في مر�حل عمره 
وهذ�  �شمعه،  على  يتكرَّر  ما  ة  خا�شَّ �شخ�شيَّته،  في  يوؤثِّر  �الأول��ى 

يظهر بجالء في �الأمثلة �لمتقدِّمة.

ا. ولم يخيِّب �هلُل ظنَّها، فقد كان عثمان ُ كما ظنَّت،  يخرَّ �أر�شً
و�أخباره في ذلك �أ�شهر من �أن ُتذكر.

عامر  بنت  �شباعة  تقوله  كانت  ما  حبيب  �بُن  �أروده  ومما 
َجز[: ن �بَنها �شلمة بن ه�شام بن �لمغيرة ]من �لرَّ ة وهي ُتَزفِّ �لُق�َشْيريَّ

رى ِهشـــــاُم َنَمــى ِبــــِه إلـــــى الذُّ
ـراُم ـِ ِقـــْدًمــــــا وآبـــــــاٌء َلــــــُه كــــ
َجحـــاِجــــٌح َخــــضـــاِرٌم ِعظـــــاُم
ــظـــــاُم ِمْن آِل َمْخـــزوٍم ُهـــــُم النِّ

�الأبيات  هذه  في  �����������ناُمفهي  و�ل�شَّ و�له���������اَمُة  �لَف�����������ْرُع 
يكون  �أن  في  �شبًبا  كانو�  �لذين  زوجها  و�أهل  زوجها  على  ُتثنى 
�بُنها ذ� ن�شب �شريف عريق، وو�شفتهم باأنهن جحاجح خ�شارم؛ 
رجاحة  على  يدل  وهذ�  و�لبذل،  �لعطاء  �إلى  ي�شارعون  �أ�شياد  �أي: 
�أهله وتقديَر مكانتهم و�العتر�َف  �بِنها ُحبَّ  �إذ غر�شت في  عقلها؛ 
من  وكان  و�شهامة،  مروءة  ذ�  كِبَر  لما  �بُنها  كان  وقد  بف�شلهم. 

�ل�شّباقين �إلى �الإ�شالم. 
كان  ما  �لتَّزفين  في  يقاُل  كان  مّما  حبيب  �بن  �أورده  ومّما 
فيه �أدعيٌة لحفظ �ل�شبي، ومن ذلك ما كانت تقوله �أم حبيب بنت 
َعِديٍّ  ُمْطِعم بن  بن  ُجَبيَر  �بَنِتها  �بَن  ُن  تزفِّ �أمية وهي  بن  �لعا�س 

َجز[:  ]من �لرَّ
ــْه ِريَّ اْحَفْظ ُجَبْيًرا َربِّ فــــي السَّ
ـــْه َدّنــــي َمْقـــَعـــًدا َشِقيَّ ـِ ال ُتْقعــ
ــــْه وباِرَكــــــْن يـــــــاَربِّ فــــي ُبَنيَّ

َجز[: ا ]من �لرَّ وكانت تقول �أي�شً

اْحَفْظ ُجَبْيًرا ِمْن ُسيوِف فـــارْس
َبْنـــــُه عــــاِرَض الَوســـــاِوْس وَجنِّ
واْحَفْظُه ِمْن ُكلِّ َزحيــٍر حــــاِدْس
َنــــْن َربِّ ِبـــــِه الَمجـــــاِلــــْس وَزيِّ

�إذ� خا�س حرًبا، و�أن  �هلُل جبيًر�  �أن يحفَظ  فدعت في تزفينها 
َزحير  كل  من  يحفظه  و�أن  �لو�شاو�س،  يجنِّبه  و�أن  فيه،  يبارك 
يطاأ  �ل��ذي  و�لحاد�س  �لبطن،  ي�شيب  مر�س  و�لزَّحير  حاد�س، 
ُيقعده  مر�س  كل  من  �هلل  يحفظه  �أن  وق�شدها   ، �الأر���سَ بال�شيء 
�أن يكون جبيٌر زينَة �لمجال�س، باأن  ا  �أي�شً ا، ودعت  �أر�شً ويطرحه 
مجال�س  زينة  ليكون  �لعقل  ورجاحة  �لرجولة  �شفات  في  تكتمل 

�لرجال، وقد وقع لجبير ذلك حين كِبَر.
ومما �أورده �بن حبيب مّما قيل في �لتَّزفين بعد �الإ�شالم قوُل 
ُن �بَنها �لعبا�س بن علي  �أم �لبنين بنت حز�م بن خالد �لوحيدية ُتَزفِّ

َطَلُبها، على خالف ما كان يقع من بع�س �لعرب قبل �الإ�شالم في 
د، ثم ذكر نز�هَتها عن �أن تاأخذ ما لي�س  بناتهم من �الإهانة �أو �لَو�أْ
تها عن �أن تفعل ما يخد�س بحيائها، وقد كانت لما كِبرت  لها، وعفَّ
م بها �أبوها خيًر�، وبهذه �الأخالق تحلَّت، فن�شاأت  كما ذكَر، فقد تو�شَّ

على حب �لف�شيلة، وكانت من �ل�شّباقين �إلى �الإ�شالم.
عبد  بنت  حكيم  �أمُّ  تقوله  كانت  ما  حبيب  �ب��ُن  �أروده  ومما 

َجز[:  ن �بَن �بَنِتها عثماَن بن عفان ]من �لرَّ ِلب وهي تزفِّ �لمطَّ

َظّنــــــي ِبـــــِه ِصـــــــــْدٌق وِبــــــــّرْ
ْر ـِ يــــَأُمـــــــــــــــُرُه وَيــــْأَتـــمــــــــــــ
ْن ِفْتَيــــــٍة بيــــــٍض ُصُبـــــــْر ـِ مــــــ
ُبـــــــْر َيْحـمــــوَن عــــــــْوراِت الـــدُّ
ِعـــــــْر وَيــــْضــــــِرُب الَكْبــــــَش النَّ

ـــــــى َيِخــــــــــّرْ َيْضــــــِرُبـــــُه َحتَّ
ِبــــُكــــلِّ َمْصـــــقـــــــــوٍل َهِبـــــــــر

يقول  ممن  يكَبر  حين  يكون  �أن  بحفيدها  تظنُّ  �أنها  فذكرت 
ممن  يكون  و�أن  به،  وياأمر  �لبرَّ  يفعل  وممن  به،  وياأمر  �ل�شدق 
يحفظ �لعور�ت، و�أن يكون ِمْقد�ًما �شجاًعا في �لحرب، ي�شرب كب�س 
�س  لُيحمِّ �لمعركة  �أر�س  في  ي�شيح  �لذي  َبَطلهم  ِعر، وهو  �لنَّ �لقوم 
ب�شيف م�شقول قاطع حتى  �إليه، ي�شربه  �لُخ�شوم  قومه وليجلب 
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محـــمــد االأميــن ال�شـمـاللــي                                                    
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بمناسبة إصدار باكورة المعجم التاريخي للغة العربية

الَمحاِمِد  �َشماِء  فــي  َتْم�شي  ــَن  ْيـ اأ ــى  ل اإ
ــٌة ِمـــْن َبـــْعـــِد هـــذا َتــروُمــهــا  ــاي ــْل غ ــ َوَهـ
َطـــَوْت  اإذا  ــوِك  ــل ــُم ال ِهـــّمـــات  اإنَّ  بــلــى 
ـــَر دوَنـــــُه  ــشَ ــاٍز َتـــقـــا�ـ ــ ــج ــ ــاإن ــ َهــنــيــًئــا ِب
ــْت »ِبــتــاِجــهــا«  ــلَّ ــَج ــا َت ــي ْن ــدُّ ــاِرقــُة ال ــ�ــش َف
ــًة  ــَغ ــْب ــشِ � ــّثـــقـــاَفـــَة  الـ اإال  ــا  ــه ل اأبـــيـــَت 
مًدى  َعــْن  الّتَخلَُّف  اِد  لل�شّ َتــْر�ــَس  ولــم 
ــَخــْت  َوَكــْيــَف وَمــْغــنــاهــا االأ�ــشــيــُل َتــر�ــشَّ
ــِه  ــوِل ــْن اأُ�ــش ــرٌع َلــهــا َعـ ــ َوَلــــْم َيــنــقــِطــْع َف
ــْكــَره  ــُطــُر �ــشُ فـــذا ُمــعــجــُم الــتــاريــخ َيــ�ــشْ
ـــاًل  ــُد الـــبـــيـــاَن الـــَيـــْعـــُربـــّي ُمـــوؤ�ـــشَّ ــي ــع ُي
ــاَدًة فــي َجماِلها  ــ فــيــِه غ ــاَد  الــ�ــشّ َنـــرى 
ــِم َقـــــْدُرُه  ــاِج ــع ــَم ـــوِح ال ــشُ َد فــي �ـ ــرَّ ــفـ َتـ
ــَراِن ُمــفــهــِر�ــٌس  ــ ــُق ــ ــاِظ ال ــ ــف ــ فــفــيــِه اِلأل
ــٌن  ــاِظ الــحــديــث ُمــ�ــشــمَّ ــفـ وِفـــهـــِر�ـــُس األـ
ــهــا  ــواِت ــَب اإلــــى ُلـــغـــِة االأ�ـــشـــعـــار فـــي �ــشَ
َمــ�ــشــاِرَب َع�شِرنا  ــاوَر االأْعــ�ــشــى  ِبـــِه جـ
ُيجيُبُه  ــَر  بــِمــ�ــشْ الــَمــْعــنــى  �ــشــاِهــُد  وذا 
ــعــمــري َلــهــذا الـــيـــوُم ِعــيــُد ُعـــروَبـــٍة  َل
فــلــو مــتــنــبــي الــ�ــشــعــِر عـــــاَد لــ�ــشــّرُه

 وقــد ُجـــزَت غــايــاِت الــكــراِم االأمــاجــِد
ــْرِب َفـــْوَق الــفــراِقــِد ــُع ــاأَن ال ــَتــْرفــَع �ــش  ِل
ــِد ــلَّ را�ــشِ ــا اأَْعـــَجـــَزْت ك ــرّي ــاَط الــثُّ ــن  َم
الَق�شاِئِد َبــديــع  فــي  الَمعاني  ــديــُع  َب  
الخرائِد َبْيَن  الُعْرِب«  »ِل�شاِن  َعرو�َس   
ــِد ــَن اأْكـــــرَم والـ ــْع ــّل ــَت ال ــ ــْي ــ  َوُدْمــــــَت اأََب
ــلُّ الــلُّــغــاِت الــّتــواِلــِد ــ ــِه ُك ــ  َتـــبـــاَرْت ِب
ــِجــبــاِل الـــّرواِكـــِد ــا كــال ــروًنـ ــراُه ُقـ ــ  ُعـ
ُلــِد ــوا بــالــتَّ و  اأ ِبالّت�ْشقيِق  ــاَق  �ــش َوال   
خالِد ــوِر  ــنُّ ال ــن  ِم ــْفــٍر  �ــشِ فــي  ل�ُشْلطاَن   
�شواِهـِد ِمــن  اللُّغى  ُكــْتــُب  لْت  �شجَّ ِبما   
ــِد والــَقــالِئ ــرى  ــُب ال فــي  َدالاًل  َتمي�ُس   
ــِد ــواِئـ ــَفـ ــا نــــاَل ِمـــن ِمـــيـــزاِتـــه والـ ــم  ِب
ُمجاِهِد و  اأ ــدى  ــُه ال َحــْبــر  عــن  ُر  يَف�شَّ  
ــات الــمــ�ــشــانــِد ــهـ  ِبـــه وفــــَق مـــا فـــي اأمـ
ِد الَمقا�شِ بــيــاَن  ــازوا  لـــى حـ االأُ ــِر  ــْث وَن  
المعاهِد عتيِق  فــي  �َشوقي  جــال  كما   
ــاآمــي ِبــ�ــشــاهــِد ــاُه الــ�ــشَّ ــن ــْع ــْحــويــر َم ــَت  ِب
ــُد َفـــخـــٍر َبــــذَّ كـــلَّ الــمــ�ــشــاهــد ــه ــش ــ�  وَم
ــُل الـــعـــوائـــِد ــي ــم ــاٍن ج ــط ــل ــش بـــــــدارِة �
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َحديُث الُعيوِن في ِشعِر الُعميان
ــاٌر بـُن ُبــرٍد أْنمـوذًجــا( ِ )َبـــشَّ

د. عبد الحليم عبد اهلل

�أحبَّها  َحو�رَء  فتاٍة  في  قوُلُه  َذِلَك  ومن  ِبها،  ُل  َيتغزَّ �أو  ُيِحبُّ  �لَّتي 
فاأن�َشْتُه َليَلُه َحتَّى �أنكَرُه. َيقوُل: 

يا َليَلتــــي َتـــزداُد ُنكـــرا
ِمن ُحبِّ َمـن َأحَببـــُت ِبكـــرا

َحوراُء ِإْن َنَظــَرت ِإَليـــَك
 َسَقتــَك ِبالَعيَنيِن َخــــمــرا

َوكـــأنَّ َرجـــَع َحــديِثـهـــا
ياِض ُكسيــَن َزهــرا ِقَطُع الِرّ

َوكـــــأنَّ َتحـــَت ِلسـاِنــهـــا
هاروَت َينُفـُث فيـــِه ِسحـــرا

َوَتخاُل ما َجَمَعت َعَليـــِه
 ِثياَبهــا َذَهـــًبــــا َوِعــطــــرا

ـــرا ـهــــا َبــــرُد الــَشّ َوَكــَأنَّ
ِب َصفا َوواَفَق ِمـنـَك ِفــطــرا

ــــــــٌة ــــــــٌة ِإنـــِسيَّ يَّ ِجـــــنِّ
َأو َبيــــــَن ذاَك َأَجـــــلُّ َأمـــرا

اعِر عريُف بالشَّ التَّ
اعِر َفهَو ِمَن �لَم�شهوريَن �لَّذيَن ال �أح�َشُب  لْن �أُطيَل �لتَّعريَف بال�شَّ
�لجِوّ  �إلماحٌة �َشريعٌة للدُّخوِل في  �أبًد�، لكنَّها  ِبِه  َي�شَمَعْ  لْم  �أحًد�  �أنَّ 
ِباأبي  ُكنَِّي   ، �لعقيليُّ ُبرِد بِن يرجوَخ  بُن  اٌر  َب�شَّ اعُر هو  ، فال�شَّ �لعامِّ
ِث، وقيَل: �إنَّ ِمن �أجد�ِدِه َمن كانو� ُملوَك  ُب بالُمرعِّ ُمعاٍذ، وكاَن ُيلقَّ
اٌر َيفتخُر ِبَن�شِبِه في َغيِر َمو�شٍع ِمْن ِديو�نِه. �لفر�ِس، وِلَذِلَك كاَن َب�شَّ

ِل �لِهجريِّ �َشنَة 9٦ ه�  ِة �لَقرِن �الأوَّ اٌر بُن ُبرٍد في ِنهايَّ ُوِلَد َب�شَّ
ِة �لَب�شرِة، وَن�شاأَ وَتعلََّم فيها، و��شُتِهَر �ِشعُرُه  ِعنَد َبني عقيٍل في باديَّ
َبغد�َد  �إلى  و�نتَقَل  ًة،  مدَّ �لبالِد  في  َل  وَتنقَّ ًة،  مدَّ �َن  َحرَّ �َشَكَن  فيها، 

َي فيها.  وُتوفِّ
خَم �لِج�شِم، َعظيَم �لوجِه،  �أْعمى، طوياًل، �شَ كاَن َدميَم �لِخلقِة، 
�لَعمى،  قبيَح  فكاَن  �أحمُر،  لحٌم  اُهما  َتغ�شَّ وَقْد  �لَعينيِن،  جاحَظ 
ِرَب ِبِه �لَمثُل ِلقباحِة عينيِه، فقالو�: »َكعيِن  َمجدوَر �لوجِه، َحتَّى �شُ

اِر بِن ُبرٍد«.  َب�شَّ
ُه كاَن َياأتي ِب�شعٍر  اًر� ُوِلَد �أكَمَه، �أْي: ُوِلَد �أعمى �إاّل �أنَّ وَمَع �أنَّ َب�شَّ
لكثرة ما فيه ما �شوٍر  �أعمى،  باأن �شاحبه  �ل�ّشاَمَع  َمَعُه  َي�شعُر  ال 
وُر  �ل�شُّ َهِذِه  َتغلَب  �أْن  في  �لَعجِب  ُكلُّ  َذِلَك  وفي  ٍة،  وحركيَّ ٍة  َب�شريَّ

على �ِشعِرِه..
ُل:  ُب �إلى ثالِث �ُشعٍب. �الأوَّ اٍر َيت�شعَّ وَحديُث �لُعيوِن في �ِشعِر َب�شَّ
َعيَني  َعن  َحديُثه  و�لثَّاني:  وِفتنِتها،  ُيحبُّ  َمْن  َعيَني  َعن  حديُثُه 
الُث: َحديُثه َعن َعيَنيِه و�ْن�ِشد�ِهِهما ِبما َترياِن. قباِء. و�لثَّ �لُعّذ�ِل و�لرُّ

ُل: ُعيوُن الَمحبوِب. الَحديُث األوَّ
فيِه  َيخلُع  ما  �أْكثَر  وما  اٍر!  َب�شَّ �ِشعِر  في  �لَحديَث  هذ�  �أْكثَر  ما 
ُل  َيتغزَّ �لَّتي  �لَمر�أِة  على  ِة  و�لَحركيَّ ِة  �لَب�شريَّ وِر  �ل�شُّ ِمَن  �لَكثيَر 
ُر  حا�شِ ُه  ِباأنَّ ِليقنَعنا  ُرّبما-   - ِبالقليلِة  َلي�شْت  َتفا�شيَل  َمَع  ِبها! 
ني ال �أ�شكُّ لوهلٍة ِبغلبِة هذ� �لجاِنِب في  ِة في ُكلِّ َوقٍت، و�إنَّ �لَب�شريَّ
�لتَّعوي�ِس  ِمَن  نوًعا  َذِلَك  وَيغدو  �لَب�شِر،  ِلِنعمِة  َفقِدِه  ِب�شبِب  �ِشعِرِه 

�شعوريِّ َعِن �لَمفقوِد.  �لالَّ
ُل ما ُيطالُعنا في َهذ� �لَحديِث َحديُثُه َعْن َحوِر ُعيوِن �لَمر�أِة  و�أوَّ

ب�شار بن برد 
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َل َمجـنـــوٍن ِبجـــاريــــٍة ما ُكنُت أوَّ
ُه والَمــرُء ِصـنـديـــُد  هْت ُلبَّ َتسفَّ

وَم ُأذٌن َغـيـُر سـاِمـَعـٍة َأْغـرى ِبِه الَلّ
َوَأحـَوُر الَعـيـِن فـي ِسـمـَطـيـِن ِرعـديــُد

وكقوِلِه:
ما أقَسَمْت َعينــي ُتســـــالُمـــُه  َكأنَّ

ى َترى َأْحَوَر الَعْينْيِن ِفي الجــــاِدي  َحتَّ
وكقوِلِه:

َحْوَراَء َكاَنْت َهوى َنْفِسي ُوُمْنَيَتَهــا
هــــُر ِمــــن ُلقياِنـهـــا أَمدا  َب الدَّ لــــو قرَّ

ـــُم َمْحـــُمـــواًل ِجَنـــاَزُتـــُه َوَلْو ُتَكلِّ
َقْد ماَت ِباألمِس أو َترثـــي َلـــُه َخلـــدا 

ى ِحيَن َيْذُكُرَهــا َفالَقْلُب َصبٌّ ُمَعّنً
ــهـدا  والَعيُن َعبرى ُتقاسي الَهـــمَّ والسَّ

ُم ـِ كـــ ما إْن رأيُت َكَمشـــــعــوٍف بحبِّ
َيْبقــى َوال ِمْثَلُكـــــْم َيْعــَتلُّ لــــْو َرَقـــَدا 

وفي َهذ� �لَحديِث ال ُيمكُننا �أْن َنغ�سَّ �لَب�شَر َعن ِفتنِة �لُعيوِن، 

�الأبياِت َوجْدناها �حتَوْت  َهِذِه  ِعنَد  َوقْفنا في ُعجالٍة  فاإذ� ما 
ٍة  و�شّميَّ ٍة  وحركيَّ ٍة  لونيَّ َوٍر  �شُ بيَن  ما َ ُمتنوِّعًة  ُمختلفًة  �شوًر� 
ها حو�رُء- و�لَحوُر  َل ما ُيطاِلُعنا و�شُفُه َلها باأنَّ ٍة، وَلعَلّ �أوَّ و�شْمعيَّ
ها و�شو�ُدها-  في �للُّغِة �لَبيا�ُس، وَحوَرِت  �لَعيُن حَوًر�: ��ْشَتدَّ بيا�شُ
فيِه،  وفتِكها  َنظر�ِتها  ِل�شحِر  َخمًر�  ِبعيَنيها  �َشقْتُه  �إليِه  َنظَرْت  �إذ� 
ورُة فَح�شُب، بْل ُتطالُعنا  فَي�شَكُر وَيذهُل َعّما َحوَلُه، لي�َشْت َهِذِه �ل�شُّ
ورُة �لذَّهِب و�لِعطِر و�الإن�ِس و�لِجِنّ  في َهِذِه �الأبياِت على ق�شِرها �شُ

وزهِر �لرِّيا�ِس وما �إلى َذِلَك.
وُهَو يذكُر َحوَر �لَعيَنيِن في َغيِر َمو�شٍع. كقوِلِه: 

أنــــــا َبـــــــــــــــلٌّ ِبشــــــــــــــــــــاِدٍن 
 أحــــــــــَوِر الَعيــــــِن أْجَيــــــــــدا

وكقوِلِه:
وَذات َدلٍّ َكـــأنَّ البــــدَر ُصـــورُتهـــا 

ي َعميَد الَقلِب َسكرانا  باَتْت تغنِّ
تي في َطْرِفها َحـــــَوٌر  ِإنَّ الُعيوَن الَّ

قتْلَننا ُثمَّ َلـْم ُيْحييـــَن َقتـالنـــا 
وكقوِلِه:

إذا رآها ِنســــاُء الَحـــيِّ ُقلــْن َلــهــــا
 ُسْبحاَن مْن صاَغها ُيْغـــرْقـــَن ِإْطنـابـا

بالُمقوِّماِت  �لُمتَرُع  ُع  �لُمتنوِّ �لَم�شهُد  َذِلَك  َلُه  َبد�  َحيَن  اٌر  فَب�شَّ
ٍة،  ِة، قّدَم فيِه ُح�شَن �لعيَنيِن فالَخدَّيِن فالثَّنايا ِب�شورٍة ب�شريَّ �لِح�شيَّ
�لِم�شِك،  ورُة  �شُ وِهَي  َم�شمومٍة  �أخرى  ٍة  ِح�شيَّ ورٍة  �شُ �إلى  �ْنتقَل  ُثمَّ 
ها  �إنَّ لنا:  فَيقوُل  �لَكَفِل،  �إلى  وَينِزَل  �لَوجِه،  �إلى  �أخرى  ًة  َمرَّ ِلَيطلَع 
ِر �لُمبدِع �ّلذي �َشّكَلها  ورًة َبديعًة ف�ُشبحاَن �لخالِق �لُم�شوِّ جَمَعْت �شُ

و�شاَغها!.
َعْن  ِفيها  َث  َيتحدَّ �أْن  دوَن  ُفر�شًة  ُيفوُِّت  ال  َيكاُد  اًر�  َب�شَّ �إّن  َبْل 
ُج َكماَل ُكلِّ َذِلَك ِبحديِثِه َعْن ُح�شِن ُعيوِنها. وِمْن  َجمال �لَمر�أِة وُيتوِّ

َذِلَك َقوُلُه:
َكـــُمـَلــــْت فــــي الَعْيــــــِن ُحْسـًنـــــا 

يـــــــــــــاِب وجـــــــــمــــــــااًل فـــــــــي الثِّ
ا  عمَّ َف�شاًل  وَجماِلها،  �لُعيوِن  ِبُح�شِن  ِعنَدُه  َيكتِمُل  فالجماُل 

تلب�ُشُه ِمْن ِثياٍب.
ُه ال َيكَتفي ِبو�شِف �لُعيوِن َفَقْط، ِبل ِللُعيوِن ِعنَدُه َحديٌث  َعلى �أنَّ

ال َينَتهي ِب�شهولٍة. َيقوُل:
ثْتِني الُعُيوُن عْنهـا فحالْفــــُت حدَّ

ـــــا  ـــــى أدعـــــو إلــهــــــــي مـكـبَّ  المصلَّ
ِة البْحــــِر كُدعاء الْمكُروِب ِفي ُلجَّ

ْحـــمـــَن رْغًبــــا وَرْهَبـــــا   ُينــــــادي الرَّ
ْكـر عاَء واْستْوجب الشُّ فاْستجاب الدَّ

َ إلــــــــــٌه قـــريـــــــب ازداد قـــــــــربـــــا
�لُعيوَن  َيخ�ُس   - ابقِة  �ل�شَّ �الأبياِت  في  َر�أينا  -َكما  اعُر  فال�شَّ
َعيَنيها  ر�أى  ا  لمَّ ��ُه  �إنَّ �إْذ  َحديَثها،  وَيفهُم  َير�ها  َفكاأّنُه  بالَحديِث 
�هلَل  َيدعو  �لُم�شلَّى  َفحالَف  ِبهما،  وُفِتَن  �ُشِحَر  ِبحديِثها  ثْتُه  وحدَّ

ويبتهُل �إليِه كدعاِء �لَمكروِب. 
َث َعْن ِفتنِة �لَعينيِن وما  وُهَو ال َيْن�شى في ُكِلّ ُمنا�شبٍة �أْن َيتحدَّ
ريًعا فقْلنا َعنُه: �َشهيُد  َتفعُلُه فيِه، َحتَّى �إذ� ما َفتَكْت ِبِه و�أردْتُه �شَ

�ِشحِر  َعن  َث  َيتحدَّ �أْن  دوِن  ِمْن  ُمنا�شبًة  َيترُك  ال  اعِر  بال�شَّ وَكاأنِّي 
�ئي،  َعيَني �لَمحبوبِة ِمن ِجهٍة، و�ِشّدِة تاأثيِرها في عيَنِيِه وَعيَني �لرَّ

وِمْن َذِلَك قوُلُه:
َوَوْجــــــــــــٌه يْشِبـــــــُه الَبــــــــــــْدَر 

ـــــــــــاُج مصــــــــــــوُب   عليـــــــــــــــِه التَّ
وعـيـــٌن تسحـــــــــــُر العـيــــــــــــــَن 

 َوَمـــــــــا ِفـــــي ِسْحــــــــــِرَها ُحــــــــوب
َوَوْحـــــــــــــــٌف َزاَن َمْتَنــــْيـــــــــــــِك 

ـقـــــــــاصيــــــــــــــــُب  وزانـــتــــــــــــُه التَّ
رَّ  وجــــــيـــــٌد يشبـــــــــــُه الـــــــــــدُّ

يـــــــــــــِم ُسلــهـــــــوُب   َكــــــجيــــــِد الرِّ
َوَنـــــــْحـــٌر َبْيــــــــَن ُحــــــَقْيـــــــــــِن 

 َيــــــــِشـــــفُّ الَعــْيــــــَن َمْشــُبـــــــــــوُب 
عليـــــِه الجــــوهــــــُر األخـــضـــــُر 

والَيــــــاُقــــــــــــــــــوُت َمْنــــُصــــــــــــوُب
ُي�شّوُر  َر�شاٍم  �أماَم  ُه  وَكاأنَّ �إاّل  َي�شعُر  ال  �الأبياِت  لَهِذِه  فالقارُئ 
�إلى  َعيَنيها  �إلى  وجِهها  ِمْن  َمحبوبِتِه،  َج�شِد  في  َدقيقًة  َتفا�شيَل 
ِجيِدها  �إلى  َمتَنها،  ُن  ُيزيِّ �ّلذي  �َشعِرها  �إلى  ِبها،  �لَم�شحورِة  عيَنيِه 
�ئَي  �لرَّ ُيذِهُل  �ّلذي  دِرها  �شَ �إلى  �لِغزالِن،  ِجيَد  ُي�شبُه  �لذي  ويِل  �لطَّ

في�شفُّ َب�شَرُه. 
ُه َمَعذوٌر في َهو�ها، َكيَف  ُل في َر�شِم َمحبوبِتِه لُيقنَعنا �أنَّ وُيف�شِّ
ُره ِمن لوحاٍت  ِبما ُي�شوِّ َع�شْقَنها  َر�أيَنها  �إذ�  �لنِّ�شاُء  ال؟ وِهَي َحتَّى 

ِل لوحٍة ِمْنها. َيقوُل: ًة  َيذكُر عيَنيها في �أوَّ َب�شريَّ
ِ َدرُّ فتاٍة مـــْن َبنــــي ُجـــــشــــــٍم  هللَّ

اَبـا  ْيِن والنَّ ما أْحســــَن العْيــــَن والخــدَّ
ِه  ـِ َبدا َلنا َمْنظــٌر ِمْنـها اعَتبـْرُت بـــ

وشاهُد الِمسِك يلقــى األنـَف ما غابــا 
ــا ُصــورًة َعجـًبـا  نْت بالُمحيَّ قْد ُزيِّ

وزاَنـــهـــا َكـــَفــٌل راٍب ومــــــــا عـــابـــــــا 
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يف األدب والنقد

وَجماِلها،  �شاعها  �تِّ في  َوح�شيٍّ  َبقٍر  فُعيوُن  �لُعيوُن  �أّما  و�لَجماِل، 
�َشديِد  ُفوتوغر�فيٍّ  ٍر  ُم�شوِّ ِبَعيَني  َيرى  كاأّنُه  َذِل��َك  ُكلِّ  في  وُهو 

ِة اِلأدقِّ �لُفروِق و�أدنى �لتَّفا�شيِل. �لَح�شا�شيَّ
َوحَدُه  َت�شرُعُه  ال  وَنظر�تهنَّ  اٍر  َب�شَّ َمحبوباِت  َعيَني  �أنَّ  على 
ُب �الأ�شوَد. َيقوُل ُم�شبِّهها ِبالَغز�لِة وُم�شبًها نف�َشُه  َفح�شُب، بل َتغت�شِ

باللَّيِث �لذي ال يْقَوى على �أْن ُيقاوَم ِتلَك �لَغز�لَة �لفاتنَة:
َغـــزالـــٌة َغَصبـــْت َليًثـــا بُمقلِتهــا 

لم أَر كاليـــــوِم َمغصــــوًبا وُمغتِصبــــــا 
ِر َتشبيـًهـا إذا َنزَحـــْت  َتدنو َمَع الذِّ

َحّتى أرى َشْخَصها في الَعْيـــِن ُمْقِترَبـا

قباِء اني: الَحديُث َعْن َعيَني الُعّذاِل والرُّ الحديُث الثَّ

اًر� - َكما �أ�شلْفنا ِمن قبُل- ال ُيفوُِّت ُفر�شًة للحديِث َعِن  �إنَّ َب�شَّ
قباِء  �لرُّ ُعيوِن  َعْن  حديُثُه  �لفر�ِس  َهِذِه  ومن  �ْنَتهَزها،  �إاّل  �لُعيوِن 

�ِل، وِمْن َذِلَك قوُلُه: و�لُعذَّ
ــي َوقْد َرقَدْت َبْت جــاَرِتــي ِمنِّ تعجَّ

ي الُعيوُن وبـــاَت الَهـــمُّ ُمحـَتِشــــدا  عنِّ
ى ِحيَن َيْذُكُرَهـــا َفالَقْلُب َصبٌّ ُمَعّنً

ـَهدا والعيُن َعبرى ُتقاســـي الَهــمَّ والسَّ
َيجعُلُه  ُمْحت�ِشد�،  َيزْل  َلْم  ُه  همَّ َلكنَّ  قباِء،  �لرُّ ُعيوُن  ناَمْت  فقد 
�ألِم  ِمْن  هِد  ِبالعبر�ِت و�لَهمِّ و�ل�شُّ ُيعاني وُيقا�شي فَت�شتجيُب ُعيوُنُه 

�لُحبِّ وَلوعِتِه.
�هلُل  َيطم�َشها  باأْن  َعَليها  وَيدعو  �لُعّذ�ِل،  ُعيوِن  َعْن  ُث  وَيتحدَّ

َطم�ًشا، فَيقوُل:
ـــارقـــــاِت  ليـــــــــَت الُعـــيــــوَن الطَّ

ــــــا الَيــــــــْوم َطــــْمـــســـا  ُطِمـــْسَن َعنَّ
َفَأَصْبـَن مـــــن ُطــــَرِف الحـــِديـــِث

 َلــــــــــَذاَذًة وَخـــرْجـــــــــَن ُمــــْلــســـــــا
الُث: َحديُثُه َعْن َعيَنيِه واْنشداِههما ِبما  الَحديُث الثَّ

َترياِن.

�لَهوى، وَمْن ماَت في ُحبِّ �لنِّ�شاِء �شهيُد. َيقوُل:
وللَخيــِر أسبـــــاٌب وِللعيـــِن ِفتـنــٌة 

ســـاِء َشــهيــــُد  ن ُحـــبِّ النِّ وَمْن ماَت مـِ
ـَهــــا  وبيضاَء ِمكساٍل َكـأنَّ َحــــديثـ

ِإذا أْلِقَيـــــْت ِمْنــــُه الُعُيـــــوُن بــــــــُروُد 
َدعْتني ِبأسباِب الَهوى وَدعوُتــهــــا 

ــفــاِء َجـــديــــُد  َلَيالــَي ِسْربــــــاُل الصَّ
ـَأنَّ ُفــؤاَدهـــا  فجاءْت على خوٍف كـ

َمانـــى َيْرعــــِوي َوَيِحيــــُد َجـنــاُح السُّ
ُه ُيدنيِه ِمَن �الأجِل،  فَجماُل عيَنيها فاتٌن ياأ�شُر قلَبُه، َحتَّى كاأنَّ
فِمْن  �النِتباَه،  َت�شدُّ  ابقِة  �ل�َشّ �الأبياِت  في  َة  �لَب�شريَّ وَر  �ل�شُّ وَلعلَّ 
�إلى  ها،  بيا�شِ �شّدِة  َعْن  َحديِثِه  �إلى  وِفتنِتها،  �لَعيِن  َعِن  َحديِثِه 
تتمّثل  ٍة  �شوتيَّ ب�شورٍة  �آخَر  نوٍع  ِمْن  ِح�ّشّيٍة  ورٍة  �شُ �إلى  �نِتقاِلِه 
في  فوؤ�َدها  فيها  ُي�شّبُه  َحركّيٍة  ِب�شورٍة  َيختُم  ُثمَّ  َحديِثها،  بَجماِل 

مانى �لُمرتِجَفيِن. َخفقاِنِه وخوِفِه ِبجناَحي طائِر �ل�شُّ
�للَّوحاِت  �أفَتُن  �إْذ  اٍر،  َب�شَّ �ِشعِر  في  �لُعيوِن  ِفتنِة  �إلى  وَنرِجُع 
، وما فيِه ِمَن �لِفتنِة  ُل في ِج�شِم َمْن ُيحبُّ اٍر َيتمثَّ ِة لدى َب�شَّ �لب�شريَّ

حِر. َيقوُل: و�الأ�ْشِر و�ل�شِّ
َلـــــْم َتــــَر الَعـْيـــُن لعـيـــٍن ِفـْتَنــــًة 

ِمـْثـَلَهــــا َبْيـــــَن ُجـــَمــــــادى َوَرجــــــْب
فــهـي َعـجــــزاُء إذا مـــــــا أدبــــرْت 

َوِإَذا َمـــــــــــا أْقَبَلــــْت ِفيَهــــــا َقــــَبــــْب 
تيــمْتنــــي بـــقـــــــواٍم خــــرعــــٍب 

وبـــــَدلٍّ َعَجــــــــــــٍب يــا للَعـــــَجــــــْب 
ْمِس َجَلــْت َعْن َوْجِهـَهـــا  ُصــوَرُة الشَّ

َبْعـــَد َعْيَنــــي ُجـــــْؤَذٍر ِفـــي الُمْنَتَقْب 
ـٍَن َكــــْم َرأْيَنـــا ِمْثَلَهــــا ِفــــي َمــــأمــ

هـــــُر عليـــــِه فـــاْنقلــــــْب ـــــَب الدَّ قـلَّ
َلطيٍف  َر�شيٍق  ِبقو�ٍم  ُمقِبلًة،  كاعٌب  ناهٌد  ُمدِبرًة،  َعجز�ُء  فِهَي 
باحِة  و�ل�شَّ �لَو�شاءِة  في  م�ُس  �ل�شَّ ُه  كاأنَّ �لَجماِل،  َعجيِب  وَوج��ٍه 

فِبتُّ ِبِبدٍر َيـــــمـــأُل الَعيــــَن نـــوُرُه 

ِج  عفـــراِن ُمضرَّ َهضيَم الَحشا فـــي الزَّ

هــا إذا أْحرَقْتني الكأُس داويُت َحرَّ

ــــــِج ِبَمثُلوَجـــــٍة ِفــــي َنْظـــــــِم ُدرِّ ُمَفلَّ

ابقيِن ِمْن ِخالِل  َة في �لَبيَتيِن �ل�شَّ وَر �لَب�شريَّ وَلعلَّنا ُنالحُظ �ل�شُّ

َت�شويِرِه �لَبدَر ونوَرُه وَه�شيَم �لَح�شا و�لزَّعفر�َن �لُم�شّرَج و�لَخمرَة 

رَّ �لُمفّلَج. �لَمثلوجَة و�لدُّ

َتع�شُق  ما  و�إنَّ عا�شقٌة،  �لَعيَن  �أنَّ  َمو�شٍع  َغيِر  في  ُيعبُِّر  ولَذِلَك 

في  �الإْعجاُب  َذِلَك  فَي�شتقُرّ  َت��ر�ُه،  ِبما  وُتعجُب  َترى  َبعَدما  �لَعيَن 

�لَقلِب. َيقوُل:

هْل َعلى َعــاِشــٍق َخـــال ِبَحِبـيــــٍب 

في الـــــِتــزاٍم وُقبلـــــٍة ِمــــــْن ُجنــــــاِح 

ـــي  مــــــا ِبالفــــؤاِد والَعيـــــــِن منِّ إنَّ

ُحبُّ َشبعى الِخلخاِل َغـرثــــى الِوشاِح

�إلى  �لِو�شاِح  �إلى  �لِخلخاِل  فِمَن  ٌة،  َب�شريَّ �أكثُرها  ِح�ّشّيٍة  ِب�شَوٍر 

�لَحبيِب و�لِتز�ِم ُمجال�شِتِه �إلى َتمنِّي ُقبَلِتِه.

ُقّرَة  َمحبوَبُه  َيجعَل  باأْن  َعيَنيِه  َعن  اٌر  َب�شَّ به  ُيحدُِّث  ما  �أكثُر 

ِة  يَّ مِّ �ل�شَّ ِة  �لَحركيَّ ِة  �لَب�شريَّ ِة  �لِح�ّشيَّ وِر  �ل�شُّ من  َمزيٍج  في  َعيِنِه، 

ِة. َيقوُل: �لذَّوقيَّ

يـــــِك  ــــي الأسمِّ ة الَعْيـــِن ِإنِّ يا ُقـــرَّ

يـهـــــا وَأْعِنيـــِك  ــــي ِبأْخــــرى أَسمِّ َأْكِنّ

أْخشى َعليِك ِمَن الجاراِت حاِسدًة 

أْو َسْهَم غْيـــراَن يْرِميِنـــي ويــــْرِميــك 

اِس ِريًقا غيَر ُمْخَتِبــٍر  َيا َأطيَب النَّ

إاّل َشــــهــــادَة أْطـــــراِف الَمسـاويـــــِك 

ي فـــي َمنـــازِلنـــا  يا َرحمَة اهلِل ُحلِّ

َحسبي ِبراِئحــِة الِفردوِس ِمـــْن فيــِك 

فِهَي ُقّرُة َعيَنيِه، َيخاُف َعليها ِمن َغيارى �لّنا�ِس ِرجااًل وِن�شاًء 

ور�ئحُة  �هلِل  َرحمُة  �إليِه  بالنِّ�شبِة  وِه��َي  ال؟  َكيَف  َعنها،  فُيكّني 

�لِفردو�ِس و�أْطيُب �لنَّا�ِس ريًقا. 

�ّلذي  �لَحبيِب  اٍر بنوِر  َب�شَّ َتمتلُئ عيُن  ِة  �لَبهيَّ �لطّلِة  ِتلَك  وِبمثِل 

وَء �لَقمِر �لُمكَتمِل. َيقوُل:  ُي�شاهي �شَ
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�أْخرى  و�أحياًنا  �أحياًنا،  �لَعبر�ِت  في�شكُب  �لَهجِر،  وباألِم  بالِفر�ِق 

ُه  ُيغالُبها فُيم�شُكها، وَعز�وؤُه في َذِلَك �أنَّ �لَحبيَب و�إْن َرحَل فاإنَّ حبَّ

ال َينَتهي وال َيرحُل. َيقوُل:

ـــــٌة  أقــوُل والعـيــــُن ِبـــــهـــا َغــــصَّ

 ِمْن َعْبـَرٍة َهاَجــــْت وَلـــــْم َتْســـُكـــــــِب

ــــاُنـــَهـــا  اُر وُســــكَّ ِإْن َتْذَهـــِب الـــــدَّ

َفِإنَّ ما ِفـــي الَقْلــِب َلــــــْم َيــــْذَهـــــــِب

ـَـــــا  نـ ـِ ال َغـــــــــْرَو إاّل َداَر ُسّكـــــــانـــ

بــــــــــرِب  بـُد َمــــــَع الــــرَّ ُتمسي ِبها الرُّ

 َتنتاُبـــهــا ُســـــعــدى وأتـــراُبـــهــــا 

ِفي ِظلِّ َعـْيـــٍش َحـــــاِفــــٍل ُمْعــِجـــــِب

َنف�ِشِه  �إلى  َخال  ما  �إذ�  ُه  وَلكنَّ �الآخ��ِر،  ُح�شوِر  في  َتجّلَد  ورّبما 

ْمُع ِمْن َعيَنيِه ِمدر�ًر�. َيقوُل: عاَدْت َعيناُه �إلى َوظيفِتُهما َتفلََّت �لدَّ

أِئنُّ ِمْنَها ِإلى اأَلْدنــــى ِإَذا ُذِكـــــَرْت 

اِدِه الـــَوِصـــُب  َكما يِئـــنُّ ِإلـــــى ُعــــــــوَّ

فِس ُمحتـضــٌر  ِبجارِة الَبيِت َهمُّ النَّ

ِإَذا َخلــْوُت ومـــــاُء العْيــــِن يْنســِكــــُب

�َشيتهُمُه  َمْن  هناَك  �أَنّ  َعليِه  َيخفى  ال  ُبرٍد  بَن  اَر  َب�شَّ �أّن  على 

عِر، َفَردَّ على �أولئَك  اُه في �ل�شِّ ِب�شدِق عاطفِتِه و�أّنُه لم َيَر ما �أر�نا �إيَّ

وؤيا روؤيا �لَقلِب و�شبيَل �ل�ّشْمِع ِمَن �لَقلِب،  �لُمتخرِّ�شيَن باأنَّ �شبيَل �لرُّ

َفما َيع�شُق �لعا�ِشُق وال َيرى وال َي�شَمُع �إاّل ِمْن َقلِبِه. َيقوُل:

فُقلُت َدعوا َقلبي ِبما اْختاَر وارَتَضى 

بِّ  ُر ذو اللُّ ـِ فِبالَقلــــِب ال ِبالَعيـــِن ُيبصـ

وما ُتبِصُر الَعيناِن في َموضِع الَهوى 

وال َتسَمــُع األذنــاِن إاّل ِمــــَن الَقــلــــِب 

با وما الَحسُن إاّل ُكلُّ ُحسٍن َدعا الصِّ

ـــبِّ َف َبيَن الِعشــِق والَعاشــِق الصَّ  وألَّ

ُه َع�ِشَق ِمْنها ُكلَّ �شيٍء، وهاَم فيها  وَيقوُل في َمو�شٍع �آخَر ِباأنَّ

�لنِّ�شاِء  ُكلِّ  َعن  َرَغَبْت عيُنُه  لَذِلَك  ِة،  بالَجنَّ وَطَمَعُهم  �لُمتَّقيَن  ُهياَم 

�ِشو�ها. َيقوُل:

َعشقُت فاهــا وَعيَنيهـــا وُرؤيَتـهـــا 
ِعشــَق الُمصّليـــــَن جــّنـــاٍت ألبــــــراِر 

سواِن صائـمــٌة  فالَعيُن ِمّني َعِن النِّ
َحّتى َيُكوَن على الَحـــــْوَراِء ِإْفــَطــاِري 

ُه �شوٌم َعن �لنِّ�شاء، بَمَعنى  وُمُه، لكنَّ وُم �شَ فالَعيُن َعيُنُه، و�ل�شَّ
ُه ال ُيطيُق �لنَّظَر �إلى َغيِرها ِمَن �لنِّ�شاِء. �أنَّ

على �أّن َعيَنُه �لَّتي َينظُر ِبها - َكما َيّدعي في �ِشعِرِه - �إلى َمْن 
َلوعِة  لَتخفيِف  �لُبكاِء  �أجِل  ِمن  �أْخرى  �شاعاٍت  َيحتاُجها في  ُيحُبّ 

�لِفر�ِق. َيقوُل:
ي  ْت َمداِمــعـِ َذكْرُت َحبيِبي فاْسَتهلَّ

ــشـواِت  مِع أْشــــغــاٌل َعــــِن النَّ وفي الدَّ
لْقد ُقْلُت ِللَعْيِن الَمِريَضِة ِبالَهــوى 

َأِفيِقــــي َوِإْن َلــــْم َتـْفَعِلــــــي َفــأَســـاِت 
قى  ْيُت نْفِسي َعْن ُعبْيدَة ِبالرُّ وعزَّ

قيــــاِت  ِلَتسلـى ومـــا َتسـلـــى َعــــِن الرُّ
فما َأْعَتبِتني الَعْيُن ِمْن َفْيِض عْبَرٍة

ـَرَعـــوي َقلبــــي إلــــى َدعـــــواِت  وال يـ
ي ألهواهـا وإْن ُكــنـُت كــــاِذًبــــا  وإنِّ

يـــَن َصــالِتـــي ـِ اِلحـ  َفال ُرِفَعْت ِفي الصَّ
َقُه  و�أرَّ َدمَعُه  �أ�شاَل  �لذي   ، �لُحبِّ �ِشوى  َذنٍب  ُكلِّ  ِمْن  َبريٌء  فهو 

وَم. َيقوُل: وَمَنَعُه �لنَّ
َوَما أْذَنـــــــْبــــُت ِمــــــــــْن َذْنـــــــــــٍب 

ـــــي َفـــــمــــا َذْنـــبـــــــــي  ِســـــــــوى ُحبِّ
وَنـــــــــوُم الَعـــــيــــــــِن َممنــــــــــوٌع 

 َوَمــــــــــاُء الَعْيــــــــِن فـــــــي َسْكـــــــــِب 

َتغ�سُّ  اٍر  َب�شَّ َفَعيُن  عاِم،  بالطَّ وَن  َيغ�شّ كانو�  و�إْن  فالنَّا�ُس 

ثّم َيعوُد �إلى َحقيقِتِه )�لعمى( وَيذكُرها في �ِشعِره وَيذُكُر َتاأوياًل 

ُن َعليِه َفْقَد ُعيوِنِه.  َيقوُل: ِة ُيهوِّ َجمياًل َلها، باأنَّ َفقَد �الأحبَّ

قـــالــوا الَعمــــى َمْنظـــــــٌر َقِبيــــٌح 
 ُقْلنـــــا ِبَفــــقـــــدي َلُكــــــــْم َيهــــــــوُن 

َتاهلِل مـــــــا فــــي الِبـــــــالِد َشــــيٌء 
 َتــأســــى علـــى َفــــــْقــــِدِه الُعُيــــــــوُن

اِر بِن ُبرٍد ُنالحُظ َكثافَة  وَبعَد َهِذِه �لرِّحلِة �لُموجزِة في �ِشعِر َب�شَّ
�لَب�شِر  ِلنعمِة  فاقٌد  اًر�  َب�شَّ �أنَّ  ِمْن  �لرَّغِم  فيِه على  ِة  �لَب�شريَّ َوِر  �ل�شّ
اًر� - و�إْن كاَن فاقًد�  َم �أنَّ َب�شَّ ُمنُذ والدِتِه، وَن�شتنِتُج ِمْن ِخالِل ما َتقدَّ
َوُر  للَب�شِر- َرِكَب َمركَب �لنَّق�ِس �لنَّف�شيِّ َفَعّو�َس، وِلَذِلَك جاَءِت �ل�شّ
ُه �أح�َشَن �لتَّعوي�َس،  ُة في �ِشعِرِه َغزيرًة ُمتاأّلقًة، و�لَحقيقُة �أنَّ �لَب�شريَّ

ريَن في �أو�شاِفِه. َف ففاَق �لُمب�شِ وَو�شَ
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ِري َب�شَ َعْن  الَغْيِم  اْنِق�َشاِع  َبْعَد  �َشاَهْدُت 

َطـــَرَقـــْت اإِذا  ــا  ــ ــْراآَه ــ َم ــَح  ــِلـ ــْيـ َمـ اأُ ــا  َمـ ــا  َيـ

ُمُكْم ُمَيمِّ َنى  َي�شْ َهــْل  لَقْلِب  ا َبْهَجَة  َيــا 

�ِشيَرُتُكْم َتــْحــِويــِه  ِبــَمــا  ــا  ُحــبًّ ــِغــْفــُت  �ــشُ

ِئِقَها ا َحد ــي  ِف ِبي  �َشَبا َخ  ــْر ــشَ � ْيُت  َق�شَ

ــٌة ــَع ــَرجَّ ــداٌء ُم ــ ــشْ ــ ــْوَم اأَ� ــَيـ ــُم الـ ــ ــَراُك ــ ِذْك

ــْت َت اَلأَ ْقــَعــٍة  ُر ِفي  ا�ْشَمُكْم  َخَطْطُت  َفَلْو 

ْعِليـــَق َقــْد َكَتَبـا: �ْشَخ َوالتَّ َواْنــُظـــْر َتـــَر النَّ

ِبُكْم َفْهَي  ْغَراِء  الطُّ ِفي  َخــاِرُف  الــزَّ ــا  اأَمَّ

ــُكــْم ــاأَُل َيــ�ــشْ ـــوَل اهلِل  ــشُ َر�ـ ــوِد  ــُوُجـ ــلُّ الـ ُكـ

ِفَتٌن ِبــَنــا  اأَْوَدْت  ــْد  َق ــا�ــِس  الــنَّ ــَرَم  ــ اأَْك ــا  َي

اْخُتِرَقْت  َلَما  ا  َحيًّ ِرَنا  َع�شْ ِفي  ُكْنَت  َلْو 

َقاِطَبًة ــَن  ــي ــِل ْه َواالأَ ْف�ِس  ِبالنَّ ــَك  ــِدي َف اأ

�َشَمـــْوَت َكالَبــْدِر ِفــــي الَعْلَيـــاِء ُمْرَتِفًعـــا

َهَطَلـــْت َمــــا  الَعـــْر�ِس  َلــُه  اإِ َعَلْيَك  لَّى  �شَ

الــَبــاِدي ُح�ْشِنَها  ــي  ِف َطْلَعِتُكْم  َر  ا ــَو ــ ْنـ اأَ

ــًرا ِمـــْن َغـــْيـــِر ِمــيــَعــاِد ــَح ــشَ اأَْطـــَيـــاُفـــَهـــا �

ْوَراِد؟ اأَ َو ــاٍر  ــ َكـ ْذ ــاأَ ــ ِبـ ــْم  ــُك ــْي ــَل َع ــى  ــلَّ �ــشَ

ــاِد ــَنـ ـ ــشْ ــي َمـــْتـــٍن َواإِ�ـ ــِس ِفـ ــ� ــاِئ ــَف ــنَّ ــَن ال ــ ِم

الــَغــاِدي اِئــُح  الــرَّ ِمــْنــَهــا  َي�ْشَبُع  ــَف  ــْي َوَك

اِدي  النَّ ِفي  الَمْطُبوُع  اِعُر  ال�شَّ ِبَها  َي�ْشُدو 

اِد ــُرُف ال�شَّ ــ اأَْحـ ــا  ــْوًق َو�ــشَ ــًوا  ــْب َح اإَِلـــْيـــِه 

ــاِد« ــ ــشَ ــ ــ� ــ ْج اأَ َو َواٍح  ْر اأَ ــبُّ  ــ ِط ــٌد  ـ ــمَّ ــَحـ »ُمـ

ْت َخـــْيـــَر اإِْعــــــَداِد ــْد اأُِعـــــــدَّ ــ ــٌة َق َحــِفــيَّ

ــَوى َثـــــاٍو ِبـــاأَْكـــَبـــاِد ــ ــَهـ ــ ــُم َوالـ ــاُكـ ــَيـ ــْقـ ُلـ

ــاِد ــَفـ ـ ــشْ ــَن اأَ�ـ ــ ــ ُمـــْلـــَتـــاَثـــٌة َفـــَغـــَدْوَنـــا َرْه

ــْرَنــا َخـــْيـــَر اأَْجـــَنـــاِد ــا َوَلــ�ــشِ ــَن ــوُن ُحــ�ــشُ

ْوالِدي اأَ َو ــي  ـ ــفِّ َكـ ــْت  ــَكـ ــَلـ َمـ ــا  ــ َم ُكــــــلِّ  َو

ــاِد ــشَّ ــ� ــُق ِل َداٍن  ــى  ــَل ــَت ــْج ــُم ال َوُنــــــــوُرَك 

َواإِْرَعــــــاِد  اإِْبــــــَراٍق  َذاُت  َبـــى  الـــرُّ ــى  ــَل َع

َخـْيــــُر الــــــَوَرى
ــَعــاِدي �ــشْ ــَواَن اإِ ــْنـ ــِه ُعـ ــي ِبـ ــشِ ــ� َفـــَكـــاَن اأُْن

ــاِدي ــَة الــ�ــشَّ ــْرِوي ُغــلَّ ــ ــاَلــُه الــُغــرَّ َت ِخــ�ــشَ

اِد ــُروِف َوالــــــزَّ ــْعـ ــَمـ ـــٌد َبــــــاِذُل الـ ُمـــَحـــمَّ

ـــالِد  اإِ�ـــشْ َذاَت  ــا  ـ ــشً اأَْر�ـ اهلُل  ــِه  ِبـ ــا  ــَيـ اأَْحـ

ــاِد ــ ــشَ ــ ــلُّ اإِْر� ــ ــا ُك ــَه ــي َمـــَعـــاِلـــَم الـــَخـــْيـــِر ِف

ــَراِج َوالــَهــاِدي ــْع ــِم ــاِحــُب ال ـــَذا �ــشَ َوَحـــبَّ

ــاِد ــَمـ اإِْخـ اأَيَّ  ــُروٍر  ـ ــشُ �ـ ِمـــْن  َواأَْخــــَمــــَدْت 

ْحــــَقــــاِد وُلــــــو اإِْفــــــٍك َواأَ ِعـــيـــِه اأُ ــا َيـــدَّ َمـ

اِد« َح�َس الَحقُّ ِفي »ُهوٍد« َوِفي »�شَ َوَح�شْ

ــاآِد ــ ــْن ــ ــِر ُم ــ ــْي ــ ُذَكــــــاوؤَُهــــــا َوِبــــَنــــْهــــٍج َغ

الـــَعـــاِدي ــِل  ــاِئ ــ�ــشَّ ــاَء ال ــَقـ ِلـ ــاُب  ــَهـ َيـ َوال 

َوا�ْشُتلَّ �َشْيــــُف الُهـــَدى ِمــــْن َبْعـــِد اإِْغَماِد

َوالــَواِدي َوالَبْطَحاِء  َوالَغْوِر  ْجِد  النَّ ِفي 

ــاِد ــَه ــشْ ــ� وِم ِفـــي َهـــمٍّ َوَت ــُر الـــــرُّ ــشَ ــ� ــْي َوَق

ــَداِد ــ ــ ـــاُكـــْم َثـــــْوَب اإِْمـ ـــِرِه َوَكـــ�ـــشَ ِبـــَنـــ�ـــشْ

اإِْن�شاِدي َبــْدِء  ِفــي  الـــَوَرى  َخْيَر  ــْرُت  َذَكـ

ُمْمَتِدًحا َبــاَت  َقــْد  اْمُروؤٌ  َي�ْشـَقــى  وَكْيَف 

ُدَنـــا �َشيِّ الَقــْدِر  ِفيــــُع  الرَّ ِفيـــُع  ال�شَّ ُهـــَو 

ٍر ُم�شَ ِمْن  َوالَمْبُعـــوُث  الَوْعـــــِد  اِدُق  ال�شَّ

ِبها اأُْت  ا�ْشَتــ�شَ �َشَماِئُلـــُه الالتــــي  اأَْم�َشْت 

ــُه ــُتـ ــْت اأَُروَمـ ــاَب ــذا الــُمــْجــَتــَبــى َط يــا َحــبَّ

ــٍل َم اأَ ــْن  ِم الُمْخَتاِر  ــَوُة  َدْعـ ْوَقــــَدْت  اأَ ــْم  َك

ــاَرِة ال  ــشَ ــ� ــَح ــاُح ال ــَت ــْف ــُت ِم ــْب ــثَّ ــنــا ال َنــِبــيُّ

ــاالٍت َوَهـــْرَطـــَقـــًة ــ ــَه ــ ــَنـــاُه َج ـ ــشَ َمـــَحـــا �ـ

اِء ُم�ْشِرَقــــًة رَعـــِة الَغـــــرَّ َقْد َجاَء ِبال�شِّ

ُمْنَبِلٌج ــنِّ  الــ�ــشِّ ــُحــوُك  �ــشَ ــاِن  الــلِّــ�ــشَ َعــفُّ 

ــِدِه ــْوِل ــَم ــُروًرا ِب ــشْ ــ� ــَر الــَكــْوُن َم ــَتــْبــ�ــشَ ِا�ــشْ

ــَد ِبــْعــَثــِتــِه ــْن ــْت ِع ــَواَلـ َوالـــُمـــْعـــِجـــَزاُت َتـ

ــِدٌع ــَو ُمــْنــ�ــشَ ــْه ــَرى َف ــَواُن ِكــ�ــشْ ــ َواْهـــَتـــزَّ اإِيـ

ــْم  ــَدُك يَّ اأَ اهلَل  اإِنَّ  الــَحــْو�ــِس  اِحَب  �شَ َيــا 

                                                    
هـشــام دقـــاق
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يف األدب والنقد

د  اعــر المتمـرِّ الشَّ
والحاكم المستبدُّ
) )في ديوان: وقائع ُحْزٍن َمْقِدِسٍيّ

ـام سليمــان ـام سليمــاند. أحمـد تمَّ د. أحمـد تمَّ
يَّة اآلداب- جامعة بني سويف يَّة اآلداب- جامعة بني سويفكلِـّ كلِـّ

وعبد �لفتَّاح �لبارودّي، وعبد �لمنعم �شلبّي، وعدلي فهيم، وفتحي 
د  د �لتِّهامّي، ومحمَّ �شالمة، ولو�شي يعقوب، وماأمون غريب، ومحمَّ
وم�شطفى  �لفار�س،  د  ومحمَّ مو�شى،  �لعزب  د  ومحمَّ غيث،  �شليم 

�أمين، وندى عماد خليل، ويا�شر َقَطاِم�ْس.
بعنو�ن:  �أعماله  مجمل  عن  در��شًة  ان  ريَّ �أمجد  �لدُّكتور  و�أعدَّ 
�لدُّكتور  و�أف��رد  نموذًجا«،  غر�ب  عمر  و�لو�قع:  �ل��ذَّ�ت  »تبادالت 
ح�شام عقل له باًبا بعنو�ن: »�لدِّاللة �ْلُمْرَجاأَُة عند عمر غر�ب« في 
عريِّ �لمعا�شر«. و�أ�شار �إليه: »معجم  كتابه »مخا�شات �لخطاب �ل�شِّ
ادرة عن  عر�ء �لعرب �لمعا�شرين«، طبعته �لثَّانية �ل�شَّ �لبابطين لل�شُّ
ادر عن �تِّحاد  �شة �لبابطين في �لكويت، و»دليل �لُكتَّاب« �ل�شَّ موؤ�شَّ
لق�شور  ة  �لعامَّ �لهيئة  ادر عن  �ل�شَّ �الأدباء«  و»دليل  ُك�تَّاب م�شر، 

�قافة، و»معجم �شعر�ء �لقرن �لع�شرين« للدُّكتور يو�شف نوفل. �لثَّ

يوان: ـة الدِّ راسة: في معـيَّ الدِّ
و�شعر  �لعموديِّ  عر  �ل�شِّ من   » َمْقِد�ِشٍيّ ُح��ْزٍن  »وقائع  دي��و�ن 
عر فلغته �شحيحٌة  ة �الأوليَّة لل�شِّ �فعيلة، وعن �للُّغة بو�شفها �لمادَّ �لتَّ
ٌة  ر�ئقٌة، وعن �لعناوين بو�شفها �أولى عتبات �لنَّ�سِّ فعناوينه د�لَّ
و�وي�س- َبْوُح  ْه�َوُة �لم�شتحيل- حفل �عتز�ل �لطَّ منت�قاٌة، مثل: »�شَ
ور  بال�شُّ ويمتاز  ن��اٍر«،  من  وردٌة  �شجٍن-  �حت�شار  �ليا�شمين- 
وقديًما  ��شبيه،  �لتَّ بيانه  و�أجود  �لبيان،  بالغيَّاته  فاأجود  �لفنِّ�يَّة، 
�اْلأَْزِديُّ  ح�شين  بن  ظافر  بن  عليُّ  �لدِّين؛  جمال  �لح�شن  �أبو  و�شع 
١١٧١م-  )5٦٧ه���/   » �اْلأَْزِديِّ ظافٍر  ب�»�بن  هير  �ل�شَّ  ، �ْلَخْزَرِجيُّ
عجائب  على  �نبيهات  �لتَّ »غ��ر�ئ��ب  كتابه  ١2١٦م(،  ٦١3ه����/ 
ورة �لبيانيَّة كمعياٍر  ��شبيهات«؛ لين�بِّه من خالله �إلى �بتكار �ل�شُّ �لتَّ

للجودة �لبالغيَّة.
لدى  و��شتح�شاٍن  �إج��ادٍة  كمناط  �لمبت�َكرة  ��شبيهات  �لتَّ فمن 
« �لَّتي  اعر عمر غر�ب، ال�شيَّما في ق�شيدة »وقائع ُحْزٍن َمْقِد�ِشٍيّ �ل�شَّ

جعلها عنو�ن �لدِّيو�ن بتمامه، قوله))):
َوَنَثْرُت ِمْن َقْلِبي َعَلى َأْعَطاِفَها

َمـْخـُبـوَء َأْســَراِري َوَذْوَب َحـَيـاِتـي
َحاَوْرُتـَها َفْجـًرا َوَحـاَرْت َنـْفـُسـَهـا

ة للكتاب،  ة العامَّ اعر عمر غراب، طبعة الهيئة الم�سريَّ «: ال�سَّ )1( ديوان »وقائع ُحْزٍن َمْقِد�ِسٍيّ
«، �ص27. القاهرة- م�سر، ط1، 143٨هـ/ 2017م، ق�سيدة »وقائع ُحْزٍن َمْقِد�ِسٍيّ

اعر: مهيد: في صحبة الشَّ التَّ
مدينة  مو�ليد  �لجن�شيَّة، من  �شاعٌر م�شريُّ  غر�ب  اعر عمر  �ل�شَّ
مهند�ًشا  يعمل  �لجيزة،  بمحافظة  �أكتوبر  من  اد�س  بال�شَّ �أُو�ِشيَم 
ة  وجمعيَّ �لقاهرة،  و�أتيليه  م�شر،  ُك�تَّاب  �تِّحاد  وع�شو  ا،  معماريًّ
�قافة و�الإعالم، وجمعيَّة فناني  مد�ٍد و�أقالٍم، و�لجمعيَّة �لعربيَّة للثَّ
وُك�تَّاب و�إعالميِّ �لجيزة، ورئي�س نادي �أدب �أُو�ِشيَم ونادي �الأدب 
»�لكرمة«  مجلَّة  تحرير  هيئة  وع�شو  �شابًقا،  للجيزة  �لمركزيِّ 
م�شر«  و»جريدة  �لنِّيل«  ب�»جريدة  �الأدبيِّ  �لق�شم  ورئي�س  �شابًقا، 

.» �شابًقا، وهو �شاحب ديو�ن «وقائع ُحْزٍن َمْقِد�ِشٍيّ
ة  و�لجمهوريَّ و�الأه��ر�م  �الأخبار  جر�ئد:  في  ق�شائده  وُن�شَرْت 
و�للِّو�ء  �ل��دَّول��يِّ  و�لملتقى  و�الأح���ر�ر  عب  و�ل�شَّ و�لوفد  و�لم�شاء 
�قافة  عر و�لثَّ ت: �لهالل و�ل�شِّ رة، وفي مجالَّ �للِّبنانيِّ و�لمدينة �لمنوَّ
الم  �قافيِّ و�لجديد و�أر�س �ل�شَّ �لجديدة و�الأدباء و�شاٍد و�لمحيط �لثَّ
بالتِّ�ليفزيون  �الأول��ى  �لقناة  في  �أعماله  و�أُذي��َع��ْت  و�لمهند�شين. 
�قافيِّ  �لثَّ �لبرنامج  وباإذ�عات:  �قافيَّة،  �لثَّ �لنِّيل  وقناة  �لم�شريِّ 
رق �الأو�شط و�لق�شم �لعربيِّ باالإذ�عة �لبريطانيَّة. و�شوت �لعرب و�ل�شَّ

�الأخ�شر«  �لنَّغم  دو�ويَن، هي: »عطر  عدَّة  اعر عمر غر�ب  ولل�شَّ
و»زمان  ١99١م،  �لقاهرة  �لعربيَّة-  �لح�شارة  مركز  عن  �شدر 
و»�لنَّفي  ١992م،  �لقاهرة  �الآد�ب-  مكتبة  عن  �الأول��ى«  �لرَّوعة 
�إلى �للَّيل« عن مكتبة �الآد�ب- �لقاهرة ١994م، و»�عتقال �لمدى« 
�قافة- �لقاهرة 2٠٠١م،  ة لق�شور �لثَّ طبعته �الأولى عن �لهيئة �لعامَّ
2٠٠١م،  �لقاهرة  �لعربيَّة-  �لح�شارة  مركز  عن  �لثَّانية  وطبعته 
ة للكتاب- �لقاهرة  ة �لعامَّ و»�شباح �لفر��شات« عن �لهيئة �لم�شريَّ
ُح��ْزٍن  و»وقائع  2٠٠5م،  �لمعا�شر(  عريُّ  �ل�شِّ �الإب��د�ع  )�شل�شلة: 
ة للكتاب- �لقاهرة 2٠١٧م،  ة �لعامَّ «، عن �لهيئة �لم�شريَّ َمْقِد�ِشٍيّ

و�أ�شهم في ديو�نْيِن م�شتركْيِن مع �شعر�َء عرٍب وم�شريِّين.
�لدَّكاترة؛  ا(  )�ألفبائيًّ من:  كلٌّ  ة  عريَّ �ل�شِّ تجربته  عن  وكتب 
�لجمل، وعبد  �لرَّحيم  روّي، وعبد  �ل�شِّ �لنَّا�شر، و�شالح  عبد  جمال 
�لُغ�َبارّي، وفتحي عبد  تلِّيمة، وعو�س  �لمنعم  �لعزيز �شرف، وعبد 
�لفتَّاح، وقطب عبد �لعزيز، ومدحت �لجيَّار، وم�شطفى عبد �لغنّي، 
ي�شي، وي�شري �لعزب. و�الأ�شاتذة؛ ثروت �أباظة، وحزيِّن  وهاني �ل�شِّ
�لخنانّي،  �لح�شيب  وعبد  مو�شى،  و�شبري  مفتاح،  وربيع  عمر، 
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يف األدب والنقد

ر  �اني يبد�أ باأد�ة �لعطف )�أَْو(، ث�مَّ يتكرَّ باأد�ة �ال�شتفهام )َمْن(، و�لثَّ
ها حديث �لنَّف�س �لَّتي  كل في ق�شيدة »َبْوُح �ليا�شمين«، وكاأنَّ هذ� �ل�شَّ

َناَها �لحبُّ َف�َباَحْت باأ�شر�ره، فيقول))): �أَ�شْ
ْوَق َأْن َيْهـُفـو َوَيْسَتـِبـُق َم الشَّ )َمْن( َعلَّ

َد اْلُحْلَم َأْن َيْغُفو َعَلى َصْدِري؟! )َأْو( َعوَّ
)َمْن( َمـدَّ ِلي َوْرَدًة ِفي ُكلِّ َثاِنـَيٍة

ًة ِمـْن َغــْيــِر َمـا َكــَدِر؟! )َأْو( َرقَّ ِلـي َمــرَّ
)َمْن( َصـبَّ ِلي َفْرَحًة ِفي َكْأِس َخاِئَنٍة

)َأْو( َمـرَّ ِبي َلْمَحًة َيْرَتاُدَهــا ُعْمـِري؟!
ا ُيَباِرُحِني ُه ُحّرً )َمْن( َحنَّ ِلي َخدُّ

)َأْو( َلـمَّ ِلي ُحْرَقًة َتْرَتاُح ِمْن َضَجِري؟!
و��شتخد�مه بع�س �الألفاظ �لف�شيحة �لَّتي �حتفَظْت بها �ل�لَّهجة 
�لف�شحى  �إلى  َبْت  َت�َشرَّ ٌة  يَّ عامِّ ها  وكاأنَّ يطالعها  و�لقارئ  يَّة،  �لعامِّ
عر، كقوله في مو��شَع مت�ف�رِّقٍة  اعر �إلى لغة فنِّ �ل�شِّ و�رتقى بها �ل�شَّ

من ديو�نه))):
ٌة َمــْســُنـوَنٌة  َبـْيـِني َوَبـْيَنِك ِقصَّ

 َجْيَداُء )َتـْقـَلُعـِنــي( َوَتـْقــِذُف ُخـْلَوِتــــي
ـَا  َكــــْم َخــــَذْلـَنـــا اْلُحــــــرَّ ِفينـــ

ـــِفـيـــــــــــــِه )َفــــــــــاْلـَتَحــــْفـَنــــــا( ِبالسَّ
)َشاَلْتـِنــــي( َنْحــــَوَك َأْذَكــــاِري

ْت َنـْفــِســـــــي َأْعـــــــــَواَمـــــــــا َوَتــــــــَعــــــرَّ
َأَنا َمـْن َضـِحـْكـُت َوَمـْن َبـَكـْيـُت َوَمـْن َأَبى

َوَرَشْقُت )ِإْزِميِلي( ُهـَناَك ِلَيْسـَتِفزَّ َوُيْصـَلَبا
وهي �ألفاظ: )َت�ْق�َلُع�ِني( في ق�شيدة »�آذ�ر لي«، و)َفاْل�َتَح�ْف�َنا( 
»معاودة  ق�شيدة  في  و)�َشاَلْت�ِني(  �لموت«،  »منحنى  ق�شيدة  في 
ير عك�س �التِّجاه«، و)�إِْزِميِلي( في ق�شيدة »�كتمال �لغروب«...  �ل�شَّ

ا. وغيرها، وكلُّها مفهومٌة �شياق�يًّ
ها -من  �أهمُّ ٍة،  عدَّة حقوٍل دالليَّ �إلى  �لدِّيو�ن  م  نق�شِّ �أن  ويمكن 
 ، م�شتبدٍّ وحكٍم  متمرٍِّد  �شعٍب  عن  ل  �الأوَّ حقالن؛  نظري-  وجهة 
اعر َف�اأَْلَهَمَها، وكاأنَّ �لغزل  �لثَّاني عن حبٍّ َفَعَل ِفْعَلُه في نف�س �ل�شَّ

)4(  ق�سيدة »َبْوُح اليا�سمين»: �ص45.
ير عك�ص  )5(  ق�سيدة »اآذار لي«: �ص37، وق�سيدة »منحنى الموت«، وق�سيدة »معاودة ال�سَّ

التِّجاه«: �ص43، وق�سيدة »اكتمال الغروب«: �ص٨0.

 َوَرَنــْت َحــَداِئــُقــَهــا ِإَلـى َنــَزَواِتـي
ْيُل َيْسـُكـُنَها َوَيْعــَشُق َصْوَتَها اللَّ

يـَقــاِع ِفــي َنــَبــَراِتــي َوَضـــَراَوُة اإْلِ
َغاَرْت َضـَفاِئُرَها َعـَلى ِخـْلَجاِنَها

َوَمـَشـْت َشـَواِرُعـَهـا ِإَلى َغـَزَواِتي
وقد يخرج �ال�شتفهام من �لحقيقة �إلى �لمجاز الأربعين وجًها 
د بن  فيما ق�رَّره بع�س �لبالغيِّين)))، كاأبي عبد �هلل �شم�س �لدِّين؛ محمَّ
ة« )٦9١ه�/  هير ب�»�بن قيِّم �لجوزيَّ ، �ل�شَّ �أبي بكر بن حريٍز �لزَّرعيِّ
�إلى  �لم�شوق  »�لفو�ئد  كتابه  في  ١35٠م(،  ٧5١ه���/  ١292م- 
علوم �لقر�آن وعلم �لبيان«، ويكون �ال�شتفهام �لحقيقيُّ بطلب �لفهم 

ل�شيٍء لم يتقدَّم للمتكلِّم به علٌم حتَّى يح�شل له.
وقد يخرج �ال�شتفهام عن حقيقته �إلى �لمجاز، فيكون ��شتفهام 
ٍة هي: �الإثبات، و�الإخبار،  يء؛ الأغر��ٍس بالغيَّ �لمتكلِّم �لعاِلم بال�شَّ
و�الكتفاء،  و�الفتخار،  و�ال�شتر�شاد،  و�ال�شتبعاد،  و�ال�شتبطاء، 
و�لتَّبكيت،  �اأكيد،  و�لتَّ و�الإينا�س،  و�الإي��ا���س،  و�الإن��ك��ار،  و�الأم��ر، 
�ذكير،  و�لتَّ و�لتَّحقير،  و�لتَّح�شي�س،  و�لتَّحذير،  و�لتَّجاُهل، 
��شويق،  و�لتَّ و�لتَّ�شوية،  �لتَّخفيف(،  )�أو  و�لتَّ�شهيل  و�لتَّرغيب، 
�قرير،  �فخيم، و�لتَّ ع، و�لتَّ �فجُّ ب )�أو �لتَّعجيب(، و�لتَّعظيم، و�لتَّ و�لتَّعجُّ
�ال�شتهز�ء(،  )�أو  م  و�لتَّهكُّ و�لتَّهديد،  �نبيه،  و�لتَّ و�لتَّمنِّي،  �كثير،  و�لتَّ
�قريع(، و�لدُّعاء، و�لعتاب،  و�لتَّهويل )�أو �لتَّخويف(، و�لتَّوبيخ )�أو �لتَّ

�في، و�لنَّهي، و�لوعيد. و�لَعْر�س، و�لنَّ
�لتَّجربة  تلك  في  �الإن��ك��اريِّ  �ال�شتفهام  �شيوع  فت  �لالَّ ومن 
اعر  ير عك�س �التِّجاه« يقول �ل�شَّ ة، ففي ق�شيدة »معاودة �ل�شَّ عريَّ �ل�شِّ

عمر غر�ب))):
ِمــــْن َقْبـــِلَك ُبْحـــُت ِبَمْرِثَيِتـــي

 َواآْلَن ُأَواِجــُهـــــــــَك ِإاَلَمـــــــا؟!
ــــــَك َيـا َنْهـــــِري َمْجـــُنـــوٌن ُحـبُّ

ْيــــــَن َأِصـيـــــُر ِإَذا َداَمـــــا؟!  َوأِلَ
ومن �شماته �الأ�شلوبيَّة تكر�ر �ال�شتفهام �الإنكاريِّ بتركيٍب قائٍم 
ل يبد�أ  ة على �شطرْيِن؛ �الأوَّ عريَّ �ناُظر، حيث ت�شير �لوحدة �ل�شِّ على �لتَّ

م الجوزيَّة )ت 751هـ/  )2(  كتاب »الفوائد الم�سوق اإلى علوم القراآن وعلم البيان«: ابن قيِّ
، القاهرة- م�سر، ط1، )د.ت(، �ص17٨ وما بعدها. ىِّ 1350م(، طبعة مكتبة المتنبِّ

ير عك�ص التِّجاه«: �ص44. )3(  ق�سيدة »معاودة ال�سَّ

ــُه ِفــي ِثـــَيــاِب اْلــُحــــرِّ َمــْوُلــوُد  َلــْو َأنَّ
اَل َتــْشـَتـِر )اْلـَعـْبـَد( ِإالَّ َواْلَعـَصا َمـَعُه

ْنــَجــاٌس َمـــَنــاِكــيــُد ِإنَّ )اْلــَعـــِبـــيــَد( أَلَ
َمـا ُكــْنـُت َأْحـَسـُبــِنـي َأْحـَيا ِإَلى َزَمـٍن 

ُيـِسيُء ِبي ِفـيِه )َعـْبـٌد( َوْهـَو َمْحُموُد
ْسـَوَد اْلـَمْخـِصيَّ َمـْكـُرَمًة َم اأْلَ َمْن َعـلَّ

ــيـُد؟! َأ َقــْوُمُه اْلـِبـيـُض َأْم آَبـاؤُه الـِصّ
َوَذاَك َأَنّ اْلـُفـُحوَل اْلــِبــيـَض َعــاِجـَزٌة

وُد؟! َعِن اْلَجِميِل َفَكْيَف اْلِخْصَيُة السُّ
كَّ �أ�شطًر� من �أبياته لت�شير  اعر عمر غر�ب �أن َي�شُ ث�مَّ يحاول �ل�شَّ
َبَر�َءٌة»،  �ْلَباَلِء  َعْهِد  ِفي  ْجُن  »�ل�شَّ �ل�َم�َث�ل، فيقول:  َم�ِشيَر  �لنَّا�س  في 
الم-  �ل�شَّ -عليه  يو�شف  �هلل  نبيِّ  بين  �لقر�آنيَّ  �لحو�ر  م�شتلهًما 
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م�شتلهًما  َناِفٌذ«،  �ْلَمَماِلِك  ِفي  �أَْم��ُرَك  »َي��اَربِّ  اعر:  �ل�شَّ ويقول 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   } -ت��ع��ال��ى-:  �هلل  ق��ول 

بين  تو��ُشٍج  وفي  �لمجابهة،  �شاحة  في  �لمحارب  ��شتر�حة  هو 
»�نتحار  ق�شيدة  ففي  حبيبًة،  �لوطن  من  اعر  �ل�شَّ يجعل  �لحقلْيِن 

�لجنون« يقول))):
ــــَلــْة/ َواْلــَفــَراِديـُس ِمـْقــَصــَلـــــْة َأْفــــَتـــِديــَهــا ُمـــَكــــلَّ
ــَواِبــيـــُت ُقـــْنـــُبـــَلـــــــْة ِمــْصــُر َأْمــَلـْت ِنـَداَءَهـــا/ َفـالتَّ
ِمْصــُر َعـــاَشْت َوَلـــْم َتـــَزْل/ ِفــْتـــَنـَة اْلـُحــبِّ َواْلــَوَلـــــْه
ـَلــــــْة َمــاِنـــــي ُمـــَغــــلَّ َيــْشــَتـِهــيَهـا ُصـُعـــوُدَهــــا/ َفــاأْلَ

�لمتمرُِّد  اعُر  �ل�شَّ يهاجم  �شجٍن«  »�حت�شار  ق�شيدة  وف��ي 
روح  �ل  يتمثَّ ه  وكاأنَّ ِل�يِب،  �ل�شَّ �لوطن  عن  ويد�فع   ، �لم�شتبدَّ �لحاكَم 
�ْلُجْع�ِفيِّ  مد  �ل�شَّ عبد  بن  �لح�شين  بن  �أحمد  ؛  �لمت�ن�بِّيِّ �يِّب  �لطَّ �أبي 
�ْلِكْنِديِّ �ْل�ُكوِفيِّ )3٠3ه�/ 9١5م- 354ه�/ 9٦5م(، �لَّذي �شحب 
�لتَّغلبيَّ  �لهيجاء بن حمد�ن  �أبي  بن  ؛ عليَّ  �لحمد�نيَّ �لدَّولة  �شيف 
اد  �لح�شَّ ِو�َشاَياِت  وب�شبب  9٦٧م(،  35٦ه�/  9١5م-  )3٠3ه�/ 
قدم م�شَر مدح حاكمها  ا  ولمَّ عنه،  فرحل  بينهما  �الآ�شرة  ف�شَدِت 
�لمن�شب فهجاه، وكان حاكمها  �أو  بالقرب  يظفر  فلم  َنَو�َلُه،  �آِماًل 
35٧ه�/  9٠5م-  )292ه�/  �اْلإِْخ�ِشيِديَّ  كافور  �ْلِم�ْشِك  �أبا  �آنذ�ك 
ام، وكان  ة في م�شَر و�ل�شَّ �بع للدَّولة �الإخ�شيديَّ 9٦٨م(، �لحاكم �لرَّ

من رقيق �لحب�شة، ود�م حكمه ثالًثا وع�شرين �شنًة.
و�شاعة  عن  �لتَّعبير  في  �لتَّورية  �أ�شلوب  �لمت�ن�بِّيُّ  و��شتعمل 
�لحاكم وخ�شا�شة �أ�شله، ف�شبَّهه بالعبد �لَّذي لم َتِطْب �أَُروَمُتُه، ففي 
من  ي�شتكثر  �لعبد«،  َت��ْش�َت�ِر  »ال  ق�شيدته  من  �أبيات هجائه  بع�س 
�إفر�ًد� وجمًعا، ف�شاًل  وتنكيًر�،  تعريًفا  )�لعبد( �شر�حًة؛  لفظة  ذكر 

ة، فيقول))): �لميح في تقاليبها �للُّغويَّ عن �لتَّ�شريح و�لتَّ
ـَدُه ـوِء َسـيِّ َمـا اْغـَتـاَل )َعـْبـُد( السُّ َأ ُكـلَّ

 َأْو َخـاَنـُه َفــَلـُه ِفـي ِمْصـَر َتـْمِهــيـُد؟!
َصـاَر اْلـَخــِصـيُّ ِإَمـاَم اآْلِبـِقــيـَن ِبــَهــا

 َفـاْلُحـُرّ ُمـْسـَتــْعــَبـٌد )َواْلـَعــْبـُد( َمـْعــُبوُد
َناَمـْت َنـَواِطـيُر ِمـْصـَر َعـْن َثـَعـاِلـِبـَهـا

 َفــَقــْد َبــِشـْمـَن َوَما َتــْفــَنى اْلـَعــَنـاِقــيـُد
)اْلـَعــْبــُد( َلــْيــَس ِلــُحـــٍرّ َصـاِلــٍح ِبـَأٍخ

)6(  ق�سيدة »انتحار الجنون«: �ص7.
يِّ )ت 354هـ/ 965م(، طبعة دار بيروت،  ـيِّب المتـنـبِّ اعر اأبو الطَّ : ال�سَّ يِّ )7( ديوان المتـنـبِّ

بيروت- لبنان، ط1، 1403هـ/ 19٨3م، ق�سيدة »ل َتـ�ْسـَتـِر العبد«، �ص506- 50٨.

اعر عمر غر�ب �ل�شَّ
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يف األدب والنقد

َماِزْلـُت َأْسَأُل: هْل ُتـَرى
ْحـَياْء؟! َحـَفـُروا اْلـُقـُبوَر ِلـَيـْدِفـُنوا اْلـَمـْوَتى َأِم اأْلَ

ُقـوُموا ِمْن َمــَقاِبـِرُكـْم َوُثـوُروا..
ـَغاْة! ْكـَفـاَن ِفي َوْجــِه الطُّ َأْحِرُقـوا اأْلَ

ا َماِزْلـُت َأْرُفُض َأْن َأُموَت اْلَيْوَم َحـّيً
ـَنا َمـْوَتــى.. َوَلْيـَس اآْلَن لـْلـَمـْوَتـى َحَياْة ُكـلُّ

َوْلـَتـْحـُفُروا َقــْبـِري َعميـًقا.. َواْدِفــُنوِني َواِقـًفا
اِس: اَل َتْحُنوا اْلِجَباْة ى َأَظلَّ َأِصيُح َبْيَن النَّ َحتَّ

ـَغاْة! ُموُتوا ُوُقـوًفا.. اَل َتـُموُتوا َتـْحَت َأْقـَداِم الطُّ
�لوعظيِّ  ابع  �لطَّ غلبة  غر�ب  اعر عمر  �ل�شَّ على  ُيعاب  قد  ا  وممَّ
ٍة  تقريريَّ لغٍة  ففي  �شجٍن«،  »�حت�شار  ق�شيدة  في  كما  �لمبا�شر، 

َت�ْن�اأَى عن �لخيال و�لمجاز يقول)))):
َها اْلَمْفُتوُن َيْوُمَك َقاِدٌم َيا َأيُّ

 ِلَتـَرى ُسَراَة اْلِغشِّ َقْد َخَذُلوَكا
 ، �الأدب��يِّ تر�ثه  من  ��شتلهامه  يخفى  ال  �أ�شلوبه  �ِس  َت�َف�رُّ وعند 
يتالقى  َق��اِدٌم«،  »َيْوُمَك  �لم�شتبدِّ:  للحاكم  �لتَّحذيريِّ  خطابه  ففي 
خلقه  في  �هلل  ُة  �ُشنَّ وهي  ِنَهاَيٌة«،  َظاِل�ٍم  »ِلُكلِّ   : �لعربيِّ �لَمَث�ل  مع 

ۆ  ۇ  ۇ  {ڭ  -تعالى-:  �هلل  ويقول  ُدَوٌل،  ام  فاالأيَّ
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

)11(  ق�سيدة »احت�سار �سجٍن«: �ص4٨.

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 
ہ}]�شورة  ۀ  ۀ  ڻ 
م�شتغَرًبا  ولي�س   ]54 �الآية  �الأع��ر�ف: 
ة  عامَّ حال  ل�شان  اعر  �ل�شَّ يكون  �أن 
من  �أف�شح  فلي�س  تهم،  وخا�شَّ �لنَّا�س 
ليع�بِّ�ر عن  �ف�س  �لنَّ ْغَو�َر  �أَ َي�ْشِبُر  �شاعٍر 
و�أتر�حها،  و�أفر�حها  و�آالمها،  �آمالها 
ب��اأرقِّ  و�نك�شار�تها،  و�نت�شار�تها 
ي�شعر  فاالإن�شان  فكرٍة،  و�أعمق  لفظٍة 

ى �شاءو�؟! هونه �أنَّ عر�ء �أمر�ء �لكالم يوجِّ اعر يعبِّر، �ألي�س �ل�شُّ و�ل�شَّ
�أن  هي  ما،  ل�شاعٍر  �الأ�شلوبيَّة  �لب�شمة  مالمح  �أهمِّ  من  ولعلَّ 
َم�ْشَرِبِه  عن  تعبِّر  َم�ْشُكوَكٍة  عبار�ٍت  على  ودالالته  تر�كيبه  تن�شبَّ 
و�آر�ءه،  �أفكاره  خالله  من  يبلور  حيث  غيره،  عن  به  ينماز  �لَّذي 

ومنها في ق�شيدة »�نتحار �لجنون« قوله))):

َلْه؟! آِخـُر اْلـِعــْشـِق َمـْصـَرٌع/ َكـْيـَف َتــْنـَسـْوَن َأوَّ
ال  وفيما  َوُيَعاِن�يُه،  ُيَعاِي�ُنُه  �لَّذي  ع�شره  تجاه  فل�شفته  وفي 

و�وي�س« يقول))): يخلو من �إ�شقاٍط! في ق�شيدة »حفل �عتز�ل �لطَّ

َفَهـِذي اْلَمَماِلـيُك َتـْظَما اْخِتَيااًل ِبَوْهـٍم َكِريْه
َجـاِل َوَأْلــِف َشـِبـيــْه َزَهـْوَنا ِبَعـْصـِر َسـَباَيا الـرِّ
َغَدْوَنا َنِبيُع اْلَجاَلَل اْلَقـِديَم َفَمْن َيْشَتِريْه؟!
ـاَلِم َفَســـْوَف َيِليـــْه َوَمْن َلْم ُيَعاِن اْسِتَباَق الظَّ

اعر عمر غر�ب، هي ذ�تها �لَّتي  �َشِت �ل�شَّ د �لَّتي َت�َل�بَّ وروح �لتَّمرُّ
َوُت�وؤََدِة  �لرَّف�س  ُجُموِح  بين  جمعو�  �شعر�ء  �أرو�ح  عنها  َدَرْت  �شَ
اعر �لمعا�شر له فاروق جويدة، �لَّذي جعل �لموت في  �لرِّ�شا، كال�شَّ
�أي، ففي ق�شيدته »بائع  ة وتقييد �لرَّ �إهد�ر �لكر�مة و�نتهاك �لحرِّيَّ

�الأحالم« يخاطب بني قومه -من �أبياٍت متفرِّقٍة- قائاًل)1)):

)٨(  ق�سيدة »انتحار الجنون«: �ص٨.
واوي�ص«: �ص13. )9(  ق�سيدة »حفل اعتزال الطَّ

اعر فاروق جويدة، طبعة دار غريب، القاهرة- م�سر، ط1،  )10(  ديوان »لن اأبيع العمر«: ال�سَّ
1421هـ/ 2000م، ق�سيدة »بائع الأحالم«، �ص26- 31.

ـْـــِل َســــــاَحـــــــاٍت َوَدُعــوا لـْلَعـق
ــــْة ـَبـِعـيَّ  َفـَيـْكـِســــَر َقـْيــــــَد الــتَّ

ِسـاَلُح اْلَعــْقــــِل ُهـــــَو اْلـَكِلـَمــــة
ـــــْة ْوِريَّ َواْلـَكـِلــَمــــُة َتـْرَعــــى الـثَّ

ُخـــْلـــــٌف َوِوَفـــــــاٌق َوْجـــــَهــــاِن 
ــــــْة ِبـِهَمـــــا َتـْسـُمـــــــــو اْلَعـْقـِلـيَّ

َمْن َكـاَن ُيَحــاِذُر َبــْطــَشــَتـُهـــــْم 
ـــــــْة يــــــَجــــاَب َمِطـيَّ َيـّتِخـُذ اإْلِ

َلِكـــــنَّ اْلُمْبــــِدَع َواْلُمـْلــــَهـــــــــَم
ـــْة ـَمـِطـيَّ ُيَخاِلــــــُف ُأُطـــــــَر الــنَّ

ــُد ِبـــــْذَرَة ِإْبــــَداِعــــــــه َيـَتـَعـهَّ
ـــــــــْة َدَبــــــــاِء َزِكـيَّ َوُخـُلــــــــُق اأْلُ

ـــاِل ـــقَّ َجـــَدَبــــْت َأْفــــَكـــــاُر الـنُّ
ـــــْة َوُعـــــُقــــــوُل اإِلْبــــــَداِع َنـِديَّ

�إلى  و�الفتقار  �الأف��ق،  ب�شيق  �شم  ت�تَّ �لَّتي  قناعاتهم  ولعلَّ 
و�لو�قع  �لموروث  �لنَّ�سِّ  �لتَّوفيق بين  �لقدرة على  �لمرونة، وعدم 
�لب�شيرة  وعمَيِت  عروقهم،  في  �الجتهاد  دماء  فجمَدْت  �لمعي�س، 
وهو  وغيرها،  �لماآالت  وفقه  ��ات  �الأول��ويَّ وفقه  �لو�قع  فقه  عن 
��شتبد�ًد�  يخلق  �أن  �شاأنه  من  ا  دينيًّ ��شتبد�ًد�  �ل  ي�ش�كِّ �أن  يمكن  ما 
و�الأ�شل  �ْلُمْغِر�ِس،  ِل  وِّ �ْلُموؤَ عن  يبحث  �لم�شتبدُّ  فالحاكم  ا،  �شيا�شيًّ
ُت�شاق  قطعاَن  فلي�َشْت  ة،  �لحرَّ باإر�دتها  �أمرها  َت�ُشو�ُس  عوب  �ل�شُّ �أنَّ 
بل تمتلك م�شاحتها في �الختالف و�لمعار�شة، فالحاكم لي�س �إلًها 
مع�شوًما ُيوحى �إليه، بل هو ب�شٌر؛ ي�شيب ويخطئ، ويحلم ويجهل، 

��قدي�س. ��قدير ال �لتَّ وله �لتَّ
�ها.. يفنى  « بهذ� يق�دِّم روؤيًة موؤدَّ فديو�ن »وقائع ُحْزٍن َمْقِد�ِشٍيّ
عر�ء  ام بجورهم و��شتبد�دهم، ويبقى �لزَّمان ُمْن�ِشًد� ر�شالة �ل�شُّ �لحكَّ
ًة و�شهادًة  عر يمثِّ��ل روؤيًة تاريخيَّ تهم، و�إن كان �ل�شِّ بتمرُّدهم وحرِّيَّ
ًة لما  ه كثيًر� ما يمثِّ��ل روؤيًة ��شت�شر�ف�يَّ عر�ء فيما هو و�قٌع، فاإنَّ لل�شُّ
�وؤ باأحد�ث �لم�شتقبل، ف�شيكون  �ن�بُّ هو قادٌم، فاإن �شيَّدنا �شرًحا للتَّ

عر�ء قادمون! �شعاره: �ل�شُّ

�لخاتمة  وتبدو ح�شن  �الآية ١4٠[،  عمر�ن:  �آل  ]�شورة  وئ} 
المين، ومقرًِّر�  لم وال يحبُّ �لظَّ في تذييل �الآية باأنَّ �هلل ينهى عن �لظُّ
في مو�شٍع �آَخَر: { ۀ ۀ  ہ ٌہ} ]�شورة �لبروج: �الآية ١2[.

الم- ناعًيا على  كما ورد على ل�شان نبيِّ �هلل هوٍد -عليه �ل�شَّ
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې  قومه: 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ َ} ]�شورة 
ِة �لبيت  اعر في َت�ِتمَّ ر �ل�شَّ عر�ء: �الآيات ١2٨- ١3٠[، كذلك حذَّ �ل�شُّ
 : �لعربيِّ �لَمَث�ل  مع  متقاطًعا  للبطانة،  ال�شيَّما  �لعاقبة  �شوء  من 
ر �أنَّ �هلل -تعالى- ين�شر �لدَّولة  ِة �ْل�َق�ْوِم«، كما تقرَّ �ْلُم �آِخُر ُمدَّ »�لظُّ
�لدَّولة  يهزم  ه  فاإنَّ بالُخ�ْلف  وقيا�ًشا  كافرًة،  كانت  و�إن  �لعادلة 

المة و�إن كانت موؤمنًة؛ الأنَّ »�ْلَعْدَل �أَ�َشا�ُس �ْل�ُم�ْل�ِك«. �لظَّ
اعر يحاول ��شتخال�س �لحكمة،  ورغم �لمبا�َشرة �لمعيبة فال�شَّ
�شعره  في  وتقريرها  يحياه،  �لَّذي  زمانه  �أحد�ث  من  با�شتلهامها 
ام  �لحكَّ وج��ه  في  م�شرًِّفا  موق�ًفا  ل  ي�شجِّ ��ه  وك��اأنَّ ينظمه،  ��ذي  �لَّ

�لم�شتبدِّين، ففي ق�شيدة »�حت�شار �شجٍن« يقول)))):

َوَرَكْعـَت َتْطـُلُب َرْحَمًة ِمْن َغاِدٍر
اُس اْلـِكـاَلِب ُمـُلوَكـا َوَيـُسـوُق ُحـرَّ

َجاِل ُرُءوَسـَنا َصـَعـَدْت َأْشَباُه الـرِّ
اَل َتــْعــَجـَبـْن َأًسـى ِإَذا َصــَلــُبـوَكا

�لباط�شة  �الأي��دي  وء،  �ل�شُّ بطانة  على  ��شتنكاٍر  ر�شالة  وهي 
�لَّذين جعلو� منه  �لدِّين،  تين من رجال  �لم�شتبدِّ، كالمتزمِّ للحاكم 
عة  ة على �لنَّا�س، و�لدِّين في جوهره يدعو �إلى �ل�شَّ �أد�ًة لجلب �لم�شقَّ
�أي، و�لتَّي�شير في �لعباد�ت و�لمعامالت، كما في  �فكير و�لرَّ �لتَّ في 
َر�َر«،  َرَر َواَل �شِ �ْي�ِشيَر«، و»اَل �شَ ُة َتْجِلُب �لتَّ قو�عده �الأ�شوليَّة؛ »�ْلَم�َشقَّ
َلَحِة«،  �ْلَم�شْ َجْلِب  َعَلى  ٌم  ُمَق�دَّ �ْلَمْف�َشَدِة  و»وَدْرُء  ُي�َز�ُل«،  َرُر  و»�ل�شَّ
وقيا�شاتهم  �لجامدة  �آر�ءهم  �لمت�شدِّدون  هوؤالء  ��شتقى  �أين  فمن 
نو�فذ  �لعليلة  نفو�شهم  ْت  َمجَّ ولم  �ْلُم�ْفِرَطَة؟!  وتاأويالتهم  �لفا�شدة 

�نوير؟! و�إلى هوؤالء �أقول)))): �لتَّ
ْكـــــــــِر ـِ َيا َمْن َأْفَلـْسُتـــــْم ِباْلـفـــ

ـــــْة  اْجـَتـِنُبوا َطــــْقـــَس اْلـَوَثِنـيَّ

)12(  ق�سيدة »احت�سار �سجٍن«: �ص49.
ام �سليمان. ة الثَّائر«: د/ اأحمد تمَّ )13(  ق�سيدة »عـقـل العربيَّ
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َلَنا َعْن ُكلِّ ِخلٍّ َأْلُف ِبْدِل
ـــَجـــلِّـــي ـــَمـــت الــــَقــــَواِفــــي ِبـــالـــتَّ َتـــَبـــ�ـــشَّ

ا ُودًّ ــِه  ــ ــي ــ ِف ـــا  َظـــَنـــنَّ َمــــــْن  ِلـــَيـــْلـــِحـــَي 

ا ــدًّ ـ ــشَ َفـــــاَل ُتـــْكـــِثـــْر ِلـــَحـــْبـــِل الـــــــُودِّ �ـ

ــْم ــُك ــي ــْلـــَب ِف ــَقـ ـــــــي َقــــْد اأََمــــــــْرُت الـ َواإِنِّ

ــٍل ــي ــِل َيــــــا ُفــــــــوؤَاِدي ِمــــْن َخ ــَك اأَ ــ ــَدْع ــ َف

َوَيـــْجـــُفـــو ــو  ــ ــْدُن ــ َي ــًة  ــَتـ ــْغـ َبـ ــْن  ــ َمـ َوَدْع 

ا ِغــــرًّ ــلَّ  ــ ــِخ ــ ال َوَجـــــْدَنـــــا  ْن  اإِ ــا  ــ ـ نَّ ــاإِ ــ َفـ

ا ــرًّ ـــ ـــ ُم الـــِخـــلَّ  ــا  ــ ــْدَنـ ــ َوَجـ اإِْن  ــــــــا  نَّ َواإِ  

ــــــــلٍّ ـــ ـــ ـــ ِخـــ دَّ  ُو ــا  ــ َن ــْد ــ ــَق ــ َف ْن  اإِ ــــــــا  نَّ اإ َو

ُيـــْدِلـــي ــيَّ  ــَلـ َعـ الــــَيــــَراُع  َذا  ــى  ــ ــَحـ ــ َواأَْنـ

َقـــــــلِّ َمـــــاُن اإَِلـــــــى االأَ َلــــــُه الـــــزَّ َوَبــــــدَّ

ــي ــِل َحــْب َقـــَطـــْعـــُت  َتـــِعـــْبـــُت  ْن  اإِ ــي  ــ نِّ ــاإِ ــ َف

ــلِّ الـــُمـــِمـــلِّ ــ ــِخ ــ ــِن ال ــ ــُلــو َعـ ِبــــــــاأَْن َيــ�ــشْ

ـــْكـــِل ــلِّ َيــــــــْوٍم اأَْلـــــــــُف �ـــشَ ــ ــ ــي ُك ــ ــُه ِفـ ــ ــ َل

ُذلِّ ــاُة  ــ ــَي ــ َح الـــــِمـــــَزاِج  ِذي  ــُة  ــلَـّ ــُخـ َفـ

ــي ــِل ــْم ــي َوُي ــْرِجـ ــْن ُيـ ــ ــَم َم ــْلـ ــا ِحـ ــَن ــْم ــُل َح

ــي ــلِّ ــَح ــتَّ ــــْرِك ال ــاُه َوِفـــــي الــــتَّ ــ ــَن ــ ــَرْك ــ َت

ــْدِل ــ ــ ْلـــــــــُف ِب ــلٍّ اأَ ــ ــ ــلِّ ِخ ــ ــ ــْن ُك ــ ــ ــا َع ــ ــَن ــ َل

د. ُمحـّمـد حـــّراث
جاِمعُة الّشلف - الَجزاِئر
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