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االفـتـتـاحيـة  

حمًدا ف�سالًة ف�سالًما، وبعد، 
    فه��ا ه��و الع��دد ال�ّساد���س ُيط��لُّ عل��ى قّرائن��ا الأع��ّزاء يحم��ُل بي��ن 
طّيات��ه باق��ًة جميل��ة م��ن اأزاهير مق��الت اأدبّي��ة فّنّي��ة، ومو�سوعات 
لغوّي��ة، وق�سائ��د �س��عرّية، ج��ادت به��ا قرائ��ُح كوكب��ة من اأه��ل اللغة 
ومحّبي البيان العربي توا�سلوا معنا راغبين في ن�سر ما تفّتقت به 
عته اأناملهم، فرّحبت  اأكماُم الإبداع لديهم ف�سالت به اأقالمهم، ور�سّ
به��م مجّل��ة »العربّية ل�س��اني« اأّيما ترحيب، و�ُس��ّرت باإبداعاتهم اأّيما 
اد  �س��رور. وه��ا نح��ن نقّدمها اإل��ى القّراء الأكارم م��ن ُمحّبي لغة ال�سّ
وعا�س��قي الإب��داع البيان��ي العرب��ي لعّلن��ا، به��ذا الّن�س��ر المخت��ار، 
والمو�سوعات المنتقاة، ن�س��تطيع رّد �س��يء من الجميل اإلى العربّية 
الت��ي ظّل��ت قرون��ا عدي��دة واأعواما مدي��دة تحمُل هّوّيتن��ا، وتذوُد عن 

تاريخن��ا، وتحف��ُظ ذائقتنا اللغوّي��ة الجماعّية. 
     ن�س��يُر اإل��ى اأّن ه��ذا العدد ي�س��ّم بين دّفتيه جملًة من المو�سوعات 
واَء  ُد الرُّ والمق��الت، منه��ا مق��اٌل فّنّي يتتّب��ُع الحياة الأدبّي��ة ويتر�سّ
الّنق��دي الباه��ر، والعطاء الفّني الّنا�سر لكتابات عاّلمة العربّية في 
الع�س��ر الّراه��ن الأدي��ب الأري��ب الّناق��د الدكتور عبد المل��ك مرتا�س، 
وه��ذا المق��ال ين��درج �سمن �سل�س��لة مقالت تعريفّي��ة يكتبها الأمين 
الع��ام لمجم��ع اللغ��ة العربّي��ة الدكت��ور امحم��د �ساف��ي الم�س��تغانمي 
تعريف��ا باأدب��اء العربي��ة المعا�سري��ن وتقديم��ا للّنخب��ة الّرفيع��ة من 
اللغويي��ن الذي��ن يربط��ون ليله��م بنهاره��م ف��ي خدم��ة العربّي��ة ف��ي 

الع�س��ر الحديث. 
     كم��ا يت�سّم��ن عدُدن��ا ه��ذا جمل��ة م��ن المق��الت دّبجه��ا اأ�سحاُبها 
رغبًة منهم في م�س��اركة القّراء بمو�سوعات اأدبّية ولغوّية ت�س��تحّق 
��ر والّتدّب��ر مث��ل مو�سوع  الّتوّق��َف عنده��ا والّنظ��ر فيه��ا بعي��ن الّتب�سّ
»ال�س��تعارّي ف��ي لغة عب��د القاهر الجرجاني« حي��ث دعانا الدكتور 
يو�س��ف رحايم��ي وه��و باح��ث بالغ��ّي تون�س��ّي اإل��ى رح��اب البالغ��ة 
الُجرجانّي��ة، واأطلعن��ا على جملة من اأ�س��رار فّن ال�س��تعارة لدى عبد 

القاه��ر الجرجان��ي رحم��ه اهلل تعالى. 

     كذل��ك يج��ذب انتب��اَه الق��ارئ ف��ي ه��ذا الع��دد مو�س��وٌع اأدب��يٌّ 
جمي��ل، خّطت��ه اأنامل اأخينا الأ�س��تاذ الدكتور عب��د الفّتاح الحجمري 
مدي��ر مكت��ب تن�س��يق الّتعري��ب بالّرباط ح��ول مو�سوع ق��راءة الأدب 
الكال�س��كّي، وو�س��مه ب�س��وؤال: »لم��اذا نق��راأ الأدب الكال�س��يكّي«، وه��و 
مو�س��وع �س��ائق رائ��ق مات��ع ج��اذب جعلن��ا ُنحّل��ُق في��ه مع��ه ُمطّلين 
عل��ى بع���س خ�سائ���س الأدب الكال�س��يكّي ل��دى الأديب عب��د الفتاح 

كيليط��و ونظرات��ه الأدبّي��ة الكال�س��يكية. 
     

      وم��ن المو�سوع��ات الماتع��ة الالفت��ة لالنتب��اه، يج��د الق��ارئ 
الكري��م مو�سوع��ا ع��ن مك��ر العربّي��ة ودهائها حيث ع��ّرج فيه كاتبه 
الأ�س��تاذ الدكت��ور عب��د اهلل اآي��ت الإع�س��ير عل��ى ظاه��رة الّتعري�س في 
العربّي��ة الف�سح��ى ُمبّينا كي��ف وّظفها الأدب��اء واللغوّيون وغيرهم، 
ونج��د ف��ي الّنق��د الأدب��ي مو�سوع��ا �س��ائقا ُمهّم��ا ح��ول مي��زان الّنقد 
عن��د الّنب��ي �سّل��ى اهلل عليه و�س��ّلم ا�س��تطاع من خالله الكاتب ح�س��ن 
الح�سري ت�س��ليط بع�س الأ�سواء الكا�سفة حول الموازين والمعايير 
الت��ي كان يوّظفه��ا نبّي الف�ساحة والإبانة والّتبيين في ملحوظاته 
الّنقدّي��ة وتعليقات��ه الفّنّية حول ما ُيلقى على م�س��معه وفي مجل�س��ه 

م��ن اأ�س��عار في ذلك الّزم��ن المجيد. 
     

  هذا، ويقت�سينا الإن�ساف، وُيلزمنا الق�سطا���ُس الم�س��تقيم اأن نتقّدم 
بال�ّس��كر الجزيل والّثناء الجميل اإلى كّل َمْن �س��اركوا معنا باإر�س��ال 
مقالته��م ومو�سوعاته��م وق�سائده��م، ونثّمن جهوده��م في ُن�سرة 
اد، وَنِعُد جميع مرا�س��لينا اأّننا �س��نجتهد في ن�س��ر ما ي�سلنا  لغة ال�سّ
مّما يتعّلق باللغة والأدب �سريطة اأن ت�ستوفي المو�سوعات المر�سلة 
�س��روط الّن�س��ر الت��ي نعمل على وفقها، داعين اهلل تب��ارك وتعالى اأن 

يوّفقن��ا جميع��ا لخدمة اللغة العربّية حاملة الّذكر الحكيم. 

هيئة الّتحرير

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

٩ يونيـو ٢٠٢١ م 



من أعالم اللغة والبيان

بقلم
د. امحمد صايف املستغانمي
األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة

جهِبُذ البيان، وعميُد الّترّسل، ورائُد الّنقد األدبي الحديث، األديب األريب،
األستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض، وفاًء وتقديرا وتبجيل.

م��ن ُب��ركان التَّغيي��ر الذي لي���س له نظير ف��ي دنيا الكتاب��ة والّتعبير؛ الملحمة المرتاضّية
وم��ا ذاك اإّل لأّن جوان��ب الحدي��ث عن��ه تتعّدد، وم�س��احات القول في 
كتاباته تطول وتتمّدد نظًرا لتعاطيه �سروًبا كثيرة من فنون القول 
الأدبي، وكّلما نظرت في كتاب من كتبه، اأو اأ�سغيت اإلى حديث من 
اأحاديثه، اأو طالعت مقال خّطته يداه الكريمتان، راقك منظُر نتاجه، 
و�س��اقك اإ�س��راُق بيانه، وراعك ُح�ْس��ُن ر�سفه لالألفاظ، وجودُة �َس��ْبكه 
للجم��ل كاأّن��ك اأم��ام الّلجي��ن المزخ��رف اأو الّلوؤُل��وؤ الُمَبْه��َرج اأو الحرير 
��ج، ويت�س��اءل الم��رء م��ن اأّي زاوي��ة اأتن��اول ه��ذا ال�ّس��فر الأدب��ي  الُمدبَّ
ال��ذي بي��ن يدّي؟ هل اأناق���س ُح�ْس��َن ترتيب��ه وبديع تبويب��ه اأو اإحكاَم 
نظمه وروعَة َن�ْسجه اأو جودة تن�سيد كلماته وبهاَء تطريز عباراته؟ 
ويطول بك �َس��َفُر الّتفكير واأنت تهتّز �س��رورا بما تقراأ، وتتمايُل جذًل 
بما ت�س��مع، وفوؤادك يطرُب لما يدرك من المعاني الباهرة والأفكار 
الّنا�س��رة ي�س��وقها م��ن �سمي��ر الغي��ب، ويقّدُمه��ا ف��ي باق��ات وردّي��ة 

ومزهرّي��ات لفظّية ت�س��ّر الّناظرين وتثلج �س��دور المتاأّدبين!
     وقب��ل اأن اأُْرخ��ي العن��ان ف��ي نع��ت بع���س كتب��ه واأعمال��ه، يح�س��ن 
اأن اأعّرج بقّرائنا على الميزات والخ�سائ�س التي ا�ستماز بها اأديبنا 
الدكت��ور عب��د المل��ك مرتا�س عن اأقرانه، وعال به��ا َكْعُبه على كّتاب 

زمانه، واأ�سبحت عنوانا ل�س��خ�سه واأمارًة على اأ�س��تاذّيته. 
    اأُولى مناقبه اأّنه رجٌل األمعيٌّ ع�ساميٌّ ذو هّمة عالية تترّبُع على 
ها من الو�سف  هام��ة الّنجم. ل ي�س��تطيع الّتعبير اأن ُيوّف��َي هّمَته حقَّ
اإّل اأن ُي��رّدد الق��ول العرب��ّي القدي��م: هّمة تعزُل ال�ّس��ماك الأعزل ُعُلّوا، 

وتجرُّ ذيلها على نجوم الّثرّيا �سُمّوا. 
     هّم��ٌة ُتناط��ُح الج��وزاء في اكت�س��اب العلم، وحر�ٌس منقطع الّنظير 
في تعّلم الّل�سان العربّي. كان في �سباه الأّول يق�سي بيا�س اأّيامه 
و�س��واَد ليالي��ه ف��ي مطالع��ة الكت��ب، ومحادث��ة ال�ّس��عراء والكّت��اب، 
ي�س��تمع لهذا، وُي�سغي اإلى ذاك، يتجاذُب اأطراَف الحديث مع �س��عراء 
المعّلق��ات، وي�ستاأن���ُس باأخب��ار ال�سعالي��ك، وه��و ف��ي منادمات��ه 
وُم�س��امراته م��ع رّواد الأدب وم�ساقع��ة الخطاب��ة وفح��ول ال�ّس��عر 
ع�سيُّ العريكة �س��ديُد المرا���س ل ُيقاُد ول ينقاُد، بل ُيجادل وينافح 
عن فكرته، وينتقُد ما يراُه خطاأ، ول يكاد ي�ست�سلم كالكمّي الُمَدّجج 
الذي يرى الموت اأهون من الّرجوع اإلى الّديار خاوي الوطاب خائر 

      �سيفن��ا الي��وم ف��ي ه��ذه الفتتاحّي��ة رج��ٌل م��ن رج��الت الأدب 
والّنقد، َنْدروِميُّ المولد، تلم�س��انّي الّن�ساأة، مغربيُّ الّدرا�سة، وهرانّي 
كنى والّتعليم الجامعّي، اأفنى حياته في تعليم طالب الجامعات  ال�سُّ
معنى الأدب، وبراعة الإن�ساء، وجمال الّنقد الأدبّي، ول يزال � اأمّده 
ّح��ة و�َس��ْرَبَلُه لبا���س العافي��ة- ُمجته��ًدا ف��ي مدّرجات  اهلل بواف��ر ال�سّ
ولأطروح��ات  محا�س��را،  العالمّي��ة  الآداب  ومحاف��ل  الجامع��ات 
الّدكت��وراه ُمناق�س��ا، وف��ي الم�س��ابقات العالمّي��ة والجوائ��ز الأدبّي��ة 

قا�سي��ا وَحَكما. 
      من��ذ ن�س��اأته الأول��ى، ر�س��ع لب��ان العربّي��ة ف��ي الّتعلي��م التقلي��دّي 
ف��ي رح��اب الّزوايا والكتاتيب، حيث ارتوى من معين القراآن الكريم 
ال��ذي ل ين�س��ب، وحف��ظ مت��ون الّنح��و والفق��ه على معه��ود المناهج 

العتيق��ة المّتبع��ة ف��ي معاهد العلم في ب��الد المغرب العربّي. 
    وم��ا اإن ا�س��تّد ع��وده، وا�س��تغلظ �س��اقه، واخ�س��ّرت اأوراق��ه، واأين��ع 
�س��بابه، حت��ى ظه��رت علي��ه مخاي��ُل الّنجاب��ة ف��ي الكتابة والّتر�ّس��ل. 
و�ُس��ِغَف بح��ّب الأدب العرب��ّي القدي��م، ف��راح ينه��ُل م��ن لج��ج بح��اره، 
حب��ة م��ع مقام��ات بدي��ع  ويت�سلَّ��ُع م��ن معي��ن اأنه��اره. كان��ت ل��ه �سُ
الّزم��ان، وا�س��تهوته �سناعُته��ا الّلفظّي��ة، وزخرفُته��ا البديعّية، حتى 
اأ�سح��ى بدي��َع زمان��ه، واأعجوبَة اأقرانه، و�سم���َس اأّيامه، وبدَر لياليه. 
     ل اإخاُل��ك اإّل ق��د اهتدي��ت ِم��ن الو�س��ف اإلى ال�س��م، وَعَبْرَت قنطرة 
الّتخمين، وتجاوزت مفازة الَخْر�س، واأيقنت اأّني اأتحّدُث عن جهبذ 
البي��ان، وفار���س الّتر�ّس��ل، واأمي��ر الّتعبي��ر، وعمي��د كّت��اب العربّي��ة 
ف��ي الع�س��ر الحدي��ث دون من��ازع، �ساح��ب الأ�س��اليب الإبداعّية في 
الكتاب��ات الأدبّي��ة والّنقدّي��ة، وحلي��ِف المقام��ات، وندي��م المعّلقات، 
وِحْل���س الم�س��ابقات، وخلي��ط المجام��ع والمحاف��ل اللغوّي��ة الأ�س��تاذ 
الأديب الأريب عبد الملك مرتا�س، الذي �سغل ع�ّساق الكلمة وُمحّبي 
الآداب، وه��واة العربّي��ة بكتاباته الجاذبة الماتعة الّرائقة ال�ّس��ائقة، 
الّناق��د الأدب��ّي ال��ذي �س��ارت بكتب��ه الّركب��ان، وط��ارت بمقالت��ه 
قور والِعقبان، وغّنت لها الحمائم، و�سدحت َجَذًل بها البالبل.  ال�سّ
     اإّن المتح��دِّث ع��ن عب��د المل��ك مرتا���س، ينتاب��ه الّت��رّدد وتتغ�ّس��اه 
�س��حائب العج��ب والحي��رة، وهو ُيق��ّدُم رجال وُيوؤّخ��ر اأخرى، ل يدري 
م��ن اأي��ن يب��داأ، تّواًق��ا اأن ي�س��ف ه��ذه القام��ة الأدبّي��ة، وم��ا اأحدثت��ه 

حائــف عــن الآخريــن اأح�ســنوا اأم اأ�ســاوؤوا؛ اإذ لي�ــس الّنقــُد  لي�ــس مــن �ســاأني اأن اأ�ســّود ال�سّ
والّنظــُر فــي الكتابــات الأدبّية من وظيفتــي ول من اهتماماتي، ورحم اهلل امرًءا عرف 
قــدره ونــاأى بنف�ســه عّمــا ل ُيح�ســن، واأحمــد اهلل جــّل �ســاأنه اأن �ســغلني بالقــراآن الكريم 
منــذ �ســرخ ال�ّســباب فقــد كنــت ول اأزاُل اأم�ســي وئيــدا ُرويــدا اأنّقــُب فــي الّنظــم الجليــل 
م�ســتمتعا ببالغــة الّتنزيــل، وكّل يــوم ُيَوّلــي اأزداُد ح�ســرًة علــى فــوات نفائ�ــس الأوقــات 
في غير درا�ســة الكتاب المبين الذي ُينجي من �سيق الّلحود، وينفع �ساحبه في اليوم 

الموعــود، يــوم الوفود علــى مالك الُملك الَبــّر الودود.  
ولكّنــي اليــوم اأِجُدنــي م�ســدودا اإلى الكتابة، ُمنجذًبــا اإلى الّتعبيــر، كاأّن بداخلي مناديا 
ّثــر قْم فاأخبْر، وامت�ســق اليراع وَعّبْر، وا�ســحذ �ســّن القلم واب�ُســط  ُينــادي: يــا اأّيهــا المدَّ
اأناملــك علــى القرطا�ــس، واأن�ســئ مــن فنون القول ما ت�ســتطيع وما ل َت�ْســطيع من الّن�ســج 
البديــع؛ والقــول الّرفيــع؛ فــاإّن ال�ّســاأن جليــل، ل يحتمــل الّتاأجيــل، والأمــر ي�ســتحقُّ اأْن 
ُيَنــّوَه بــه، واأن ُي�ســاَع وُيــذاَع، ومتــى َيعــِرُف اأبنــاُء العربّيــة علمــاَء العربّيــة وفقهاَءهــا، 
وجهابذتهــا وفر�ســانها اإن لــم ُتفَتــْح لهــم الآن القنــوات، ولــم ُتكتــْب حولهــم المقــالت، 
حائــف، وُتزَبــْر عنهم الأ�ســطار، وُترَو عنهم الأخبــار اليوم وُهْم  وُت�ســّود بمناقبهــم ال�سّ

ّحة، و�ســابغ الّنَعم؟!  ُيَمّتعــون بوافــر ال�سّ
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حريــرّي للقــارئ األريــب الــذي يهواهــا وال "يقلهــا"، 
لغــة طــّيء فــي "يقليهــا"، وهــي الشــاهُد الــذي تلهــا 

فجّلهــا: 
أّيـــاَم ُأمِّ الــَغْمــر ال َنْقــلهـــا 

لــت عينـاهـــا! ولــْو تـشــاُء ُقبِّ
وأحلهــا،  أبدعهــا  مــا  ُلغــًة،  هــا  ُربَّ َلْلعربّيــُة،  وإّنهــا   
وأســهلها  وأرقاهــا،  وأكملهــا  وأجلهــا،  وأوســعها 

وأغناهــا.........«. 
اإذا  فاإّنن��ا  واإّل  الكت��اب،  مقّدم��ة  �س��رد  ف��ي  الإطال��ة  اأوّد  ل        
تذّوقناه��ا وا�ست�ْس��غناها، ول��ّذت حالوُته��ا ف��ي اأفواهن��ا فاأحببناها، 
فاإّنن��ا �س��نعزُف ع��ن موا�سل��ة الحدي��ث ون�س��تنكُف ع��ن اإتم��ام ه��ذا 
المقال، ونلفي اأنف�سنا �سحّية �سحر هذا الكاتب الذي اأعطته العربّية 

مقاليده��ا، و�س��ّلمته الكتاب��ة البهّي��ُة غيَده��ا واأماليده��ا.  
      تعك���س كتاب��ات مرتا���س فك��را ثاقب��ا، ومذهًبا م��ن القول ماتًعا 
جاذًبا، وذهنا متوّقدا، وحّبا للعربّية عديم ال�ّسبيه، و�سغفا بالإبداع 
الكتاب��ي يع��ّز ع��ن الّتمثي��ل. يكتب كاأّن��ه ينحت من �سخ��ر الألفاظ اأو 
يغت��رف م��ن بح��ر العبارات. في الّتر�ّس��ل والو�سف قلُمُه ي�س��يل كاأّنه 
يغت��رف م��ن الّنيل، ُيدّبج فيما يريد القول الجميل، وي�سطاُد المعنى 
الجلي��ل، ي��كاد ب�س��حر بيان��ه ُيح��ّوُر الباط��ل حّق��ا، ويجع��ل الح��ّق من 

الأباطيل. 
     ل يج��ّف م��داده، ول ي�س��تريح يراع��ه، ولي���س ه��ذا �سرب��ا م��ن 
المبالغ��ة، واإنتاج��ه الأدب��ي الّنقدي الّروائي يرب��و في مجموعه على 
الثمانين كتابا، كّلها روعٌة في الأ�س��لوب، وقّمة في الّتعبير، وغاية 
في الإبداع الأدبي، والّتجديد الّنقدي. كّلما ا�ست�سهلت نف�ُسُه القعود، 
واعتراه��ا بع���س الفتور والّرك��ود، تاأّبى عليها بَعْزٍم ل يعرف الّنوم، 
وذه��ن ل ي�س��بق اإليه المل��ل، ول يدنو منه الكلل، وقاَرَعها بم�س��رفّية 
الكتاب��ة، وُهندوان��ّي الّتر�ّس��ل، واإذا بالإن�س��اء تج��ري اأنه��اُره وتنهمُر 

اأمط��اُره وُتغ��ّرُد اأطياُره على اأوراقه وقراطي�س��ه. 
      ق��د ي�س��األ �س��ائل، وُح��ّق لأبن��اء الجي��ل المعا�س��ر الذي��ن ق�س��ت 
ْرع��ى ف��ي مف��اوز ال�س��ابكة  عليه��م اأغ��واُل الّتكنولوجي��ا فاأردته��م �سَ

و�سح��ارى المعلوماتّي��ة الوا�س��عة الأط��راف، واجتالته��م �س��ياطين 
الحي��اة الماّدّي��ة حت��ى اأْرَدته��م هلك��ى ف��ي �س��احات اللغ��ات الغربّي��ة 
وتبَّرته��م َتْتبي��را، وفارق��وا العربّي��ة الأمَّ حت��ى اإّنه��م ل يفقه��ون م��ا 
ي�س��معون، واإذا ا�سطدمت اآذانهم يوًما مع بليغ القول فاإّنهم يفّرون 

من��ه كاأّنه��م ُحُم��ٌر م�س��تنفرة فّرت من َق�ْس��ورة. 
    نع��م، اأق��ول ل��و �س��األ �س��ائل: ع��ن �س��ّر البي��ان الّراق��ي، والأ�س��لوب 
العال��ي ال��ذي ترّب��ع ب��ه عب��د المل��ك مرتا���س عل��ى عر���س البي��ان في 
الع�س��ر الحدي��ث، ه��ل ه��ي الموهب��ة الّرّبانّي��ة اأو الِجِبّل��ة الفطرّي��ة اأو 
البيئة الم�ساعدة اأو الهّمة العالية والكت�ساب الم�ستمّر؟ اأو كّل اأولئك 

َخُر؟  وعوام��ُل اأُ
      له��وؤلء ولغيره��م اأق��ول: ل �س��ّك اأّن المواه��ب الّلدّنّي��ة له��ا دوُره��ا 
ال��ذي ل ُينَك��ر، وفعُله��ا ال��ذي ل ُيْقَه��ر، وع��اّلم الغيوب ج��ّل جالله قد 
ق�ّس��م الأرزاق، واأغدق على كل اإن�س��ان اأعظَم اإغداق بما يتنا�س��ُب مع 
�س��خ�سه ومزاج��ه وتوّجهات��ه وميول��ه لعلمه - �س��بحانه - بخفّيات 
دور. هذا �س��اأٌن ل ينكره عاقل، ول يعتر�س عليه ذو ِم�س��كة من  ال�سّ
عل��م اأو اأث��ارة م��ن منط��ق �س��ليم، ولك��ن ف��ي الوق��ت نف�س��ه، علين��ا اأن 
نعل��م ب��ل اأن ن�س��تيقن اأّن الّتمّي��ز والتاأّل��ق ل ياأتي��ان من ف��راغ، واإّنما 
لهم��ا مه��ٌر غ��اٍل عل��ى كّل ُمبتٍغ للّنجاح ت��ّواٍق للّتف��ّوق اأن يبذله. هذا 

المْهُر هو ال�ّسهُر مع الكتاب، ومعانقُة الأوراق، ومنادمة العلماء 
�سات، ُتحّدثهم  والأدباء واأ�سحاب الكفايات في �س��ّتى الّتخ�سّ

وُيحّدثون��ك عب��ر ال�ّس��طور والّطرو���س، والكت��ب والقراطي���س. 
والمق��الت والمجاّلت.  

      اإّن اأديبن��ا �س��ّمر ع��ن �س��واعد الج��ّد ف��ي �سب��اه، وطّل��َق 
الأدب،  حب��ة عي��ون م�س��ادر  واأط��ال �سُ الّت�س��ويَف، 

واأّمات اأ�ْس��فار ال�ّسعر العربّي، وقد اأخبرني ُم�سافهًة، 
وقد ازدلفت اإليه في مجل�س خا�سٍّ في ليلة طاب 

هواوؤها ورقَّ ن�سيمها، وغّردت اأطيارها، ورّفت 
خمائُلها، التم�ست فيه منه الّن�سح والّتوجيه 

ف��ي رحل��ة الأدب والكتاب��ة، قل��ت: اأخبرن��ي 
اأّنه نزل في ُمقتبل عمره وريعان �سبابه 

�سيف��ا عل��ى المرزوق��ي �س��ارح كت��اب 

العزيمة مهي���س الجناح. 
     ُتذّكُرني هّمته ال�ّسامقة العالية البا�سقة قول ال�ّساعر العربّي: 

وُكْن رُجل ِرجُلُه في الّثرى 
وهامُة هّمته فوق الّثرّيا

     والمْنَقب��ُة الثاني��ة الت��ي تفر���س نف�س��ها عل��ى كل ق��ارئ لمرتا�س 
اأّن الّرج��ل اأُ�س��ِرَب قلُب��ُه ِع�س��َق العربّي��ة ف�ُس��ِغَف به��ا كلف��ا، واأ�سب��ح 
بحّبه��ا َدِنف��ا، وعا���َس مهوو�س��ا ب�سناعة الغريب، يحنُّ اإلى الأن�س��اق 
الّتعبيرّية القوّية الجزلة التي كانت تلوُكها األ�سنة الف�سحاء البلغاء 
م��ن الموّلدي��ن والأقحاح. ت�س��عر واأنت تق��راأ كتاًبا من كتبه اأو تطالُع 
مق��ال م��ن مقالته كاأّنك في خيمة م��ن خيام عكاظ اأو ذي المجّنة، 
اأو اأّنك ت�سير في �سارع من �سوارع بغداد في ع�سر الّر�سيد والماأمون 
حي��ث كان��ت اأ�س��واق الآداب رائجة، ومتاجر الأ�س��عار حافلة بالّرواة 

الُحّفاظ وال�ّس��عراء المطبوعي��ن والّلغوّيين المتاأّدبين. 
     اإذا ق��راأت لمرتا���س، �س��ُتدرك اأّن العربّي��ة بخي��ر، واأّن الل�س��ان 
العرب��ّي ع�س��يٌّ عل��ى الم��وت؛ اإذ اإّن كتابات��ه تغ���ّس باللف��ظ الغري��ب، 
نع��ة اللغوّي��ة المتين��ة الّر�سين��ة الت��ي كان��ت  والّنظ��م العجي��ب، وال�سّ
تفي���س به��ا اأف��واُه الأع��راب الف�سح��اء والبلغ��اء الأبين��اء، كاأّن��ك في 
بوادي الجزيرة تتقّلب من اإياٍد اإلى تميم، ومن َقْي�س اإلى َعْب�س، ومن 
ذبيان اإلى غطفان، وكاأّنك على ُتخوم ال�س��ام ترتحُل من الغ�سا�س��نة 
اإل��ى المن��اذرة، تط��وف بي��ن قبائل الع��رب، يحدوك ح��ّب اللغة تجمع 

لآلئه��ا، وتلتق��ط جواهرها، وت��دّون ُدررها. 
      واإذا اأردت اأن ت�س��تبين ِم�س��داق م��ا اأق��ول فا�س��تمع اإلي��ه ف��ي 
مقّدم��ة كتاب��ه: نظرّية اللغة العربّية، واْحُكْم بعد ذلك على فّن القول 
ال��ذي رفع��ه مرتا���س �س��عارا لكتابات��ه، وجعل��ه َمْهيع��ا ُمّط��ردا ف��ي 

مقالت��ه ومداخالت��ه: 
زبْرناهــا  كلمــاٌت  »وتلكــم  ورع��اه:  اهلل  حفظ��ه  ق��ال       
ــرآن  ــة الق ــي بلغ ــا، وه ْرناه ــا وحبَّ ــا، وحّليناه وَدّبجناه
ــا،  ــّم قّررناه ــناها ث ــم ناقش ــن العل ــكاٌر م ــَفْرناها، وأف َس
ــة أحييناهــا َفُســقناها،  وأطــراٌف مــن جميــلت العربّي
علــى طبــٍق  نَصْصناهــا  وَنَصْصناهــا،  اْزدففناهــا  ثــّم 
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��ه بها الباري،  رة، وِمنحٌة خ�سّ مرتا���س ِجِبّل��ٌة ُمَق��ّررة، ونعمٌة ُم�َس��طَّ
واأكرمه بها المنعم الوّهاب، واهلل يوؤتي ف�سله من ي�ساء من عباده. 
      واإن كن��َت ف��ي ري��ب م��ن اإطرائ��ي لكتابت��ه الّروائّي��ة فا�س��تمع 
اإلي��ه وه��و يق��ول ف��ي مقّدمة »عي��ن الّتين��ة«:  »)....( وأزيــٌز ُمتعاٍل، 
وهديــٌر ُمتــوال، وكريــٌر محمــوم َتوَقــُر لــه اآلذاُن َوقــًرا. 
ــن  ــَمُع م ــة ُيس ــة المتقادم ــّرك الحافل ــُز مح       كان أزي
ــل كان  ــدا، ب ــُك بعي ــم ي ــد ل ــذا البعي ــَر أّن ه ــد، غي بعي
يبــدو قريبــا. كمــا كان هــذا القريــُب فــي نفســه يبــدو 
ــاَر  ــُد ص ــدا، وال البعي ــح بعي ــُب أصب بعيــدا، أو ال القري
قريبــا. زال مــن األحــوال معانيهــا، وزاغــت األلفــاظ 
عــن مبانيهــا...«. واحك��م اأّيه��ا الق��ارئ عل��ى م��ا ت�س��مع، وانظ��ر 
م��اذا ت��رى، واإّني لواِثٌق باأّنك �س��ُتثني عليه كم��ا اأثنيت عليه، وُتبدي 
ف��ي نف�س��ك م��ا كن��َت ُتخفي��ه، وترف��ع تحّي��ة الإكب��ار والإج��الل، وُتِقرُّ 
باأّن��ك اأم��ام جهب��ذ الّرواي��ة الُمحّن��ك، وُجَذيِله��ا الُمح��ّكك، وُعَذْيِقه��ا 
��ب، ول�س��وَف تدع��و ل��ه، كما اأدع��و له دوما، بالحفظ وال�س��المة  الُمَرجَّ

واأن يبع��د اهلل عن��ه اأعي��ن الحا�س��دين. 
      وف��ي نهاي��ة ه��ذه الرحل��ة الملكّي��ة، والجول��ة الُمرتا�سّي��ة، 
اأدع��وك، اأخ��ي الق��ارئ، اأن تقتن��ي بع���س كت��ب ه��ذا الكات��ب المقت��در 
ذي الأ�سلوب ال�ّساحر والبيان الآ�سر، وتغترف من معين اأدبه العذب 
ال��زلل، وتحف��ظ من كلماته، وت�س��تقي من بّينات عباراته، وتاأت�س��َي 
بمهيعه في الكتابة والّتر�ّس��ل، فاإّنك ل محالة �س��تجني علما نافعا، 
ُح ل�س��انك،  واأدب��ا ماتع��ا، ول�س��وف تعلو لغتك، وُي�س��رُق بيانك، وَيْف�سُ

فه��و م��ن الأُلى ل ي�س��قى جلي�س��هم، ول ين��دُم نديُمهم.   

       ا�س��تمع اإلي��ه، ي��ا قارئ��ي الكري��م، ف��ي مقّدم��ة كتاب��ه »ال�ّس��بع 
معّلقات« وهو يفتح �سهّية القارئ العربّي ليلج اإلى حمى المعّلقات 
المقّد���س وحدائقه��ا البهيج��ة: »كي��ف ُيمك��ُن لأ�س��راٍب متناث��رٍة م��ن 
ال�ّس��مات الّلفظّي��ة - حي��ن تجتم��ع وتتعان��ُق، وتتوام��ُق، وتتج��اوُر، 
وتتح��اوُر، وتت�ساف��ُر، فتتنا�س��ُخ ول تتناث��ُر - فتغت��دي َن�ْس��ًجا م��ن 
ال��كالم �ِس��حرّيا، ونظام��ا م��ن القول ِعطرّي��ا؛ فاأّما العق��وُل فتبهُرها، 
واأّم��ا القل��وب فت�س��حُرها. فاأّن��ى ينث��اُل ذل��ك الَقْط��ُر الُمَعّط��ُر، ويتاأّتى 
ّم��خ، له��ذا الّن�س��ج الكالم��ّي العجي��ب؟ وكي��ف تق��ُع  ذل��ك ال�ّس��حُر الُم�سَ
تل��ك العناي��ُة البالغّي��ة والّتعبيرّي��ة لل�ّس��اعر، فيتفّوق وي�س��تميز؟ وِلَم 
يتف��اوُت ال�ّس��عراُء ف��ي ذلك الف�س��ل، فاإذا هذا يغترُف م��ن بحر، وذاك 
ينحُت من �سخر، على حّد تعبير المقولة الّنقدّية الّتراثّية، وِلَم، اإذن، 
يتفاوتون في درجة ال�ّسعرّية بين ُمحّلٍق في العالء، وُمْعٍد في �سبيل 

كاأداء، و�س��اٍر ف��ي ليل��ة داأداء؟ «. 
      واإذا وّلي��َت وجه��َك �س��طَر كتابات��ه الأدبّي��ة، فاإّن��ك تحك��ُم جازًم��ا، 
وتج��زُم حاكم��ا، وتحِل��ُف �سادًق��ا وت�س��ُدُق حالف��ا غي��َر حاِن��ٍث ول 
ُمرَغ��ٍم اأّن��ك اأم��اَم كت��اٍب م��ن كتب الميامي��ن التي ُتعط��ى لالأديب من 
ِقَبل اليمين، اأو اأّنك اأمام الّرو�س الّزاهر وال�ّس��جر الّنا�سر والب�س��تان 
الباه��ر. اأِع��ْرُه �س��معَك وه��و يتاأّن��ُق في مقّدم��ة كتابه ح��ول »ِرحالته 
اأطاي��َب الألف��اظ وبه��ّي  الع�س��ر وعجائبه��ّن« ويتدّف��ُق، ويخت��اُر 
العب��ارات ويتاأّل��ق، رغب��ًة منه ف��ي تحبيب اأدب الّرح��الت اإلى فوؤادك 
لتجتن��ي بع���س فوائ��د الرتح��ال والغت��راب: »قــْد يكــوُن أدُب 
ــل اآلداب  ــن أنب ــَير، م ــى أدب الّس ــة إل ــل، باإلضاف َح الرِّ
جنســا، وأشــرِفِه كتابــًة، وأصدقــه عاطفــًة، وَأْدَفقــه 

ــرأة؛  ــُدِن الَق ــا ل ــه تلّقّي ــا، وأمتعــه تعبيــرا، وأخّف ِوجدان
ذلــك بــأّن هــذا األدَب يأخــُذ مــن المجتمــع خفايــاه 
وبقايــاه، ومــن التاريــخ أحداثــه وأخبــاره، ومــن الَحْكــِي 
َته، ومــن الجغرافيــا تضاريســها  شــخصّياته وَســْرِديَّ
ــة ملمحهــا ونضارتهــا،  وأمكنَتهــا، ومــن الّســيرة الذاتّي
ثــّم ألّنــه ال يعــدُم - أثنــاء كل ذلــك- أن يأُخــَذ مــن 
اإلبــداع فــي أنصــع معانيــه، ومــن ُزخــُرف القــول أنضــَر 

مجانيــه: أدبّيَتــه وُرواَءه«. 
     ه��ذا، والأدي��ب عب��د المل��ك مرتا���س ُمتع��ّدد الهواي��ات الأدبّي��ة، 
والم�س��ارب الّلغوّي��ة؛ اإذ لكتابات��ه الإبداعّي��ة ح�سوٌر في ف��ّن الّرواية، 
تقراأ له فتجُد نف�س��ك اأمام ب�س��اتين فيحاء وحدائق غّناء من الإبداع 
��واب، اأّنك  الّروائ��ي، الواقع��ّي والخيال��ّي، وتحك��م، غي��َر ُمجان��ٍف لل�سّ
ي�س��ى حي��ن يب�س��ط ل��ك  ا���س ده��ره، خ�سّ اأم��ام روائ��ي ع�س��ره وق�سّ
القول في و�سف اأبطال رواياته، منّمقا اأحاديثهم بالّتهّكم المقبول 

وال�ّس��خرّية الأدبّي��ة المر�سّية. 
     وه��و بتعاطي��ه ف��ّن الّرواي��ة، ق��د دح���س مقول��ة: »الّناق��ُد ل ُيب��ِدُع، 
والأكاديم��يُّ المنّظ��ر ل ُيمت��ع«....واإّن الق��ارَئ المت�سّف��ح لروايت��ه 
ُه العج��ب، بل ي�س��تهويه م��ا يقراأُ  المو�س��ومة ب���� » عي��ن الّتين��ة« لَي�ُس��دُّ
اإل��ى ح��ّد الّطرب، ويحم��ُد اهلل الكريم المّنان اأْن وهب لع�سرنا الّراهن 
�سّناج��ًة ُيغّن��ي عل��ى قيث��ارة الأدب، فتتماي��ُل لديه الألفاظ �َس��كرى، 
وتهت��زُّ عل��ى �س��ّن قلم��ه العب��اراُت راق�س��ًة، ُمعِجب��ًة ُمطِرب��ة، ُمحّرك��ًة 
مائ��ر ُملِهب��ة، تقوُل بملء فيها: اإّن الإبانَة والّتبيين في الجن���س  لل�سّ
العربّي ت�س��ري في العروق، وتجري في الّدماء، وهي في عبد الملك 

الحما�س��ة، واأط��ال الّث��واء ف��ي دياره، وطِعَم من اأطاي��ب موائده حتى 
اأُْتِخم، و�س��رب من فرات �س��راب اأ�س��عاره حتى ارتوى، وجرت اأ�س��عاُر 
الحما�س��ة ف��ي عروق��ه، وامتزج��ت عب��ارات المرزوق��ي بخالي��اه، 
وانعك���س ذل��ك كّل��ه ف��ي م��راآة قريحت��ه اأدب��ا �سافي��ا، وذوق��ا عالي��ا، 

وبيان��ا �س��افيا، تحّلت به 
مقالته، وتزّينت به كتاباته. 

     اأقول: جديٌر بمن يقراأ �س��رح ديوان الحما�س��ة مّرة واحدًة باإتقان 
واإمع��اٍن اأن ُيجي��د الإبان��ة والّتبيي��ن، والف�ساح��ة والإف�س��اح، فم��ا 
بالك ب�سّب عا�سٍق هيمان بالعربّية جعل الحما�سة ِحْل�َسه وخليطه، 
ون��ادم المرزوق��ّي حت��ى كاد يحف��ظ األفاظ��ه وعبارات��ه، األ ُي�س��رُق 
بيان��ه؟ األ ي�س��مو تعبي��ره؟ األ يرق��ى في م��دارج الف�ساح��ة والبالغة 

ِتبيانه؟ 
      اأ�س��لفت اأّن الدكت��ور عب��د المل��ك مرتا���س م��ن المكثري��ن ف��ي 
الكتاب��ة، ق��د حفل��ت المكتب��ات الورقّي��ة والّرقمّي��ة باآث��اره واإنتاج��ه 
الغزي��ر، وُكتُب��ُه جّم��ة غنّي��ة، منّوع��ٌة ثرّي��ة، الّنظ��ُر فيه��ا نعي��ٌم مقي��م، 
والقتبا�س من بالغاتها فتٌح عظيم، وُغْنٌم ثمين، وما اأحرى طاّلب 
العل��م وُع�ّس��اق العربّي��ة اأن يقتنوه��ا وي�سطحبوه��ا فاإّنه��ا ِنعم��ت 

دي��ق.  الِقني��ة، وِنْع��َم ال�سّ
     تتمّي��ز موؤّلفات��ه - عل��ى تنّوعه��ا واخت��الف مو�سوعاته��ا - 
بمقّدماته��ا المدّبج��ة الم�سقول��ة، المزخرفة المزّينة، ُيْلِب�ُس��ها اأديبنا 
اأحل��ى الحل��ل، واأبه��ى الف�س��اتين كاأّنه��ا عرو���ٌس ح��ان اأوان زفافه��ا، 
فاّزّين��ت وتعّط��رت، وت�س��ربلت باأجم��ل الثي��اب وتجّملت، وم�ّس��ت من 

العط��ور الم�س��َك الم�سّم��َخ والِعط��ر الّزكّي. 
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وقـفـات بـالغّيـة

د. يـوسـف رحــايـمـي
أستاذ متعاقد يف املعهد العالي 

للعلـوم اإلنسانيـة بتونـس

الحديــِث  إلــى  االســتعارِة  عــِن  الحديــِث  ِمــَن   -1
: ِة ر ســتعا ال با

َد  َة- اأْن ُنَمهِّ ُب ُلَغَة الُجرجانيِّ ال�ستعاريَّ       لقد َراأَينا -ونحُن َنَتعقَّ
، حّتى َيِجَد  ٍة �سريعٍة حوَل المغزى ِمْن هذا ال�ستعاريِّ بمقدِّمٍة نظريَّ
ًثا  َياأً ِلُبُلوِغ المق�سد. فال�س��تعاريُّ هنا لي���َس ُمَتَحدَّ القارُئ َنْف�َس��ُه ُمهَّ
نا �َسُنَفتِّ�ُس في خطاِب الُجرجانيِّ  عنُه بل ُمَتحدَّث به، وتف�سيُر ذلَك اأَنَّ
خَذُه و�س��يلًة لالإفه��اِم والإقناِع، وُت�ْس��ِعُفنا في  ( اّل��ذي اتَّ )ال�س��تعاريِّ
ُة جورج ليكوف ومارك جون�سون المعروفة بال�ستعارِة  ذلَك نظريَّ
كتاَبيِهم��ا  خ��الِل  ِم��ْن   )Metaphor Conceptual( ��ِة  التَّ�سوريَّ
ري��ُف ف��ي �َس��اأِْن  الم�س��هوِر »ال�س��تعاراُت اّلت��ي َنْحي��ا به��ا«))) . والطَّ
َل��ْت وجه��َة البح��ِث ف��ي ال�س��تعارِة  ه��ا َحوَّ ��ِة اأَنَّ ال�س��تعارِة التَّ�سوريَّ
ْرًب��ا ِمَن المج��اِز، اإلى  َد ُزخ��رٍف بالغ��يٍّ و�سَ عموًم��ا ِم��ْن َكوِنه��ا مج��رَّ

)١(  جورج اليكوف، مارك جون�سن، اال�ستعارات التي نحيا بها، ترجمة عبد الحميد جحفة، دار 
توبقال للن�سر، الطبعة الثانية، 2009.

��ًة ِم��ْن اآلّياِت تفكيِرنا لها ح�سوٌر ف��ي الذِّهِن والإدراِك، هذا  عدِّه��ا اآليَّ
َد حليٍّ في اللَّفِظ اإلى  الإقراُر َيَتجاَوُز بنا مرحلَة عدِّ ال�س��تعارِة مجرَّ
��ا ل��ه ح�س��وٌر ف��ي الِفْك��ِر، ومتحّكم��ة ف��ي تجرَبِتن��ا  عدِّه��ا َن�َس��ًقا فكريًّ
��ِة َكُكّل. يق��وُل ليك��وف وجون�س��ون: »اإَِنّ َن�َس��َقَنا  ��ِة والحياتيَّ اليوميَّ
ٌة  التَّ�سوريَّ العاديَّ اّلذي ُي�سيُِّر َتفكيَرنا و�سلوَكنا له طبيعٌة ا�ستعاريَّ

بالأ�سا�س«))).  
��َة ف��ي َجوهِره��ا  ريَّ ��َه اإل��ى اأنَّ ال�س��تعارَة التَّ�سوُّ وِم��َن المفي��ِد اأَْن ُنَنِبّ
��رٍب م��َن الإ�س��قاِط بي��َن مجاٍل واآخ��َر، وهذا الإ�س��قاُط  قائم��ٌة عل��ى �سَ
ٍن َيَقُع فيِه التَّنا�ُسُب بيَن المجاَليِن، فهي تعرَُّف  محكوٌم ِبَمنِطٍق معيَّ
ريٍّ اآخ��َر)))« ، َوَوْفَق  ريٍّ ما ِبَمجاٍل ت�س��وُّ ِبَكوِنه��ا »َفْه��َم مج��اٍل ت�س��وُّ
ه��ذا نك��وُن اأم��اَم ف�ساَءيِن في بناِء ال�س��تعارِة، : الف�س��اِء اأو المجاِل 
الم�سدر، والف�ساِء اأو المجاِل الهدف، وفي تقاطِع هذيِن الف�ساءيِن 
نفَه��ُم ا�س��تعاراٍت ِم��ْن َقبيِل »اللُّغُة حياكٌة« و»اللُّغ��ُة غو�ٌس« و»اللُّغُة 

�سياغٌة«. 

غويُّ الحائُك: 2- اللُّ
الُجرجان��يِّ )ت:471ه���(  ال�س��تعاريَّ م��ع  التوظي��ف  َنْب��داأُ ه��ذا   
ْم��َن حديِث��ِه َع��ِن  ِم��ْن خ��الِل كتاِب��ه )دلئ��ل الإعج��از(، وتحدي��ًدا �سِ
الَف�ساح��ِة، حي��ُث َيْنَطِل��ُق ِبَت�س��غيِل ا�س��تعارِة الحياك��ِة والّن�س��ِج، اّلتي 
ه��ا َتَتواَت��ُر ِبَكث��رٍة في ُلغ��ِة الُجرجان��ّي، َفَيقوُل ف��ي َمعِر�ِس  �َس��َنرى اأنَّ
ِن �ساحِب الَقوِل في ذلك: »كما  حديِثِه عِن الف�ساحِة والبالغِة وَتَفنُّ
ِة  ���ِس ما َتعَلُم به َوْجَه ِدقَّ ُفُه َعَمَل الدِّيباِج المنقَّ َيْذُكُر لَك َمْن َت�س��َتو�سِ
نَع��ِة، اأو َيْعَمُل��ُه بي��َن يَدي��ك، حّتى ت��رى َعياًنا -كي��َف َتْذَهُب ِتْلَك  ال�سَّ
��ُن ف��ي ه��ذا ال�ّس��اِهِد اّل��ذي يح��اوُل في��ِه  الخي��وُط وتج��ي ء؟«. والمَتَمعِّ
ْرٍب  ��ُه قائ��ٌم عل��ى �سَ ��ورِة للق��ارِئ، يالِح��ُظ اأنَّ الُجرجان��يُّ تقري��َب ال�سُّ
ِمَن الإ�سقاِط التَّ�سّوريِّ بيَن مجاَلين: مجال اللُّغِة، ومجاِل الحياكِة 
َدًرا  والنَّق���ِس عل��ى الّثي��اِب، حي��ُث يك��وُن مج��اُل الحياك��ِة مج��اًل َم�سْ
َيْغَتِرُف منُه الُجْرجاِنيُّ معانيه، ويكوُن مجاُل اللُّغِة المجاَل الَهدَف 

)2(  جورج اليكوف، مارك جون�سون، اال�ستعارات التي نحيا بها، �ص 2١.
 Zoltán Kövecses, Metaphor, practical introduction, Oxford University )3(

  .Press, New York, 2002, p4

االْسِتـَعـــاِريُّ ِفي ُلَغِة َعْبِد الَقاِهِر الُجْرَجاِنِيّ 

ــطوِر علــى ال�ســتعاريِّ فــي لغــِة عبــِد القاِهِر الُجرجانــيِّ )ت:47١هـ(         مــداُر هــذه ال�سُّ
َظِر في ُلَغِة  في كتاَبيِه: دلئل الإعجاز واأ�ســرار البالغة، وهي ُمحاولٌة َتنه�ُس على النَّ
هاِتــه اللُّغوّية. وعليِه،  خَذهــا الُجرجانيُّ �ســبياًل من اأجِل تب�ســيِط توجُّ الكتابــِة اّلتــي اتَّ
ــتعارِة فــي التَّقاليــِد المَتعــاَرِف  ــتعاريِّ هنــا لي�ــس الحديــَث عــن ال�س ــوُد بال�س فالمق�س
ــيماِتها  ــي َتق�س ــِة ف ــيوُخ العربيَّ ــا �س ــا عاَلَجه ــتعارِة كم ــن ال�س ــا ع ــس حديًث ــا، ولي� عليه
وتفريعاِتها، واإنَّما هي ال�ســتعارُة بالمفهوِم التَّ�سّوريِّ الإدراكي )Cognitive( ن�ســبًة 
ُب فــي كالِمنــا عــْن وعــٍي اأو عــن غيــر وعــٍي، وَتْر�ُســُم  اإلــى الإدراكييــن، تلــك اّلتــي تت�ســرَّ
ت�سّوراٍت عابرًة للمجالت، فَنحُن هنا باإِزاِء ال�ستعارِة ِبَو�سِفها اأداَة تفكيٍر وا�ستنباٍط 
ــُر للقــارِئ �سنــوَف النَّحــِو والبالغــِة كان ِمــْن  وتحليــٍل. وَنُظــنُّ اأنَّ الُجرجانــيَّ وهــو يف�سِّ
َت اأفكاَرُه.  خــَذ ال�ســتعارَة طريًقــا ِمْن طرائِق القــوِل ِلُيَثبِّ اأدواِت تعليِلــِه وتف�ســيِره، اأِن اتَّ

مارك جون�سون وجورج ليكوف
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والذه��ب ي�س��اغ منهم��ا خاتم اأو �س��وار ...وكما اأنا ل��و ف�سلنا خاتما 
عل��ى خات��م، ب��اأن تك��ون ف�سة هذا اأجود اأو ف�سه اأنف���س، لم يكن ذلك 
تف�سي��ال ل��ه، م��ن حي��ث هو خاتم . كذلك ينبغ��ي اإذا ف�سلنا بيتا على 
بي��ت م��ن اأج��ل معن��اه األ يك��ون ذل��ك تف�سي��ال ل��ه من حيث هو �س��عر 
وكالم، وه��ذا قاط��ع فاعرفه)))« . ويقول في مو�سع اآخر: »واعلم اأن 
مثل وا�سع الكالم مثل من ياأخذ قطعا من الذهب اأو الف�سة، فيذيب 

بع�سه��ا ف��ي بع���س حتى ت�سي��ر قطعة واح��دة)))« .
      واإن حاولن��ا فه��م ه��ذا ال��كالم ال�س��تعاري فاإّنن��ا �س��نجد اأّن 
الأم��ر ل يتعّل��ق بالّلغ��ة، اأي ا�س��تعمال لغ��ة الذه��ب وال�سياغ��ة واإّنم��ا 
ه��ي »الكيفي��ة الت��ي ُنَمْفِهُم بها مج��اًل ذهنيا َوْفًقا لمج��ال اآخر)))« ، 
والح��ال هن��ا المجال الم�سدر وهو مجال الذه��ب وحرفته والمجال 
الهدف هو مجال الّلغة، حيث يتنا�سب المجالن في ُح�سن الت�سرف، 
يق��ول الجرجان��ي: »وراأيت��ه قد �سن��ع في الكلم التي في��ه ما ي�سنعه 
ان��ع حي��ن ياأخذ ك�س��را من الذهب فيذيبه��ا ثم ي�سبها في قالب،  ال�سّ
ويخرجه��ا ل��ك �ِس��َواًرا اأو خلخ��ال)))« . فاللغ��وي ف��ي نظ��ر �ساح��ب 
اأ�سرار البالغة هو �سائغ ُيذيب الكلمات في بع�سها ليخرج لنا ن�سًا 

منظوم��ًا تدّق في��ه ال�سنعة.

4- اللغوّي الغّواص:
ع��الوة عل��ى ال�س��تعارتين ال�س��ابقتين نعث��ر عل��ى ا�س��تعارة كّث��ف 
ة ف��ي كتابه  ��ا وخا�سَّ م��ن ا�س��تعمالها الجرجان��يُّ )ت:471ه���( اأي�سً
اأ�سرار البالغة، وهي ا�ستعارة اللغة »غو�ٌس« التي يقوم بها اللغوي 
الغّوا���س. وه��ي طريق��ة معالج��ة ذكية من �ساحب الأ�س��رار، تحاول 
اأن ت�س��ّور �ساح��ب اللغ��ة وه��و يفت���س ع��ن النك��ت والمزاي��ا وكاأن��ه 
غّوا���س يبح��ر ف��ي اأعم��اق البحر لي�س��تخرج الّدرر، يق��ول الجرجاني 
ا ف��ي قع��ر َبْحٍر ل بّد له م��ن تكّلف الغو�س  وا�سف��ا المعن��ى: »كان درًّ
عليه«. والناظر في هذين المجالين اللذين اأ�س��قط فيهما الجرجاني 

)5(    نف�سه، �ص ١65.
)6(  نف�سه، �ص 4١2.

)٧(   جورج اليكوف النظرية المعا�سرة لال�ستعارة، �ص 8.
)8(   الجرجاني، دالئل االإعجاز، �ص 4١4.

راِت��ِه في��ه. وِم��َن المه��مِّ اأْن  وُّ اّل��ذي ُيح��اوُل الُجرجان��يُّ َتب�س��يَط َت�سَ
َياِق اأنَّ ارتماَء �ساحِب الدَّلئِل اإلى مجاِل الحياكِة  ُن�سيَر في هذا ال�سِّ
ريٍّ ي�سمُح  ما ِلما بيَن المجاَليِن ِمْن َتنا�ُسٍب ت�سوُّ ا، واإنَّ لي�َس اعتباطيًّ
ُة،  ��ُة الثَّقافيَّ ��ِة، وهو نج��اٌح تدعُمُه المرجعيَّ ��ِة التَّقريبيَّ ِبَنج��اِح العمليَّ
ْن��ِع اللُّغِة ُتحاكي طرائَق الحياكِة، والتَّنا�ُس��ُب  باعتب��اِر اأنَّ طرائ��َق �سُ

قائ��ٌم بالأ�سا���ِس في التَّدقي��ِق ومهارِة ن�ْس��ِج الخيوِط.
ول��م يكت��ِف الجرجان��يُّ )ت:471ه��� به��ذا النم��ط م��ن ال�س��تعارة ب��ل 
ب��ات ي��رّدده ف��ي كثي��ر م��ن ال�س��ياقات، فف��ي حديث��ه ع��ن نظ��م الكل��م 
ينخ��رط الجرجان��يُّ ف��ي ا�س��تعارة عاّم��ة، يقول:»واإنم��ا �س��بيُل ه��ذه 
المعان��ي �س��بيُل الأَ�سب��اِغ الت��ي ُتعمُل منه��ا ال�سوُر والنقو���ُس. فكما 
اأَن��ك ت��َرى الرج��َل ق��د َته��دَّى ف��ي الأ�سب��اغ التي َعِم��َل منه��ا ال�سورَة 
��ر في  ��ر والتدبُّ والنق���س ف��ي ثوب��ه ال��ذي ن�س��َج، اإل��ى �س��رب م��ن التخيُّ
اأَنف���س الأَ�سب��اِغ وف��ي مواقعه��ا ومقاديره��ا، وكيفي��ة َمْزج��ه له��ا، 
وَترتيب��ه اإياه��ا، اإل��ى م��ا ل��م يَته��دَّ اإلي��ه �ساحُب��ه، فج��اء َنق�ُس��ه م��ن 
اأْج��ل ذل��ك اأَعَج��َب، و�سورُته اأغَرَب؛ كذلك حاُل ال�س��اعِر وال�س��اعِر في 
يهما معاني النحو، ووجوِهه التي علمَت اأنها مح�سوُل النْظم.«  توخِّ
وراأين��ا َحاَله��ا مع��ه ح��ال الإبري�س��م م��ع ال��ذي ين�س��ج من��ه الديب��اج، 

وح��ال الف�س��ة والذه��ب م��ع م��ن ي�س��وغ منهم��ا الحل��ّي))) .

)4(  دالئل االإعجاز، �ص 362.

مجال الغو�س على مجال اللغة يالحظ التقارب ال�سديد، ولي�س هذا 
فق��ط، فالأم��ر يتج��اوز فع��ل التنا�س��ب اإلى جعلنا ن�س��عر اأنن��ا نغو�س 
حقا ونفت�س فعال، فالبحث عن معنى المعنى مثال هو عملية غو�س 
تتطلب مّنا الإبحار اإلى ما وراء البنية لن�ستخرج المعاني ال�سمنّية 
والبعي��دة. اإّن ه��ذا ال�س��رب م��ن ال�س��تعارة يربط مج��ال الّلغة بفكرة 
الغو���س، ويجعلن��ا -اإن كن��ا ل نج��د غو�س��ا مادي��ا- نعي���س غو�سا 

باللغة. 
وف��ي موا�س��ع كثي��رة ت��رى الجرجانيَّ )ت:471ه���( ينّوع ف��ي الّلغة 
الم�س��تعارة مف�ّس��راً ال�س��تعارة نف�س��ها، فنحن باإزاء خطاب م�س��تعار 
لتو�سيح ال�ستعارة، يقول: »ومن خ�سائ�سها التي تذكر بها، وهي 
عنوان مناقبها اأنها تعطيك الكثير من المعاني بالي�س��ير من اللفظ، 
حتى تخرج من ال�سدفة الواحدة عّدة من الدرر، وتجني من الغ�سن 
الواحد اأنواعا من الثمر)))« . واإْن اأنت اأمعنت النظر في كتاب اأ�س��رار 
البالغ��ة �س��تجد اللغ��ة الم�س��تعارة تتحّكم في مفا�س��ل الكتاب، حيث 
عثرن��ا على ا�س��تعارة »اللغ��ة طعام«، حيث ُي�س��قط الجرجاني مجال 
اللغ��ة عل��ى مج��ال الت��ذوق ف��ي الطع��ام، فف��ي حديث��ه ع��ن الت�س��بيه 

العقل��ي يقول: »فالت
�س��بيه العقل��ّي، اإذ لي���س الغر���س الح��الوة والم��رارة اللتي��ن ت�سفهما 
لك المذاقة ويح�سهما الفّم والل�سان، واإنما المعنى اأّنك تجد منه في 
حال��ة الر�س��ى والموافق��ة م��ا يمل��وؤك �س��رورا وبهجة، ح�س��ب ما يجد 

ذائق الع�س��ل م��ن لذة الحالوة.«
�سف��وة الق��ول م��ن ه��ذا الطواف في ال�س��لوك الّلغوي عن��د عبد القاهر 
�س��مت بطابع ا�س��تعاري، كان  الجرجانّي )ت:471ه�(، هو اأّن لغته اتَّ
اأ�سا�س��ه اغت��راف الجرجان��يِّ م��ن زاد ثقاف��ي ت�س��ّبع من��ه ف��ي تل��ك 
الفت��رة، وه��و ما يك�س��ف ع��ن دور المرجع الثقافّي في بن��اء الت�سّور 
والعتقاد، ون�ْس��ج خيال ال�ّس��اعر، ولعّل الّطريف في كّل هذه الجولة 
اأّن ال�س��تعارة انخرطت في الّتعليل والّتف�س��ير فكانت حا�سرة بقوة 
واغت��دت  اآلي��ًة م��ن اآلي��ات تفكيك الم�س��ائل وتب�س��يطها، نظ��را لكونها 

قادرة على تقريب الم�س��ائل. 

)9(   نف�سه، �ص 43.

وا�س��تنادا اإل��ى م��ا تقّدم، نالح��ظ اأّن الجرجاني يتخذ من ال�س��تعارة 
لغ��ة يتو�ّس��ل به��ا الإفه��ام وتقري��ب ال�س��ورة اإل��ى الق��ارئ، ووج��ه 
الطراف��ة ف��ي كّل ه��ذا، اأّن المجالين: )مجال الحياك��ة ومجال اللغة( 
��ا، فل��و ل وج��ود عالق��ة  متناظ��ران، حي��ث يك��ون الإ�س��قاط َمْنِطِقيًّ
ت�سورّية تتفق فيها تر�س��يمات المجالين لما كانت هذه ال�س��تعارة 
دقيق��ة، فالع��ارف بدقائ��ق �سنع��ة الحياك��ة والنق���س ي��درك جي��دا 
تنا�س��بها م��ع م�س��تعمل اللغ��ة، وه��ذا �س��ّر ال�س��تعارة الت�سورية التي 

تح��اول فه��م تجرب��ة ع��ن طري��ق تجرب��ة اأخرى.

3- اللغوّي الصائغ:
ولع��ّل م��ن بي��ن ال�س��تعارات الت��ي �س��يطرت عل��ى طرائ��ق الجرجانيِّ 
)ت:471ه���( الّتف�س��يرية والتعليلي��ة ف��ي كتاب��ه دلئ��ل الإعجاز نجد 
ا�س��تعارة »اللغ��ة �س��وٌغ«، والت��ي اختزلناها في »اللغ��وّي ال�سائغ«، 
حي��ث يح��اول ف��ي �س��ياقات متفرق��ة اأن يثب��ت اأّن ناظ��م الق��ول ه��و 
بمثاب��ة م��ن ي�سوغ الذهب ويذيبه لي�س��تخرج من��ه الخواتم والقالئد 
والأ�س��ورة، وه��ذه ال�س��تعارة ف��ي نظرن��ا دقيق��ة ج��دا لكونه��ا تق��ّرب 
ال�س��ورة ف��ي ذه��ن المتلق��ي، يق��ول الجرجان��ي: »ومعل��وم اأن �س��بيل 
ال��كالم �س��بيل الت�سوي��ر وال�سياغ��ة، واأن �س��بيل المعن��ى ال��ذي يعّب��ر 
عن��ه �س��بيل ال�س��يء ال��ذي يق��ع الت�سوي��ر وال�س��وغ في��ه، كالف�س��ة 

وقـفـات بـالغّيـة
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ِلَماَذا نْقَرأ
؟       اأَلَدَب الَكَلِسيِكيَّ

        لم��اذا ننُق��د الّن�سو���س الأدبي��ة؟  اأََم��ا َزاَل النق��د �سروري��ا؟ ه��ل 
كل الن�سو���س الإبداعي��ة قابل��ة لأن تنتقد؟ عّم يبحث الن�س النقدي 

ف��ي الن�س الإبداعي؟
��ل ف��ي جوه��ر      ل �س��ك اأنَّ ه��ذه الأ�س��ئلة و�س��واها ت�س��ع المتاأمِّ
ماهي��ة الّنق��د الأدبي ووظيفته، مثلما ت�سعه اأمام البحث عن ت�سور 
)نظ��ري( لطبيع��ة مو�سوعات��ه ومرجعيات��ه ومناهج��ه التي يتو�س��ل 
بوا�س��طتها التعّلق باألوان �س��تَّى من الأن�سطة الإبداعية، وما يوافقها 
م��ن تج��ارب ومج��الت تحّدده��ا عالق��ة الأدب بالثقاف��ة. ويب��دو اأّن 
النَّظري��ة الأدبي��ة ل��م تح�س��م الأم��ر بع��د؛ ولذل��ك، فه��ي تط��ّور وعيه��ا 
با�ستمرار كّلما ظهرت الحاجة اإلى تجديد عالقة الّن�سو�س الأدبية 
باللغ��ة الوا�سف��ة الت��ي تقاربه��ا، وكّلم��ا اأ�سح��ى الحدي��ث ممكًنا عن 
تعمي��ق البح��ث ح��ول وظيف��ة الكتاب��ة، وقدرتها عل��ى اإنت��اج متخّيل 

اجتماع��ي يتع��ّدى نط��اق جع��ل الأدب �سورة م��ن الواقع.
ثم��ة دائًم��ا اختي��ارات نظري��ة وتطبيقي��ة ترب��ط الكتاب��ة الإبداعي��ة 
بالكتاب��ة النقدي��ة، وتفتحهم��ا عل��ى اأب��رز الإ�س��كاليات الثقافي��ة 
والفكري��ة لمجتم��ع م��ا، وه��ذا م��ا يخ��رج الكتاب��ة النقدي��ة م��ن دائرة 
ال�ستعرا�س المنهجي ويلحقها بدائرة اأكثر ات�ساًعا، تقترب من فهم 
القيمة الجمالية لالأعمال الأدبية والفّنية. وهذا اأمر يتطلب النتباه 
اإل��ى موق��ف اإجرائ��ي محتم��ل: اإن الهتم��ام بتغيي��ر منظ��ور ال�س��وؤال 
النق��دي ل يمكن��ه اأن يت��ّم بمع��زل ع��ن تغيير منظ��ور ال�س��وؤال الأدبي. 

كيف نقرأ األدب الكلسيكي؟
ل��م يث��ْر عب��د الفت��اح كيليط��و �س��وؤاًل ع��ن ماهي��ة الأدب ب�سيغ��ة 

مبا�سرة في مجمل اأبحاثه؛ بيد اأّنه �سوؤال حا�سر �سمنًيا بمفارقاته 
وبتاريخ��ه، م��ن هن��ا، ل ين�س��غل كيليط��و ف��ي درا�س��اته بالنظري��ة 
والتنظي��ر، تج��ده اأق��رب اإل��ى فه��م »الخا�سي��ة الطبيعي��ة« للنَّ���سِّ 
ها تمنحه اليقين )اأو ما ي�س��بهه( وتبعد عنه الياأ���س؛ فقد  الأدبي؛ لأنَّ
ق��ال ذات ي��وم: »نب��داأ بالياأ���س. نق��راأ كتاًب��ا ون�س��عر باأّنن��ا نرغب في 
الكتاب��ة عن��ه، ث��م ل نجد ما نقول ونياأ���س. في لحظة ما نجد �سورة 
اأو ت�س��توقفنا كلم��ة، فنخّطه��ا، ونر�س��م تل��ك ال�س��ورة، وهك��ذا تتجّمع 

الكلم��ات تتح��اور ال�س��ور، المه��ّم األ ي�س��تمّر الياأ���س«.
مغالب��ة الياأ���س ف��ي ق��راءة الأدب ودرا�س��ته ت�سب��ح - اإذن - ل��دى 
ره  عب��د الفت��اح كيليطو �س��اغاًل ثقافًيا يمنحه ح��دوًدا مرجعية ويوؤطِّ

بجملة م��ن القواعد. 
ت��دور كّل اأبح��اث عب��د الفتاح كيليطو حول الأدب الكال�س��يكي - مع 
ا - ووفق اهتمام خا�ّس  العلم اأنه دار�س ماهر لالأدب الحديث اأي�سً
: كي��ف نق��راأ الأدب الكال�س��يكي؟  ومتالح��ق م��داره �س��وؤاٌل جوه��ريٌّ
وقب��ل ذل��ك: م��ا معن��ى الكال�س��يكية ف��ي الأدب؟ ولم��اذا نعي��د ق��راءة 
الأدب الكال�س��يكي ونج��ّدد فهمن��ا لأبع��اده الجمالي��ة والتاريخي��ة 
والمعرفي��ة؟ ه��ل لعتقادن��ا ب��اأنَّ الّن�سو���س الت��ي ا�س��تطاعت اأن 
تكت�س��ب �سف��ة الكال�س��يكية تتمّيز ع��ن غيرها بكونها ابتكرت �س��كاًل 
وم�سموًن��ا غي��ر َم�ْس��ُبوَقْيِن؟ ه��ل كان��ت الكال�س��يكية ف��ي زمنه��ا 
حداث��ة؟ ف��ي ه��ذه الحال��ة، فالكال�س��يكية مثلها مث��ل الحداثة مفهوم 
زمن��ي. ربم��ا له��ذا العتبار يت�س��ّرب اإلينا الإح�سا���س بك��ون الأعمال 
الكال�س��يكية ُمِملَّ��ًة، واأّنن��ا نقروؤه��ا فق��ط لأّنن��ا نك��ون مجبري��ن عل��ى 
ذل��ك ف��ي المدر�س��ة والجامع��ة؛ الأدب الكال�س��يكي به��ذا المعن��ى اأداة 

عبـد الفتـاح الحجـمـري
مدير مكتب تنسيق التعريب

)ألكسو( الرباط

عبد الفتاح كيليطو
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�سمن تاريخ للتلقي بو�سفه �س��رطا لزما لفهم الآداب الكال�س��يكية 
من منظ��ور »التط��ّور الأدبي«.

يت�س��اءل عب��د الفت��اح كيليط��و ف��ي كتاب��ه »المقام��ات«: م��اذا ن�سنع 
بالهمذان��يِّ والحري��رّي؟؛ مثلم��ا يت�س��اءل ف��ي كتابه »من �س��رفة ابن 
ر�س��د«: كي��ف نق��راأ كليل��ة ودمن��ة؟، وف��ي كّل م��رة تق��وده تقدي��رات 
التحلي��ل اإل��ى اعتب��ار اأ�سا�س��ي مف��اده اأّنن��ا حي��ن نعك��ف عل��ى در���س 
اأنف�س��نا نعك��ف عل��ى الّن���ّس الكال�س��يكي، واأّن الخطاب ع��ن الما�سي 
ه��و ف��ي الآن ذات��ه خط��اب ع��ن الحا�س��ر )المقام��ات: ���س8(. الن�ّس 
الكال�س��يكي ثاب��ت وقراءت��ه متبّدل��ة ومتغّي��رة؛ الن�س ثاب��ت لأن لغة 
الأدب الكال�س��يكي تب��دو عتيق��ة ومتحج��رة، اأي تب��دو بعي��دة عن لغة 
الحياة اليومية. اإن عتاقة اللغة عالمة من عالمات الأدبية و�س��رط 
م��ن �س��روط العتراف بالكال�س��يكية.  )انظ��ر: المقامات: �س 163-

.)164
م��ن هن��ا حي��ن يحّل��ل عب��د الفت��اح كيليط��و حكاي��ات م��ن األ��ف ليل��ة 
وليلة اأو من كليلة ودمنة، من مقامات الهمذاني اأو الحريري؛ فاإنه 
ين�س��غل اأ�سا�ًس��ا بفه��م تمّث��الت الكال�س��يكية ف��ي الثقاف��ة العربي��ة، 
انطالًق��ا م��ن مب��ّررات انت�س��اب الن���س اإل��ى ن��وع اأو اإل��ى تقلي��د اأدبي، 

بيداغوجي��ة مفي��دة للتعّل��م. 
لإيتال��و كالفين��و كتاب في هذا المو�سوع » لماذا نقراأ كال�س��يكيات 
���س مباحث��ه لبح��ث معن��ى الكال�س��يكية ف��ي الأدب،  الأدب؟«، خ�سّ
الجتماعي��ة  والأع��راف  والق��راءة  الكتاب��ة  باأ�س��ئلة  وعالقته��ا 
والموؤ�ّس�س��ة الثقافي��ة وتاري��خ الأدب. وبالرغ��م م��ن اقت��راح كالفين��و 
ها ظلَّت �س��خ�سية  للعديد من تحديدات الكال�س��يكية في الأدب، اإلَّ اأنَّ
وحد�س��ية، تترجم �سعوبة التعريف ون�س��بيته. لم يتحّدث في كتابه 
ع��ن األ��ف ليل��ة وليل��ة، ول ع��ن الإلي��اذة والأودي�س��ة؛ ول��م يلتف��ت اإلى 
دو�ستويف�س��كي؛  اأو  �سك�س��بير  اإل��ى  ل  بوكا�س��يو،  اأو  �سيرفانتي���س 
حّل��ل دي��درو وديكن��ز، فلوبي��ر وتول�س��توي، موبا�س��ان وت�س��يكوف، 
هان��ري جيم���س، همنغ��واي واآخري��ن ... نق��راأ بح��ث كالفين��و، ويبقى 
م��ع ذل��ك ال�س��وؤال ع��ن معن��ى الكال�س��يكية مفتوًح��ا ومتقاطًع��ا م��ع 
م�س��ّوغات العتب��ار وتحدي��د ال�ّس��مات. اإن الأعم��ال الكال�س��يكية، في 
ت�س��ّور كالفين��و ه��ي تل��ك الكت��ب التي ن�س��مع كثي��راً من يق��ول عنها: 
اإنن��ي ب�س��دد اإع��ادة قراءته��ا، ول ن�س��مع اأب��داً من يق��ول: اإنني ب�سدد 
قراءته��ا؛ اإنه��ا الكت��ب الت��ي عندم��ا ت�س��ل اإلين��ا تك��ون حامل��ة لأث��ر 
الق��راءات الت��ي �س��بقت قراءتن��ا، كما ت�س��تدعي الأثر ال��ذي تركته في 

الثقاف��ة اأو الثقاف��ات الت��ي عبرته��ا. 
اأّن عب��د الفت��اح كيليط��و يّتخ��ذ م��ن الأدب  اإل��ى  اأ�س��رت �س��ابًقا  
الكال�سيكي مدار بحث وتحليل منذ »المقامات« و»الأدب والغرابة« 
و» الكتاب��ة والتنا�س��خ « و»الغائ��ب« )1978(، م��رورا  ب�����» الحكاية 
والتاأوي��ل« )1988( و»ل�س��ان اآدم« )1995( و»اأب��و الع��الء المع��ري 

مانًح��ا للغ��ة مفهوًم��ا اأو�س��ع من مفهوم��ْي الن�ّس والن��وع؛ وفي هذه 
الحال��ة، لم��اذا تختل��ف مقام��ة الق��رن 4 ه /10 م ع��ن مقام��ة نهاية 
الق��رن 19 وبداي��ة الق��رن 20؟ الخت��الف كام��ن بينهم��ا؛ لأّن ل��كل 
ا يحيل على ا�س��تعمال معين للغة، وت�سّور لالأدب  منهما ن�س��ًقا اأدِبيًّ
يمن��ح الموؤل��ف الكال�س��يكي امتي��از ابت��داع القواع��د ل اتباعه��ا، لأّن 
تطّور الأدب ل يتّم فقط من خالل تجديد الأ�س��كال والجماليات، بل 

يتح��ّدد في عالقت��ه باإيقاع��ات الحياة. 

الخلصة:
ق��راءة عب��د الفت��اح كيليط��و ل��الأدب الكال�س��يكي ثقافي��ة: ع��ادة م��ا 
يع��ود اإل��ى فق��ه اللغ��ة، والتاري��خ، والفل�س��فة، وعل��م الأدي��ان وعل��م 
الأ�س��اطير ول�س��ان الع��رب، ويتح��ّدد تط��ّور الأدب الكال�س��يكي -ف��ي 
��ا ب�س��يرورة التاري��خ الثقاف��ي العاّم.  نظ��ره- بالداخ��ل ويتح��ّدد اأي�سً
والكال�س��يكية ف��ي راأي��ه لي�س��ت مجموع��ة م��ن الأعم��ال الأدبي��ة، ب��ل 
ه��ي ممار�س��ة ف��ي الكتاب��ة وق��درة الثقافة عل��ى اإنتاج اأ�س��كال اأدبية 
ممت��دة ف��ي الزم��ن، وه��ي م��ا يل��زم تدري�س��ه: ف��ي الن�س الكال�س��يكي 
هن��اك معارف كثيرة تبني �سرحه الأدبي، والكال�س��يكية ا�س��تعمال 
معي��ن للغ��ة ل بو�سفه��ا م��ادة تعبي��ر، ب��ل باعتباره��ا م��ادة تفكي��ر، 
والكال�سيكية بالغة ولي�ست مغامرة �سخ�سية لكاتب؛ والبالغة هنا 

مجموع��ة م��ن القي��م الم�س��روطة بمجتمع.

المراجع:
مجلة اأوال عدد 11 / 7 - 13 يناير 2011

 عب��د الفت��اح كيليط��و، الأدب والغراب��ة درا�س��ات بنيوي��ة ف��ي الأدب 
العرب��ي، توبق��ال، ط3 2006

عب��د الفت��اح كيليط��و، المقامات ال�س��رد والأن�س��اق الثقافي��ة، ترجمة 
عبد الكبير ال�س��رقاوي، توبقال،1993

Todorov Tzevetan, Critique de la critique : Un 

roman d'apprentissage, Paris : Seuil, 1984

Calvino Italo, Pourquoi lire les classiques, 

Traduction Jean-Paul Manganaro, Seuil, coll. 
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 ،)2007( والرتي��اب«  و»الأدب   ،)2000( الق��ول«  متاه��ات  اأو 
و»م��ن �س��رفة اب��ن ر�س��د «)2009(...ق��د يب��دو م��ن ال�سع��ب الإحاط��ة 
ب��كّل الق�ساي��ا التي ت�س��مح با�س��تخال�س فهم كيليط��و لت�سّور الأدب 
الكال�س��يكي ف��ي مجم��ل درا�س��اته، �س��اأكتفي باإ�س��ارات ذات قيم��ة 
تمثيلية ت�س��مح بتقديم بع�س عنا�سر الإجابة عن ال�س��وؤال المركزي 

الم�س��ّكل لعن��وان ه��ذا المقال.
ع��ادة م��ا يدي��ر عبد الفتاح كيليطو فر�سياته عن الأدب الكال�س��يكي 
حول مفهومْي الن�ّس والّنوع، يبحث في كيفية تعالقهما وت�سكلهما 
بح�س��ب مقت�سي��ات التاري��خ والمتخّي��ل الجتماع��ي. له��ذه الغاي��ة، 
ة في تحليالته، متخًذا من  يمن��ح كيليط��و لمكّون اللغة مكان��ة خا�سّ
م�س��تويات الق��راءة واإج��راءات التاأوي��ل خي��اًرا منهجًيا لفه��م ماهية 
الأدب، واإقامة الّدليل على اأن ت�س��ييد ت�سّور لالأدب الكال�س��يكي يتّم 
من خالل قرون متالحقة ت�ستتبع تقباًل لمعاني الّن�سو�س كما هي 

ا. في الما�س��ي والحا�سر اأي�سً
���س كيليط��و اأح��د مباح��ث الق�س��م الأول م��ن كتاب��ه »الأدب  خ�سّ
والغرابة« لدرا�س��ة الأدب الكال�س��يكي من خالل مالحظات منهجية 
اأدرجها �سمن �س��وؤال عاّم: كيف ندر���س الأدب الكال�س��يكي؟ ، موؤّكًدا 
�س��ق الكال�س��يكي. ول �س��كَّ اأنَّ  ع��ب الإحاط��ة بمالم��ح النَّ ��ه م��ن ال�سَّ اأنَّ
عالق��ة التوّت��ر الموج��ودة بينن��ا وبي��ن النَّ�سِّ الكال�س��يكي �ست�س��تاأثر 
بمزي��د اهتم��ام م��ا دام��ت موؤلف��ات الما�س��ي ل تقت��رب مّن��ا اإل اإذا 
بداأن��ا باإبعاده��ا عن��ا )الأدب والغراب��ة: ���س 52(؛ ول �س��ّك اأن اإحدى 
فر�سي��ات »عالقتنا المعا�س��رة« بن�سو�س الما�سي يمكن اإدراجها 

اإيـتـالــو كـالفينـو
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د. محـمـد حـراث
باحـث أكاديمي وأستـاذ جامـعـي

َســَمــاٌء
َغـْيــَرى

ْنـــُمـــَلـــْه ــراُء ِقـــْيـــَد الأُ ــَع ــسُّ ــ� ــْل َغـــــاَدَر ال ــ َه
ــَحــْت ــروِف َتــَو�ــسَّ ــ ــح ــ ــلُّ ال ــ ــِه ك ــِحـ ــِديـ ــَمـ ِبـ
ــا ــنـ ــاُنـ ــاِح زمـ ــبـ ـ ــسّ ــ�ـ ــالـ َن بـ ولـــقـــد تــــــــــاأذَّ
ــًة ــدّيـ ــمــاِء هـ ــُر لــلــ�ــسّ ــك ــس ــ� ــسُ ت ــ ــالأر�ـ ــ فـ
ــُي اأَْحـــــَكـــــَم ُنـــْطـــَقـــُه وِفـــَعـــاَلـــُه ــ ــَوْحـ ــ الـ
نا : هـــذا ِحبُّ ــمــاُء الأر�ـــــسَ الــ�ــسَّ ــي  ُتــو�ــسِ
ــٍة ــحــاَب ــسَ ــ� ــُل خـــْلـــَفـــُه ِب ـ ــسِ ــاُق، ُتـــر�ـ ــت ــس ــ� ت
ــا ــَمـ ـ اإنَّ ــَل،  ــ ــلِّـ ــ اأَظـ اأْن  ــِدي  ـ ــسْ ــ�ـ َقـ ــاَن  ــ كـ ــا  مـ
ــٍل ــن َعـ ــا وْهـــــَي َتــــْرُقــــُب مـ ــاًمـ �ــســّتــون عـ
ــَلـــْت ـ ــسَ �ـ ْر ــاأ فـ ذاُه  اأَ ــي  فـ َقــــــْوٌم  ــاَر  ــ جـ ْذ  اإ
ــهــا ــْت لـــالأر�ـــسِ َتـــْطـــُلـــُب ِحــبَّ ــَلـ ـ ــسَ قـــْد اأر�ـ
ِنها لِح�سْ لــَحــِبــيــُب  ا َج  ــَر ــ َع ِنها  ِح�سْ ــْن  ِمـ
ــى َمــ�ــسَ ــْد  ــ َق ــٌد هــنــاِلــَك  ــ ــى ول اأحـ وَمــ�ــسَ
ــهــا ــسَ ــو� ــُب ــَرِت الـــِبـــَقـــاُع َل ــ ــيَّ ــ ــَغ ــ واأَتـــــــى، َف
ــًرا ــّيـ ــَخـ ــِنــيــًنــا ُثـــــمَّ َعــــــاَد ُمـ وطــــــَوى �ــسِ

ــَلــْه ــدي الــمــَتــَعــطِّ ــاِئ ــ�ــسَ ــرَّ ِمــْنــُه َق ــ ــ ِلأَُج
ــْه ــَل ــَو�ــسِّ ــَت وَجـــَحـــاِفـــُل الــمــْعــَنــى اأََتـــــْت ُم
ـــَلـــْه ِمــــن بـــعـــِد مـــا رّبـــــي اإلـــيـــنـــا اأر�ـــسَ
الــمــْكــَمــَلــْه ــفــاِت  بــالــ�ــسِّ وي�سمو  ــًرا  ــسَ ــ� َب
ــَلـــْه ـ َجـــمَّ وَخــــْلــــٍق  ــٍق  ــ ــُل ــ ُخ فـــي  واهلُل 
�ـــســـُنـــِعـــيـــُدُه، فـــُهـــَنـــا بــَنــْيــَنــا مـــنـــِزَلـــْه
ــْه ــَلـ ــلِّـ ــَظـ ــا َتــــــَرى اأخـــــبـــــاَرُه وُتـ ــَمـ ــْيـ َكـ
َلْه بالمَتَحمِّ ولــ�ــســُت  الـــِفـــراُق،  ــُعــَب  �ــسَ
ــا َثـــْكـــَلـــى َتـــِئـــنُّ واأْرَمــــَلــــْه ــه ــوِق ــس مـــن �
ــَتــْمــَهــَلــْه ــا، فــا�ــسْ ــًع ــداِف ــَك الــجــبــاِل م ــِل َم
ــْه َل اأُمَّ  َفــْلــَذِتــي، ل  ِذي  ُمـــــوؤْ َعــا�ــَس  ل 
ــْه ــِزَل ـــاِن نـــاَل الــمــْن ــِع الأحـــ�ـــسَ ــاِب ولــ�ــس
ــيــَق َلــْه ــهــى َقـــْد �ــسِ ــْيــِن الــنُّ ــاب قــو�ــسَ ــَق وِل
ــُق َحــْيــَعــَلــْه ــالِئ ــخ ــٌد، وال ــسُ عــي ــالأر�ـ فـ
ا�ْسَتْقَبَلْه حيَن  ــَس  ــْرَدْو� ــِف ال ــَعــَد  �ــسْ اأ مــا 

إبـداعـات شعريـة
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َتمّيــزت اللغــة العربّيــة مــن بيــن أخواتهــا الّســاميات بكثــرة التفّنــن فــي صيــغ األفعــال والتنويــع فيهــا، علــى نحــو 
مــا مّثــل ســيبويه )ت:180هـــ( فــي صيــغ الفعــل الثلثــي المزيــد؛ فقــد ذكــر أّنهــا اثنتــا عشــرة صيغــة، علــى هــذا 
الشــكل: أفعــل، فّعــل، فاعــل، تفّعــل، تفاعــل، افتعــل، انفعــّل، افعــّل، اســتفعل، افعــّول، افعوعــل، افعــاّل)1( . وعنــد 
عــل  إمعــان الّنظــر فيمــا كتبــه النحــاة واللغويــون اآلخــرون تجــد أّنهــم قــد اســتدركوا عليــه ســبع صيــغ، هــي: افَّ
ــخ الّرجــل؛ إذا  ــل مثــل: اْهَبيَّ ــُه ُكــدرة، وافعيَّ ــى مثــل: اْجــَأَوى الفــرس؛ إذا َعَلْت بــج؛ إذا لبــس الديبــاج، واْفَعَل مثــل: ادَّ
ــرج  ــر؛ إذا أخ ــَل الطائ ــل: اْحَوْنَص ــَل مث ــرع، واْفَوْنَع ــر؛ إذا أس ــَج البعي ــل: اْعَثْوَج ــَل مث ــيته، واْفَعْوَل ــي ِمش ــر ف تبخت
حوصلتــه، واْفَعْنلــى مثــل: اْســَلْنقى الرجــل؛ إذا نــام علــى ظهــره، وأخيــًرا اْفَعْنلــل مثــل: اْســَحْنكك الليــل؛ إذا اشــتّدت 

ظلمتــه)2( .

)١(    ينظر: �سوقي �سيف، تي�سيرات لغوية، دار المعارف، ط١990، القاهرة، �ص98.
)2(  الم�سدر نف�سه، �ص98.

واإبراهي��م  عم��ر  مخت��ار  واأحم��د  �سي��ف  �س��وقي  انتب��اه  ولف��ت 
ال�س��امرائي -رحمهم اهلل- في هذه ال�سيغ ال�س��بع الم�س��تدركة على 
�س��يبويه، اأّن الّنح��اة واللغويي��ن ع��زَّ عليه��م اأن يج��دوا ل��كل منه��ا 
ف��ي اللغ��ة العربي��ة اأكث��ر م��ن مث��ال واح��د، وه��و مث��ال نادر و�س��ديد، 
ولع��ل ذل��ك م��ا جعل �س��يبويه ُيهملها جميًعا))) ، ف��ي حين كان اأولى 
باللغويين والّنحاة اأن ي�ستدركوا �سيغة »َتَمْفَعَل«)))، التي �ساق لها 
ابن جني )ت:392ه( في الخ�سائ�س �ستة اأمثلة، واحتج لها قائال: 
»وج��اء َتَم�ْس��َكَن، وَتَم��ْدَرَع، وتَمْنط��ق، وَتَمْنَدل، وتَمْخرق، وتَم�ْس��َلَم))) 
فتحّمل��وا م��ا في��ه تبقي��ة الزائ��د م��ع الأ�سل ف��ي حالة ال�س��تقاق، كل 
ذل��ك توفي��ة للمعن��ى وِحرا�س��ة ل��ه، ودللة علي��ه، األ تراه��م اإذا قالوا: 
ن  عرَّ�س��وا اأنف�س��هم لئ��ال يع��رف غر�سه��م: اأم��ن ال��درع  ع، وت�َس��كَّ ت��َدرَّ
وال�س��كون؛ اأم م��ن الِمْدرع��ة والم�َ���ْسكنة؟  وف��ي ه��ذا ُحْرم��ة الزائد في 
الكلم��ة عنده��م حتى اأقروه اإقرار الأ�سول))) . والذي يمعن النظر في 
كالم ابن جني، يدرك اأّنه ل يكتفي باإثبات �سيغة »تمفعل« فح�سب 

ب��ل ي�سي��ف احتجاًج��ا لها ذا �س��قين))):
- الشــّق األّول: وه��و اأّن الع��رب لج��اأت اإل��ى هذه ال�سيغ��ة للتفرقة 
بي��ن دللتي��ن؛ دلل��ة الفع��ل الم�س��تق م��ن الح��روف الأ�سلي��ة، ودللة 
��ح ابن جّني  الفع��ل الم�س��تق منه��ا ومم��ا زيد معها م��ن الميم، ويو�سّ
ذل��ك في الفعلين: َتَمْدَرع وَتَم�ْس��َكَن؛ ف��اإّن دللة مجّردهما من الميم: 
ت��دّرع وت�س��ّكن تغاي��ر دلل��ة المزي��د، فت��دّرع لب���س درع الح��رب، 
وف، و�س��كن من ال�ّس��كون  ��ا من ال�سّ وتم��درع: لب���س ِمدرع��ًة اأو قمي�سً
�سد الحركة، وَتَم�ْس��َكَن من الم�س��كنة؛ اأي الفقر، ويقال: اأ�س��لم الرجل 
اإذا دخ��ل ف��ي الإ�س��الم، وتَم�ْس��َلَم اإذا ت�س��ّمى با�س��م م�س��لم، ووا�سح اأن 
�سيغة تمفعل في الأمثلة كلها تعّبر عن دللة خا�سة بجانب دللة 

الفع��ل قبل زي��ادة الميم فيه.
احتجاج��ه  )ت:392ه���(  جن��ّي  اب��ن  يكم��ل  الثانــي:  الشــّق   -
لل�سيغ��ة الت��ي بني��ت عل��ى اأ�سا�س��ها ه��ذه الأفع��ال، وه��ي �سيغ��ة 

)3(  الم�سدر نف�سه، �ص98.
)4(  اأ�سار �سيبويه اإلى �سيغة »تمفعل«، ولكن لم ي�سمها اإلى حقل اأبنية الثالثي المزيد.

)5( ذكر ابن جني في �سر �سناعة االإعراب »حكى ابن االأعرابي عن اأبي زياد: فالن يتمولى 
علينا«، �ص433.

)6(   ابن جني، الخ�سائ�ص، تح: محمد علي النجار، دار الكتب الم�سرية، ١/228.
)٧(  ينظر: �سوقي �سيف، تي�سيرات لغوية، �ص١00-99.

»تمفع��ل«، فيق��ول: اإن للح��رف الزائ��د ف��ي الكلمة عن��د العرب كحرف 
الميم في هذه ال�سيغة ما للحرف الأ�سلي في ُحرمة في ال�ستقاق. 
ووا�سح اأّن العرب ت�سنع ذلك حين تريد التعبير عن دللت جديدة 
بجان��ب دللت الكلم��ات المج��ردة، مم��ا يجع��ل الح��رف الزائ��د ف��ي 
الألف��اظ ياأخ��ذ حك��م الحروف الأ�سلي��ة؛ وبذلك كّله يك��ون ابن جني 
)ت:392ه���( اأّول م��ن ب�س��ط النظر في هذه ال�سيغ��ة »�سيغة تمفعل« 
بم��ا ذك��ر له��ا م��ن اأمثل��ة، ول��م يكت��ِف بذل��ك فق��د و�س��ع ف��ي يده��ا 

احتجاًج��ا قويًما �س��ديًدا. 
- اأمثل��ة ع�سري��ة ل�سيغ��ة »تمفع��ل« ف��ي معج��م اأحم��د مخت��ار عم��ر 

ومعج��م اإبراهيم ال�س��امرائي))): 
- َتَمْحَل�َس له: اإذا تزّلف وتقّرب اإليه.

- َتَمْخَطَر: اإذا م�سى م�سًيا فيه ُعْجب وخيالء.
- َتَمْذَهَب: اإذا اتبع مذهًبا اأو معتقًدا ما.

)8(  ينظر: اإبراهيم ال�سامرائي، معجم ودرا�سة في العربية المعا�سرة، مكتبة لبنان نا�سرون، 
ط١، 2000، بيروت، �ص63-64-65. وينظر: اأحمد مختار عمر بم�ساعدة فريق عمل، معجم 

ال�سواب اللغوي دليل المثقف العربي، عالم الكتب، ط١ 2008، القاهرة، ١/258...263.

لـغـويـــات

ـََل( ــَراُد ِصيـَغـِة )َتـَمْفـعـ اطِّ
ِة الُمَعاِصَرِة َغِة الَعَرِبيَّ في اللُّ

أد.مخـتـار درقـاوي
 أستاذ التـعليـم العالـي 

بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف-الجزائر
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- َتَمْرَجَح: اإذا ركب المرجوحة اأو الأرجوحة.
- َتَمْرَجَل: اإذا ا�سطنع الرجولة.

- َتَمْرَقَع: اإذا اأفرط في المرقعة وال�سفاقة.
- َتَمْرَكَز: اإذا ا�ستقر في مركزها.

- َتَم�ْسَخَر: اإذا فعل ما يثير �سخرية الآخرين.
- َتَم�ْسَمَر الخ�سب: اإذا �سّد �َسًدا قوًيا بم�سمار.

- َتَم�ْسَوَر: اإذا �سار م�سواًرا طويال اأو م�ساوير متعّددة.
- َتَم�ْسَيَخ: اإذا تكّلف الوقار وتظاهر به.

ا. - َتَمْطَوَح: اإذا بعد جدًّ
- َتَمْهَمَز: كاأنما يتحّرك بمهماز.

وهن��اك اأمثل��ة اأخ��رى، كَتَم��اأَل علي��ه بمعن��ى �س��خر من��ه، وَتَمْح��َوَرِت 
الدول��ة بمعن��ى كّونت م��ع دولة اأو دول محوًرا �سيا�س��ًيا، وَتَمْظَهَر اإذا 
ُعني بمظهره، وَتَمْعَجَن الدَّقيق اإذا ا�س��تدَّ عجنه، وَتَمْعَظَم وَتَمْعَلَم اإذا 
َل بمعنى تحّرك بما ي�س��به التحّرك  اّدع��ى العظم��ة والمعلمة، وَتَمْف�سَ
بالمفا�سل، وَتَمْكَرَم اإذا �سنع مكرمة، وَتَمْنَظَر اإذا اأعجب بمنظره اأو 
بفك��ره اأكث��ر مم��ا ينبغ��ي، وَتَمْه��َزاأَ به اإذا جع��ل منه مهزاأة و�س��خرية، 
وغي��ر ذل��ك م��ن الأمثلة التي تفر�س علينا اإ�سافة �سيغة تمفعل اإلى 

�سي��غ الفع��ل الثالثي المزيد في كت��ب الت�سريف واللغة.

لـغـويـــات

شــــوقــــي ضيــــف

خاصــم أعرابــيٌّ زوجتــه قبيــل صــلة  الفجــر، فقــال  لهــا : اذهبــي  

فأنــت  طالــق. فقالــت :قّبحــك اهلل، كــم  تنافــق. ثــّم خــرج إلــى الّصــلة، 

ــا}؛ فصــاح  ــًرا وِنَفاًق ــُدّ ُكْف فــإذا اإلمــام يفتتــح بقــراءة: {األعــراُب َأَش

ــا  ــك بينن ــا دخُل ــت م ــاب، وأن ــي الكت ــة ف ــا آي ــم أّنه ــم يعل ــّي، ول األعراب

يــا ثقيــل؟ ! أشــِهُدكم أّننــي راجعــت زوجتــي، نكايــة بإمامكــم! وتــرك 

الّصــلة وخــرج.

ــه.يــوم القيامــة. فقــال:  ال  وَكلنــا اهلل إلــى شــفاعته. إًذا واهلل يكــون مــات ألعرابــّي ولــٌد صغيــر، فقيــل لــه: أبشــر، فإّنــه يكــون شــفيعا لــك  ــا نفس ــط يكفين ــه فق ــة ! ليت ــا ُحّج ــانا وأْضَعَفن ــا لس أْعيان

ــا خــرج النــاس ســمع المغــرب، فأطــال اإلمــام القــراءة، حتــى ضجــر النــاس، وهــمَّ األعرابــي، تــرك أعرابــي إبلــه فــي الســفح وانحــدر ُيصّلــي مــع النــاس صــلة  ــه، بتــرك الصــلة. ولّم ــى إبل يعلــم أن البقــرة ســورة فــي  القــرآن:  البقــرة؟ كّل هــذا بقــرة؟ واهلل لقــد اليــوم! فقــال األّول: نعــم. قــرأ فينــا مــن البقــرة. فقــال األعرابــي، ولــم األعرابــي رجــل يتذّمــر ويقــول آلخــر: لقــد أطــال اإلمــام القــراءة لخوفــه الذئــب عل
كادت بقرتــه تذهــب بــكّل إبلــي !

من نوادر األعرابمن نوادر األعراب

اســتأجر أعرابــّي بيتــا، وكان خشــب الّســقف يقرقــع  كثيــرا، فلّمــا  

جــاء  صاحــب  البيــت  يطالبــه  باألجــرة قــال لــه : أصلــح ســقف بيتــك، 

فإّنــه  يقرقــع !  فقــال المالــك: ال  بــأس عليــك، إنــه يســّبح  اهلل!  فقــال 

األعرابــي: أخشــى  أن  يدركــه  الخشــوع  فيســجد  علينــا !
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بــُة الَجـَلَلـــِة؛ َصــاحـِ
اَل ُتـوَرُث َكـَلَلـة

مــقــاالت

م��ن ح��قِّ �ساح��ب المق��ام العل��يِّ اأْن يعرف فين��ا مقاَم��ه، وِمن كمال 
��َف َفُيوؤَت��ى م��ن الِعرف��ان َتماَم��ه، ه��ي اللُّغ��ة العربي��ة،  الع��دل اأْن ُيْن�سَ
ف��ت- مقام �ساحبِة الجاللة،  وق��د اجَتَمع لها ما ا�س��تحقَّت -لو اأُن�سِ
��اللة، واجتم��ع علي��ه الُيت��م  ْي��ن ف��ي كري��م ال�سُّ ولكنَّه��ا ُفِجَع��ت بالأمرَّ

��ْكل، اأفُت��وَرث كاللة؟  والثَّ
ه��ا اأبناوؤه��ا، والعق��وُق ف��ي الأبن��اء  ح��اُل العربي��ة الي��وَم اأمٌّ روؤوم عقَّ
اِدَن ل يلين،  اليوم َم�ْسلك الُمتنوِّرين، واأَ�ْسلَمها �َسدَنُتها، والعهد اأنَّ ال�سَّ
��ا اأ�سابها بالتَّبع  فكان��ت ماأ�س��اُة العربية ف��ي قوِمها، قد اأدركهم ممَّ
ة من عقل ح�سبوها ملهاة،  فحاق ِبهم من حلَّ بها  النَّكال، وفي خفَّ
�س��وُء النِّ��زال، ُت�ساب��ر العربية اليوَم بي��ن اأَثاِفيَّ ث��الٍث، واأن�ساُرها- 
على قلَّة- واِجُمون، قد �َسردت بهم مطايا الخال�س، وراأوا حتوَفُهم 
عيانا ما لهم منها منا�س، فَوَهنت الو�سيلة، وقلَّت الحيلة، وانزوى 
اأي يكابدون المواجع، ونادى منادي النَّجاة فيهم: اأَما لهذا  اأهل الرَّ
��ازل م��ن داف��ع؟ اأَي��ا َلْلعربي��ة الي��وم من ول��يٍّ خائر؟ ودع��يٍّ ماكر،  النَّ
وع��دو جائ��ر؟ اأُيك�َس��ف عنه��ا اإل��ى ُمْكن��ٍة وا�س��تمرار، اأم اإل��ى انح�س��ار 
��ة ه��ذا الَم��َوات؟ واأيُّ �س��بيٍل  فاندث��ار؟ فم��ن ذا ال��ذي ُيْحِي��ي ف��ي الأُمَّ
َدد والمجد  تات؟ َتَعاَلت دعواُت التَّرغيب في ال�ُسوؤْ ُت�سَلُك لدفع هذا ال�سَّ

ع دُم  فقلَّ الُمِجيب، واأَْنَذر عقالُء الَقوِم �ُس��وَء العاقبِة فال اأَريب، وَتوزَّ
اعن حيَن  �ساحبة الجاللة بين القبائل، فلم ُيعَرف الَحاِمي من الطَّ
ِحم، وُهم في  اِعن��ون، وا�ْس��تجارت ِباأهِله��ا تن�ُس��ُدهم اهلَل والرَّ َكُث��ر الطَّ

َغيِِّه��م يْعَمهون، اأَُيري��دون بها َكْيدا؛ اأم هم الَمِكيُدون!؟
��كوى  ��ور، ولي���س له��ا م��ن ُمعلِّمه��ا اإلَّ ال�سَّ اأَُيْرَج��ى ِللعربي��ة ِع��زٌّ وُح�سُ
ه اإلَّ فيما  ي ِمْن َدْر�ِسها بما ُيْم�سي الدَّر�س اأو بع�سَ جر، قد َر�سِ وال�سَّ
ْوريث، اأيرثها وهي لم تعد  َنَدر، اأحاط به ما اأْفَقَده �س��هية الإرث والتَّ
ُمتعلِّم��ا ُمدبًرا �سار ل��ه الُهوُن  ثه��ا؟ اأَ ُت��درُّ خب��زا ول اإدام��ا؟ ولَم��ْن ُيورِّ
- بالعربية  ن-ُمَفاِخًرا- منه اللِّ�ساُن، َوَعزَّ عليه- َما َقلَّ ِلزاًما؟ َترطَّ
ة بين ُمعلٍِّم حائٍر، وُمتعلِّم َناِفر، فَرَكَن كالهما  قَّ البياُن؟ وَبُعدت ال�سُّ
يا بالحال ُم�ستاأن�سين؛ كيف َتطَمُع اللُّغة  َعة يبَتِغَياِنها، وَر�سِ اإلى الَدّ
ها فال  ُل��ه، وق��د �س��ودر ف��ي قاع��ات الدَّر���س حقُّ العرِبي��ُة ف��ي ِع��زٍّ ُتوؤَمِّ
ُحظ��وَة له��ا بي��ن المحاب��ر؟ ول لها ذكر بين �س��رائح البح��ث واأنابيب 
المخابر؟ ُتراوح المكان بين دعوى َدعيٍّ ُي�س��يُع م�س��تكثًرا ناقًما: األ 
ه��ا َمِلك��ُة المناب��ر! األَّ ُتق��رُّون له��ا بحجز مق��ام الوعظ  يكفيك��م له��ا اأنَّ
في المقابر؟ وفي الُدور والق�سور، والمكاتب والمالعب، والم�سانع 
والم��زارع، ق��وم ُلْك��ٌن، قد تعلَّ��ق منهم باآخرين الِجَنان؟ اأَلْي���س كلُّ ما 

د. عبد الحفيظ شريف 
جامعة البويرة – الجزائر 
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َباِقَي��ة؟ وعَل��ى ِعزُِّك��ْم اأَْح��َدُب �س��اِعَية؟ َتبَتُغون العَزّ ف��ي َغْيري، والِعزُّ 
ني وف��ي ِدَث��اِري َن�س��اأ، وَت�ْس��َعْون �َس��ْعَي الَفَرا���س اإل��ى الهالك وهو  �َس��اأْ

ل َيْدري.
اأَوَم��ا َعِلْمُت��م اأنَّ �ُس��وؤَدَدُكم اأْن يك��ون مقام��ي منك��م الُقل��وب والأف��واه 
والأقالم؟ َواأنَّ �ساَلَح اأَمِركم رهين بما �سرفتموه لي من الهتمام؟ 
عن، وَتْعَلمون عن ُمفَرَداتي  ��اري ِمن َكْثرة الطَّ َت��َرْوَن ِباأعُيِنُكم احِت�سَ

َعن، َفال ِمنُكم َمْن ُينِقذ اأو َيِحّن.  ْزَف والظَّ ا والنَّ َمْوتا ُقَعا�سً
اِتُكم  اِتُكْم الِج�س��ام، ومهمَّ وِليَّ ل اأُطيل عليُكم ال���َمالم، فاأَنا اأعَلُم َم�ْس��وؤُ
الِعَظ��ام، ف��اإْن كان منُكم َم��ْن َبلَغْته مظَلَمِتي، ف��ال َيتُرْكِني َكالَيِتيَمة 
َدَدُكم اأْن اأكون في اأفواِهُكم، و�َسوَف  في ماأُدَبة اللِّئام، واعلموا اأنَّ �ُسوؤْ
��ى- بع��د ذل��ك- بما تْر�سى ب��ه الأمُّ من َبِنيه��ا؛ اأْن اأكون َبْع�س  اأَر�سَ

الم. ُكم، وال�سَّ َهمِّ

مــقــاالت

ن �َس��َبق في ح�س��ن الرِّفادة، حين اأنزلوها مقاما  وَياأخذوا الُقدَوة ممَّ
ب، ولم  ُخِدم��ت فيه باإخال���سٍ وتفاٍن واأمانة، لم َيْبَتغوا بها الَمنا�سِ
��َة الَم��اآِرب، َرَفع��وا ِذْكَرها في �سْم��ٍت، فَرَفَعت ِذْكرهم  َيتَّخذوه��ا مطيَّ
يًتا �سارت  بالإعالن، َوا�ْسَتْنَفُدوا لها ما عزَّ عندهم، فا�ْسَتْبَقت لهم �سِ
به الرُّكبان، فما ِلهوؤُلء الَوَرَثة ل ُيغِريهم من العربية جماُلها؟ وما 
��ابقين  َلُهم ل َياأُخُذهم الأ�س��ُف ِلَما اآل اإليه ماآُلها؟ األي�س��ت َوِديَعة ال�سَّ
َطَفاهم  في اأيديهم، واأَمانة الأجيال من َبِنيِهم؟ اأَلم َيعَلموا اأنَّ اهلل ا�سْ
له��ا ُدوَن اآخِري��ن، وَم��نَّ عليِه��م ِبه��ا َفُهْم ِباأْي�َس��ر �س��بيٍل َله��ا َلِهِجين، 
ل مع ِعَظم  ين؟ وِعَظ��ُم الَف�سْ لين َوُموؤَدِّ وِلم�س��ائلها وق�ساياه��ا ُمتحمِّ

الَب��ْذِل، وِنْعم اأجُر العاملين.
ي��ا ُعلم��اَء العربي��ة وُخبراَءه��ا، وي��ا رجال جاللته��ا وِن�س��اَءها، ماذا 
َكان ِللخلي��ِل ولحِقي��ه يقدِّموَن��ه ِللعربَية اإلَّ حبُّهم واعِتزاُزهم؟ وهل 
ُهم، ومجُدها ومجُدهم، وقد تواتر اإلينا  ار لها ِمنُهم اإلَّ عزُّها وِعزُّ �سَ
ما فعلت بهم اللَّيالي والأيام، وذهلت عقولنا لما جادت به القرائُح 
خُذوه��ا ق�سيَّة،  و�س��الت ب��ه الأق��الم، فاأغناُه��م اهلل بالعربي��ِة حيَن اَتّ
وعا�س��وا لفكرة فلم َيكوُنوا لأنُف�ِس��هم َمطيَّة، ونزَّهوا اأنُف�َس��هم عن كلِّ 

َنقي�سة وَدنَيّة.
اأخي��را؛ واآِخ��ُر الَقط��ِر غي��ٌث، واآخ��ُر اللَّيل فج��ٌر، هي العربي��ُة تبحُث في 
المزاد عن قوم هذا �ساأُنهم، َيحِملوَنها وَتحِمُلهم، فمن َيزيد؟ وَتبَتغي 
دٌق-  من ُينِذر لها من نْف�ِسه �سيئا هلل َفَمن ُيِريد؟ وَتِعُد- وَوْعُدها �سِ
ني��ا: مج��ٌد َعتي��د، والج��زاُء ف��ي الآخ��رة مرافق��ُة  ب��اأنَّ العاقَب��َة ف��ي الدُّ
ا،  الُق��راآِن الَمجي��د، َت�س��َتكي الَمظَلم��ة، وترَتِجي المْرَحَم��ة، وتتمنَّى ِمنَّ

ن��ا اأو ِمن اأَحِدنا المْلحمة. اأو م��ن َبع�سِ
مومة، اآلمني  ��ابَقُة لُكم بالأُ تقول: اآ�َس��ُف عَلى َنف�س��ي َبيَنُكم، َواأنا ال�سَّ
اأْن َلِقي��ُت منُك��م الُعق��وق، وَوَج��ْدت منك��م الَهْج��ر م��ع م��ا َعِلْمت��م ل��ي 
َعليُك��م م��َن الحُقوق، اأغِبط َمثياَلتي برَّ به��نَّ َبُنوها َواأُْبِعدُت، واأَعَجُب 
َت�ْس��َتْنِكفون النُّط��َق ِبي، وِبي كاَلُم ربِّ العالمين؟  ِهْنُت، اأَ اإِْذ اأُكِرَم��ْت َواأُ
ُد الُمر�َس��ِلين؟ اأَِلُقْبح ِفَيّ َرَددُتم  َوُتعِر�سون عنِّي َوقد اأََمَر ِبي َخْيًرا �س��ِيّ
ِجَواِري؟ اأْم َبَلَغُكم عِنّي �سوُء َمنَبِتي، وَهْتك َوَقاِري؟ اأََل�سُت اأْعَتَق ُلَغِة 

ٌة وَهَواٌن؟! في الدِّي��ار ِذَلّ
كي��ف َتاأَْم��ُل العربي��ُة الَموِئ��َل والمكان��َة عن��د اإعالمّيي��ن َراأَوا فيه��ا 
لف��ى ل��دى فالٍن وُفالنٍة، ف�َس��اموَها خ�ْس��فا َوُذلًّ ومهانًة، وَجَمَعوا  الزُّ
َراه��ا  ��اٍت واأجنبي��ات ورطان��ٍة، وَعَيّ يَّ اإليه��ا �سرائ��َر ب��ال ح��دٍّ م��ن عامِّ
ُم  ِب�س��يِّداِتها- زعم��ا- م��ن ُلغ��اٍت ذواِت ح�س��ٍن، وَج��ْوَدِة اإبان��ة! ُتق��دَّ
الَبراِم��ُج الَمرِئي��ُة والَم�س��ُموَعة ف��ي ِحماه��ا ِبغيِره��ا، والدَّع��وى: 
اأتريدونن��ا عل��ى لغة الخليل والأ�سمعيِّ و�س��يبويه؟ األي�س��وا َم��ْن اأَْوَرَد 
»ل��كلِّ مق��اٍم مق��اٌل«؟ والَمقاُم َيُردُّ ول ُيَردُّ علي��ه! اأََل َتَرْون َلْفظ الَقوم 
م��ن »عربي��زي« و»عرن�س��ي« وم��ا اإلي��ه؟ وم��ن كان في ق��وم فْلَيحِلب 

ف��ي اإِنائهم.
ي��ا َح�ْس��َرَتا عل��ى َزَم��ان ت�س��رَّف بالعربي��ة اأعالمه��ا وباحثوه��ا، 
��ا بُح��ٍبّ اإذ  ُروه��ا، وباَدَلْته��م ُحبًّ َفت به��م حي��ن اآَوْوه��ا وَن�سَ وت�س��رَّ
لَن َله��ْم منه��ا اللَّف��ُظ الَعِتي��د، كم��ا اأََلَن اهلل تعال��ى ل��داوود الحدي��د، 
فان�َس��ابْت ف��ي اأفواهه��م- مفتخري��ن- م��اء ُزلل، وبلغ��ِت الآذاَن 

فاتح��ًة قلوًب��ا واأقف��ال.
ه��ل َتْج��اأَُر العربي��ُة باأرب��اب التِّج��ارة والأم��وال، وِف��ي اأَيِديه��م َم��ا 
ين،  مِرها ُمهَتمِّ َكال، اأَُتَراُهم ِلأَ َيدَفع��ون عْنه��ا بِه- لو اأرادوا- هذا النَّ
ِفيه��م ِم��ن �س��رف اِلعت��زاز به��ا، وله��ا، وق��د  ِرين؟ اأَ وِبماآِله��ا ُم�س��َتْب�سِ
ي��ن؟ فه��ي لي�س��ت لغ��َة م��اٍل ول اأعم��اٍل، فطوب��ى  َهَجُروه��ا ُمْعِر�سِ
َدى  ِلُلغ��ِة )�سك�س��بير( ُلغ��ِة الدِّرهم والدِّين��ار، وغير ماأ�ُس��وٍف - في �سَ
��ار، اأََل َت��َرْون ِب��َم  َرِنيِنِهم��ا- عل��ى لغ��ِة الق��وِم ِم��َن الُمَهلِه��ل اإل��ى ب�َسّ
ه��ا ب���ال� »اإن��ق« وال���» �س��ن« فَماَلن��ا  ُف الَماَلِيي��ُر، وِب��َم ُت��َداُر؟ اإنَّ ��رَّ ُت�سَ
فر وُهم ل  ��ْقر وال�سُّ دون ذل��ك ِم��ْن خَي��ار، اأَُتِريُدوَنه��ا َحِديَثنا َم��َع ال�سُّ
َيْفَهُم��ون؟! اأُتري��دون لَن��ا َك�َس��اًدا وَب��َواًرا، وم��ا َعِهْدَناُك��م ي��ا اإخوانن��ا 
رار فيم��ا ُتْب��ُدون؛ َفبيَنَنا  ف��ي الُعروَب��ة َتفعل��ون؟! واإن ُكنُت��م عل��ى اإِ�سْ
َوبينُك��م راأٌي َنح��ن به ُم�ْستم�ِس��كون، وقد �َس��َبق لكم الِعل��م بما اأُوِدعنا 
ِم��ن َث��َرواٍت َنح��ُن له��ا حافظ��ون، َوَل��ْن نتَخلَّ��ى ع��ن لغتن��ا فَنح��ُن لها 
َمدينون! ولكن َل باأ�َس ِبُلَغة المال والتِّجارة »َعَرِبيِزي« و»عرن�سي« 

يك��م، وف��ي كلٍّ َنح��ن فاعلون!  يه��م وير�سين��ا وُير�سِ فه��ي م��ا ُير�سِ

نِكي��ل! وواعجَب��ا ل��ه َلم  ��ة �س��رَّ التَّ ل بالعربيَّ وا اأ�س��فاه عل��ى َعَرِب��يٍّ ُين��كِّ
َيْح��ُن قلُب��ه عل��ى لغ��ٍة بل��َغ اأِنيُنه��ا َح��َدّ الَعوي��ل! ول��م َتِح��ْن منه��م َلْفتٌة 
يزي��ح به��ا عنه��ا ه��ذا الَه��مَّ الثَّقيل! ق��د راأَى اأحُدهم اأنَّ اأْم��َر العربيِة ل 
َيعِنيه، وهو في ِغًنى عنها؛ وبيده- بزعمه- ما يكفيه، فماَلُه وَلَها؟ 

فِلْلبي��ت َربٌّ َيحِميه.
ة ابن َعوف  اأُت��رى ف��ي اأرب��اب الم��ال والأعم��ال م��ن َبقي ِفي��ه ِمن ِع��زَّ
رِع والعقل اأَنَّ الإِنفاق على الَعربية  وَنْخوة ُعثمان؟ وقد ا�ستَقرَّ بال�سَّ

ِم��َن الإنفاق على القراآن؟
��ة القوميِّ »الُمعج��م التَّاريخيِّ  اأُتَران��ا َن�س��َمع ونرى بعد م�س��روع الأمَّ
ر م��ن مال��ه واأْعمال��ه م��ا يرف��ُع ب��ه للعربية  ��ة« َم��ن ُي�س��خِّ للُّغ��ة العربيَّ
قدره��ا، وُيعِل��ي ِذكَره��ا؟ وفي ذل��ك ارتفاُع قدره، وبق��اُء ِذْكِره، وهل 

حائف �س��يٌء ُيرجى؟ َبع��د التَّخِلي��د في ال�سَّ
��ِة عند ورث��ة الخليِل )ت:170ه���( والأ�سمعي  اأَينَته��ي الأم��ُر بالعربيَّ
)ت:216ه���( واب��ن الع��الء )ت: 154ه���(، وهم في منطوق �س��ريعتنا 
��ْت،  ورث��ُة الأنبي��اء، فُيح�ِس��نوا ِوفاَدَته��ا، وُيكِرم��وا َعِزي��َزة ق��وٍم  َذلَّ

الخليل بن أحمد الفراهيدي

األصـمـعــي

سيــبويــه
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اللَّح��ن ا�سطالح��ًا: الخط��اأ ف��ي اللغ��ة )الميل ع��ن التعبي��ر ال�سحيح(، 
ويك��ون ف��ي الأ�س��وات، اأو النحو، اأو ال�س��رف، اأو معاني المفردات.

تاريخ موجز عن اللَّحن:
رغ��م اأّن اللَّح��ن ف��ي اللغة العربية كان مما ُي�س��ين وُيزري ب�ساحبه، 
اإلَّ اأّن��ه ظه��ر ف��ي األ�س��نة بع���س الع��رب ف��ي ع�س��ر م��ا قب��ل الإ�س��الم 
)الع�س��ر الجاهل��ي(، ومن ذلك مثلهم القائل: »ُمْك��َرٌه اأََخاَك َل َبَطٌل«، 
و�سحيحه: »ُمْكَرٌه اأَُخوَك َل َبَطٌل«، واإن كان بع�س النحاة ُي�سّوغون 
هذا الخطاأ، ويعّللون ذلك باأّن المثل جاء على لغة من يبني الأ�سماء 

الخم�س��ة والمثنى على الألف، وي�ست�س��هدون بقول ال�س��اعر: 
ِإَنّ َأبـــــــاهــــــا َوَأَبـــا َأباهـــــا

َقْد َبَلَغا ِفي الَمْجِد غاَيَتاها
ب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص وكان ذلك ف��ي كالم الموالي  كم��ا ظه��ر اللَّح��ن ف��ي عه��د النَّ
والمتعّربي��ن؛ فق��د روى اأب��و ال��درداء اأنَّ رج��اًل لح��ن بح�سرت��ه ملسو هيلع هللا ىلص 

فق��ال: »اأْر�ِس��ُدوا اأََخاُك��م«. )رواه الحاك��م، حدي��ث رق��م 3643(.
وفي ظل اّت�س��اع رقعة العالم الإ�س��المي في عهد الخلفاء الرا�س��دين 
والع�س��ر الأم��وي والعبا�س��ي انت�س��ر اللَّح��ن و�س��اع، فف��ي الع�س��ر 
الأم��وي اتخ��ذ العرب الجواري والإماء في البي��وت وخالطوا العجم، 
وا�ستملحوا من الجواري اللحن، قال الجاحظ )ت:255ه�( عن ذلك: 
»ُي�ستظرف من الجارية اأن تكون غير ف�سيحة، واأن يعتري منطقها 
اللحن«. كما �س��اع قول القائل: »ُي�س��تملح من الجواري ذلك اإذا كان 

خفيفًا، وُي�س��تثقل منه��م مطلق الإعراب«.

ويق��ال اإنَّ اأول خط��اأ �ُس��مع ف��ي البادي��ة كان ق��ول اأحده��م: »ه��ذه 
��اَي(. واأول لح��ن �ُس��مع ف��ي الع��راق  ات��ي« ب��دًل ع��ن )ه��ذه َع�سَ َع�سَ
كان: »َح��يِّ عل��ى الف��الح« بك�س��ر الي��اء، وال�س��واب بفتحه��ا، ومعظ��م 
اأخط��اء الع��رب كانت في الإعراب، ومعظم اأخطاء الموالي كانت في 
الأ�س��وات العربي��ة الت��ي ل نظي��ر لها في لغاتهم، وم��ن ذلك ما رواه 
الجاح��ظ )ت:255ه���( قائ��اًل: »اإنَّ زي��اداً الّنبط��ي- النب��ط هو ال�س��م 
ال��ذي كان اأطلق��ه العرب على �س��كان جنوب الع��راق الذين يتحّدثون 
اللغة الآرامية ثّم اأ�سبح ال�س��م يطلق على جميع ال�س��ريان �س��واء في 
الع��راق اأو �س��وريا- ق��ال لغالم��ه: م��ن ل��ُدن َداأَوَت��َك اإلى اأن قل��ت لبِّى، 
ْيَت، م��اذا ُكنَت  َن��اأُ؟ - يري��د: م��ن لدن َدَعْوُت��َك اإل��ى اأن َلبَّ م��ا كن��ت َت�سْ

َت�سَنُع؟«.
وب�س��بب انت�س��ار اللح��ن ف��ي الع�س��ر الأم��وي األ��زم كثي��ٌر م��ن الخلفاء 
اأنف�س��هم اأَلَّ يجل�س��وا اإلى الّنا���س، حتى يعرفوا من العربية ما ُي�سلح 
��ه دخ��ل رج��ل عل��ى عب��د العزي��ز ب��ن م��روان  كالمه��م، فق��د ُروي اأنَّ
)ت:86ه(، ف�س��كا اإلي��ه َخَتَن��ه )كل م��ن كان م��ن ِقَب��ل الم��راأة كاأبيه��ا، 
واأخيه��ا، وكذل��ك، وزوج البن��ت اأو زوج الأخ��ت(، فق��ال: ومن ختنك؟ 
��ان الذي يختن الّنا���س، فقال عب��د العزيز لكاتبه:  ق��ال: ختنن��ي الختَّ
م��ا ه��ذا الج��واب؟ فقال له: اأّيها الأمير، اإّن��ه لم يفهم عنك قولك، قال 
فاأفهم��ه، فق��ال ل��ه: م��ن َخَتُن��َك؟ ق��ال َخَتن��ي ف��الن. فا�س��تحيا عب��د 
العزي��ز، واألزم نف�س��ه األَّ يجل���س للّنا���س، حتى يعرف م��ن العربية ما 

ُي�سل��ح كالم��ه، ويزي��ل اللحن عنه.
وه��ذا عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز )ت:101ه�( يق��ول: »اإن الرج��ل ليكّلمني 

لـغـويـــات

ِة َغِة الَعَرِبيَّ ِمْن َتاِريِخ اللُّ

ُفـــــُه ـِ ـــْحـــُن: َنــــْشـــَأُتـــــُه َوَطــَرائـ  اللَّ
ـَراِث اأَلَدِبـيِّ الـَعَرِبــيِّ ِفـي التُّ

صالح عبد الستار الشهاوي
عضو اتحاد كتاب مصر
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ف��ي الحاج��ة ي�س��تجوبها، فَيْلَح��ُن، ف��اأرّده عنه��ا، وكاأن��ي اأق�س��م حبَّ 
الرّمان الحام�س لُبغ�سي ا�ستماع اللَّحن، ويكّلمني اآخر في الحاجة 

ل ي�س��تجوبها فُيعرب، فاأجيبه اإليها التذاذاً لما اأ�س��مع من كالمه«.
و�س��اع اللَّحن في الع�سر العبا�س��ي على األ�س��نة الموالي والح�سر من 
العرب، حتى اإّن الفّراء الّنحوي )ت:207ه�( كان يلحن عند الخليفة 
هارون الّر�سيد، ولم ينكر عليه ذلك، وكان الفّراء )ت:207ه�( يعّلل 
ذل��ك بقول��ه: »اإنَّ طب��اع اأه��ل الب��دو الإع��راب، وطب��اع اأه��ل الح�س��ر 
ب��ع لحن��ت،  اللَّح��ن، ف��اإذا تحفظ��ُت ل��م األح��ن، واإذا رجع��ت اإل��ى الطَّ

فا�ستح�س��ن الّر�س��يد قوله«.
ل��ذا ا�س��توجب ه��ذا الع�س��ر قي��ام تّي��اٍر م��ن العلم��اء والأدب��اء ليقيموا 
دد  ال��وزن للكلم��ة الف�سيح��ة والق��ول البلي��غ، ومما جاء في ه��ذا ال�سّ
اح��ب بن عّباد )ت: 385ه( اأّن��ه قراأ في كتاب ُرفع  م��ا ُروي ع��ن ال�سّ
اإلي��ه م��ن طال��ٍب لعمل: »اإن راأى مولنا اأن ياأمر باإ�س��غالي في بع�س 

اأ�س��غاله«، فوّقع عليه: »من كتب اإ�س��غالي ل ي�سلح لأ�س��غالي«. 

حان: طرائف اللَّحن واللُّ
- َم��رَّ عم��ُر ب��ن الخط��اب - ر�س��ي اهلل عن��ه - عل��ى ُرم��اة، ف�س��مع 
بع�سهم يقول ل�ساحبه: اأخطيت واأ�سيت. فقال: َمٍه، فاإنَّ �سوء اللَّحن 

اأ�س��دُّ من �س��وء الّرماية.
- ت�سّج��ر عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز م��ن كالم رج��ل، فق��ال �س��رطي عل��ى 
راأ�س��ه: ق��م فق��د »اأوذي��ت« اأمير الموؤمنين. فقال عم��ر: »اأنت - واهلل - 

اأ�س��دُّ اأًذى بكالم��ك هذا منه«.
- لق��ي اأب��و زي��ٍد البلخ��ّي )ت: 322ه���( اأحم��د ب��ن �س��هل الأمي��َر ف��ي 
طري��ق، وق��د اأجه��د البلخ��ّي ف��ي ال�ّس��ير، فق��ال ل��ه الأمي��ر: َعيي��ُت اأّيها 

ال�ّس��يخ! فق��ال اأب��و زي��د: »نع��م، اأعيي��ت اأّيه��ا الأمير«
اللغ��وي  الراوي��ة  المثن��ى  اأب��ا عبي��دة معم��ر ب��ن  - �س��األ رج��ل 
)ت:209ه�( وهو يلقي در�ًس��ا في م�س��جد الب�سرة، فقال له: يرحمك 
اهلل، ما العنجيد؟ فقال: ما اأعرف هذا. فقال: �سبحان اهلل، فاأينك من 

قول الأع�س��ى:
َيْوَم ُتْبِدى لنا ُقَتْيَلُة عن ِجيـٍد 

َتِليـــٍع َتــِزيـُنـــُه األطـــــواُق

كوا بها تم�ّسكهم بال�ّسنة الّنبوية، فقد قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّحن، وتم�سَّ
َل��َح ِم��ْن ِل�َس��اِنِه« )م�س��ند ال�س��هاب الق�ساع��ي، ح.  » َرِح��َم اهلّل اْم��َراأً اأَ�سْ

 .)580 رقم 
وكان اب��ن عم��ر ي�سرب بنيه على اللَّحن، ودخلت اأعرابية على عبيد 
اهلل ب��ن اأب��ي بك��رة )ت:179ه���( بالب�س��رة وقال��ت: اأ�سل��ح اهلل الأمير 
واأمتع به، حدرتنا اإليك �س��نة ا�س��تّد بالوؤها وانك�س��ف غطاوؤها. اأقود 
�سبي��ة �سغ��اراً واآخري��ن كب��اراً في بلدة �سا�س��عة تخف�سن��ا خاف�سة، 
��اٍت م��ن الده��ر بري��ن عظم��ي، واأذهب��ن لحم��ي،  وترفعن��ا رافع��ة ِلُمِلمَّ
وتركتن��ي واله��ة اأدور بالح�سي���س، وق��د �س��اق ب��ي البل��د العري�س، 
ف�س��األت ف��ي اأحي��اء الع��رب: َم��ِن الكامل��ة ف�سائل��ه، ال���ُمْعَطى �س��ائله، 
ال���َمْكِفيُّ نائل��ه! فدلل��ت علي��ك، اأ�سلح��ك اهلل تعال��ى، واأن��ا ام��راأة م��ن 
ه��وازن، ق��د مات الوالد، وغاب الرافد، واأنت بعد اهلل غياثي ومنتهى 
اأََمِل��ي، فافع��ل ب��ي اإح��دى ثالث خ�س��ال: اإما اأن ترّدني اإل��ى بلدي، اأو 
تح�سن �سفدي، اأو تقيم اأودي. قال: بل اأجمعهن لك. فلم يزل يجري 

عليه��ا كما يج��ري على عيال��ه حتى ماتت.

فقال: عافاك اهلل، »عن« حرف جاء لمعنى، و »الجيد« هو العنق.
ث��م ق��ام اآخ��ر ف��ي المجل���س وق��ال: ي��ا اأب��ا عبي��دة - رحم��ك اهلل - م��ا 

»الأودع«؟ 
فق��ال عاف��اك اهلل، م��ا اأعرف��ه؟ ق��ال: �س��بحان اهلل، فاأين��ك م��ن ق��ول 
الع��رب: » زاِح��ْم بَع��ْوٍد اأو َدْع«. فق��ال: ويح��ك، هات��ان كلمت��ان، 
والمعن��ى: »اُْت��ُرْك وَذْر«، ث��ّم ا�س��تغفر اهلل وا�س��تمر ف��ي الدر���س. فق��ام 
رج��ل فق��ال: رحم��ك اهلل، اأخبرن��ي ع��ن »كوف��ا« فق��ال: َرَويُت اأن�س��اَب 
العرب واأ�سماءهم ول�ست اأعرف كوفا. قال: فاأين اأنت من قوله تعالى: 
{َواٱْلَه��ْدَى َمْعُكوًف��ا} )الفت��ح:25(، فاأخ��ذ اأب��و عبي��دة )ت:209ه���( 
نعلي��ه وخ��رج م��ن الم�س��جد وه��و ي�سي��ح: »م��ن اأي��ن ُح�س��رت علين��ا 

البهائ��م الي��وم؟«.
      ق��ال رج��ل للح�س��ن الب�س��ريِّ  )ت:110ه(:  م��ا تق��ول ف��ي رج��ل 
ت��رك اأبي��ه واأخيه؟! فقال الح�س��ن :  ُقل: ترك اأب��اه واأخاه. فقال الّرجل :  
فما لأباه واأخاه؟! فقال الح�س��ن :  قل: فما لأبيه واأخيه، فقال الرجل 

للح�س��ن :  اأراني كلم��ا كلمتك خالفتني.
      �س��مع الأ�سمع��ي )ت:216ه���( رج��اًل عن��د الملت��زم يق��ول: ي��ا ِذي 
الجالل والإكرام. فقال: من كم تدعو؟ قال: من �سبع �سنين داأًبا، فلم 
ى ُي�ستجاب لك؟« قال:  اأَر الإجابة. فقال: »اإّنك تلحُن في الدُّعاء، فاأنَّ

قل: يا ذا الجالل والإكرام. ففعل، فاأجيب.
       روي اأّن ال�ّس��يخ مج��د الدي��ن ال�ّس��يباني )ت:606ه���( كان كثي��ر 
الإح�س��ان اإل��ى اأ�سحاب��ه وطالبه، ي�س��عى لهم على قدر ا�س��تحقاقهم، 
فج��اءه بع�س طلبته و�س��كا اإليه رّقة الح��ال، وكثرة ال�سرورة، فقال 
ل��ه: اكت��ب ق�ست��ك واأنا اأتحّدث م��ع الوالي، فكتب ذل��ك الطالب: فالن 
ُيقّب��ل الأر���س، وينه��ي اأن��ه فقي��ر ومظ��رور )م�سرور( وقلي��ل الح�س 
)الحظ(. وناولها لل�س��يخ، فلما قراأها تب�ّس��م وقال: »يا فقيُر، �سبحان 

ك �س��اقٌط«.  َك قائٌم، وَحظُّ ��رُّ اهلل، �سُ
- كّل��م اأب��و مو�س��ى بع���س قادت��ه فاأخط��اأ ف��ي اللغ��ة. فق��ال: ل��م ل 
تنظ��ر ف��ي العربي��ة؟ فقال: بلغني اأنَّ من نظ��ر فيها قل كالمه. فقال: 
»ويح��ك! لأن يق��ّل كالُم��ك بال�س��واب، خي��ر ل��ك م��ن اأن يكث��َر كالُم��ك 

بالخطاأ«.
وبع��د: لق��د ظ��لَّ الع��رب حري�سي��ن عل��ى التمّك��ن م��ن اللغ��ة وتجّن��ب 

لـغـويـــات
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الُفـَقـَهـاُء 
ـِة َغـِة الَعَرِبيَّ َوَأَثـُرُهْم ِفي اللُّ

موا الدرا�ســات  اأظهــر علماُء ال�ّســريعة الإ�ســالمية اهتمامهــم الكبير بالبحث اللغوي، وقدَّ
والأبحــاث والموؤلفــات فــي هــذا التجــاه، وانك�ســف مــن خــالل هــذه الأبحــاث الأثــر 
الإ�ســالمي فــي تنميــة األفاظ اللغة العربية، واّت�ســاع معانيها ومبانيهــا، فكان لأهل الفقه 
الإ�ســالمي ميــداٌن ف�ســيٌح مــن اللغــة يت�ســابقون فــي جوانبــه، فاألَّــف بع�سهــم كتابًا م�ســتقاًل 
فــي الم�سطلحــات الإ�ســالمية، ومثــال ذلــك الــرازيُّ )ت:6٠6هـــ( فــي كتابــه )الّزينــة في 
الم�سطلحــات الإ�ســالمية العربيــة(، وابــن فار�ــس )ت:395هـــ( حيــن عقــد فــي كتابــه 
)ال�ساحبي( بابًا اأ�سماه )الأ�سباب الإ�سالمية(، وعدَّ من الواجب على اأهل العلم معرفة 

العمــق المعنــوي فــي اللغــة لئــال يحيــدوا فــي موؤلفاتهــم، اأو فتياهم عن �ســنن ال�ســتواء. 

مــقــاالت

لق��د بي��ن ال�ّس��يوطيُّ )ت:911ه���( ف��ي كتاب��ه )المزه��ر( اأّن العّل��ة في 

نق��ل الألف��اظ م��ن اللغ��ة اإلى ال�س��ريعة وجود المعاني الت��ي لم تخطر 

عل��ى ب��ال الع��رب قب��ل الإ�س��الم، فاأ�سب��ح م��ن ال�س��روري اأن ُتث��رى 

اللغة العربية بال�سطالحات الخا�سة، لتدل على تلك المعاني كما 

ا�س��تحدثت ال�سناع��ات وعل��وم الَعرو���س والنحو وغي��ره. )المزهر 

.)59/57  /1

وفي مجال الترابط بين الأ�سول الفقهية والنحوية اأظهر ال�ّس��يوطيُّ 

)ت:911ه���( ف��ي كتابه )القتراح( �س��ّدة ذلك الترابط، واأفا�س بذكر 

الم�س��ائل التي تقوم على ال�ّسماع والقيا�س، والإجماع وا�ست�سحاب 

الحال ونحوها، وهذه هي الأ�سول الم�ستركة بين ال�سريعة واللغة.

 اأم��ا ف��ي مج��ال التطبيق��ات الفرعي��ة وبن��اء الم�س��ائل الفقهي��ة 

��ة، فق��د كان لالأ�س��نويِّ )ت:772ه���( في كتابه  عل��ى القواع��د النحويَّ

رِّيُّ فيم��ا تف��رعَّ م��ن الف��روع الفقهي��ة عل��ى الم�س��ائل  )الكوك��ب ال��دُّ

النحوي��ة( الف�س��ل ف��ي ب�س��ط ذل��ك واإي�ساح��ه.

وهك��ذا كان لالإ�س��الم وم��ا اأت��ى به م��ن تطور فك��ري واجتماعي اآثار 

بعي��دة ف��ي اللغ��ة وتطوي��ر معاني الكثي��ر من األفاظها، ب��ل اإنّنا لنرى 

اأنه بعد اأن اأثر ظهور الإ�سالم في اللغة العربية هذا التاأثير، ا�ستعمل 

األفاًظا بدللت جديدة، واألب�س األفاًظا قديمة معاني جديدة لم تكن 

تلب�س��ها اأو ت��دل عليه��ا، واأ�سبح الباعث الأول لن�س��اأة العلوم العربية 

ه��و الدي��ن الجدي��د الذي ج��اء به محم��د ملسو هيلع هللا ىلص فاهتمامه��م باأحكامه 

حفزهم على تدوين الفقه والحديث، ثم ن�ساأة العلوم المتعلقة بهما. 

وا�س��تمرت حرك��ة التدوي��ن ف��ي م�سم��ار البح��ث ع��ن الدرا�س��ات 

الفقهي��ة اللغوي��ة، فج��اء الباحث��ون المحدث��ون ليدل��وا بدلوه��م ف��ي 

هذا المعين، و�سدرت الموؤلفات العديدة لتك�س��ف الرابط الوثيق بين 

الفق��ه واللغ��ة، ول �س��كَّ اأّن كثي��راً م��ن الق�ساي��ا والمعام��الت تتوّقف 

على تحديد معاني الألفاظ، وذلك ما دعا رجال ال�سريعة والقانون 

اإل��ى ب��ذل الجه��ود في هذا ال�س��بيل. 

اإن معظ��م اأب��واب الفق��ه واأ�سول��ه، والم�س��ائل الفرعي��ة م��ن الأح��كام 

ُبني��ت عل��ى الإعراب ومعان��ي الأدوات والحروف؛ لذل��ك نجد معاني 

الألفاظ -ل �سيما الحروف- اأخذت ن�سيبها من الهتمام لدى اأهل 

اللغ��ة والفق��ه واأ�سول��ه، اإم��ا بكت��ب م�س��تقلة واإم��ا بف�سل م��ن ف�سول 

كتبه��م، وم��ن ذل��ك ح��روف المعان��ي الت��ي كان لمعانيه��ا �س��اأن ف��ي 

ة ح��روف العطف. اإب��راز بع���س الأحكام ال�س��رعية، وخا�سّ

الترابط التاريخي بين علوم الشريعة وعلوم اللغة:

هّي��اأ الإ�س��الم الظ��روف المنا�س��بة لتنمي��ة العل��وم جميعه��ا، ومنه��ا 

عل��وم اللغ��ة العربي��ة ول �س��يما معان��ي الح��روف والأدوات اللغوي��ة، 

فكان��ت الحواف��ز متوّف��رة للنهو�س ب�س��اأن هذه اللغة ال�س��ريفة، واأهم 

الحوافز لذلك عند العلماء اإيجاد الأحكام ال�س��رعية ون�س��ر الإ�س��الم، 

»فاهتمامه��م باأحكام��ه حفز على تدوين الفقه والحديث، ثم ن�س��اأت 

أ. عبد الحميد محمد الرَّاوي
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من كتاب �س��يبويه«. )نقال عن ال�ساطبي 

وكان��ت   .)116/4 الموافق��ات   /

الدرا�س��ات الفقهي��ة �س��ببًا ف��ي 

�س��مّو بع���س الأ�س��خا�س ف��ي 

المجتم��ع وعل��و �س��اأنهم ف��ي 

حين ل تتم اأي درا�سة فقهية 

اإل بالدرا�س��ة اللغوي��ة، وي��دل 

على ذلك ما ح�سل للموالي من 

مكان��ة اجتماعية ب�س��بب تهافتهم 

ومالزمتهم لدرا�سة اللغة، ثم الفقه مما 

جع��ل الخليفة عمر بن عبد العزيز يحيل الفتيا 

ف��ي م�س��ر اإل��ى رجلي��ن م��ن الموالي ورجل م��ن العرب.

إسهامات اآلراء الفقهية في تنمية الدراسات النحوية

م��ن الأوائ��ل الذي��ن ربط��وا بي��ن م�س��ائل الفق��ه وم�س��ائل النح��و، 

وفتح��وا باب��ًا وا�س��عًا م��ن اأب��واب التفاع��ل بينهم��ا الإم��ام محم��د بن 

الح�س��ن ال�س��يباني )ت:189ه���(، ث��م توال��ت الدرا�س��ات به��ذا التجاه 

حت��ى و�س��ل اإل��ى قمته��ا الإم��ام الأ�س��نوّي )ت:772ه���( ف��ي كتاب��ه 

)الكوك��ب ال��درّي(، كم��ا كان هن��اك ت�س��ابه كبي��ر بي��ن منه��ج الّنحاة 

ومنه��ج المحدثي��ن م��ن حي��ث العناي��ة بال�ّس��ند ورجال��ه وتجريحه��م 

وتعديله��م، وط��رق تحّم��ل اللغة فكان��ت لهم ن�سو�سه��م اللغوية كما 

كان لأولئ��ك ن�سو�سه��م، ث��م نهج��وا منهج تطعيم نحوهم بالفل�س��فة 

والتعليل، وفي مجال و�سع القواعد للّنحو نجد اأ�سوًل ت�سبه اأ�سول 

الفق��ه، وك��ذا الأمر في الجتهاد في��ه كما هو الحال عند الفقهاء في 

بن��اء القواع��د عل��ى ال�س��ماع والقيا���س والإجم��اع، كما بن��ى الفقهاء 

ا�س��تنباط اأحكامه��م عل��ى ال�س��ماع والقيا���س والإجم��اع، وذل��ك اأث��ر 

وا�س��ح م��ن اآث��ار العل��وم الديني��ة في عل��وم اللغة.

العل��وم المتعلق��ة به��ا، وعنايته��م بالق��راآن الكري��م �سرفه��م اإل��ى 

الهتم��ام بقراءات��ه وتفا�س��يره وتاريخ��ه، وذل��ك حمله��م عل��ى �سبط 

اللغ��ة واإح��كام قواعده��ا، حت��ى كان للفق��ه كتبه ومذاهب��ه واأ�سوله، 

ن اأوًل الفق��ه  كم��ا كان للدي��ن اأي�س��ًا كتب��ه واأ�سول��ه وفرق��ه، وُدوِّ

واأ�سول��ه والحدي��ث، ث��م ج��اء الّنح��و يتق��ّدم روي��داً روي��داً« )نقال عن: 

ف��ي اأ�س��ول النحو( . 

وللف�سائ��ل الوفي��رة ف��ي اللغ��ة العربي��ة ا�س��تحقت اأن تك��ون ل�س��ان 

ريف، وما فيها من معاٍن  النطق بالقراآن الكريم والحديث الّنبوي ال�سَّ

في منتهى ال�سمّو والرفعة، وما فيها من تعبيرات دينية واجتماعية 

وت�س��ريعية ل عه��د للع��رب به��ا ف��ي جاهليته��م، كم��ا ا�س��تطاعت اأن 

تك��ون اأداة ل��كل م��ا نقل من علوم الهند والفر���س واليونان وغيرهم، 

ولقد كتب اهلل ل�س��فينة ال�س��رف اأن تر�سو على �ساطئ الل�سان العربي، 

فكان��ت ر�س��الة نبين��ا محم��د خاتمة الر�س��الت، وخط��اب اهلل تعالى 

لخلق��ه ج��اء به��ذا الل�س��ان العرب��ي {گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
.  ]195-192 ]ال�س��عراء:  ۀ}   ۀ 

واإذا عدن��ا اإل��ى اأقوال ال�س��لف ف�س��نجد الحثَّ والترغيب في ا�س��تيعاب 

��ه ف��ي الدي��ن،  العربي��ة، اإذ يق��ول عم��ر ب��ن الخط��اب »عليك��م بالتفُقّ

��م ف��ي العربي��ة، وُح�ْس��ن العب��ارة«، ويق��ول الإم��ام الح�س��ن  والتفُهّ

الل: »اإّنما اأهلكتُهم  الب�سري )ت:110ه�( عندما �ُسئل عن �سبب ال�سّ

الُعْجَمُة«، ويقول الإمام الّنووي )ت: 676ه�(: »على طالب الحديث 

اأن يتعّل��م م��ن الّنح��و واللغ��ة ما َي�ْس��َلُم ب��ه من اللَّح��ن والت�سحيف«.

اإنَّ اللغ��ة العربّي��ة �سرورة يحتاج اإليها الفقيه؛ اإذ الأحكام ال�س��رعية 

كّله��ا م��ن الكتاب وال�س��نة وهي بلغ��ة العرب، ونقلتها م��ن ال�سحابة 

والتابعي��ن ع��رب، و�س��رح م�س��كالتها م��ن ُلَغاِتِه��ْم؛ فالبد م��ن معرفة 

العلوم المتعلقة بهذا الل�س��ان لمن اأراد علم ال�س��ريعة.

ولق��د كان ن��زول الق��راآن اإيذان��ًا بالحفاظ على اللغ��ة العربية وتنمية 

مفرداته��ا وتمتي��ن تراكيبه��ا؛ اإذ هي اأ�سبحت الوع��اء الكريم ليحمل 

اأك��رم �س��ريعة واأ�س��رف نظ��ام للب�س��رية، ولت�سب��ح لغ��ة الع��رب لغ��ة 

العب��ادة واأهّمه��ا �سّح��ة ال�س��الة، ق��ال اب��ن فار���س )ت: 395ه(: »اإنَّ 

العل��م بلغ��ة الع��رب واجب عل��ى كلِّ متعلِّق من العلم بالقراآن وال�ّس��نة 

والفتي��ا ب�س��بب، حت��ى ل غن��اء لأحد منهم عنه؛ وذل��ك اأنَّ القراآن نزل 

بلغة العرب، ور�سول اهلل عربي، فمن اأراد معرفة ما في كتاب اهلل - 

عز وجل - وما في �سّنة ر�سوله من كّل كلمة غربية اأو نظم عجيب، 

مــقــاالت

ا  «. ل��م يج��د من العل��م باللغة ُبدًّ

وقال اب��ن تيمي��ة )ت:728ه�(: 

اأن��زل كتاب��ه  لم��ا  اهلل  »اإنَّ 

بالل�س��ان العرب��ي، وجع��ل 

ر�س��وله ملسو هيلع هللا ىلص مبّلغ��ًا عن��ه 

الكتاب والحكمة بل�س��انه 

العربي، وجعل ال�س��ابقين 

اإلى هذا الدين متكلمين به، 

لم يكن �سبيل اإلى �سبط الدين 

ومعرفت��ه اإل ب�سب��ط ه��ذا الل�س��ان، 

و�س��ارت معرفته م��ن الدين«.

اأم��ا البداي��ات لهذه العل��وم فال�سحابة الكرام ا�س��تنطقوا 

معان��ي الن�سو���س واأخ��ذوا الأح��كام ال�س��رعية عل��ى وف��ق �س��ليقتهم 

العربي��ة الأ�سيل��ة ب��دون قواع��د لغوي��ة، لأن األ�س��نتهم واأ�س��ماعهم 

كان��ت بعي��دة ع��ن العجم��ة ف�س��لمت لغتهم كما �س��لم فهمهم له��ا، اأما 

ع�س��ر التابعي��ن م��ع تو�س��ع الفتوح��ات الإ�س��المية فم��ن الطبيعي اأن 

تت�س��ّرب العجم��ة واللَّح��ن المخ��ّل بف�ساحة اللغ��ة العربية اإلى اأَْل�ِس��َنِة 

اأبن��اء الم�س��لمين. ف��كان اللح��ن باللغة الذي اأ�سابه��ا دافعًا قويًا من 

دوافع و�سع القواعد، اإلى جانب حاجة الفقهاء اإلى فهم الن�سو�س 

العربي��ة م��ن الكتاب وال�س��نة، وهو الدافع الأه��م لاللتفات حول هذه 

اللغ��ة ال�س��ريفة؛ لذل��ك نج��د جماع��ة م��ن التابعي��ن كانوا يع��ّدون في 

طبق��ات الفقه��اء كم��ا يع��دون في طبق��ات الّنحويين. 

اإّن حاج��ة الفقه��اء الملّح��ة اإل��ى العربي��ة كانت �س��ببًا في اإث��راء اللغة 

وا�س��تمرارها؛ لأنَّ ال�س��ريعة عربي��ة ف��اإّن علومه��ا تفه��م بل�س��انها، 

��ول، وال��كالم والتف�س��ير وال�س��نة مرجعه��ا اإل��ى  فعل��وم الفق��ه والأُ�سُ

العربية، وافتقار هذه العلوم اإلى العربية بّيٌن ل يدفع، ومك�سوف ل 

ُيَقنَّع، وقال الجرميُّ )ت:225ه�(: »اأنا منذ ثالثين �سنة اأفتي الّنا�س 
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وقـفـات بـالغّيـة

أوال: تقديم وائتناف:
يع��دُّ مو�س��وع مك��ر اللغ��ة ودهائه��ا كن��ًزا م��ن كن��وز البراع��ة ال��ذي 
رف، ومادة الكاتب البليغ النِّحرير الراغب في اّت�ساع طرق  يمالأ الطَّ
الق��ول، بم��ا يجع��ل الخط��اب قري��ب المعنى بعي��د المغزى، ل يك�س��ف 
ع��ن وجه��ه، ول ي�س��رح بغر�س��ه م��ن الجه��ة الظاه��رة، واإنم��ا ي��دّل 
عليه بغيره، ويجيء به من �س��بيل خفية وملمح دقيق؛ الإ�س��ارة فيه 
اأظه��ر م��ن العب��ارة، والتلوي��ح اأغل��ب م��ن الت�سريح؛ لذل��ك ل يخو�س 
في��ه اإل َم��ن كان اأحوذًي��ا لوذعًي��ا �سليًع��ا م��ن عل��وم العربي��ة، ول 
ري��ح ال��ذي يختب��ئ تح��ت الرغ��وة  يبل��غ كنه��ه اإل عا�س��ُق اللَّب��ن ال�سَّ
بالم�س��اترة والختال���س، ويع��دُّ الإطن��اب في هذا المو�سوع ال�س��ائق 
المات��ع، الذي تل�س��ع مكائ��د عباراته في معار�س الإ�س��ارات، وتفتن 
غم��زات األفاظ��ه ف��ي غوام�س ال�س��تعارات، دلي��اًل عل��ى اأنَّ المخاتلة 
هي الغالبة الظاهرة في العالقات بين الأفراد والرِّْب�سات والثُّبات 
��ات والجماع��ات، ول�س��ّيما اأنَّ النا���س اإل��ى الفت��ن  والِع��زاِت والرِّبَّ

�س��راع، وله��م في ال
باط��ل ب��اع واإب��داع؛ لذلك ل بدَّ اأن يعظم ويّت�س��ع ويت�س��ّل ول ينقطع 
الهتم��ام ب��ه ما توالى المل��وان وَجدَّ الأجدان. ولق��د عّلمتني الحياة 
اأّن ا�ستعمالنا للغة في اأثناء ات�سالنا وتوا�سلنا ي�سبُه الماء، عندما 
يك��ون �سافًي��ا ُيب��دي كلَّ ما في قعره، كما يب��دي المتوا�سل ������� في 
اأثناء �سفاء العالقات الإن�سانية ������ كلَّ ما في �سميره بلغة الإظهار 
والإي�ساح التي ت�سيب كبد الحقيقة، لكن في اأثناء الكدر يخفي ما 
في قعره، تماًما كما نحر�س -في فترات الأزمات والمفاو�سات- 

على التناهي في الإخفاء اإلى اأق�سى الغايات.

ثانيــا : نظــرة طائــر إلــى أســلوب التعريــض فــي 
الكريــم القــرآن 

عل��ى َق��ْوِد ه��ذه الحقيق��ة، ف��اإن ال��ذي يح��وِّم طائ��ره ح��ول مو�س��وع 
التعري�س، ويتغلغل في دقائق ا�ستعمالته للعبارات البهية المظهر، 
يب�سر محا�سن تمالأ الطرف، ولطائف ل يبلغ كنهها الو�سف، ولذلك 
كان الع��رب يوؤث��رون التعري���س عل��ى الت�سري��ح، وي��رون اأّن��ه اأج��ود 

واألط��ف م��ن الك�س��ف والبوح، حت��ى قالوا: فالنا ل يح�س��ن التعري�س 
اإل ثلًب��ا. وق��د ا�س��تعمل القراآن الكريم التعري�س ف��ي اأكثر من موقف؛ 

فق��د اأج��ازه ف��ي ِخطب��ة الن�س��اء، ول��م يج��ز الت�سري��ح قائ��ال: {ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ِف��ي  :»اإَنّ  ملسو هيلع هللا ىلص  الّر�س��ول  وق��ال   ،)235: )البق��رة  ڃ}  ڃ 

اْلَمَعاِري�ِس َلَمْنُدوَحًة َعِن اْلَكِذِب« )رواه البخاريُّ في الأدب المفرد، 
حدي��ث رقم 857(. 

      والتعري���س ف��ي اأجل��ى مظاه��ره مخ�سو�س بالمي��ل مع المعنى، 
وت��رك اللف��ظ جانًب��ا، وه��و يخت���سُّ باللف��ظ المرك��ب، ول ياأت��ي ف��ي 
ه ل يفه��م المعنى فيه من  لي��ل عل��ى ذل��ك اأنَّ ��َة، والدَّ اللف��ظ المف��رد البتَّ
جه��ة الحقيق��ة ول م��ن جه��ة المج��از، واإنم��ا يفهم من جه��ة التلويح 

والإ�سارة. 
ومم��ا ج��اء ف��ي الق��راآن الكري��م البجي��ل م��ن التعري���س قول��ه تعالى: 

{ ٻ ٻ     ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ       ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ 
ٺ}  ) الرع��د : 19(؛ اإذ ل ي��راد م��ن ال��كالم بع��د )اإنم��ا( نف���س 
معناه، ولكن التعري�س باأمر هو مقت�ساه، فلي���س الغر�س من قوله 
تعال��ى اأن يقت�س��ر ال�ّس��امع عل��ى عل��م ظاه��ر الآي��ة، »ولك��ن اأن ُي��َذمَّ 

َغـِة َوَدَهـاُؤَهـا: َمـْكـُر اللُّ
ِة الُفْصَحى ْعِريِض ِفي الَعَرِبيَّ َظاِهَرُة التَّ

أ. عبد اهلل آيت االعشير
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

بني مالل-املغرب
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الكف��ار، واأن يق��ال اإّنه��م م��ن ف��رط العناد، وم��ن غلبة اله��وى عليهم، 
ف��ي حك��م َمن لي���س بذي عقل، واإّنك��م اإن طِمعُتم منهم في اأن ينظروا 
ويتذك��روا، كنت��م كَم��ْن طم��ع في ذلك م��ن غير اأولي الألب��اب.«  وهذا 
ال�سرب من الكالم من كنوز البالغة، فلو قيل: )يتذكر اأولو الألباب( 
م��ن دون )اإنم��ا(، ل��كان الأم��ر مج��رد و�س��ف لأول��ي الألب��اب باأنه��م 

يتذك��رون، ول يت�سم��ن نف��ي التذكر عمن لي���س منهم.
وم��ن بدي��ع التعري���س القراآن��ي قول��ه تعال��ى حكاي��ة ع��ن �س��يدنا 
اإبراهيم -عليه ال�س��الم- عندما ك�س��ر الأ�سنام واأبقى على كبيرهم: 

چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
دُّ المفح��م م��ن  ھ} )الأنبي��اء : 62 - 67(، وُيَع��دُّ ه��ذا ال��رَّ
�س��يدنا اإبراهي��م - علي��ه ال�س��الم - م��ن اأبل��غ التعري�س��ات، عندم��ا 
زع��م اأّن ال�سن��م الكبي��ر غ�سب اأن ت�س��رك معه الأ�سن��ام ال�سغيرة في 
العبادة فك�سرها، واإذا كنتم في ريب مما اأقول، فا�ساألوهم لتتعرفوا 
عل��ى الحقيق��ة منه��م اإذا كان��وا ي�س��تطيعون نطًق��ا، حيث اأق��ام عليهم 

اأ�سح��اب اللغ��ة اأّن قوًما من الأعراب خرجوا يمتارون، فلما �سدروا 
ا  خال��ف رج��ل ف��ي بع���س اللي��ل اإل��ى ِعْك��م* �ساحب��ه فاأخ��ذ من��ه ُب��رًّ
وجعل��ه ف��ي ِعْكِم��ه، فلم��ا اأرادا الرحلة قام��ا َيَتَعاَكماِن، ف��راأى ِعْكمُه 

َي�ُس��وُل وِعْك��َم �ساحب��ه يثقل، فاأن�س��اأ يقول:
ى بعض أعكاِم الَقوم    ِعْكٌم َتَغشَّ

 لم أَر ِعْكًما سارًقا قبل اليوم
فخ��وَّن �ساحب��ه بوج��ه ه��و األطف م��ن الت�سريح، وهي اإ�س��ارة بليغة 
اأوقع من الت�سريح الفا�سح، ويعدُّ مثل هذا التعري�س من ُلمع المكر 
ال��ذي يق��ع بين البلغاء في اأثناء مداعباتهم التي ي�س��ترون الغام�س 
. وم��ن تل��ك التوقيع��ات الماك��رة المندرجة  الباط��ن بالظاه��ر الجل��يِّ
ف��ي الح��رب النف�س��ية الت��ي تزع��زع يقي��ن الع��دو، م��ا اأورده �س��ليمان 
بن عبد الملك الأموّي )ت:99ه�( جواًبا على كتاب قتيبة بن م�س��لم 

)ت:96ه���( ال��ذي هدَّده بالخلع م��ن الخالفة قائاًل:
َزَعَم الفرزدُق أْن سيقُتل ِمربًعا

أْبِشْر ِبُطــول َسلمــٍة يا ِمْرَبــُع

وتحته��ا اأي�س��ا: {ہ ھ} )ه��ود:49(. ل ري��ب اأنَّ 
��ر عنه �س��ليمان بن  ��عري الآن��ف، اإل��ى م��ا عبَّ النتق��ال م��ن البي��ت ال�سِّ
عب��د المل��ك يقت�س��ي ا�س��تح�سار الخ�سوم��ة الكالمي��ة الت��ي ا�س��تعلت 
ناره��ا بي��ن جري��ر والفرزدق، ومن ثّمة تاأويل األفاظ البيت ال�س��عري 
و�سرفه��ا ع��ن المعن��ى الحرف��ي، اإل��ى المغ��زى الخف��ّي الم��راد؛ وذل��ك 
بالقي��ام بعملي��ات ا�س��تبدال لفظ��ة )قتيبة( بلفظة )الف��رزدق( ولفظة 
)�سليمان( بلفظة )مربع(، فيكون معنى البيت: زعم قتيبة اأن �سيقتل 
�س��ليمان، اأب�س��ر بط��ول �س��المة ي��ا �س��ليمان؛ لأّن قتيب��ة لي���س �س��وى 

طائ��ر ُبغاثة ي�ستن�س��ر على الخليفة �س��ليمان.
��َوْيِعريَن في اإحدى المنا�س��بات الحتفالية  ومثل هذا قولي لأحد ال�سُّ
ْعر«، فاأبدى  باليوم العالمي لل�سعر في بني مالل: »اإّنما اأنت َنِبيُّ ال�سِّ
��ْعرور انتفاًخ��ا وزه��ًوا وه��و يح�س��ب اأّنن��ي مدحته، وف��ي الحقيقة  ال�سُّ
عرَّ�ست به وق�سدت اأّنه »رابع ال�سعراء« بارد ال�سعر غير مجيد، لأن 

الّنب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص ل ينظ��م ال�س��عر ول ينبغ��ي ل��ه، كم��ا اأك��ّد اهلل تعال��ى هذه 
الحقيق��ة ف��ي قول��ه: {ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ} ) ي���س :69(؛ 

الحّج��ة وبكته��م و�س��خر منه��م ومم��ا يعب��دون. كم��ا حَر���س �س��يدنا 
مو�س��ى - علي��ه ال�س��الم - عل��ى رك��وب معاري���س ال��كالم المه��ّذب 

م��ع العاِل��م ال���ُمبرِّز الخ�س��ر عندم��ا ق��ال ل��ه: {ىئ ی ی ی 
ی} )الكه��ف : 73(؛ حي��ث ل��م يق��ل �س��يدنا مو�س��ى باأن��ه 
ن�س��ي، ولكّن��ه ع��رف اأّن ف��ي المعاري���س م��ا يغني��ه عن الك��ذب فقال: 
ل توؤاخذن��ي بم��ا ن�س��يت هكذا، وهو لم ين���َس ولم يك��ذب. ومثله قوله 

تعالى: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

��ا بالذي��ن لي�س��ت له��م تل��ك الخ�س��ية،  ىئ} )فاط��ر:18( معر�سً
وموؤك��ًدا اأنَّ الإن��ذار ل ينفعه��م كاأنه��م اأم��وات ل ي�س��معون! 

ثالثا : أسلوب التعريض في أقوال العرب 
التعري���س مو�س��وع في��ه دق��ة وغمو���س، ُيخف��ي وي�س��تر ويتجن��ب 
ر في التعبير  الق�س��د ويبتع��د عن اإلقاء الحقيقة عاري��ة، لكّنه ل يق�سِّ
ع��ن المغ��زى ال��ذي يزي��ل ب��ه المعرِّ�س الط��ود م��ن مكانه؛ اإّن��ه تعبير 
ع��ن حقيق��ة غي��ر مدخ��ول فيه��ا با�س��تعمال عب��ارات قري��ب جناه��ا 
بعي��د مداه��ا، لكّنه��ا عن��د التدّب��ر ه��ي اأو�س��ح عن��د المعرَّ���س ب��ه م��ن 
و�س��ح ال�سب��ح. وها اأنا ذا األمع بُنَبٍذ من غمام هذا المو�سوع القائم 
عل��ى الحتي��ال والمك��ر والتلط��ف الغام�س الذي يحت��اج اإلى الحذق 
والنباه��ة ف��ي اإدراك الم��راد من��ه عل��ى ه��ذه ال�س��اكلة: روى بع���س 

ه��ُت عليه باعتماد اأ�س��لوب الق�سر الذي ر���سَّ بع�س البهاء  واإنم��ا موَّ
لها لفظ »الّنبّي«. عل��ى العبارة التي جمَّ

��ق عن �سبوح وُت�ِس��رُّ ح�ْس��ًوا ف��ي ارتغاء،  وم��ن التعري�س��ات الت��ي ُترقِّ
والتي فرَّ عن الف�سل بن الربيع اختال�س اأ�سرارها، فلم يدرك مكرها 
ودهاءه��ا ومغزاه��ا اإلَّ بع��د م��ّدة، ه��ذه الحادث��ة الت��ي وقع��ت ف��ي 
المدين��ة المن��ّورة بين ه��ارون الّر�س��يد )ت:193ه(، وجعفر البرمكي 
)ت:180ه(، ث��ّم الف�س��ل ب��ن الربي��ع )ت:138ه���(. وق��د كان اأه��ل 
المدين��ة وقتئ��ذ ي�س��مون الُبهت��ة واللقي��ط »فرًخ��ا«، وه��و عندهم فرخ 
زن��ا، وف��ي ذات ي��وم جيء ب�سح��ن عليه ثالثة اأفراخ، »فقال الّر�س��يد 
لجعف��ر يمازحه: قا�س��مني لن�س��توي ف��ي اأكلها، فقال: ق�س��مة عدل اأم 
ج��ور؟ فق��ال ق�س��مة ع��دل، فاأخ��ذ جعف��ر فرخين، وت��رك واح��ًدا، فقال 
ل��ه الّر�س��يد: اأهذا عدل؟ قال: نعم، مع��ي فرخان، ومعك فرخان. قال: 
فاأي��ن الآخ��ر؟ ق��ال: ه��ذا. واأوم��اأ اإلى الف�س��ل بن الربي��ع، وكان واقًفا 
على راأ�س��ه، فتب�ّس��م الر�س��يد وقال: يا ف�سل لو تم�ّسكت بولئنا ل�سقط 
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ه��ذا عن��ك، ول��م يفهم الف�سل م��ا قاله اإل بعد مدة، وق��د كان الف�سل 
ب��ن الربي��ع مطعوًنا في ن�س��به، لأّن الّربي��ع كان مملوًكا، واأنَّ جارية 
ليون�س بن محّمد بن اأبي فروة مولى عثمان هي التي ولدت الربيع، 
فاأنك��ره يون���س، ث��م باع��ه، وتقلب��ت به الأح��وال حتى اأه��دي اإلى اأبي 
جعف��ر المن�س��ور الذي اأعتقه، وق��د كان الف�سل بن الربيع يكنى» اأبا 

روح« لأن اللقي��ط يكّن��ى به. 
وم��ن ه��ذا ال��وادي م��ن التعري���س غي��ر الم�س��تبين، ال��ذي ل تتك�ّس��ف 
حقيقته ول يطفو مغزاه، ما قاله المغيرة بن عبد اهلل بن اأبي عقيل 
��ى مكانه  الّثقف��ي ف��ي خطب��ه، بعدم��ا عزل��ه الحّجاج ع��ن الكوفة وولَّ
زي��اد ب��ن جري��ر: »يا اأه��ل الكوفة َمْن بغاكم الغوائل و�س��عى بكم اإلى 
اأميرك��م، فَلَعَن��ُه اهلل، ولع��ن اأّم��ه الع��وراء. وكان��ت اأم زي��اد ع��وراء. 

��ا قّط اأطيب م��ن تعري�سه.  ف��كان النا���س يقول��ون: م��ا راأينا تعري�سً
وقب��ل اأن اأتوّق��ف ع��ن الّنق��ر عل��ى الأزرار، اأخت��م به��ذه الحكاي��ة 
التعري�سي��ة ح�س��نة الدِّلل��ة، الت��ي تعب��ر عّم��ا تكاب��ده اإح��دى الن�س��وة 
ف��ي حياته��ا الجتماعي��ة؛ حي��ث اإّنها »وقفت على قي���س ب��ن عبادة؛ 
ْت عن  فقالت: اأ�س��كو اإليك قّلة الفاأر في بيتي. فقال: ما اأح�س��ن ما ورَّ

حاجته��ا، امل��وؤوا له��ا بيته��ا خب��زا و�س��منا ولحما
. ل �س��كَّ اأن ه��ذه العج��وز �س��دَّدت، فاأ�ساب��ت غر���س ال��كالم ف��ي 
ه��ذه العب��ارة الت��ي ج��اء فيه��ا ملفوظ:)ال�س��كوى م��ن قّل��ة الف��اأر ف��ي 
البي��ت( مخالًف��ا لم��ا ه��و محتم��ل ثقافي��ا ف��ي المجتمع وقتئ��ذ، لذلك 
امت�ّس قي���س بن عبادة تلك المخالفة باعتماد التاأويل، فلم ي�س��وِّف 

ظنونه��ا، ول��م يهم��ل حاجتها.  

رابعا: تأزير
هذا ما ر�س��حت به الأحجار التي ا�ست�س��قيتها، وَمن تاقت نف�س��ه اإلى 
ات الم�سادر  ال�ستزادة على ما ب�سطت في هذه المقالة، فليق�سد اأُمَّ
ق�س��د �س��يدنا مو�س��ى - علي��ه ال�س��الم - للعال��م الع��ارف الخ�س��ر، 
لالقتبا���س م��ن معارفها وال�س��تمداد م��ن ينابيعها م��ا يكمل نق�سه 
وي��روي غلت��ه، فق��د زكنتها م�سادر من اأودي��ة مختلفة، لكّنها تنطق 
م��ن ذروة جب��ل ف��ي العلم بالمعارف ال�س��ائقة، والحكاي��ات الرائقة، 

والم�س��تطرفات الماتع��ة، والإمتاع��ات الموؤن�س��ة، الت��ي تزي��د الوق��ود 
ا�س��تعاًل ف��ي اأثن��اء الق��راءة، والت��ي تغن��ي ع��ن كثي��ر م��ن الكتاب��ات 
��ة ع��ن الأدبي��ة، البعي��دة ع��ن الكتن��از  المعا�س��رة المقحوط��ة الَعريَّ
ال��ذي يجع��ل العب��ارة ل تنتهي عن��د دللة محّددة، وما ذل��ك اإّل اأّنهم 
ل��م يدرك��وا الّنظر اإل��ى الألفاظ اللغوية بو�سفه��ا ملفوظات تدّل على 
اأ�س��ياء لي�س��ت دائم��ا حرفي��ة ومبا�س��رة، ولذل��ك تراه��م ُمَف�ْس��َكِليَن في 
اقتحام �س��احات العبارات البوائج التي تخفي اأ�س��رارها وخباياها، 
وتاأخ��ذ معن��ى اآخ��ر من ذلك المعنى ال��ذي كان لها وهي في المعجم 

معزولة عن �س��ياقها.
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ب��يُّ ملسو هيلع هللا ىلص واإن ل��م يك��ن �س��اعًرا فق��د اأُوت��َي جوام��ع الكل��م، واإّنم��ا     النَّ
منع��ه اهلل تعال��ى م��ن ال�ّس��عر كم��ا منع��ه من الق��راءة والكتاب��ة؛ حتى 
ا���س، ويعلم��وا اأّن هذا القراآن من عن��د اهلل تعالى،  يقط��ع و�ساو���س النَّ
وكان النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص يع��رف لغ��ات القبائ��ل المختلف��ة ويحادثه��م به��ا؛ 
كم��ا ورد ف��ي حدي��ث الأ�س��عريين، كم��ا كان ملسو هيلع هللا ىلصاأب�س��َر الع��رِب بنق��د 
ال�ّس��عر، و�س��يرته حافل��ة بذل��ك؛ كقول��ه -�سلَّ��ى اهلل علي��ه و�س��لَّم-: » 
 َ ل ُكلُّ �َس��يٍء م��ا َخ��ال اهللَّ ��اِعُر، َكِلَم��ُة َلِبي��ٍد: )اأَ ��َدُق َكِلَم��ٍة قاَله��ا ال�سَّ اأ�سْ
ْلِت اأْن ُي�ْسِلَم« )رواه البخاري(؛ وكان  ُة بُن اأِبي ال�سَّ باِطٌل(. وكاَد اأَُميَّ
��ه ال�س��عراء اإلى اللفظ الأكثر منا�س��بة واأ�س��دق تعبيًرا؛  ُنِقَل  ملسو هيلع هللا ىلص يوجِّ
ف��ي »�س��بل اله��دى والر�س��اد« »اأّن كع��ب ب��ن زهي��ر اأن�س��د للنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص 

)بان��ت �س��عاد( حتى انته��ى اإلى قوله:
سوَل لَسيٌف يُستضاُء به إنَّ الرَّ

مهنٌَّد ِمن سيوِف الهنِد مسلوُل

ف��ي  الحاك��م  )رواه  اهلل«  �ُس��ُيوِف  »م��ن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�س��ول  فق��ال 
الم�س��تدرك(.

    وكان النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ي��وازن بي��ن ال�س��عراء، ويق��دِّم بع�سه��م عل��ى 
بع�س؛ وفًقا لِح�سٍّ نقديٍّ قائٍم على اأ�سا�ٍس علميٍّ �سحيٍح، ل محاباة 
فيه ول ظلم؛ ومن ذلك ما ُرِوَي »عن البراء بن عازب، اأّن ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص اأُِت��َي فقي��ل: ي��ا ر�س��ول اهلل؛ اإّن اأب��ا �س��فيان ب��ن الح��ارث ب��ن عبد 
المطلب يهجوك؛ فقام ابن رواحة فقال: يا ر�سول اهلل؛ ائذن لي فيه؛ 

فق��ال: »اأن��ت الذي تق��ول: ثبَّت اهلُل؟«، قال: نعم؛ قلت يا ر�س��ول اهلل:
فثبََّت اللُه ما أعطاَك ِمْن َحَسٍن

تَْثبيَت ُموَسى ونصًرا ِمثَل ما نُِصروا

قال: »واأنت يفعل اهلل بك خيًرا مثل ذلك«. 
ق��ال: ث��م وث��ب كع��ب فق��ال: ي��ا ر�س��ول اهلل؛ ائذن ل��ي فيه؛ ق��ال: »اأنت 

��ْت؟«، قال: نعم؛ قلت يا ر�س��ول اهلل: ال��ذي تق��ول: َهمَّ
ْت َسِخينُة أْن تُغالِـَب َربَّهـا َهمَّ

ِب فلَُيْغلََبــنَّ ُمغالِـُب الـَغــلَّ

قال: »اأما اإن اهلل لم َين�َس ذلك لك«.

ق��ال: ث��م ق��ام ح�س��ان فق��ال: ي��ا ر�س��ول اهلل؛ ائ��ذن ل��ي في��ه؛ واأخ��َرج 
ل�س��اًنا ل��ه اأ�س��َوَد، فق��ال: ي��ا ر�س��ول اهلل؛ ائذن ل��ي، اإن �س��ئت اأفريت به 
اَمُهْم  َيّ َثَك َحِدي��َث اْلَق��ْوِم َواأَ َل��ى اأَِبي َبْك��ٍر ِلُيَحِدّ الم��زاد؛ فق��ال: »اْذَه��ْب اإِ
َواأَْح�َساَبُهْم، ُثَمّ اْهُجُهْم َوِجْبِريُل َمَعَك« )رواه الحاكم في الم�ستدرك، 

ب��اب ِذْك��ر مناقب ح�س��ان بن ثاب��ت، ج3، 556(.
   فحي��ن نق��ف اأم��ام ه��ذا الّنقد الّنبوي ال�ّس��ريف؛ نج��د اأنَّ له منهجية 
وا�سح��ة �س��لكها النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص فج��اءت موازنت��ه بي��ن ال�س��عراء الثالثة 
-ر�سي اهلل عنهم- من خالل خبرته باأ�س��عارهم، وذلك على النحو 

الآتي:
اأوًل- قول��ه ملسو هيلع هللا ىلص لعب��د اهلل ب��ن رواح��ة »اأن��ت الذي تق��ول: ثبَّت اهلُل؟«؛ 
ل يق�س��د ب��ه ه��ذا القول المذكور؛ واإنما ُيْلِمح به اإلى بيت اآخر نعرفه 
من الحديث الآتي: »عن عبد اهلل بن رواحة قال: بينما اأنا اأجتاز في 
الم�س��جد، ور�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف��ي نا���س م��ن اأ�سحاب��ه، اإْذ ق��ال الق��وم: 
ي��ا عب��د اهلل ب��ن رواحة، ي��ا عبد اهلل بن رواحة؛ فظننت اأّن ر�س��ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يدعون��ي، فجئ��ت، فق��ال: »اجل���ْس ي��ا عب��َد اهلل بن رواح��َة، َكْيَف 
��ْعَر اإذا اأَرْدَت اأْن َتُق��وَل؟«، قلت: اأنظر ثم اأقول؛ قال: »فعليك  َتُق��وُل ال�ِسّ

بالم�س��ركين«، ولم اأكن اأعددت �س��يًئا، فقلت:
فَخبِّرونَِي أثـمـاَن العـبـاِء متـى

كنُتْم بَطاريَق أو دانَْت لكُْم ُمَضـُر

فعرف��ت الكراهي��ة ف��ي وج��ه ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأْن جعل��ُت قوم��ه اأثمان 
العباء، فنظرت ثم قلت:

لَكـْم يا هاِشَم الخيِر إنَّ اللَه فضَّ

علَـى البريَِّة فـضـًل مـا لَه ِغَيــُر

سُت فيَك الخيَر أعرُِفه إنِّي تفرَّ

فراسًة خالَفْتهـْم فـي الـذي نَظـروا

ولو سألَت أِو استنصرَت بعَضُهُم

في ُجلِّ أمـرَِك مــا آَوْوا وما نَصـروا

فثبََّت اللُه ما آتـاَك ِمـن َحَســٍن

تَثبيَت موسى ونَصًرا كالذي نصروا

يف الّنقد واألدب

حـسـن الحـضـري
عضو اتحاد كتاب مصر

ــــْقـــــِد  ِمـيــــــَزاُن الَنّ
َم ى اهلُل َعَليِه َوَسلَّ ِبيِّ صلَّ ِعْنَد النَّ
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يف الّنقد واألدب

َت اهلُل يا بَن َرواَحَة« )رواه الطبرانّي(. قال: »واأنَت فثبَّ
��ر عب��د اهلل ب��ن رواح��ة     فالنب��ي -�سلَّ��ى اهلل علي��ه و�س��لَّم- يذكِّ
ا، فَعِلم -�سلَّى اهلل عليه و�س��لَّم- اأنَّ ابن  بهجائ��ه قري�ًس��ا هج��اء عامًّ
رواح��ة اإن ق��ام بالمهّم��ة؛ ل��م ي�س��تطع الخلو�س اإلى الم�س��ركين دون 
ب��يَّ �س��يٌء من هجائه، ول �س��يما اأنَّ الم��راد هجاوؤه هذه  اأن ي��وؤذي النَّ

الم��رة ه��و ابن ع��مِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   
��ت؟«؛ يق�سد به  ثانًي��ا: قول��ه ملسو هيلع هللا ىلص لكع��ب ب��ن مالك: »اأن��ت القائل: همَّ

هجاء كعب لقري���س في قوله:
ْت َسِخينُة أْن تُغالَِب َربَّها َهمَّ

ِب فلَُيْغلََبـنَّ ُمغـالِـُب الَغـلَّ

وكع��ب يق�س��د بقول��ه )�س��خينة( قري�ًس��ا؛ وال�س��خينة؛ قي��ل: هي طعام 
ُيتَّخ��ذ م��ن الدَّقي��ق، دون الع�سي��دة ف��ي الرّق��ة وف��وق الح�س��اء؛ وقيل: 
ه��ي دقي��ق ُيلَق��ى عل��ى ماء اأو لب��ن، فُيطَبخ ثم يوؤكل بتمر اأو يح�س��ى؛ 
وقي��ل: ُتعم��ل م��ن دقي��ق و�س��من؛ واإّنم��ا ياأكل��ون ال�س��خينة ف��ي �س��ّدة 
الده��ر وغ��الء ال�ّس��عر وعج��ف الم��ال، وكانت قري���س تكثر م��ن اأكلها، 
وا �س��خينة. فحال كعٍب هنا كحال ابن رواحة؛  فُعيِّرت بها حتى �ُس��مُّ
من حيث اإنَّ كالًّ منهما عمَّ قري�ًسا بهجائه، والنَّبّي -�سلَّى اهلل عليه 

و�س��لَّم- يري��د م��ن يخ���سُّ الم�س��ركين منه��م.

ولذل��ك ق��دَّم ح�س��اَن ب��َن ثاب��ٍت -ر�س��ي اهلل عن��ه- لأّن ل��ه �س��ابقًة 
معه، وهي كما ُرِوَي »عن عائ�س��ة، قالت: ا�س��تاأذن ح�ّس��ان بن ثابت، 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في هجاء الم�سركين، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َفكيَف 
��َعَرُة ِمَن  َك منهْم كما ُت�َس��لُّ ال�سَّ بَن�َس��ِبي فيِهم؟«، فقال ح�س��ان: َلأَ�ُس��لَّنَّ
الَعِجي��ِن«)رواه البخ��ارّي(، كما اأنَّ ح�س��اَن ب��ن ثابت لم يكتِف بطلب 
الإذن كما فعل �ساحباه؛ واإنما عر�س �سالحه -وهو ل�سانه- حيث 
اأخرج��ه وق��ال: »اإن �س��ئت اأفري��ت به الم��زاد«، فالأمر اأ�س��به بالحرب، 
والع��دوُّ �س��ديد القراب��ة بالنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص لذل��ك حر���س عل��ى انت��داب راٍم 
ه دون اأن يم���سَّ تل��ك القراب��ة ب�س��يء  ماه��ٍر يع��رف كي��ف يرم��ي ع��دوَّ
ب��يُّ ذل��ك؛ اأوكل اإلي��ه المهم��ة، وق��ال  ي��وؤذي النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص فلم��ا راأى النَّ
اَمُهْم َواأَْح�َس��اَبُهْم،  َثَك َحِديَث اْلَقْوِم َواأََيّ له: » اْذَهْب اإَِلى اأَِبي َبْكٍر ِلُيَحِدّ

ُث��َمّ اْهُجُه��ْم َوِجْبِري��ُل َمَع��َك«.
ه عل��ى عب��د اهلل ب��ن رواح��ة وكعب       ونالح��ظ اأن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ف��ي ردِّ
ْفهم��ا  ب��ن مال��ك -ر�س��ي اهلل عنهم��ا- ل��م يوؤِذهم��ا بقول��ه، فل��م ي�سِ
بالعج��ز ع��ن المهّم��ة المن�س��ودة؛ واإّنم��ا اأثن��ى على ما ي�س��تحق الثناء 
ِم��ن �س��ابِق �سنيِعهم��ا، ث��ّم تركهم��ا وق��دَّم ح�س��ان بن ثاب��ت -ر�سي 
اهلل عن��ه- بفحولت��ه ال�س��عرية التي يبلغ بها الم��راد من المهمة التي 

بها.  �سيكلفه 
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ُتَع��دُّ الّظاه��رة الأدبي��ة اأبط��اأ الظواه��ر تغّي��ًرا؛ اإذ يداخله��ا التَّحدي��ث 
عل��ى مراح��ل زمني��ة متباع��دة يم���ّس فيها التغيي��ر جانًب��ا دون اآخر، 
ولم��ا كان ال�ّس��عر ظاه��رة لغوي��ة كان تحول��ه بطيًئا، ه��ذا اإلى جانب 
كون��ه نت��اج بيئ��ة له��ا �سوابطه��ا ال�ّس��ياقية و�س��َننها الإبداعي��ة التي 

تقّي��د ال�س��اعر �سمن دائرة مر�س��ومة �س��لًفا. 
ج��اء الإ�س��الم فط��راأ تح��ّوٌل ظاه��ٌر َم���سَّ الحي��اة العاّم��ة، ول��م يك��ن 
ال�ّس��عر بمعزل عن هذا التحّول الذي َم���سَّ بناء الق�سيدة، ومعجمها، 

ومعانيه��ا عل��ى وج��ه الخ�سو�س.
��َن الأ�سمع��يُّ ف��ي راأي��ه ال�س��هير اأّن ال�ّس��عر ف��ي �س��در الإ�س��الم َلَن؛  َبيَّ
لأّن��ه �س��ار يعّب��ر ع��ن م�سامين الخي��ر المرتبطة بالدَّع��وة اإلى الدِّين 
الجدي��د والدف��اع عن��ه، فان��زوت اإل��ى الظ��لِّ اأغرا���س الغ��زل والفخ��ر 
والهج��اء، الأم��ر ال��ذي اأفق��د ال�ّس��عر عنفوان��ه ال��ذي كان يمّي��زه، وق��د 
هموا ق�سيدة  ذهب الّنقاد مذاهب �س��تَّى في فهم كالم الأ�سمعي، واتَّ
�س��در الإ�س��الم بال�سع��ف، وغ��اب عنه��م اأنَّ الأ�سمع��ي اإنم��ا ق�س��د 
��ة، كم��ا غ��اب عنه��م اأنَّ كثيًرا من ه��ذه المراثي  مراث��ي ح�ّس��ان خا�سّ

اإنم��ا اأُقحم��ت في �س��عره و�سًع��ا ونحاًل.

ِقَراَءٌة في الَمْتِن
تتجاذب الق�سيدة ثنائية الّتباع والبتداع على م�س��توى المعاني، 
فالتاأّث��ر بالإ�س��الم وا�سح في التحّول الّط��ارئ على اأغرا�س الهجاء 
والفخر والمدح، لكنَّ التقليد الفنِّي المتمثل في المطلع الجامع بين 

الطلل والخمرة والغزل يحافظ على وجوده و�سلطته الفنية.
ا  َة، وتع��دُّ ردًّ للق�سي��دة �س��ياقها ال��ذي اأنتجه��ا، فه��ي ترتبط بفت��ح مكَّ
عل��ى اأبي �س��فيان ب��ن الحارث؛ ولذلك جاءت ف��ي اأغلبها ذات �سبغة 
��ُة الت��ي وقفن��ا  نع��ُة الفّنيَّ تقريري��ة مبا�س��رة، حي��ث تغي��ب عنه��ا ال�سَّ
َر ه��ذا على الروؤية الفّنيَّة.  عليه��ا ف��ي معّلقة زهير بن اأبي �س��لمى، واأثَّ
ع على معاٍن  تمت��د الق�سي��دة عل��ى مدى اثني��ن وثالثين بيًتا، وتت��وزَّ
مختلف��ة، ي�س��تهلها ال�س��اعر كم��ا ه��و داأب الجاهليي��ن والإ�س��الميين 
بمقّدم��ة يجم��ع فيه��ا بي��ن الوق��وف عل��ى الطل��ل وذك��ر الغ��زل، ثّم ما 
يلب��ث اأن يخ��رج اإل��ى و�سف الخم��رة التي تتداخل م��ع و�سف جمال 

المحبوبة في نقطة لّذة الرِّيق، ويتخلَّ�س بعدها اإلى الفخر والهجاء 
والمدح بان�س��يابية. 

الفر�س��ان وقّوته��م  ب�س��جاعة  الفخ��ر  اإل��ى  ذل��ك،  بعي��د  ويم�س��ي 
واندفاعه��م، ويقح��م ح��دث فت��ح مّك��ة، وف��ي معر���س ذل��ك يحي��ل 
عل��ى الدع��وة الإ�س��المية الت��ي جاءت لن�س��ر الحق، ويبّين ال�س��اعر اأنَّ 
المعرك��َة معرك��ُة �ِس��ناٍن وِل�س��اٍن، ث��ّم يم��رُّ اإل��ى مخاطب��ة اأبي �س��فيان 
��اه لهجائ��ه النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ًها اإيَّ وال��ردِّ علي��ه هاجًي��ا اإي��اه بالجبن، م�س��فِّ
وف��ي مخاطبت��ه يقّل��ل م��ن �س��اأنه ويعّي��ره وقوم��ه بالمثال��ب، مادًحا 

ب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومدافًع��ا عن��ه.  ف��ي الوق��ت نف�س��ه النَّ
واإذا كان ال�س��اعر ق��د حاف��ظ عل��ى التقلي��د الفنِّ��ي للمقدم��ة، فاإّن��ه ق��د 
ج��ّدد فيه��ا م��ن حي��ث جمُع��ه - ببراع��ة - بين و�سف الطل��ل والغزل 
والخم��رة، وذل��ك ملمح من مالمح التجديد الداخلي، اأّما فيما يتعّلق 
بم�سامي��ن الق�سي��دة، فالظاه��ر اأّن تاأثي��ر الإ�س��الم ب��دا وا�سًح��ا ف��ي 
الأغرا���س المطروق��ة، فالفخ��ر �س��ار يعّب��ر ع��ن روح الدِّي��ن الجدي��د 
وداخلت��ه األف��اظ جدي��دة، واقت��رن ف��ي الق�سي��دة بالتهدي��د، وداخ��ل 

الفخ��ر يم��دح ال�س��اعر الر�س��وَل ملسو هيلع هللا ىلص ور�س��الته.

ِقَراَءٌة في الَفنِّ
يتاأرج��ح معج��م الق�سي��دة بي��ن التقلي��د والتجدي��د، ويرتب��ط ذل��ك 
بطبيع��ة الأغرا���س، والّطاب��ع الممّي��ز لالألف��اظ ه��و الفخام��ة وق��ّوة 
الجر���س الت��ي تتما�س��ى م��ع الفخ��ر والهج��اء، ويغل��ب معج��م التقلي��د 
)تعفيه��ا الروام���س، نع��م و�س��اء، ينهنهنا، متمّطرات، الأ�س��ل الظماء( 
عل��ى معج��م التجدي��د ال��ذي ي��كاد ينح�س��ر ف��ي جزئية و�س��ف الدِّين 
الجديد والمدح )روح القد���س، جبريل، اأر�س��لت عبًدا، قال اهلل �س��يرت 
جنًدا، مبارًكا بًرا حنيًفا، ر�سول اهلل..(، ولعل هذا التجاذب الحا�سل 
بي��ن التجدي��د والتقلي��د يب��رز التح��ّول ال��ذي ط��راأ عل��ى الق�سي��دة 

الإ�س��المية ف��ي �سدر الإ�س��الم. 
ني��ن ال��ذي يتما�س��ى م��ع  خ��ب والرَّ ويمي��ل اإيق��اع الق�سي��دة اإل��ى ال�سَّ
طبيع��ة الغر���س، ويعك���س ف��ي الوقت نف�س��ه الواقع الّداخلي لل�س��اعر 
ي��ل م��ن الَمْهُج��وِّ وت�س��فيهه  ال��ذي يحّرك��ه الغ�س��ب والرغب��ة ف��ي النَّ

د. سعيـد بكـور

اَن بِن َثاِبٍت: ُة َحسَّ َهْمِزيَّ

ِقـَراَءٌة فــي الَمْتــِن والَفــنِّ 

يف الّنقد واألدب
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يف الّنقد واألدب

ف��ي البي��ت الثان��ي م��ن الق�سي��دة ا�س��تعارة ومج��از مر�س��ل )تعفِّيه��ا 
��ماء(، فقد ن�سب لل�سماء فعل الدَّفن والمحو والتعرية،  الرَّوام���س وال�سَّ
��حاب ال��ذي يج��اور  ��ماء ل تعف��ي، ب��ل المط��ر النات��ج ع��ن ال�سَّ وال�سَّ
��ماء كّله��ا تكالبت  ��ماء، وف��ي ال�س��ورة مبالغ��ة بديع��ة، فكاأن ال�سَّ ال�سَّ
عل��ى الّدي��ار لتعفيها وت�س��لبها ن�سارتها، ويخفي هذا المجاز اأ�س��ف 
ال�س��اعر عل��ى م��ا ح��لَّ بالدِّي��ار م��ن دم��ار وخ��راب، وي�س��مح المج��از 
��ماء القاتم��ة الت��ي تر�س��ل خيوطه��ا عازم��ة عل��ى  بت�س��ّور م�س��هد ال�سَّ
ال��ة عل��ى حياٍة كان��ت اآهلة. ار بهاءه��ا، ودف��ن معالمه��ا الدَّ �س��لب ال��دَّ

وفي قوله )تتركنا اأ�سًد
ا( يجمع ال�س��اعر بين و�سف الخمرة والفخر بطريقة بديعة، وتنطق 
ال�سورة بالغرابة المولدة للدَّه�س��ة، فالخمرة في الأ�سل تغطي على 
��اعر وقومه بل  العق��ل وت�س��لب الرج��ل رزانت��ه، لكنَّه��ا ل توؤّثر في ال�سَّ
�س��بيه رغم  تحّولهم اإلى اأ�س��ود �سر�س��ة ل تخاف من لقاء الأعداء، والتَّ
، وفي قوله )ما  ه ي�سخُّ في البيت �سيًئا من المبالغة والغلوِّ اأُلفته فاإنَّ

ُيَنْهِنُهَن��ا اللَِّقاُء( زيادة تف�سيل واإي�ساح.
الة التي َتِرُد في معر���س الفخر بالقّوة والفتك  ��ور الدَّ وم��ن ال�سُّ

َماُء(، وال�سورة تحتمل  بالِعَدا، قوله:) على اأكَتاِفها الأَ�َسُل الظِّ
مجاًزا مر�س��اًل يظهر في اإ�س��ناد �سفة الّظماأ لالأ�س��ل )الرِّماح(، 
والمج��از هن��ا يحتم��ل المج��اورة والجزئية، فالأ�س��ل جزء من 

��ا يج��اور  عت��اد الفار���س، ب��ل ه��و و�س��يلته ف��ي الفت��ك، وه��و اأي�سً
الفار���س ف��ال يفارق��ه، وفي اإ�س��ناد الظماأ للرِّم��اح مبالغة في و�سف 

ها من  �س��وق الرِّم��اح اإلى الَعبِّ من الدِّماء و�س��فاء الغلي��ل، وكاأنَّ
خالل هذا التَّ�سخي�س تبحث عن الثاأر والدم قبل حاملها.

ول يمك��ن للباح��ث اأن يتح��ّدث ع��ن تغّي��ر ف��ي بن��اء 
الق�سيدة، فالفا�سل بين الجاهلية و�سدر الإ�س��الم 

��ة ق��ول  ل يج��اوز العقدي��ن، واإذا �سدَّقن��ا بق�سّ
المقّدم��ة ف��ي الجاهلي��ة، ي��زداد التاأّك��د م��ن 
الفر�سية المطروحة، ويتلو ال�ساعر المقّدمة 
بتخل�س �سل�ٍس اإلى الفخر المختلط بالهجاء 

والنت�س��ار للر�س��ول الأك��رم والدِّي��ن الجديد، ولي���س عبًث��ا اأن يختار 
��ر فيه )مزي��ة الإطراب الخال���س(؛ اإذ  ال�س��اعر بح��ر الواف��ر ال��ذي تتوفَّ
يتمّي��ز ع��ن غي��ره بكون��ه ي�سلح )لالأداء العاطفي �س��واء كان ذلك في 
الغ�س��ب الثائ��ر والحما�س��ة، اأم ف��ي الّرق��ة الغزلي��ة والحني��ن(، وه��ذا 
عي��ن م��ا ينطب��ق عل��ى الق�سي��دة مو�س��وع الدر���س،  وه��و اإل��ى جانب 
ذل��ك )بح��ر م�س��رع لنغم��ات كتالحقه��ا، م��ع وقف��ة قوّي��ة �س��رعان ما 
يتبعه��ا اإ�س��راع وتالح��ق. وهذا يتطّلب من ال�س��اعر اأن ياأتي بمعانيه 

ُدَفًع��ا ُدفًع��ا، كاأّن��ه يخرجها م��ن م�سّخة.
وهك��ذا يّت�س��ح اأّن اختي��ار البح��ر ج��اء خا�سًع��ا لت�س��ّور ُم�س��بق، 
وروؤي��ة فنّي��ة تق��وم عل��ى التنا�س��ب بي��ن المعن��ى والإيق��اع والبع��د 
النف�س��ي، ولع��ّل تالح��ق المعان��ي وت�س��ارعها وتنا�س��لها وان�س��يابها 
مم��ا يمّي��ز الق�سي��دة، وكاأّن ال�س��اعر يحم��ل مدفًعا ر�سا�ًس��ا ل ينقطع 

م��ّده، ويخف��ي ذل��ك نف�ًس��ا ممتلئ��ة راغب��ة ف��ي ردِّ العتب��ار.
��ن مطل��ع الق�سي��دة بظاه��رة التقفي��ة، حي��ث تّتف��ق العرو���س  ويتزيَّ
وال�س��رب ف��ي ح��رف القافي��ة دون زي��ادة اأو نق�سان كما هو ال�س��اأن 

ف��ي قوله: 
واأ�ْسداً ما ُيَنْهِنُهَنا اللَِّقاُء

ليطل��ق العن��ان لو�س��ف ق��ّوة قوم��ه ورباط��ة جاأ�س��هم، م�س��يًرا اإل��ى 
ي��وم الفت��ح، وف��ي ثناي��ا الفخر ي�س��ير اإل��ى الدع��وة الجديدة الت��ي اأمر 
اهلل ر�س��وله الكري��م اأن ي�س��دح به��ا، ليم��رَّ بع��د ذلك اإل��ى الهجاء الذي 
��اعر يتجلَّ��ى ف��ي قدرت��ه عل��ى �سه��ر  يداخل��ه م��دح، ولع��لَّ تجدي��د ال�سَّ
ي  الفخر والهجاء والمدح في اأتون ل تنف�سل مكوناته، وهو ما يزكِّ

َز الق�سيدة.  يَّ الذي َميَّ التَّما�سك النَّ�سِّ

ف��ي التَّ�سري��ع، وللتدقي��ق تمّثل��ت التقفي��ة ف��ي مماثل��ة العرو���س 
المقطوفة )ِجواُءو: فعولن( لل�سرب المقطوفة )خالءو: فعولن(، مما 

اذ.  اأعط��ى للمطل��ع تنا�س��ًبا اإيقاعًي��ا ل��ه رنينه الالف��ت والأخَّ
ج��اءت قافي��ة الق�سي��دة مطلق��ة )-0-0(، ت�س��ير َوف��ق ن�س��ق ُمّط��رد 
��ة هند�س��ية له��ا بعده��ا النف�س��ي  منتظ��م ينت��ج انتظاًم��ا اإيقاعًي��ا ودقَّ
على المتلقي، والظاهر اأنَّ حرف الروي الم�سموم )ُء( جاء متنا�سًبا 
م��ع ج��وِّ الق�سي��دة المبنيِّ عل��ى الفخ��ر والهجوم والحما�س��ة وامتالء 
��اعر كم��ا ه��و ظاهر في موق��ف الغالب المه��ّدد، ينطلق  النف���س، وال�سَّ
��اعرية، وق��د عك���س �س��مُّ ال��رويِّ الرِّفع��ة  م��ن ق��ّوة الواق��ع وق��ّوة ال�سَّ
والرتفاع، ول يخفى البعد ال�سوتي الذي يحدثه توقيع الهمزة بعد 

�سابق.   مّد 
 اإنَّ طبيع��ة النَّ���سِّ وغايت��ه و�س��ياقه، ه��ذه الّظواه��ر فر�س��ت عل��ى 
ال�س��اعر اأن يل��وذ باأ�س��لوب يغل��ب علي��ه التقري��ر؛ لذل��ك كان ح�س��ور 
ال�س��ور ال�س��عرية قلي��اًل، لكن��ه َنوِعيٌّ يندغم في ن�س��يج النَّ�سِّ ويخدم 

الأبع��اد الدِّللي��ة، وَيُب��ثُّ اإ�س��عاعه الجمال��ي ف��ي كلِّ الأرجاء.
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َعـْيــٌن عـلــــى
 »ِخَزاَنة اأَلَدِب َوُلـّب ُلَبـاِب ِلَسِان الـَعَرِب«

 للَبْغـــَداِديِّ )1093هـ(

مـن عيـون التـراث

��عرية ال��واردة ف��ي �س��رح  خزان��ة الأدب ه��ي �س��رح لل�س��واهد ال�سِّ
��يِّ الأ�س��ترباِذيِّ )ت:688ه���( عل��ى كافي��ة  محم��د ب��ن الح�س��ن الَر�سِ
اب��ن الَحاِج��ِب )ت:646ه���( في النَّحو، وبلغ عدد تلك ال�س��واهد 975 
�ساهًدا. وكان دافعه ل�سرح تلك ال�سواهد هو ما اأ�سابها من َتْحريٍف 
حي��ٍف وع��دم التقيي��د وال�سب��ط، فيق��ول: »اإِنَّ اأبيات��ه )يعن��ي  َوَت�سْ
ِت��ي ا�ْست�ْس��هد به��ا �� َوِه��ي زهاء األف َبي��ت �� كاَنت  ( الَّ ��يِّ �س��واهد الَر�سِ
محلولة العقال، ظاِهَرة اْلإِ�ْسكال، لغمو�س َمْعناَها، وخفاء مغزاها، 
ْرُت  ِحيف... َف�َس��مَّ ��مَّ اإَِلْيه��ا التحري��ف، َوب��ان َعَلْيها اأث��ر التَّ�سْ َوق��د اْن�سَ
َع��ن �س��اعد الِج��دِّ َواِلْجِته��اد، و�س��رعُت ِفي �س��رحها على وْف��ق المنى 

َواْلمَراد«.
ول��م يت��واَن �ساح��ُب الخزان��ة ف��ي الإ�س��ادة بنف�س��ه مفتخ��ًرا بم��ا 
اآت��اه اهلل م��ن عل��ٍم ب�س��روب الأدب وفنون��ه، وما توّفر لدي��ه من كتب 
��ن مرن ِفي علم  واأ�س��فار، فيق��ول ف��ي مقدمة ه��ذا الكتاب: »َوُكْنُت ِممَّ
اْلأََدب، َحّتى �سار ُيَلّبيِه ِمْن َكَثب؛ واأفرَغ في َتْح�سيله ُجْهَده، وَبَذَل 
ُه؛ َوجم��ع دواوين��ه، َوع��رَف َقوانين��ه، َواْجتم��َع ِعْنده  في��ِه ُوْك��َدُه َوَك��دَّ
ِبف�س��ل اهلل م��ن اْلأَ�ْس��فار، َما لم يْجَتمع ِعْند اأحٍد ِف��ي َهِذه اْلأَْع�سار«. 
ف��كان ذل��ك �س��بياًل لإط��راء كتاب��ه ه��ذا، فقال عن��ه: »فَج��اء ِبَحْمد اهلل 
��واهد؛ َفُهَو  حائ��َز المفاخ��ر والمحام��د، فائًق��ا على َجِميع �ُس��ُروح ال�سَّ
جدي��ر ِب��اأَن ُي�س��مى: )خزاَن��ة اْلأََدب ول��ّب لباب ِل�َس��ان اْلَع��َرب(«. وهذا 
اأم��ر توؤك��ده الم�س��ادر الت��ي اعتمدها ف��ي تاأليف هذا الكت��اب، والتي 
ذك��ر بع�سه��ا ف��ي المقدم��ة اأي�س��ا، وهي �سروب واأجنا���س، ا�س��تهلها 
بكت��ب الّنح��و مم��ا يوؤكد عنايته بالجانب النَّحوي في تلك ال�س��واهد، 
ثم اأردفها بكتب �س��رح ال�س��واهد، ثم ذكر ما يرجع اإلى دفاتر اأ�س��عار 
��َيِر  ��ا اإل��ى كت��ب ال�سِّ الع��رب، وم��ا يرج��ع اإل��ى ف��نِّ الأدب. ورج��ع اأي�سً
حاب��ة واأن�س��اب الع��رب، وطبق��ات ال�س��عراء وغيره��م. كم��ا كان  وال�سَّ
��رح اأن يع��ود اإل��ى كت��ب اللغ��ة، وم��ا يتعّل��ق بها  ل ب��دَّ ل��ه ف��ي ه��ذا ال�سَّ
من كتب اأغالط اللغويين. وَدعاُه ال�س��تطراد في ال�س��رح اأحيانا اإلى 
كت��ب الأمث��ال، وكت��ب الأماك��ن والب��الد. وق��د و�س��ل ع��دد العناوي��ن 

التي ذكرها بال�سم نحو 945 عنواًنا. ويرى عبد ال�سالم هارون - 
محّقق الكتاب - اأنَّ عدد الم�سادر التي اعتمدها �ساحب الخزانة قد 
��ْت اإليه��ا �س��روح تل��ك الكتب وما  مَّ يتج��اوز اأربع��ة اآلف كت��اب اإذا �سُ
اأُلَِّف فيها من تلخي�س اأو نقد، وما يزيد الخزانة قيمة - بالإ�سافة 
اإلى الجهد ال�سادق المحقق الذي بذله البغدادي في درا�سة ال�سواهد 
وتمحي�سه��ا، واطالع��ه عل��ى الكتب النادرة - ه��و حفظها لكثير من 

النُّ�سو���س الت��ي �ساع كثير م��ن م�سادرها.
ويق��وم تاألي��ف خزانة الأدب اأ�سا�ًس��ا على �س��واهد النح��و، فاإنها، كما 
يب��دو م��ن خ��الل الم�س��ادر الت��ي اعتم��دت ف��ي تاأليفها، يمك��ن عدُّها 
مو�س��وعة لغوي��ة واأدبي��ة وتاريخي��ة. فالجان��ب اللغ��وي حا�س��ر ف��ي 
�س��رح ج��ّل �س��واهدها، فق��د ُعِن��َي البغ��دادي عناي��ة بالغ��ة بالق�ساي��ا 
اللغوية، معتمدا كتب اللغة ل�سرح األفاظ ال�سواهد، يقيًنا منه باأهمية 
فه��م المعن��ى اللغوي ودوره في تحليل الم�س��األة النحوية، مثل قوله 

عن��د ال�س��اهد 300 بع��د ذكر محل ال�ست�س��هاد به:
أَقاَمْت َعلى َربَْعيِهما جاَرتا صفاً

   كَُمْيتا األعالي َجْونَتا ُمْصطَلُهما

»ينبغ��ي اأن ت�س��رح اأول األفاظ��ه اللغوي��ة حت��ى يظه��ر م��ا ينبني عليه 
من الم�ساألة النحوية«. 

كم��ا اهت��م ببي��ان الف��روق اللغوي��ة الدقيق��ة بي��ن الألف��اظ، م��ن ذل��ك 
���� عل��ى �س��بيل المث��ال ل الح�س��ر �� بيان��ه الفرق بين لفظت��ي »العام« 
ا���س َبين  و»ال�ّس��نة«، فنق��ل ع��ن اْب��ن الجواليق��ي: »َوَل تف��رق عوام النَّ
اْلَع��ام َوال�ّس��نة، ويجعلونهم��ا ِبَمْعن��ى، َفَيُقوُل��وَن لمن �َس��افر ِفي َوقت 
��َواب َم��ا  م��ن ال�ّس��نة، اأَي َوق��ت َكاَن اإَِل��ى مثل��ه َع��ام، َوُه��َو غل��ط، َوال�سَّ
��نة من اأَيِّ َي��ْوم عددته  اأُْخِب��ْرُت ِب��ِه َع��ن اأَْحم��د ب��ن يحي��ى اأَنه َقاَل: ال�سَّ

اإَِل��ى مثل��ه، َواْلَع��ام َل يك��ون اإِلَّ �س��تاء و�سيف��ًا«.
ا ب�سبط األفاظ لهجات القبائل المختلفة التي  وُعِن��َي البغ��داديُّ اأي�سً
اأخ��ذ عنه��ا النُّح��اة اللغ��ة مبيًن��ا الف��روق الدَّقيق��ة بينها، �س��واء اأتعلَّق 
ْفَق��ُة َوِهي  الأم��ر ب�سب��ط نطقه��ا ف��ي لغ��ات مختلفة، مثل قول��ه:  » الرُّ

هـشـام ُبَحيـري
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مـن عيـون التـراث

��ام، وهم��ا ُيريدان  َولاْلآخ��ر عقي��ل اْبن��ا فال��ج، وي��روى ف��ارج، من ال�سَّ

اْلمل��ك بهدي��ة، َفن��زَل عل��ى َم��اء ومعهم��ا قين��ة ُيَق��ال َلَه��ا اأم َعْم��رو، 

��اأَت َلهم��ا َطَعام��ًا، َفَبْيَنَم��ا هم��ا ي��اأكالن اإِْذ  َفن�سب��ت َلهم��ا ِق��دراً َوَهيَّ

اأْ���س قد َطاَلْت اأَْظَفاره، َو�َس��اَءْت َحال��ه، َومدَّ َيَدُه  اأقب��ل رجٌل اأَ�ْس��َعث الرَّ

فناولت��ه اْلَقْيَن��ة َطَعام��ا َفاأَكل��ه، ث��مَّ َم��دَّ َي��ده، َفَقاَل��ت اْلَقْيَن��ة: )اأُْعِط��َي 

الَعْب��د ُكَراًع��ا َفطل��ب ِذَراع��ا( فاأر�س��لتها مث��ال«. 

اأّم��ا منه��ج البغ��داديِّ في عر�س مادة الخزان��ة، فنجده يّتبع في جلِّ 

الأحيان منهًجا واحًدا، فقد حافظ على تق�سيم الأبواب النحوية كما 

، والت��زم بترتي��ب ال�س��واهد ح�س��ب وروده��ا  ��يِّ وردت ف��ي �س��رح الر�سِ

ة، اأّما ال�سواهد  في ال�سرح، ونجده يولي �سواهد �سيبويه عناية خا�سّ

المج��زوءة في�س��عى دائم��ا لتتمتها، فاإن تعلق الأم��ر ب�سدر بيٍت ذكر 

َعُجزه، واإن كان َعُجزا ذكر �سدره، واإن كان جزءا من �سٍدر اأو َعُجٍز 

ذكر البيت كلَُّه، واإن كان ال�ساهد من قطعة نادرة اأَو ق�سيدة عزيزة 

��واهد  اأورده��ا َكاِمَل��ة، و�س��َرح غريبه��ا وم�س��كلها. اأّم��ا موقفه من ال�سَّ

المجهول��ة القائ��ل فق��د كان وا�سًحا حين و�سع �س��رطا دقيقا لقبول 

اِهد الَِّذي ُجِهل َقاِئله اإِن اأْن�سدُه  ال�ست�سهاد بها اأجمله في قوله: »ال�سَّ

ِثَق��ة ك�س��يبويه َواْب��ن ال�س��راج والمب��ّرد َوَنْحوه��م، َفُه��َو مقب��ول يْعَتمد 

َعَلْي��ِه، َوَل ي�سرُّ جهُل َقاِئله«. 

ق��ل م��ن م��وارده، فق��د نه��ج البغ��داديُّ ف��ي ذل��ك  اأم��ا اأ�س��لوبه ف��ي النَّ

اء ِفي ُلَغة َتِميم، َواْلجمع رفاق، مثل ُبْرَمة وِبرام، وبك�سرها  م الرَّ ِب�سَ

ِفي ُلَغة قي�س، َواْلجمع ِرَفق، مثل �ِسْدَرة َو�ِسَدر«، اأم بتدقيق معناها، 

ِبل الَِّتي لم  مثل قوله: »والِك�ساُف ِفي ُلَغة ِكَناَنة وُهَذْيل وُخزاعة: اْلإِ

تحم��ل َعامْي��ِن، َوَتِميم َوقي���س َواأ�س��د َوَرِبيَعة َيُقوُلوَن: اْلِك�س��اُف الَِّتي 

ام َفَلِقَحْت«، اأم باختالف عملها، اإذا  اإِذا ُنِتَجْت �سَرَبَها اْلَفْحل بعد اأَيَّ

يَنَوِري  كان��ت عامل��ة، ف��ي لغة اأخرى، مثل قوله: »زعم اأَُبو حنيَفة الدَّ

َبات اأَن ن�س��ب الجزاأين ب����)َلْيَت( ُلَغة بني َتِميم«. ِف��ي كت��اب النَّ

��ا ف��ي الخزان��ة، وه��و اأم��ر يوؤكده  وي�س��غل الجان��ب الأدب��ي حي��ًزا مهمًّ

العن��وان باإ�ساف��ة الخزان��ة اإل��ى الأدب، اإذ يلح��ظ قارئه��ا اأنَّ �س��رح 

ال�س��اهد غالًب��ا م��ا يق��ود البغ��داديَّ اإل��ى اإي��راد الأبي��ات المرافق��ة ل��ه 

ف��ي الق�سي��دة، وق��د يذكر اأحيانا الق�سيدة برمتها وي�س��رحها �س��رًحا 

ا، في�س��تدعي الأم��ر التوّق��ف عن��د بع�س الق�ساي��ا البالغية  م�س��تفي�سً

والنقدية والعرو�سية، فمن اللفتات البالغية مثال بيانه للق�سر في 

ال�س��اهد 44 عن��د قول ال�س��اعر:

َل أشتهي يَا قوم إِلَّ كارًِها

 باَب اأْلَميِر َوَل دفاَع الَْحاِجب 

فيق��ول نق��ال ع��ن ال�ّس��يد ِف��ي حا�ِس��َيته عل��ى المط��ول: »ق�س��ر ِفي��ِه 

ال�ّساِعر َنف�سه ِفي زَمان ا�ستهائه َباب اْلأَِمير على �سفة اْلَكراَهة َلُه؛ 

ف��ة. َوُيمكن اأَن ُيق��ال: ق�سر فيِه  ��وف على ال�سّ َفُه��َو م��ن ق�س��ر اْلَمْو�سُ

َلْيِه  وًف��ا بالكراهية َل��ُه، َل يتع��داه اإِ ا�س��تهاءه ب��اب اْلأَمي��ر َعَلْي��ِه َمْو�سُ

وف«. فة على اْلَمْو�سُ وًف��ا ِب�سف��ة اْلإَِراَدة َلُه، َفُهَو من ق�سر ال�سِّ َمْو�سُ

وم��ن الق�ساي��ا النقدي��ة ف��ي الخزان��ة م��ا نقل��ه البغ��داديُّ ع��ن اْب��ن 

َر�ِس��يق ِف��ي اْلُعْم��َدة، ِف��ي َب��اب ال�س��رقات ال�س��عرية: َوِمّم��ا يع��دُّ �َس��ِرقًا 

َوَلْي���َس ِب�َس��رق ا�ْس��ِتَراك اللَّْف��ظ اْلُمَتَع��ارف، َكَق��ْول عنت��رة:

َوَخْيٍل َقْد َدلَْفُت لََها ِبَخْيٍل

َعلَْيَها اأْلُْسُد تَْهَتِصُر اْهِتصارا

َوَقول َعْمرو بن معد يكرب: 

اأ�س��اليب متنوعة، منها النقل المبا�س��ر �� فينقل بع�س الن�سو�س من 

مظانِّه��ا دون تغيي��ر اأو ح��ذف اأو اخت�س��ار للم��ادة المنقول��ة، م�س��يًرا 

��ِف ال��ذي وردت في��ه، وهي كثيرة ف��ي الخزانة  اإل��ى �ساحبه��ا والموؤلَّ

نذك��ر منه��ا عل��ى �س��بيل المث��ال ل الح�س��ر، قول��ه ف��ي ب��اب الحروف 

العاطف��ة عن��د تحليل ال�س��اهد 897: 

ِســّيـــاِن كَــــْســُر َرغيـِفــِه

أَو كَـْســُر َعظْـٍم مْن ِعظَاِمـْه

ن يك��ون اْلَعط��ف  ُب��و َعل��ّي ِف��ي )كت��اب ال�ّس��ْعر(: َكاَن اْلقَيا���س اأَ »َق��اَل اأَ

ِفي��ِه ِباْل��َواو دون اأَو، ِلأَن اْلَعط��ف ِب��اأَو ِف��ي َهَذا اْلمو�سع ِف��ي اْلَمْعنى: 

�س��يان اأحدهم��ا، َوُه��َو َكاَلم ُم�ْس��َتِحيل، َكَم��ا اأَن �َس��َواء زي��د اأَو َعْم��رو 

كذل��ك، لأن �س��واًء و�س��ياِن واح��ٌد ف��ي المعن��ى، واإّنم��ا �ِس��يٌّ م��ن �س��واء 

ن اْلَمْعنى �َسَواء  كِقيٌّ من َقواء. َفَكَما َل َي�ْسَتِقيم �َسَواء زيٌد اأَو َعْمٌرو، ِلأَ

اِعدا، َكَذِل��ك َيْنَبِغي  َم��ا تكون َبي��ن �َس��ْيَئْيِن َف�سَ اأَحدهَم��ا، والت�س��وية اإِنَّ

اأَن َل َي�ْس��َتِقيم«. 

وق��د يلج��اأ اإل��ى النق��ل بالمعن��ى، فيت�س��ّرف ف��ي النُّ�سو���س اإذ يغيِّ��ر 

��ُر، لكنَّه عل��ى الرُّغم من ذلك يحتفظ  ��ر اأو يْخَت�سِ خِّ فيه��ا، َفُيَق��دِّم اأْو ُيوؤَ

بالمعنى المراد مما ينقل، وقد يلجاأ �ساحب الخزانة اإلى النقل غير 

المبا�س��ر، فنجده ينقل اأقواًل واآراًء لعلماء معينين عن طريق علماء 

اآخرين في م�س��ائل واأح��كام نحوية متفّرقة. 

َوَخْيٍل َقْد َدلَْفُت لََها ِبَخْيٍل

 تَِحيَُّة بَْيِنِهْم َضـرٌْب َوجيـُع

َوَقول الخن�ساء ترثي اأخاها �سخراً:

    َوَخْيٍل قد َدلَْفُت لََها بَخْيٍل

    فدارت بَين كَْبَشْيها َرحاها

��ا - �ِس��ِجٌل تاريخ��يٌّ لأّي��ام الع��رب ومغازيه��م ف��ي   والخزان��ة - اأي�سً

الجاهلية والإ�س��الم، وح�سارتهم وما تزخر به من عادات وتقاليد، 

مث��ل قول��ه عن المي�س��ر: » َكاَن الَمْي�ِس��ر َمْنَقَبًة ِف��ي الجاهلّية، َيْلَعُبوَن 

ِب��ِه ِف��ي اأّي��ام الج��دب والقح��ط؛ َوَكاَن اْلَغاِل��ُب يف��رِّق َم��ا اأخ��ذه عل��ى 

اْلُفَقَراء؛ ويقول اأي�سا تعلياًل ل�ستح�سان العرب للبيا�س: »اْلَبَيا�س، 

لعّزت��ه ِعْن��د اْلَع��َرب ِلَغَلَب��ة ال�س��مَرة َعَلْيِهم، ي�س��تعيرونه لح�س��ن اْلَحال 

والجودة«.

والبغ��داديُّ �س��ديد الحر���س عل��ى الترجم��ة لأ�سح��اب ال�س��واهد 

م اْلِجيم َوفتح  ال�س��عرية، و�سبط اأ�س��مائهم، مثل قوله: »والُجَميح ِب�سَ

ّماح  اْلِمي��م م�سغ��ر، َق��اَل اْبن اْلأَْنَباِري: ُهَو لقب، وا�ْس��مه ُمْنِقذ بن الطَّ

ب��ن قي���س ب��ن طريف بن َعْم��رو ابن قعين بن طريف ب��ن اْلَحاِرث بن 

َثْعَلَب��ة ...«. ويعتن��ي الَبْغَداِديُّ اأي�سا بتحديد الأوائل منهم في مجال 

ل من  ما، مثل قوله في �س��رح اأبيات من ق�سيدة ال�س��اهد 502:  َواأوَّ

��الح اأَْو���س بن حج��ر ِفي َقْوله:  كّن��ى بالأظفار َعن ال�سِّ

لَعمرَك إِنَّا واألحاليَف َهُؤل

لَفي ِحْقَبٍة أظفاُرها لَْم تَُقلَِّم

 ُثمَّ تبعه زهيٌر والنابغُة ِفي َقْوله:

آتوك غير ُمقلَّمي األَظْفاِر

ه��ذا بالإ�ساف��ة اإل��ى �س��رد لكثي��ٍر م��ن الأمث��ال وبي��ان معانيه��ا 

ومنا�س��بة �سربه��ا واأ�سوله��ا، وه��ي كثي��رة ف��ي الخزان��ة نذك��ر منها 

عل��ى �س��بيل المث��ال ف��ي منا�س��بة المث��ل » اأُْعِط��َي الَعْب��د ُكَراًع��ا َفطلب 

َحدهَما َمالك  ِذَراع��ا« قول��ه: »...اأقب��ل رجالِن من بني اْلَقْين، ُيق��ال لأَ
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عُر َبنْيَ َتْزِينِي الَغـاِويـَن  الشِّ
َوَدْفـِع امُلـَراِبـِطـنَي

مـقـاالت أدبـّيـة

غة: عر من أهم وسائل حفظ اللُّ الشِّ
ي  ��عر ف��نٌّ م��ن الفن��ون الأدبيَّة الراقي��ة التي توؤدِّ ل ج��دال عل��ى اأن ال�سِّ
لم والحرب؛  ة في حالَتي ال�سِّ دوَرها ور�سالَتها على َوْفق ظروف الأُمَّ
اعر يحمل باروًدا من الكلمات الملتهبة التي يوِقد بها حما�س  فال�سَّ
اب�سي��ن خلف الثُّغور والقالع، فيجعل منهم ب�سدق لهجته  الجن��د الرَّ
��اعر الُملتِزم هو  ُحَمًم��ا و�ُس��ُهًبا وَلًظ��ى ُيرَمى بها كلُّ معتٍد اأثيم. وال�سَّ
َة الَحْرِف التي يتعيَّن اأن  َمْن يدرك معنى اللتزام واأبعاَده وم�سوؤوليَّ
َردِّي يجب  يلت��زَم به��ا َحَمَلُة الأق��الم، ففي زمن الزَّيف والباط��ل والتَّ
��عر  اأن يك��ون الح��رُف ج��واداً َج�س��وراً، و�س��يفًا م�س��لوًل، ويتح��ول ال�سِّ
اإِل��ى و�س��يلة جه��اد و�س��مو من اأجل الو�س��ول اإلى الغايات الإن�س��انية 
النبيل��ة. )الخ�سائ���س الفني��ة لالتج��اه الإ�س��المي، اأحم��د محم��ود 

مب��ارك، مجل��ة الأدب الإ�س��المي، العدد الراب��ع 1994م، �س69( 
��اَن ب��َن ثاب��ٍت ليناف��َح  وم��ن هن��ا كان ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدف��ع ح�سَّ
ع��ن الإ�س��الم، ويداف��َع عن مبادئه قائاًل له: »اْهُجُه��ْم -اأْو: َهاِجِهْم- 
واع��ق المر�س��لة، دار العا�سم��ة، الرِّيا���س:1/  وِجْبِري��ُل مع��َك«. )ال�سَّ
301(. ]رواه البخ��ارّي، فت��ح الب��اري، 6: 304، عن طريق البراء بن 
ع��ازب -ر�س��ي اهلل عنه- في كتاب َب��ْدء الخلق، باب ِذكر المالئكة، 
حابة،  ح: 3212. ورواه م�س��لم، 4/ 1933، ف��ي كت��اب ف�سائ��ل ال�سّ

��ان بن ثابت -ر�س��ي اهلل عنه-، ح: 153[ ب��اب ف�سائ��ل ح�سَّ
��عرية لي�س��ت اإل �سل�س��لة م��ن الم�س��اعر والمناظ��ر         والق�سي��دة ال�سِّ
والأف��كار الت��ي تتوّل��د في ذهن ال�س��اعر ع��ن موقف بعين��ه، ثم ُتوَدع 
ف��ي قواري��ر الألف��اظ ِلَتْبَق��ى اأب��د الدهر متع��ة لمن �س��اء اأن يفتح هذه 
القواري��ر لي�س��تخرج منه��ا م��ا ا�س��تودعته.  )فن��ون الأدب، تعري��ب 
الأ�س��تاذ زك��ي نجي��ب محم��ود -بت�س��رف-(، وم��ن َث��مَّ ق��ال: اإن 
ال�ّس��اعر ه��و ذل��ك المتعبِّ��د ال��ذي يدخ��ل هي��كل نف�ِس��ه فيجث��و باكي��ًا 
َفِرًحا ُمَناِدًيا مهلاًل م�سغًيا مناجًيا، ثم يخرج وبين �سفتيه ول�سانه 
اأ�س��ماٌء واأفع��اٌل وح��روٌف وا�س��تقاقاٌت جدي��دٌة لأ�س��كال عبادِته التي 
ُد ف��ي كّل ي��وم، واأن��واع اإنجازات��ه الت��ي تتغّي��ر ف��ي كّل ليل��ة،  تتج��دَّ
ا اإل��ى قيثارة الّلغة، وُع��وداً طيِّبًا اإلى  يًّ في�سي��ف بعمل��ه ه��ذا وتراً ف�سِّ
موقده��ا. )البدائ��ع والطرائ��ف، جب��ران خليل جبران ���س71، مكتبة 

النه�س��ة، بغداد(

عر:  موقف اإلسلم من الشِّ
ْي��ِن يمك��ن ا�س��تخداُمه  ��عر كغي��ره م��ن الفن��ون �س��الٌح ذو حدَّ وال�سِّ
��ة ونه�س��ة ال�ّس��عوب، وتوعي��ة اإدراكه��م، وتنمي��ة  ف��ي الرتق��اء بالأُمَّ
اإح�سا�سهم نحو الجميل والكريم، فيحملهم ذلك اإِلى الّتَحلِّي بمكارم 
��ْعر الجيِّد اأّنه و�س��يلة عظيم��ة لإحياء اللُّغة  الأخ��الق .وم��ن فوائ��د ال�سِّ
العربّي��ة، والبح��ث ف��ي بطونه��ا، وا�س��تخراج العب��ارات والألف��اظ 
المذخ��ورة ف��ي اللغ��ة م��ا يثري البالغ��ة، ويدفع اللِّ�س��ان العرب��ّي اإِلى 
د واأّن خير الو�س��ائل، بل الو�س��يلة الوحيدة لإحياء  طريق وا�سح معبَّ
اعر هو  الّلغة هي في قلب ال�ّساعر، وعلى �سفتيه وبين اأ�سابعه، فال�سَّ
الو�س��يط بين قّوة البتكار والب�س��ر، وهو ال�ّس��لك الذي ينقل ما يحدثه 
ها ت�سير حيثما ي�سير،  عالم الحفظ والتدوين، فال�ّساعر اأبو الّلغة واأمُّ
وترب���س اأينم��ا يرب���س. )البدائ��ع والطرائف، لجبران خلي��ل جبران، 

كلم��ات عربي��ة للترجمة والن�س��ر، �س60( 
وال�ّس��عر يمث��ل �س��رورًة مهّم��ة م��ن �س��رورات الحي��اة ف��ي المجتم��ع 
الإن�س��انّي، ومتنف�ًس��ا يري��ح الم�س��دور، ويب��رد المح��رور، ويوؤن���س 
ي المداِرك،  الغري��ب، ويف��ّك العان��ي. اإنه »�س��رورة في ذاته؛ لأّن��ه يرقِّ
��ُج معرفَتن��ا باأنُف�ِس��نا وبالعال��م، ويرفُعن��ا م��ن مراغ��ة الوجود  وُيْن�سِ
الّزائ��ف الم�س��تهَلك ف��ي المطال��ب اليومّي��ة العاب��رة اإلى وج��ود اأ�سيل 
راق ت�ست�س��رف في��ه الحقيق��ة«. )مدخل اإلي اإلى علم الق��راءة الأدبّية، 
مج��دي اأحم��د توفيق، الهيئ��ة العاّمة لق�سور الّثقاف��ة، القاهرة، �س: 

 )100
      ولك��ْن: م��ا موق��ف الإ�س��الم م��ن ال�ّس��عر عموم��ًا؟ م��ن المعروف اأن 
الإ�س��الم َيْن�ُس��ُد الَح�َسن والُح�ْس��ن دائمًا، ويرغب في الإح�سان في كل 
الأعم��ال، يترّت��ب عل��ى ذلك اأن الِخطاب والق��ول الأّول ل بد اأن يكون 
ا. قال تعالى: {ې ې ى} )البقرة: 83(.  َح�َسًنا اأي�سً
فال�ّس��عر كغي��ره م��ن فن��ون الأدب اإْن َواَف��َق ذل��ك فهو َح�َس��ن، واإل فله 
ُحك��م اآخ��ر، والّن���س القراآن��ّي الذي جاء في )�س��ورة ال�ّس��عراء( يحتاج 
اإل��ى اإطالل��ة تراثي��ة وتجلية الأم��ر مع ربطه بالواقع المعي���س، يقول 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعال��ي:{  اهلل 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

الزهراء عبد الحميد محمد 
كاتبة وباحثة تربوية 
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مـقـاالت أدبـّيـة

همزه ونفثه ونفخه« ]اأخرجه اأبو داود )764(، وابن ماجه )807(، 
واأحم��د )16739( واللف��ظ ل��ه[. وف��ي رواية اأنه �س��ئل م��ا نفثه؟ قال: 
لَّ��ى  ال�س��عر. وبع��د ه��ذا العر���س ال�س��ابق يتبي��ن لن��ا اأن اإجابت��ه - �سَ
اهلل عليه و�س��لم- اإنما تعني ال�ّس��عر الخبيث، اأو الكالم ال�ّس��اقط الذي 
يتداول��ه الأدب��اء الذي��ن ي�س��عرون الغرائ��ز ل العواط��ف، ويلهب��ون 

ال�س��هوات، ول يت�س��امون بالم�ساعر. 

عر المطلوب:  مجاالت الشِّ
��عر ال��ذي يتح��دث ع��ن جم��ال الّطبيع��ة  ��عر المطل��وب ه��و ال�سِّ ال�سِّ
الفاني��ة.. ال��ذي يتحدث عن القوة.. ال��ذي يتحدث عن انطالق الطاقة 
الب�س��رية للعم��ل والإنت��اج.. ال��ذي يتح��دث ع��ن العواط��ف الإن�س��انية 
النظيف��ة.. ال��ذي يدف��ع ويح��رك اإل��ى الأم��ام.. ال��ذي يفتح الأم��ل اأمام 
الب�سرية.. الذي يدعو اإلى اإزالة المظالم واإ�سالح الف�ساد الجتماعي 
والقت�سادي وال�سيا�سي.. الذي ي�سف الحياة كما ينبغي اأن تكون، 
كّل ذلك �ِس��ْعر اإ�س��المّي؛ لأّنه تعبير عن الفطرة النظيفة، ولو لم يذكر 

في��ه م��رة واحدة ا�س��م الدي��ن ول مفاهيم الدين المبا�س��رة.

.]227  -224 ]ال�س��عراء:  ېئ}  ۈئ  ۈئ 

تحليل النص القرآني: 
قي��ل اإّن الم��راد ب��ذّم ال�ّس��عراء ف��ي الآي��ة الكريم��ة ه��م الذي��ن ي��روون 
ال�ّس��عر الم�س��تمل عل��ى الهج��اء، وم��ا ل يج��وز، وقي��ل الم��راد �س��عراء 
��ة، وه��م يخو�س��ون ف��ي كّل فنٍّ من فن��ون الكذب، وفي  الكّف��ار خا�سّ
كل �ِس��عب م��ن �س��عاب ال��زور يتكلم��ون، فت��ارة يمّزق��ون الأعرا���س 
بالهجاء، وتارة ياأتون من المجون بكل ما يمّجه ال�ّسمع وي�ستقبحه 
العقل، وتارة يخو�سون في بحر ال�ّسفاهة والوقاحة، ويذّمون الحّق 
ويمدح��ون الباط��ل، ويرغبون ف��ي فعل المحّرمات، ويدعون الّنا���س 
اإل��ى فع��ل المنك��رات، كم��ا ت�س��مع اأ�س��عارهم ف��ي م��دح الخم��ر والّزنى 

والّل��واط، ونحو ه��ذه الّرذائ��ل الملعونة.
ث��م ا�س��تثنى اهلل ال�ّس��عراء الموؤمنين ال�سالحي��ن، الذين اأغلب اأحوالهم 
��دق، اأي دخل��وا ف��ي ح��زب الموؤمني��ن وعمل��وا  تح��ّري الح��ّق وال�سّ
باأعماله��م ال�سالح��ة، وذك��روا اهلل كثي��راً ف��ي اأ�س��عارهم، وانت�س��روا 
م��ن بع��د م��ا ظلموا، كم��ن َيْهُجو منهم من هج��اه، اأو ينت�سر لعالم اأو 
فا�س��ل، كم��ا كان يق��ع م��ن �س��عراء ر�س��ول اهلل، واأنهم كان��وا يهجون 
الذي��ن يهجون��ه، ويقفون في وجهه ويذبون عن عر�سه، ويكافحون 

�س��عراء الم�س��ركين وينافحونهم.
��نة، وكاف��ح اأه��ل  ويدخ��ل ف��ي ه��ذا م��ن انت�س��ر ب�س��عره لأه��ل ال�سُّ
البدعة، اإلى اأن يقول: فاإّن النت�سار للحّق بال�ّس��عر وتزييف الباطل 
ب��ه م��ن اأعظ��م المجاه��دة، وفاعل��ه م��ن المجاهدي��ن ف��ي �س��بيل اهلل، 
المنت�سري��ن للدي��ن، القائمي��ن باأم��ر اهلل بالقي��ام ب��ه. )فت��ح القدي��ر، 

لالإم��ام ال�س��وكاني، ���س: 121( 
       ويق��ول اب��ن الج��وزي ف��ي ه��ذه الآي��ة: األ��م ت��ر اأنه��م ف��ي كل واد 
يهيم��ون م��ن الك��ذب والق��ذف، والهج��اء وهت��ك الأعرا���س والأم��ر 
المدن��ي،  مطبع��ة  الج��وزي،  لب��ن  اإبلي���س  )تلبي���س  بالفواح���س 
القاهرة، �س:180(. ويقول ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن من ال�ّس��عر حكمة« 
��َدُق َكِلَمٍة  )رواه اأحم��د ف��ي الم�س��ند(، ويقول ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلصاأ�سْ
َ باِطٌل(«. ]اأخرجه  اِعُر، َكِلَمُة َلِبيٍد: )اأَل ُكلُّ �َسيٍء ما َخال اهللَّ قاَلها ال�سَّ
البخ��اري )3841(، وم�س��لم )2256([، ويق��ول اْب��ُن عبا���س -ر�سي 

اهلل عنهم��ا- )اإذا قراأت��م �س��يئًا ف��ي كت��اب اهلل فل��م تعرف��وه َفاْطُلُب��وُه 
ف��ي اأ�س��عار الع��رب( )العم��دة لب��ن ر�س��يق ���س11(، ولقد �س��األ رجل 
عكرم��ة -ر�س��ي اهلل عنه- عن )الزني��م( فقال هو ولد الزنى، وتمثل 

ببيت من ال�س��عر: 

زَنِيــٌم لَْيَس يَْعــرُِف َمــن أبُـوُه

بَِغـــيُّ األّم ُذو َحَســـٍب لَِئــيِم

، ف��اإن اآي��ة ال�ّس��عراء الت��ي عر�سن��ا فيه��ا اأق��وال جمه��ور  وعل��ى كلٍّ
المف�ّس��رين، فيه��ا اإخ��راج ال�ّس��عراء الموؤمني��ن م��ن دائ��رة الغواي��ة 
والف�س��اد، واأن نتاجه��م مطل��ب لحياة الم�س��لمين الأدبّي��ة، وفيها ُبعد 
للنت��اج نف�س��ه ع��ن دائرة �س��عر الف�س��اد والغواي��ة، وتقرير ب��اأّن وجود 
ه��ذا ال�ّس��عر لزم لم�س��يرة الحي��اة الأدبي��ة ف��ي مجتم��ع الم�س��لمين 
)مكانة ال�ّس��عر في �سدر الحياة الأدبّية في �سدر الإ�س��الم، د. ح�س��ن 

ب�س��ير، ���س: 32، ال��دار ال�س��ودانّية للكت��اب، الخرط��وم(. 
َنْخُل���ُس م��ن كّل م��ا �س��بق اإل��ى اأّن��ه لي���س كّل ال�ّس��عر مذموًم��ا، ولي���س 
كله ممدوًحا، وال�س��اعر قد ي�س��لك اأحد ال�ّسبيلين اأو كليهما، فاإن �سلك 
طري��ق الغواي��ة والّنق���س، كان داخ��اًل ف��ي ال��ذم والّتهدي��د، واإن �س��لك 
طري��ق الر�س��د فحم��ل اأمانة الكلمة النظيف��ة فاأقامها حيث ينبغي اأن 
تق��ام وو�سعه��ا ف��ي مو�سعها الذي يليق به��ا، كان منا�ساًل كريمًا، 

ومن هوؤلء: ابن رواحة، وح�ّس��ان بن ثابت ومن �س��لك م�س��لكهما.
اإن ال�ّس��عر الأ�سي��ل ه��و الذي ل يتخّلى عن القدا�س��ة اأب��ًدا، ول ينف�سل 
ا ف��ي ذاته، َفَمَتى  ع��ن تراث��ه الإ�س��المي اأب��ًدا، فهو لي���س عبقرية اأو َفنًّ
انف�س��ل ع��ن تراثه الإ�س��المّي �سار �س��يئًا خبيًثا كهذا ال��ذي ذكرناه، 
فال�ّس��عر وح��َده ل ي�س��تطيع اأن يت��ّم عمله اإل بف�سل القدا�س��ة نف�س��ها، 
وبدونه��ا فاإّن��ه �س��يكون عاج��زاً اأن يحق��ق ن�سراً. يقول ال�س��يخ محمد 
الغزال��ي: »اإن اأََل��ّد اأعدائن��ا واأخط��َر النا���س َعَل��ى نه�ستن��ا اأولئ��ك 
الذي��ن يزّين��ون الّرذائ��ل لل�ّس��باب ويهّيج��ون لدمائهم ُح��ّب الجريمة، 
وي�سّورون الحياة لهم على اأّنها غرائز يجب اإ�سباعها وفر�س يجب 
انتهازها، وحرّية لي�س عليها قيد وانطالق ل يهداأ عند حد«. )كفاح 

دي��ن، لل�س��يخ محم��د الغزال��ي، دار الكتب الحديث��ة، �س: 393( 
ه  وهن��ا ن��درك تماًما حقيقة الّدعاء الذي كان ر�س��ول اهلل ي�س��تعيذ ربَّ
منه اإذا قام من الّليل: »اللهمَّ اإني اأعوذ بك من ال�ّسيطان الّرجيم، من 
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دراســـات

بويُة المدائُح النَّ
ـَربــّي نــشــأًة وتـاريـًخــا عـر الـع فـي الشِّ

أميرة الشناوي كيوان

��ا ف��ي الّدع��وة الإ�س��المّية من��ذ ب��زوغ  ��عر دوًرا مهمًّ ى ال�سِّ       لق��د اأدَّ
عراء األ�سنتهم بمجرد اأن ا�ستبكت ال�ّسيوف  فْجِر الإ�سالم، فقد �َسلَّ ال�سُّ
ْرك  بين الم�س��لمين والم�س��ركين؛ اإذ واَجَه ال�ّس��عراء الم�سلمون اأهَل ال�سِّ
حي��ن ذاع من اأ�س��عارهم ف��ي القبائل العربّية التي هج��وا بها النبّي، 

و�س��دوا بها عن الإيمان.
��عراء حَم��ل على عاتقه  ن ف��ي �س��در الإ�س��الم فري��ٌق م��ن ال�سُّ       وَتَك��وَّ
ع��بء الدف��اع عن هذا الدين، ومنا�سرة ر�س��وله الكريم �سد طواغيت 
ال�س��رك و�س��عرائهم، فانب��رى ح�ّس��ان ب��ن ثابت، وعب��د اهلل بن رواحة، 
وكع��ب ب��ن مال��ك لهج��اء الم�س��ركين والّدف��اع ع��ن الدع��وة الجدي��دة 
و�ساحبه��ا �س��د الحرب ال�ّس��عواء التي اأ�س��علها عبُد اهلل ب��ُن الزَِّبْعَرى، 
��اِب،  ��َراُر ب��ُن الَخطَّ َة الُجَمِح��ّي، وُهَبْي��َرُة ْب��ُن اأَِب��ي َوْه��ٍب، و�سِ واأب��و َع��زَّ
واأب��و �ُس��ْفَياَن ب��ُن الحارِث، وعلى راأ�س��هم ال�س��اعر اليه��ودّي َكْعُب بُن 

ِه على النب��ّي واأ�سحابه. الأ�س��رف، ال��ذي �س��ّب ُج��ّل َحَنِق��ِه وُبْغ�سِ
��عراء الم�س��لمون          واحت��دم الهج��اء بي��ن الفريقي��ن، وخا���س ال�سُّ
معمع��ة �ِس��عرّية حامية الوطي���س، في اإْثر كلِّ غ��زوة من غزواته ملسو هيلع هللا ىلص 
عر في َبْدر وعقب اأُُحد والخندق،  اأو حادثة عار�سة وقعْت، فَكُثر ال�سِّ

وغيرها.
وا كْيد �سعراء الم�سركين في  ��عراء الم�س��لمون الر�س��ول، وَردُّ فمدح ال�سُّ
نحورهم، واألب�سوهم لبا�س الذل بهجاء مقذع لذع، ورموهم ب�سهام 

الخزي والعار، من ذلك قول كعب بن مالك في غزوة الخندق:

َمْن َسرَُّه َضرٌْب يُـَمـْعـِمــُع بعـُضـُه

      بعًضا كمعـمعِة األَبَاِء الـُمْحرَِق))) 

 فلْيأِت َمـأْسَدًة تُـَســنُّ ُسُيـوُفـهــا

 بيَن المـذاِد وبين ِجزعِ الَخْنـدِق)))

ومثل قول ح�ّسان بن ثابت في يوم بدر، يمدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

فينا الَرسوُل َوفينا الَحـقُّ نَْتَبُعُه

َحّتى الـَمَمـاِت َونَصـٌر َغيُر َمحـدوِد

ُمسَتعِصميَن ِبَحبٍل َغيِر ُمنَجــِذٍم

 ُمسَتحِكـٍم ِمـن ِحباِل اللَِه َممـدوِد))) 

ق- المعمعة: �سوت لهب النار في الق�سب - االأباء: اأجمة الق�سب )١(  ُيَرْعِبل: يمزِّ
)2( ماأ�سدة: اأر�ص كثيرة االأ�سود - المداد: مو�سع بالمدينة - جزع الخندق: منعطفه

)3( منجذم: منقطع

       وُيِت��مُّ اهلل الّن�س��ر لر�س��الته ولر�س��وله، ويفت��ح اهلل مك��ة اأم��ام 
الم�س��لمين ويدخ��ل النا���س ف��ي الإ�س��الم، ويوؤم��ن كثي��ر م��ن �س��عراء 
الم�س��ركين، ويعت��ذرون عّم��ا فرط��وا في جنب اهلل، عل��ى نحو ما فعل 

اأََن���ُس ْب��ُن ُزَنْي��ٍم بعد اإ�س��المه بمث��ل قوله: 
َوَما َحَملَْت ِمْن نَاَقٍة َفْوَق َرْحلَِها

ـِد)))  ـًة ِمـــْن ُمحـَمَّ      أَبَـرَّ َوأَْوَفـى ِذمَّ

       وتختف��ي اأ�س��وات ال�س��رك اإل �س��وت كع��ب ب��ن ُزَهْي��ر ب��ن اأب��ي 
�ُس��ْلَمى ال��ذي هج��ا اأخ��اه ُبجي��ًرا لإ�س��المه، هج��اء تعّر�س في��ه للنبّي 
بالإي��ذاء، وي��رد علي��ه اأخوه ب�ُ��َجْيٌر مقولَت��ه، وُيفنِّد مزاعَم��ه بقوله:)))

َمْن ُمْبلٌِغ كَْعًبا، َفَهـْل لََك في الّتي

     تَلُـوُم َعلَْيَها بَاطلً َوِهــَي أَْحزَُم

إلى اللِه،)ل الُعزَّى ول الّلِت( َوْحَدُه 

     َفَتْنُجــو إَذا كاَن النََّجاُء َفَتْسلـَُم

لََدى يَْوِم ل يَْنُجـو َولَْيَس ِبُمْفلٍِت

     ِمَن النَّاِس إل طاِهُر الَقلِْب ُمْسلُِم

      وي�س��لك كعب ويعتذر عّما فعل، ويمدح النبيَّ بق�سيدته الّرائعة، 
ي��ت ف��ي تراثن��ا العرب��ّي، الت��ي كان له��ا اأث��ر بعي��د عل��ى  الّذائع��ة ال�سِّ
ا وفيًرا من الّتحليل وال�ّسرح والّتف�سير،  ال�سعراء من بعده، ونالت حظًّ
والمعروف��ة بق�سي��دة »بان��ت �س��عاد« اأو »الُب��ردة« الت��ي يق��ول ف��ي 

 : مطلعها
بانَْت ُسعاُد َفَقلْبي الَيْوَم َمْتبوُل

     ُمَتيَّـٌم إثْرَهــا لــم يُْفَد َمكْبوُل)))
ويقول في ثناياها في مدح النبي:)))

نُبِّْئُت أنَّ َرُســـوَل اللِه أَْوَعَدني

    والَعْفُو ِعْنَد َرُســوِل اللِه َمأُْموُل

َمْهلً َهداَك الذي أَْعطاَك ناِفلََة 

    الُْقرْآِن فيها َمواعيٌظ َو تَْفِصيـُل

)4( االإ�سابة في تمييز ال�سحابة، البن حجر الع�سقالني، ١/69.
، واالأبيات منثورة في االأغاني الأبي الفرج  )5( اال�ستيعاب في اأ�سماء االأ�سحاب، البن عبد البرِّ

االأ�سفهاني، 4١/١٧ ،44.
)6( متبول: مغرم - مكبول: مقيد

)٧( ديوان االأع�سى ميمون بن قي�ص، 4/١.
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َهَذا النَّبيُّ الِحـجـاِزيُّ الـذي شـَِهـَدْت

لَُه بتقديـمــِِه ُرْسـٌل وأَْخَبـــاُر

فيُع الــذي تُرَْجــى َشَفـاَعُتـُه هذا الشَّ

للُمْذنِِبيَن إَذا َما اْسَودَّت النَّـــاُر

بَـاِدْر َوَسلِّـــــْم َعلَــى أنْـواِر َرْوَضِتــِه

 َقْبَل المَماِت ول تَْشَغلَْك أَْعَذاُر

ْسِل يَا أْعلَى الَوَرى َشرَفـًا  يَا ِخيرََة الرُّ

 َقـْد أثَْقلَْت ظَـْهِري آثَاٌم وأْوَزاُر

ْمــُت ِمـْن َزلٍَل  َفكُـْن َشِفيعــِي لِـمـَا َقدَّ

اُر )1)) َوِمـْن َخطَايَا فإنَّ الرَّبَّ َغفَّ

        وحي��ن ن�س��ل اإل��ى الق��رن ال�ساد���س الهج��ري تتخ��ذ الق�سي��دة 
ِوْجَه��ًة جدي��دة، تتمثل في اإخال�س الِوْجَهِة للمحبوب فال يكون عند 
المح��ب التف��اٌت اإل��ى غيره، واأن تهب ُكلََّك لم��ن اأحببَته حتى ل يبقى 

لك منك �س��يء:
لَِئْن بَِقيــَْت فــي الَعيِن ِمنـَِّي َقطْــرٌَة

َفإنِّي إًذا في الــعاشِقيـَن َذلِيـُل

       ف��ال تك��ون محبت��ك فيه��ا �س��ائبة منفع��ة، ول تعل��ق بجن��ة ول 
خ��وف م��ن ن��ار، فال يع��د - في راأيهم �سادقًا م��ن عبد اهلل طمعًا في 

جنت��ه اأو خوف��ًا من ناره:
َوما أَنا ِبالباغــي َعلى الُحبِّ ِرشـــَوًة

َضِعيُف  َهوًى يُبغى َعلَيِه ثَواُب

         نج��د ه��ذا النه��ج عن��د عم��ر ب��ن عل��ي المع��روف ب�س��رف الدي��ن 
ب��ن الفار���س )ت623ه���( فق��د خ�س���س كل �س��عره ب��ل حيات��ه كلها 
لن�س��يان الأغي��ار، واإخال���س الوجه��ة للفن��اء ف��ي اهلل، حت��ى ُع��رف 

ب�س��لطان العا�س��قين.
       وق��د يرم��ز اأه��ل ه��ذا التج��اه اإل��ى المحب��وب برم��وز متع��ددة، 
في�س��بغ عل��ى محبت��ه األفاظًا رقيقة ومعاني عذب��ة، ومن اأهم اأقطاب 
ه��ذه المدر�س��ة، رابع��ة العدوية، وتحفة الزاه��دة، والحالج، وغيرهم. 
        واب��ن الفار���س ل ي��رى ف��ي الدني��ا غي��ر محبوب��ه، ول طع��م له��ا 

)١0( المو�سوعة اليو�سفية في بيان اأدلة ال�سوفية ١/١8.

ل تَأُْخَذنِّي ِبأَْقواِل الُوشاة ولَْم

  أُْذنِْب وَقْد كَُثرَْت ِفيَّ األقاويُل

ُسـوَل لَنوٌر يُْسَتضاُء ِبِه إنَّ الرَّ

  ُمَهنٌَّد ِمْن ُسيوِف اللِه َمْسلُــوُل

يت ه��ذه الق�سي��دة  فخل��ع علي��ه النب��ّي بردت��ه، وعف��ا عن��ه؛ ل��ذا �س��مِّ
)الُب��ْرَدة(.

شعراء المدائح النبوية: 
      ومّم��ن ا�س��تهر بالمدي��ح النب��وّي الأع�س��ى الكبي��ر )ميم��ون ب��ن 

َقْي���س( ف��ي داليت��ه المعروف��ة الت��ي ف��ي مطلعه��ا: 
ألَْم تَغَتِمْض َعيناَك لَيلََة أْرَمَدا 

هـَدا ليــَم الـُمسَّ وعاَدك ما َعاَد السَّ

ومنها: 
نَِبيٌّ يََرى ما ل تََروَن َوِذكْــــرُه

أَغــاَر لََعْمِري في الِبلِد َوأنَْجــَدا

لُه َصَدَقـاٌت ما تُِغبُّ َونَائِـــٌل

وليَس َعطَاُء اليوِم َمانَِعـُه َغـــَدا

َك لْم تَْسَمْع َوَصــاَة ُمَحّمـٍد أَِجدَّ

نَبيِّ اإللَِه ِحيَن أْوَصــى َوأْشـَهــَدا

إذا أنَْت لْم تَرَْحْل ِبزَاٍد ِمَن الّتَقى

َدا َولَقْيَت بَْعَد الَمْوِت َمن قد تَزوَّ

نَِدْمَت علـى ألَّ تَكُــوَن كِمْثلِـِه 

وأنَك لْم تُرِْصْد لَِما كاَن أَْرَصـَدا))) 

      ومن اأبرز �سعراء المديح النبوّي في الع�سر الأَمِوّي الفرزدق في 
ق�سيدته الميمّية الّرائعة التي نّوه فيها باآل بيت النبّي وا�س��تعر�س 

اأخالق النبي الكريم وف�سائله، يقول فيها: 
َهَذا الذي  تَْعـرُِف الَبطْـَحاُء َوطْـأَتَـُه

َوالَبـْيـُت يَْعـرُِفـُه َوالِحــــلُّ َوالَحـرَُم

)8(  �سرح ديوان الحما�سة للتبريزي 284/2 وما بعدها

دون و�ساِل��ه وكالِم��ه، و�سمُته وموُته وحياُته كلُّها لأجل محبوبه، 

واأ�س��مى اأمانيه األ يطرد من قرب ح�سرته.)))) 
َفَما المناِزُل لَول أْن تـَُحلَّ ِبَها

يَاُر وَمـا األَطْـلُل والِخَيـُم َوَمـا الدِّ

لولَك َما َشاَقني َربٌْع ول طَلٌَل

ول َسَعْت بي إلى نَْحِو الِحَمى َقَدُم

في كُلِّ َجاِرَحٍة َعْيٌن أََراَك بها

ِمنِّي وفــي كُـلِّ ُعـْضـٍو للثََّنـاِء َفـُم

ِفإْن تَكَلَّْمُت لم أَنِْطْق ِبَغْيرِكُُم

وإن َسـكَـتُّ َفُشْغلِــي َعْنكُـُم ِبـكُـُم

        ول ب��د م��ن الإ�س��ارة اإل��ى اأن مدر�س��ة ب��ن الفار���س، واإن الت��زم 
اأ�سحاُبه��ا نه��َج المدي��ح بمعن��اه الوا�س��ع، لك��نَّ �ِس��ْعَرهم ينطل��ق م��ن 
فل�س��فة عرفاني��ة �س��فيفة، عل��ى حين يلت��زم اأ�سحاب المدي��ح النبوّي 
منه��ج اأو�س��اف النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص الخلقي��ة والُخلقي��ة بعي��داً ع��ن الفل�س��فة 

وم�سطلح��ات المدر�س��ة ال�س��الفة الذك��ر.
        وحين ن�سل اإلى م�س��تهل القرن ال�س��ابع الهجري، يتخذ المديح 
النبوي �س��كال جديداً على نحو ما كان عليه في العهد النبوي، لكنه 
اأ�سبح فنًا م�س��تقاًل، ولونًا من األوان الأدب له مميزاته وخ�سائ�سه، 

واأ�سبحت ق�سيدة المديح مثال يحتذى ونموذًجا يتبع.
       نج��د ذل��ك ف��ي �س��رف الدي��ن البو�سي��ري )ت969ه���(؛ فق��د 
اأ�سب��ح ق��دوة ف��ي منهج��ه الفري��د ال��ذي يم��زج في��ه بين ح�س��ن الثَّناء 
والح��ب، وبي��ن قوة العاطف��ة وحالوة التعبير، حت��ى �سار نهجه في 
المديح متبعًا، وق�سائده المعروفة محل تقليد ومعار�سة من طرف 

ال�س��عراء الذين ج��اوؤوا بعده.
        ونخت��م بقطع��ة لأح��د اأع��الم الت�س��وف ف��ي الق��رن الراب��ع ع�س��ر، 
وهو اأبو مدين بن ال�س��يخ اأحمد بن �س��ليمان الديماني )ت1364ه�( 

وق��د اأجاد حين يقول: 
َحلَّ بالَقلِْب ُحـبُّ طَـَه َفَتاَهـا

 إنََّما الَفـْخـــُر كُلُّـــُه ُحـــبُّ طَـــَه

)١١( ال�سعر وال�سعراء في موريتانيا، للدكتور محمد مختار ولد اأباه، �ص2١4 - 2١5

َهَذا ابُْن َخْيِر ِعَبــاِد اللَِه كُلِِّهُم

َهَذا التَِّقي ُّ النَِّقي ُّ الطَّاِهُر الَعلَُم

إَذا َرأتُْه ُقَريٌْش َقــاَل َقائِلَُها

إلَی  َمكَـارِِم َهَذا يَْنَتِهي  الكَرَُم

يُْنَمى إلَی  َذْرَوِة الِعزِّ الَِّتي  َقُصرَْت

َعْن نَْيلَِها َعرَُب اإلْسلَِم َوالَعَجُم

ٌة ِمْن َرُســوِل اللَِه نَْبَعُتهُ  ُمشَتقَّ

َيُم طَابَْت َعَناِصـرُُه َوالِخيُم َوالشِّ

َجى َعْن نُوِر ُغرَّتِِه يَْنَجاُب نُوُر الدُّ

ْمِس يَْنَجاُب َعْن إْشَراِقَها الظُّلَُم كَالشَّ

ُه َداَن َفْضـُل األنِْبَياِء لَُه َمْن َجدُّ

ِتِه َدانَْت لََها األَُمُم َوَفْضــُل أُمَّ

َعمَّ الَبِريََّة ِباإلْحَساِن َوانَْقَشَعْت

َعْنَها الَعَمايَُة َواإلْملَُق َوالظُّلَُم))) 

       وظ��ل المدي��ح النب��وي عل��ى ه��ذا النهج قروًنا ع��دة في الع�سرين 
الأموّي والعبا�س��ّي، وقد تراجع المديح -اإن لم اأقل ندر- في هذين 
الع�سري��ن لن�س��راف ال�س��عراء اإل��ى م��دح المل��وك والأم��راء، وذوي 

الج��اه والمال طمًع��ا في نوالهم.
وحي��ن ن�س��ل اإل��ى القرني��ن الراب��ع والخام���س الهجريي��ن، نج��د 
بع���س العلم��اء المو�س��وعيين الذين األف��وا في فن��ون مختلفة كالفقه 
والتراج��م وال�س��مائل النبوي��ة، ونال��وا �س��رف النت�س��اب اإل��ى مديح��ه 
ًح��ا ِبَطْيَب��َة وقبابه��ا  ملسو هيلع هللا ىلص كالقا�س��ي عيا���س 443ه؛ اإذ يق��ول ُمَلوِّ

و�س��كانها:
اُر  ِقـْف ِبالـرِّكَاِب َفَهَذا الـربُْع َوالدَّ

لَحـْت َعلَْيَنا ِمَن األْحَبـاِب أنْــَواُر

بُْشَراَك بُْشَراَك َقْد لَحْت ِقَبابُُهُم 

فانْـِزْل لََقْد نِلَْت َما تَْهـَوى وتَْخَتاُر

)9( املو�سوعة اليو�سفية يف بيان اأدلة ال�سوفية ١8/١. رحلتي مع ال�سعر، للدكتور محمد المختار 
ولد اأباه �ص395، 396
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إنَّ َمـْن َذاَق ُحبَّـُه لــم تَِصـْدُه

َذاُت ُحـْســٍن بـَِحلِْيَهــا َوُحــلَهـا

ُحبُّ طََه يُْنِجي النُُّفوَس إَذا َما

َعْن َقِريٍب َداِعي الـَمُنوِن َدَعاَها

ُحبُّ طََه ُحبُّ اإللَِه َفَمْن كَاَن

ُمِحـبًّــا لَـــُه أََحـــــبَّ اإِللــَهــا)))) 

      وينتقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى جوار ربه بعد م�س��وار جهاده، في �س��بيل 
اإعالء ر�سالة الإ�سالم، ويرثيه ح�سان بن ثابت بقوله: 

ٍد َوَما َفَقَد الماُضوَن ِمْثَل محمَّ

ول ِمْثلُه حتَّـى القيامـة يُفـقــُد

ْوِد ع��ن دعوته،         وم��ا كان يرج��و كل ه��وؤلء م��ن م��دح النب��ي وال��ذَّ
اإل الجزاء من اهلل، ي�س��تبين ذلك في رد ح�س��ان على اأبي �س��فيان بن 

الح��ارث حين هجا النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
ًدا َفأََجْبـُت َعْنــُه َهَجْوَت ُمَحمَّ

َوِعـْنـَد اللِه ِفـــي َذاَك الَجــزَاُء

       وازداد دور ال�س��عر و�سوح��ًا ف��ي ه��ذا الجان��ب ف��ي ظ��ل الح��روب 
��ة تم��رُّ بحال��ة تده��ور مظلم، ول��م تفق اإل  ال�سليبي��ة، فق��د كان��ت الأمَّ
�س��ون مقّد�س��اِتهم،  ه��م ويدنِّ عل��ى جحاف��ل الأع��داء، يدو�س��ون اأر�سَ
��رون ح�سارته��م، وينهبون تراثهم، وفقدت الأمة القدوة، فعاد  ويدمِّ
ال�س��عراء اإل��ى النم��اذج الم�س��رقة في تاريخن��ا يحيونه��ا لتقتدي بها 

الأم��ة ف��ي دفع م��ا حل بها م��ن نوائب.
         وكان��ت �س��ورة النب��ي ف��ي جه��اده و�سب��ره ف��ي �س��بيل ن�س��ر 
دعوت��ه ه��ي خير نم��وذج، فكانت المدائح النبوية �س��مة وا�سحة من 
�سمات تلك الفترة، وتعاونت جميع الطوائف على �سحق اأعداء الأمة 
ة  وتدميره��م، فوقف��وا �سف��ًا واحداً في مواجهاته��م، وقيَّ�س اهلل لالأمَّ
َم��ْن َقاَده��ا ف��ي جهاده��ا، فراأين��ا المت�سوف��ة الذي��ن �س��اعت المدائح 
النبوي��ة ف��ي بيئتهم يقرنون الإيمان بالعم��ل في عهد القائد �سالح 

الدي��ن فنزل��وا اإلى �س��احة القت��ال مع غيرهم م��ن اأبناء الأمة.
��ى للح��ثِّ عل��ى الجه��اد، واأطال��وا        ونظ��م ال�س��عراء ق�سائ��َد ل ُتح�سَ

)١2( ال�سرية النبوية البن ه�سام 4/ ١٧2-١28

في و�سف جهاد الّنبي واأ�سحابه �سّد ال�سرك لي�سعلوا الحما�سة في 
قل��وب الم�س��لمين، ويحي��وا روح الجه��اد في الأم��ة من جديد.

       واّتخ��ذ ال�س��عراء م��ن ُح��ّب الّنب��ي و�س��يرته العط��رة نبرا�س��ا ف��ي 
ى �ِس��ْعر  اكدة، واألهبوا النُّفو���س، فدوَّ ق�سائدهم، فحرَّكوا الم�س��اعر الرَّ
المدي��ح النب��وّي واْزده��ر، وتكاث��ر ف��ي بيئ��ة ال�سوفي��ة وغيره��م واإن 
ا�ستط بع�س ال�سوفية في �سعره، وجانب جادة ال�سواب في مديحه.

         وظه��ر �س��عراء كب��ار نافح��وا ع��ن الب��الد باأنف�س��هم ونفي���س 
��ِرّي( )ت: 656ه���( ال�س��اعر المكف��وف  ْر�سَ اأ�س��عارهم كم��ا فع��ل )ال�سَّ
الب�س��ر، ال��ذي طل��ب م��ن اأبنائ��ه اأن يحمل��وه اإل��ى �س��احة القت��ال، 
وانهال على الأعداء �سربًا حتى ا�سُت�ْس��ِهد في ميدان القتال، بعد اأن 
ترك اأ�س��عاراً كثيرة يلهج فيها، بحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكثر �س��عر المديح 
ف��ي تل��ك الحقب��ة الذي دبج �س��عراوؤها ح��ب النبي، و�س��يرته في ثوب 
�س��عري جميل �سار على نهجه �س��عراء الع�سر الحديث، كلما جاءت 

ذك��رى مولد �س��يدنا ر�س��ول ملسو هيلع هللا ىلص. 

شــعـر:  د. شـهــاب غــانـــم 

ـك ياربـاه نحُبّ

ــِلّ لحظٍة ــُد يــا رّبــــاُه فــي كـ ــْم ــَح لـــَك ال
القبر قبلها، ــاأوى، وفــي  الــَم وفــي جّنة 
ــا رّبــــــي ونـــــــدري بــاأنــنــا ــ ــَك ي ــ ــُبّ ــ ــح ــ ُن
ــًا ــمـ ــُع يـــا رّبـــــي بـــعـــفـــوَك دائـ ونـــطـــمـ
بُعمقِه درى  اأ ــت  نـ اأ ُحـــٌبّ  القلب  ففي 
وفي الّروح، ل ندري مدى الّدهر ُكْنَهها،
عندنا الــحــبُّ  ّنــمــا  اإ نخ�سى،  نحُن  َنــَعــْم 

الحلِم ــي  الــوجــوِد ..وف ــِلّ مكاٍن في  وك
وفي الّنار .. اإْن لم َتْعُف يا رّب عن ُجْرمي
ــعــبــادِة والـــَحـــْزِم ــل ــدا، ل ــي ــقــنــا عــب ُخــِل
والِحلِم الَعْفو  الوا�سُع  الكريُم  نت  فاأ
والِج�سِم القلِب  في  ــّذّرات  ال في  تغلغَل 
اأمــَرهــا يا مــدى العلِم فــَوْحــَدك تــدري 
ُيــزيــُل الــخــوف فــي لحظة الــهــِمّ يــكــاُد 

إبـداعـات شعريـة

686٩ يونيـو ٢٠٢١ م يونيـو ٢٠٢١ م 



اهتماُم المعاِجِم الَعربية 
بالقرآن الكريم

لق��د ن�س��اأت الدرا�س��ات المعجمي��ة انطالًق��ا م��ن مب��داأ العتن��اء بلغ��ة 

��ا عل��ى بي��ان غري��ب األفاظ��ه  الق��راآن الكري��م والهتم��ام ب��ه، وحر�سً

و�سرح معانيه، ول يكاد يخلو معجم من المعاجم العربية - ]�سواًء 

التراثي��ة اأو المعا�س��رة[ - م��ن ال�ست�س��هاد باآي��ات الق��راآن الكري��م، 

ب��ل ل ت��كاد تخل��و م��ادة معجمي��ة ف��ي معاج��م العربية من ال�س��واهد 

القراآني��ة؛ مم��ا ي��دل عل��ى اأثر الق��راآن الكريم، ودوره الب��ارز في حفظ 

العربي��ة، وَفْه��ِم تراكيبه��ا اللغوي��ة واأبنيتها ال�سرفي��ة؛ ولذلك اعتنى 

المعجميون الأوائل بال�سواهد القراآنية في تف�سير المواد المعجمية، 

و�س��رح غري��ب األفاظها.

واإذا كان الهدف الأ�س��مى من علم التجويد ومن الدرا�س��ات ال�سوتية 

هو �سبط نطق الن�ّس القراآني، والغاية من الدرا�س��ات ال�سرفية هي 

�سب��ط اأبني��ة العربي��ة، والغر���س الأول م��ن الدرا�س��ات النحوي��ة 

وم��ن قواع��د الإع��راب ه��و �سب��ط بن��اء الجمل��ة القراآني��ة واإعرابه��ا، 

ف��اإن الغر�س الأ�سا���س من المعاجم العربي��ة هو فهم معاني كلمات 

الق��راآن الكري��م وتف�س��ير األفاظها و�س��رح غريبها.

واإن نظ��رة �س��ريعة ف��ي اأول معج��م عرب��ي، وه��و معج��م العي��ن 

للخلي��ل ب��ن اأحم��د الفراهي��دي )ت: 170ه���( تو�سح لنا م��دى اعتناء 

المعجميي��ن واهتمامه��م بال�س��واهد القراآني��ة ف��ي تف�س��ير األف��اظ 

العربي��ة، وبي��ان معانيه��ا، و�س��رح دللته��ا المتع��ددة ف��ي �س��ياقها 

التركيب��ي، وم��ن ذل��ك م��ا اأورده الخلي��ل ب��ن اأحم��د الفراهي��دي ف��ي 

مادة )�س��فع(، حيث يقول: »ال�س��فع: ما كان من العدد اأزواًجا، تقول: 

كان وت��ًرا ف�س��فعته بالآخ��ر حت��ى �س��ار �س��فًعا، وف��ي الق��راآن الكريم: 

{پ پ} ]الفجر:3[، ال�سفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة«، 

فقد ا�ست�سهد الخليل بن اأحمد بالآية القراآنية الكريمة ليو�سح معنى 

ال�س��فع لغ��ة، وه��و الع��دد الزوج��ي، وي��وم النح��ر ه��و يوم العا�س��ر من 

�س��هر ذي الحج��ة، وه��و عدد زوج��ي، اأما يوم عرفة فهو يوم التا�س��ع 

م��ن �س��هر ذي الحج��ة وه��و ع��دد ف��ردي اأو وتري.

ويق��ول ف��ي م��ادة )�َسَك���َس( م�ست�س��هًدا باآي��ات الق��راآن الكري��م ف��ي 

ِك���ُس: ال�س��يء الخل��ق ف��ي المبايع��ة وغيره��ا،  اإي�س��اح المعن��ى: »ال�سَّ

واللي��ل والنه��ار يت�ساك�س��ان، اأي: يت�س��ادان، ول يتوافق��ان، وكذل��ك 

ِك�ُس��ون، وف��ي الق��راآن الكري��م: {ۇئ َۇئ}  ال�س��ركاء ال�سَّ

َك���ِس«. ]الزم��ر: 29[ ورج��ل �سِك���ٌس َبيِّ��ُن ال�سَّ

��ف كثي��ر م��ن اللغويي��ن ف��ي المعاج��م العربي��ة؛ فظه��رت  وق��د األَّ

مجموعة كبيرة من المعاجم التراثية، منها: جمهرة اللغة لبن دريد 

)ت: 321ه���(، والب��ارع ف��ي اللغ��ة لأب��ي عل��ي القال��ي )ت: 356ه���(، 

وتهذيب اللغة لالأزهري )ت: 370ه�(، وتاج اللغة و�سحاح العربية 

للجوه��ري )ت: 393ه���(، ومقايي���س اللغ��ة، ومجم��ل اللغ��ة لب��ن 

فار���س )ت: 395ه���(، والف��روق اللغوي��ة لأب��ي ه��الل الع�س��كري )ت: 

395ه���(، والمحك��م والمحي��ط الأعظم، والمخ�س�س لبن �ِس��يَده )ت: 

458ه���(، واأ�سا���س البالغ��ة للزمخ�س��ري )ت: 538ه���(، ومخت��ار 

ال�سح��اح لل��رازي )ت: 666ه���(، ول�س��ان الع��رب لب��ن منظ��ور )ت: 

711ه���(، والم�سب��اح المنير في غريب ال�س��رح الكبير )ت: 770ه�(، 

والقامو���س المحيط للفيروزاآبادي )ت: 817ه�(، وتاج العرو�س من 

جواه��ر القامو���س لمرت�س��ى الزبي��دي )ت: 1205ه���(،... اإلخ. 

وه��ذه المعاج��م العربي��ة وغيره��ا الكثي��ر والكثي��ر تعتم��د ال�س��اهد 

القراآن��ي بكث��رة وا�سح��ة ف��ي تف�س��ير مواده��ا المعجمي��ة، واإي�س��اح 

معانيه��ا اللغوي��ة المتعددة، ومن ذلك م��ا اأورده ابن دريد في مادة: 

ْت القدُر اإذا  : الحركة ال�سديدة، واأَزَّ ا، والأَزُّ زُّ اأزًّ )اأزز(، حيث يقول: »اأَزَّ َيوؤُ

ا�س��تد غليانه��ا، وف��ي كت��اب اهلل تعال��ى: { ژ ڑ} ]مريم:83[، 

ا ما اأورده في مادة:  والم�سدر: الأّز والأزيز والأزاز«، ومن ذلك اأي�سً

)زم��ل(، حي��ث يق��ول: »الزم��ل م��ن قوله��م: زمل��ت الرج��ل عل��ى البعير 

َل الرجُل  وغي��ره فه��و زميل ومزم��ول، اإِذا اأردفته اأو عادلت��ه،...  وَتَزمَّ

��ى ب��ه، وذكر اأبو عبيدة اأن مج��از قوله تعالى:  ��اًل: اإذا َتَغطَّ بثوَب��ِه َتَزمُّ

{ ٱ ٻ   } ]المزم��ل:1[ ه��و المتزم��ل، فاأدغم��ت الت��اء ف��ي 

مـعـجـمّيــات

د. إبراهيـم سند أحـمـد
أستاذ النحو والصرف والعروض 

جامعة املنيا، مصر
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ه��ذه المعاج��م: المعج��م الو�س��يط ال�س��ادر ع��ن مجم��ع اللغ��ة العربية 

بالقاه��رة، فق��د ج��اء ف��ي تف�س��ير معن��ى )الم�س��اكلة( اأنه��ا: المماثل��ة 

وعن��د اأه��ل البدي��ع اأن يذكر ال�س��يء بلف��ظ غيره لوقوعه ف��ي �سحبته 

وقول��ه   ،]67 ]التوب��ة:  ڭ}  ڭ  ڭ   } تعال��ى:  كقول��ه 

تعال��ى: {ڀ ڀ ُڀ} ]اآل عم��ران:54[، وج��اء 

ف��ي تف�س��ير معن��ى )ال�س��واع( اأن��ه «ال�س��اع، بمعن��ى: المكي��ال، اأو 

الإن��اء ي�س��رب ب��ه، وبهما ف�س��ر قوله تعال��ى: {ٹ ٹ ٹ 

�سيع��ان«. والجم��ع:  ]يو�س��ف:72[،  ڤ} 
��ف الدكت��ور اأحم��د مخت��ار عم��ر: معج��م اللغ��ة العربي��ة  األَّ كم��ا 

ال��زاي فثقل��ت الميم، والمزم��ل: المتلفف بثيابه«.

��ا ف��ي تهذيب اللغة لالأزه��ري في مادة: )َع��َزَر(، حيث  وم��ا ج��اء اأي�سً

يقول الأزهري: »عزر: قال اهلل جل وعز: {ۅ ۉ ۉ 

ې} ]الفت��ح:9[، وق��ال: {ڑ} ]المائ��دة:12[ 
ج��اء ف��ي التف�س��ير ف��ي قول��ه تعال��ى: »لتع��زروه«، اأي: لتن�س��روه 

بال�س��يف، وم��ن ن�س��ر النب��ي -�سلى اهلل عليه و�س��لم- فق��د ن�سر اهلل 

متموهم،  ْرُتُموُهْم«، اأي: عظَّ تعال��ى، وق��ال اأبو عبيدة في قول��ه: »َوَعزَّ

وقال غي��ره: عزرتموه��م، اأي: ن�سرتموهم.

وق��د كان��ت الن��واة الأول��ى لظه��ور المعج��م العرب��ي بتف�س��ير األف��اظ 

الق��راآن الكري��م واإي�ساح معانيه، ومن ذلك: م�س��ائل نافع بن الأزرق 

لعب��د اهلل ب��ن عبا���س -ر�س��ي اهلل عن��ه- ي�س��األه ع��ن معان��ي بع���س 

األف��اظ الق��راآن الكري��م، ف��كان اب��ن عبا���س يجيب��ه ع��ن معان��ي ه��ذه 

الألف��اظ م�ست�س��هًدا بم��ا حف��ظ من اأ�س��عار العرب؛ فو�س��ع عبد اهلل بن 

عبا���س بذلك منهًجا متميًزا في تف�س��ير كلمات القراآن الكريم و�س��رح 

غري��ب األفاظ��ه، ول عج��ب ف��ي ذل��ك فق��د كان م��ن اأف�س��ح ف�سح��اء 

ة وترجمان القراآن(، وه��و الفائز بدعوة  الع��رب، ويلق��ب ب�)َحْب��ر الأُمَّ

ْه��ُه ف��ي الدي��ن وَعلِّْم��ه التاأويل«. ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الله��م َفقِّ

وكانت هذه الجتهادات اللغوية من عبد اهلل بن عبا���س في تف�س��ير 

غريب األفاظ القراآن وال�ست�س��هاد بما روته العرب في اأ�س��عارها اأول 

باك��ورة الدرا�س��ات المعجمية، وهي تعد بحق ن��واة المعجم العربي، 

وه��ذه الم�س��ائل قد ذك��ر بع�سها اأبو بكر محمد بن القا�س��م الأنباري 

)ت328ه���( ف��ي كتاب��ه: )اإي�س��اح الوق��ف والبت��داء(، واأب��و القا�س��م 

الطبران��ي )ت360ه���( ف��ي كتابه: المعجم الكبير، وقد اأ�س��ار  الإمام 

جالل الدين ال�سيوطي )ت911ه�( اإلى هذين المو�سعين في كتابه: 

)الإتق��ان ف��ي عل��وم الق��راآن(، ث��م ذك��ر ه��ذه الم�س��ائل اإل َن��ْزًرا ي�س��يًرا 

منه��ا ق��د حذف��ه دون ذكر ال�س��بب؛ فق��ال: »هذا اآخر م�س��ائل نافع بن 

الأزرق وقد حذفت منها ي�س��يًرا نحو ب�سعة ع�س��ر �س��وؤاًل«. 

ا معجم ال�سواب اللغوي، وقد اعتمد الت�سحيح  المعا�سرة، واألف اأي�سً

اللغوي في هذا المعجم على ال�ساهد القراآني بالدرجة الأولى، ومن 

ذل��ك تعليق��ه عل��ى قوله��م: )اأث��اب اهلل الم�س��يء عل��ى اإ�س��اءته( بقوله: 

ا، اإل اأنه في الخير  ي�س��تخدم الفعل )اأثاب( في الخير وفي ال�س��ر اأي�سً

اأخ���س واأكث��ر ا�س��تعماًل،... ومن��ه قوله تعال��ى: {ٻ پ پ پ 

پ َڀ} ]المطففي��ن:36[، وف��ي ه��ذا دليل اعتم��اد المعجميين 
]قديًم��ا وحديًث��ا[ على ال�س��اهد القراآني في تف�س��ير المادة المعجمية 

و�س��رح معانيه��ا، واهتمام المعاج��م العربية بالق��راآن الكريم.

وبع��د ذل��ك ق��ام الدكت��ور اإبراهي��م ال�س��امرائي بجم��ع ه��ذه الم�س��ائل 

ون�س��رها ف��ي كت��اب م�س��تقل بعنوان: )�س��وؤالت نافع ب��ن الأزرق اإلى 

عب��د اهلل ب��ن عبا���س(، وافتت��ح مقدم��ة الكتاب بقوله: »نن�س��ر م�س��ائل 

ناف��ع ب��ن الأزرق الت��ي توج��ه بها اإلى عب��د اهلل بن عبا���س والأجوبة 

التي رد بها ابن عبا�س؛ وذلك لأهميتها التاريخية في علم التف�سير؛ 

ذلك اأن عبد اهلل بن عبا�س قد اعتمد فيها منهًجا لم ي�سبق اإليه، وهو  

�س��رح األفاظ القراآن وال�س��تدلل عليها بما جاء في �س��عر العرب«.

وق��د تتاب��ع التاألي��ف اللغ��وي بع��د ذل��ك ف��ي معان��ي الق��راآن الكري��م 

و�س��رح األفاظ��ه، وم��ن ذل��ك: معان��ي الق��راآن للف��راء )ت 207ه���(، 

ومعان��ي الق��راآن لالأخف���س )ت 215ه���(، ومعاني الق��راآن لأبي عبيد 

القا�س��م ب��ن �س��الم )ت 223ه���(، ومعان��ي الق��راآن واإعراب��ه للزج��اج 

)ت 311ه���(، ومعان��ي القراآن للخزاز )ت 325ه���(، ومعاني القراآن 

واإعراب��ه لأب��ي جعف��ر النحا���س )ت 338ه���(.

ث��م ظه��رت بع���س الم�س��ادر والموؤلف��ات الت��ي تهت��م ب�س��رح غري��ب 

األف��اظ الق��راآن الكري��م وتف�س��ير معاني��ه، وهي تحمل عن��وان: )غريب 

الق��راآن(، ومنه��ا: غري��ب الق��راآن لالأ�سمع��ي )ت 216ه���(، وغري��ب 

الق��راآن لمحم��د ب��ن �س��الم الجمح��ي )ت 231ه���(، وغري��ب الق��راآن 

لل�سج�س��تاني )ت 250ه���(، وغريب الق��راآن لبن قتيبة )ت 276ه�(، 

والمف��ردات ف��ي غري��ب الق��راآن للراغ��ب الأ�سفهان��ي )ت 502ه���(، 

والتبي��ان ف��ي تف�س��ير غري��ب الق��راآن لب��ن الهائ��م )ت 815ه���(، .... 

وغيره��ا الكثي��ر والكثي��ر م��ن كت��ب غري��ب الق��راآن، وه��ذه الموؤلف��ات 

جميعه��ا ت��دور ح��ول معاني القراآن الكريم، وتف�س��ير األفاظه، و�س��رح 

غريبه، وهذه الموؤلفات اللغوية على تنوعها وتعددها تعد من اأوائل 

الموؤلفات المعجمية التي عنيت بلغة القراآن الكريم وتف�س��ير األفاظه 

واإي�س��اح معانيه.

وف��ي الع�س��ر الحدي��ث ظه��رت مجموع��ة م��ن المعاج��م العربي��ة 

ا ال�س��اهد القراآني في تف�س��ير مواده��ا المعجمية، ومن  اعتم��دت اأي�سً

مـعـجـمّيــات
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ــــاء بـيـــن هــــــارون والَبــكَّ

مـن عيـون التـراث

كت��اب �س��يبويه ل تخف��ى منزلته ال�س��امقة في الدر���س النحوي، فهو 

لعلو �س��اأنه قد �س��مي )قراآن النحو(، وهو �س��فٌر عظيٌم قمٌن بالدرا�س��ة 

والتحقي��ق، جدي��ر بالخدمة والعناية، ولقد ت�س��رف الباحث بخدمته 

اأول م��رة بدرا�س��ة منهج��ه ف��ي الترتيب، واليوم يخدم��ه  - باإيجاز- 

بدرا�س��ة نقدية موازنة بين تحقيقين له، الأول : تحقيق عبد ال�س��الم 

ه��ارون،  والآخ��ر: تحقيق محمد البكاء، وقبل الخو�س في الموازنة 

النقدي��ة، تح�س��ن التوطئ��ة بالتعري��ف بالموؤل��ف والمحققي��ن تعريف��ًا 

موجزاً.

1- التعريف:

1-1 - المؤلف:

ه��و عم��رو ب��ن عثم��ان ب��ن قنب��ر، ب�س��ري الن�س��اأة، فار�س��ي الأ�س��ل، 

توف��ي �س��نة )180ه���(، ُلّق��ب ب�س��يبويه، تتلم��ذ للخلي��ل )ت175ه���(، 

ويون���س )ت182ه�(، واأبي الخطاب الأخف���س )ت 177ه�(، وعي�سى 

بن عمر)ت149ه�(، وكان في ل�سانه حب�سة، وقلمه اأبلغ من ل�سانه.

1-2 - المحقق األول:

ه��و عب��د ال�س��الم محم��د ه��ارون، اأ�س��هر محقق��ي الت��راث العرب��ي في 

القرن الع�س��رين، ولد بالإ�س��كندرية، �سنة )1909م(، ثم ق�سى ثالثًا 

و�س��تين �س��نة في تحقيق كتب التراث، حتى توفي �س��نة )1988م(.

1-3 - المحقق اآلخر:

هوالأ�ستاذ الدكتور مح���مد كاظم البك���ّ���اء، المولود �سنة )1942م( 

بالع��راق، اأ�س��تاذ اللغ��ة العربي��ة واآدابه��ا بجامعت��ي الم�س��تن�سرية 

وبغداد.

2- منهج التحقيقين: 

2 - 1 - تحقيق هارون:

تتجل��ى للق��ارئ م��ن اأول مطالع��ة لكت��اب �س��يبويه ف��ي طبع��ة عب��د 

ال�س��الم ه��ارون، العناي��ُة الفائق��ة به��ذا الكت��اب، فق��د تح��رى ف��ي 

تحقيق��ه منهج��ا دقيقا؛ ولذلك جاء كثي��ر الإيجابيات، نادر الماآخذ:

2-1-1- اإليجابيات :

1(   اإخراج الكتاب تامًا ، دون نق�س اأو بتر اأو حذف.

2(   اإخراج الكتاب من�سقًا ومفهر�سًا.

3(   اإخراج الكتاب في مجلدات متقاربة الحجم .

4(   اإف��راده المجل��د الأخي��ر كله للفهار���س الفنية، التي بلغت خم�س��ة 

ع�سر فهر�سًا.

5(   اعتم��اده عل��ى اإح��دى ع�س��رة ن�س��خة بي��ن مخطوط��ات واأ�س��ول 

و�س��روح ومطبوع.

6(   مقابلته بين الن�سخ ، وفا�سل بينها .

7(   اعتم��اده ن�س��خة واح��دة جعله��ا ه��ي الأ�س��ل، وق��د يع��دل عنه��ا 

ويرج��ح م��ا ف��ي الن�س��خ الأخ��رى، كترجيح��ه للن�س��خة المطبوع��ة 

بباري���س ذات الرم��ز ط. وم��ن ترجيحات��ه ل��� ط. كل م��ا و�سع��ه بي��ن 

معقوفتي��ن.

8(   �سْبط الألفاظ الم�سكلة .

9(   تعليق��ه عل��ى الم�س��كل ف��ي المعن��ى، معتمداً على �س��رح الأخف���س 

)215ه�(، وال�سيرافي    

)368ه�(،  وال�سنتمري ) 476ه�(.

10(  تخريج ال�سعر و�سرح غام�سه. 

د. أحمد عبد اهلل املغربي 
دائرة الشؤون اإلسالمية بدبي
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7(  ذكر باأنه وقف على مخطوطات لم يقف عليها ال�سابقون. 

8(  رجع اإلى �ست ن�سخ من �سرح الكتاب .

9(  علق بن�سو�س من �سروح الكتاب. 

10(  علق على بع�س الم�سكالت .

11(  ذك��ر اأن��ه اأع��اد النظ��ر ف��ي موا�س��ع ال�ست�س��هاد م��ن �س��واهد 

الكت��اب ووق��ف عل��ى بع���س الأخط��اء ف��ي الكت��ب المعني��ة ب�س��رح 

ال�س��واهد، و�سححه��ا .

12(  عزا الآيات .

13(  ترجم لالأعالم .

14(  علق في الحا�سية على الموا�سع الم�سكلة في المعنى.

15(  خ��رج الأ�س��عار م��ن دواوينه��ا - اأو م��ن الم�س��ادر المعتم��دة- 

ال�ساهد. مبينا 

16(  رّقم الأبيات ترقيما ت�سل�سليا ، وهذا مما يح�سب له.

17(  عزا كل بيت اإلى بحره.

2-2-2- المآخذ: 

1(  اأن��ه با�س��تحداثه عناوي��ن جدي��دة لالأب��واب وم��ن َث��ّم اإبرازه��ا 

بالبن��ط الأ�س��ود، ُث��ّم دمج��ه عناوي��ن �س��يبويه بالمت��ن، اأدى ذلك اإلى 

التقلي��ل م��ن اأهمي��ة عناوي��ن �س��يبويه ، واإل��ى اإزاحته��ا ع��ن �س��دارة 

الباب.

2(  اأخ��رج طبعت��ه ف��ي مجل��دات متباين��ة الأحج��ام ب�س��ورة لفت��ة، 

فقد جاء اأحدها في ن�سف حجم نظيره، وعلى �س��بيل المثال ، ينظر 

المجل��دان الأول والثان��ي، حي��ث ج��اء الأول ف��ي )553 ( �سفح��ة ، 

وج��اء الثان��ي ف��ي )248 ( �سفح��ة، مم��ا جع��ل بي��ن المجلدي��ن بونًا 

�سا�س��عًا في الحجم.

11(  عزو الآيات القراآنية.

12(  ترجمته لجميع اأعالم الكتاب.

13(  فهر�سته للكتاب فهر�سة فنيه بلغت خم�سة ع�سر فهر�سا .

2-1- 2- المآخذ:

1(  ذك��ر اأن عمل��ه تمي��ز ب�سب��ط الن���س، غي��ر اأن ال�سبط وج��د قا�سراً 

عل��ى الم�س��كل فق��ط مما يع��د مخالفة ل�س��رطه، اإل في القراآن وال�س��عر 

فال�سبط كامل. 

2(  مقابلت��ه بي��ن الن�س��خ كان قا�سراً- في الغالب- على ن�س��ختين: 

الأ�سل وط. ونادراً ما ي�سير اإلى ب. و اأ.

3(  ل��م ي�س��ر ف��ي و�س��ف المخطوط��ات اإل��ى مخطوط��ة اأ. لكن��ه اأ�س��ار 

اإليه��ا ف��ي المقابل��ة بي��ن الن�س��خ! وقد يذه��ب الظن الح�س��ن بالمحقق 

اإل��ى اأن��ه يعني به��ا الأ�سل!

2-2- تحقيق البكاء:

اأول م��ا ي�س��تهلُّ ب��ه الباح��ث حديث��ه هن��ا: قيام��ه بمقابل��ة طبع��ة 

الب��كاء بطبع��ة ه��ارون �سفح��ة �سفح��ة، فوجده��ا طبع��ة ناق�س��ة، 

تنته��ي بنهاي��ة ب��اب الحكاي��ة، وذل��ك يقاب��ل 3/ 334، ف��ي طبع��ة 

ه��ارون، اأي بنق���س نح��و مجلد ون�سف، وذلك ي�س��اوي نحو )800( 

�سفح��ة))) . 

)١(  يذهب الباحث اإىل هذا القول اعتمادًا على اأمرين: 
اأ (  الواقع ، حيث ظهرت طبعة البكاء يف خم�سة اأجزاء ، تنتهي بنهاية باب احلكاية. 

ب (  ت�سريحه يف املقدمة )4/١(،  باأنه �سيخرج طبعته يف ق�سمني : الق�سم االأول الأبواب النحو 
يف اأربعة اأجزاء، والق�سم الثاين الأبواب ال�سرف واالأ�سوات يف ثالثة اأجزاء، اأي فاملجموع �سبعة 

اأجزاء، ولكن الطبعة املتداولة، ن�سرة موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، ودار الب�سري بعمان، ط١، ١425هـ 
املوافق 2004م، ظهرت يف اأربعة اأجزاء، واخلام�ص �سغري جدًا، اأفرده للفهار�ص، جاء يف )١53( 

�سفحة، فالطبعة احلالية امل�سار اإليها اآنفًا، هي - بح�سب ت�سريح املحقق - ناق�سة حتى تظهر 
الثالثة االأجزاء االأخرية، علمًا باأنه قد م�سى على ظهور الطبعة نحو �سبع ع�سرة �سنة.

3(  ومما يوؤخذ عليه اإ�سارته اإلى الترحم برمز )رح( . 

3 - الموازنة بين التحقيقين:

3-1-  موازنة سابقة:

�س��بقني اإل��ى الموازن��ة بي��ن هذي��ن التحقيقي��ن د. عبدالفت��اح حبيب، 

ف��ي بح��ث طوي��ل ن�س��ره بمجل��ة كلي��ة اللغ��ة العربي��ة بالزقازي��ق 

)2016م(، الع��دد )36(، وبمطالع��ة م��ا كتب��ه يتبي��ن اأم��ران: 

1(  اأن��ه ل��م يك��ن مو�سوعي��ًا ب�س��ورة تام��ة، واإنم��ا كان مي��اًل اإل��ى 

تحقيق البكاء ب�سورة وا�سحة تظهر في اأ�س��لوبه واألفاظه، فقد عبر 

ع��ن �س��هو ه��ارون بعب��ارات فيها �س��يء م��ن التهوي��ل، كقوله: �س��قط، 

وتحريف، واأّكد تهويله: اإبراز هذه العبارات ببنط اأ�سود، ثم و�سعها 

ف��ي اأرق��ام ت�سل�س��لية، في �س��كل عناوي��ن جانبية، وه��ذا يوحي بعدم 

المو�سوعي��ة التامة ف��ي الموازنة بي��ن التحقيقين. 

2(  ل��م ي�س��ر اإل��ى النق���س الكبير في طبعة الب��كاء، وهذا يوحي بعدم 

2-2-1- اإليجابيات:

1(  ا�س��تحدث عناوي��ن جدي��دة لالأب��واب م��ع الإبق��اء عل��ى عناوي��ن 

�سيبويه. 

2(  و�س��ع عناوي��ن جانبي��ة للفق��رات، وهذه ميزة اأهم من ال�س��ابقة؛ 

لأنه��ا اإ�ساف��ة جدي��دة، اأم��ا ال�س��ابقة ف��ال تخل��و م��ن �س��يء م��ن اإبعاد 

الق��ارئ ع��ن عناوين �س��يبويه الت��ي هي خا�سية تمي��ز كتابه.

3(  ومم��ا يح�س��ب ل��ه اأنه كان م�س��تقاًل في تحقيق��ه، بدليل مخالفته 

لبع���س ترجيح��ات ه��ارون، فمث��ال رجح ه��ارون رواية )ف��ر()))، في 

قول ال�ساعر :

َمن فر عن نيرانها ... فأنا ابُن قيٍس ال َبراُح

فخالفه ورجح رواية )�سد())).

ورج��ح ه��ارون ن�س��خة: » لأن��ه قبي��ح«)))، فخالف��ه الب��كاء ورج��ح 

ن�س��خة » لأن��ه يقب��ح«))).

4(  �سن��ع فهر�س��ا لمقابل��ة الكت��اب ب�س��رح اب��ن عقي��ل، وجعل��ه ف��ي 

عمودين : اليمين لأبواب األفية ابن مالك مرتبة، والي�س��ار جعل فيه 

اأرق��ام �سفح��ات ما يقابلها ف��ي الكتاب. 

5(  تن��اول ف��ي المقدم��ة الطبع��ات ال�س��ابقة للكتاب، ول�س��يما طبعة 

الم�ست�س��رق الفرن�س��ي درنب��رغ، وطبع��ة عبد ال�س��الم ه��ارون ، واأثنى 

عل��ى عملهما .

6(  �س��رح باأن��ه ل��م يغي��ر ف��ي ترتيب اأب��واب الكتاب، وق��د التزم بهذا 

ح�س��بما قوبلت طبعته بطبعة هارون.

)2(  الكتاب ، بتحقيق هارون ١/58.
)3(  الكتاب، بتحقيق البكاء 9٧/١.

)4(  الكتاب ، بتحقيق هارون ١22/2.
)5( الكتاب ، بتحقيق البكاء  2/22٧.
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التدب��ر، ب��ل وبالعجل��ة ف��ي الموازن��ة، والعجل��ة ت�س��فر ع��ن عم��ل غي��ر 

مكتمل. 

3-2- الموازنة الحالية:

3-2-1- موازنة بين التنسيقين: 

1(  ف��ي طبع��ة ه��ارون ج��اء توزي��ع الأج��زاء مقب��وًل، حي��ث اإن 

التف��اوت بي��ن الأج��زاء ل��م ي�سل اإلى حد اأن يكون اأح��د المجلدات في 

حج��م ن�س��ف نظي��ره، بينم��ا ج��اءت اأحج��ام المجل��دات عن��د الب��كاء 

متباين��ة ب�س��ورة وا�سح��ة ، فقد تفاوتت المجلدات اإلى حد اأن يكون 

اأحده��ا اأق��ل من ن�س��ف نظيره.

2(  ف��ي طبع��ة ه��ارون ج��اءت عناوي��ن الأب��واب الأ�سلي��ة ب��ارزة، 

بينم��ا ه��ي ف��ي طبع��ة الب��كاء مدمج��ة بالمت��ن بعي��دة عن ال�س��دارة. 

3-2-2- موازنة بين مقدمتي التحقيقين: 

جاء ق�س��م الدرا�س��ة في طبعة هارون اأو�س��ع من طبعة البكاء بكثير، 

بينما اأوجز البكاء ب�سورة لفتة.

-  المخطوط��ات الت��ي قابل عليها الب��كاء اأكثر من التي قابل عليها 

ه��ارون، ب��ل وق��ف على مخطوط��ات عراقية ويمنية، ل��م يقف عليها 

هارون، وهذا من مرجحات اإعادة التحقيق، اأما مخطوطات هارون 

، فه��ن خم���س م�سري��ات كله��ن، وبع�سه��ن غي��ر مكتمل، لكن��ه اعتمد 

عل��ى طبعتي باري���س وب��ولق، فاأعانه ذلك عل��ى الوثاقة من اإخراج 

ن���س اأقرب اإلى ال�س��ورة التي اأرادها الموؤلف.  

3-2-3- موازنة بين منهجي التحقيقين:

1(  الن���س ف��ي طبع��ة ه��ارون ج��اء تام��ًا، بينم��ا ج��اء ف��ي طبع��ة 

الب��كاء ناق�س��ًا. 

2(  كالهما قام ب�سبط الم�سكل.

3(  كالهم��ا �سب��ط ال�س��عر وخ��رج اأبيات��ه م��ن الدواوي��ن والم�س��ادر 

المعتم��دة، ب��ل انفرد البكاء بترقيم الأبيات ترقيما ت�سل�س��ليًا، وبعزو 

الأبي��ات اإل��ى بحوره��ا، وهذا النفراد  مما يح�س��ب له.

4(  كالهما �سبط الآيات القراآنية .

4 - الخاتمة:

      ي�سل الباحث بعد هذه الموازنة اإلى:

1(  اأن التحقيقين كليهما قد اعتنيا عناية كبرى بالكتاب.

2(  اأن طبعة هارون تامة، واأن طبعة البكاء ناق�سة.

3(  اأن التحقيقي��ن يكم��ل اأحدهم��ا الآخ��ر، فف��ي كل منهم��ا 

مالي�س في الآخر.

وبه��ذه  الكليم��ة،  ه��ذه  واإل��ى 

المخت�س��رة،  الخويتم��ة 

�س��رد  الباح��ث  ينه��ي 

هذه الموازن��ة النقدية، 
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إلى اللغة العربية
األم الـخــــالـــــدة

غَيـُد             واْمــَرِحــي  ِعْطرًا  الُحبِّ  مع  ِتيِهي 
ــــــــــــــِقَها            نُّ َتاأَ ِفي  ا  اأُمًّ ْبِع  الطَّ ِفي  اأَ�ْسَبْهِت 
ـــــــــــِك الأُمُّ ل َيْرَقـــــــى لها اأََحـــــــــٌد             لأنَّ
وعاطَفـــــــــــٍة              ِفْكٍر  ــْن  ِم كــان  ما  نــِت  واأ
َفُعـــــــــــــــُه   ْر اأَ ِلْلَعْلَياِء  الَفْخُر  ِلي  نــِت  واأ
تحِمـــــــــــــــــُلُه             ّر  ال�سِّ اأّي  ْنِت  اأَ َمْن  ْنــِت  واأَ
وعا�ِسِقــــها             ليلى  ُمــْذ  الُحّب  ــَة  دوح يا 
َعِتـــــــــــــــها        ِبَلْو َت�سُمو  ــٍة  ــَع ِب ا َر مْنذ  و
بها              الَجَماِل  �َسْمِع  في  التراتيُل  هــذي 
َرَجــٍز              وفي  َهــــــــْزٍج  في  ِلْلِغيــــــِد  ــِرقُّ  َت
َمَجاِهِلــــَها               ِفي  َتْحُدو  الِبيَد  وَتْقَطــــــُع 
دِمها    مــن  الغيُد  هــذي  الِبيِد  ْجـــَمـــُل  َواأَ
مب�سمها             كالياقـــــــــوت  الزند  ة  مبي�سّ
عا�سُفها              البيد  ّن  اأ اأحــ�ــســُب  كــنــُت  مــا 
ــَفــاِت بما              ــلــْت َيــَدُهــْم ُكـــلُّ الــ�ــسِّ قــد جــمَّ
لــغــــــــــــــــًة              اأبدعـوا  فل�سَت تْذكُر قوًما 
وِح خالـدًة             مبثوثًة في حنايا الـــــــــــــــــــرُّ
َمـٍد              اأَ ِمــــــــن  اُء  مَّ ال�سَّ الِهّمُة  بها  قامْت 
ـَقت اْلأْذواُق ِفي َفِمـــــــــــــــــــــــــــــَها              اأُمٌّ َتَعتَّ
َفَهْل             الَحكيِم  َي  اآ ــَوْت  َفــاحــَت ــَعــْت  َتــَو�ــسَّ
ُجَمٍل ِفي  ِبالَحْرِف  َفاْكَتَفْت  ْوَجـــْزْت  َواأَ

�َسُد َنى بها  الرَّ فـــــــــولِة اأن َي�سْ �َساأُن الطُّ
اْلَوَلـــــُد ِبَها  َي�ْسُمو  َما  ُمــوَمــِة  الأُ َح�ْسُب 
َيْحت�ِســــــــُد لِء  بــــالآ لــَيــّم  كــا ــِت  ــ ْنـ واأَ
ُد َتْبَتِر َهــــــــــــــاُت  الآ بــِه  خياٍل  وِمــن 

اأحــــــــــــــد   عـــــــــــّزه  في  يطــاولنا  فال 
الَغـِرُد  هذي العيوُن وهذا الجــــــــــدوُل 
َيـــــــــــــِرُد  ِنه  �ُسطاآ من  عر  ال�سِّ مع  ي�سعى 
في ِذْكـــــــر خاِلِقَهـــــــــا َت�ْســــــُدو وتجَتِهُد
ُد َمْفُتــــــــوٌل ِبه الَع�سُ ُموؤَنَُّق الِجيــــــــــــِد 
لِغَيُد ا ُلْطِفــــــــــَها  في  َلَتْح�َسُبَها  حتَّى 
الــَوَخــُد بها  ــِري  ــْغ ُي ميمونٍة  ــِن  ــْت َم ــي  ِف
ملتّفة القـــــــــــــــّد مم�سوق بها ج�ســـــــــــُد
ِقـُد عيـونهـــــــــــا كخيـــــــــــــوِل الَبـرِق تـتَّ
ــئـِــــــــــُد يــَتَّ و نًا  لحا اأ ِب  للُعـــــــْر ُقّ  يــر
اعتقدوا وما  اأّم  لغـــــــة  من  اأعطــــــــوه 
�َسـُد والرَّ الإيماُن  ملـــــــــوؤُها  حكيمـــــًة 
يعيـــــــــــا الزمــــــــــــاُن ول يعيا بها  ِرَفُد
ْحُب والولـــَــــــــــــُد ي�سدو زهيٌر بها وال�سَّ
ُمْنَعــِقُد لَخْلـــــــــــــــِق  ا ُن  ول�سا ْفَهَمْت  َفاأَ
َحـــُد اأَ َغــــــــــه  �سا ٌن  بيا ِن  البيا َق  ــْو َف
اَل َو)ِف( الَوْعَد الذي َتِعُد َكـ)ِق( الِخ�سَ

إبـداعـات شعريـة

د: محمد عدنان الخطيب
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َواْعَتَدَلْت            ْحِر  بال�سِّ َتَقْت  َفاْر َرْت  ــوَّ َو�ــسَ
َطاَقِتَها             َبْعـــــــــ�ُس  َكــِلــَمــاٍت،  َفــْت  ــرَّ َو�ــسَ
ُف في              ــوُّ ــ�ــسَ الــتَّ ــاَف  اإْن ط ــَتــْذَهــُل  َل حتَّى 
ًة               ُمْخـِلـــــ�سَ ِت  يــــــــــــا لآ ِبا ُر  َتَفجَّ مٌّ  اأُ
ِئِلــــــــــَها              ل�َسا لُح�سَنى  ا بها  تفي�ُس  مٌّ  اأُ
كذاَك كان رجاٌل اأخل�ســـــــــــــــــــــوا �َسَرفًا         
َرْت         َق�سُ َهْل  يِن  الدِّ َفْخَر  َقَباَوَة  ْل  َفا�ْساأَ
�ِسيَمُتَها    ــاُح  ــسَ ــ� ْف َوالإِ اللَّْفِظ  َخــُجــوَلــُة 
ِفَيٌة           ا �سَ ُع  لَيْنُبـــــــــــو ا ِمْثَلَما  عفيفُة 
مقتولٌة ِبَرِحيــــــــــــــِق الـِم�ْسِك، ِمْن َدِمَها         
َخَفَقْت          َما  الإِيماِن  ِبُذَرى  مربوطــــــــــٌة 
ُرِفَعْت          ْن  َفاإِ ِذْكــــــــــــــــٌر  َلَها  اأَْر�ٍس  ُكلِّ  ِفي 
وُكلُّ َقـْلٍب َلَها ُرْكــــــــــــــــٌن؛ لأنَّ بــِـــــــــــــــــَها         
ُهوُر َكَماء الَقْطر قـــــــــــْد �َسُرَفْت     ِهَي الطَّ
ْت َمَحا�ِسُنــــــــــــــــــــــــــــَها ِفي اآِي َخاِلِقَها           َتـمَّ
ُلَغًة            ِبـَها  اأَْوَحى  ــــــــــــــــَك قد  ُـّ ربـ ما دام 
ُلَغــــــــــــــــٌة ـــــــَها  اأنَّ ِة الـَمــْجِد اإلَّ  ِفي ُغرَّ

اأنَّـــها من غيِر ذاِت يــــــــــــــــــٍد            ما �َسابـََها 
اِحِبـــــــــــــــــــــــَها              ولم تكْن ِميَزٌة اأَ�ْسَمى ِل�سَ
َيْفِتُنــــــــــــــَها اْلَقْوِل  َذَوات  َفاِتَناٍت  ِمْن 
ُمِنَعْت ْن  اإِ اْلـِح�سِّ  ِبــَرِهــيــِف  ُخـــوَذٌة  َمـــاأْ

َلَحُدوا َمــْن    اْلَقْوِل  ِب�ِسْحِر  َيِهيَم  َل  َكْي 
َمُد ـــــــــــــــَراُء وَهــــــَذا اْلـَمْوِرُد ال�سَّ َهَذا الثَّ
اأرجاِئهـــــــــــــا َفَزَهْت َت�ْسُمـــــــــو وَتْنَفِرُد
َلــُد َو ــــــــَها  َعقَّ ْن  اأَ ــــــَها  ُيْنِق�سُ َفَلْي�َس 
ْقــــــــــَيا َوَيْبَتــــــِرُد َحـــــتَّى َلَيْنـــــــَعُم ِبال�سُّ
ــُدوا َخــَل ْن  اأ ــِوّي  ــْل الــُع ِلها  َف�سْ ــن  ِم فكان 
اأََحُد ناَلـَها  َهــــــــــــــْل  اأو  الَحفاَوُة  َعْنُه 
لَجَلُد ا �َسْمُتَها  َلِكْن  ْبــــــــــِع  الطَّ ِقيَقُة  َر
�َسَهُد نَّـَها  اأ ل  اإ ُرّ  ــدُّ لـ ا َلْفِظـــــــــــَها  في 
َغُد الرَّ الَكْوَثُر  وَهــَذا  الُعُطـــــوُر،  هِذي 
َبــــــــُد اْلأَ َلُه  ْحـَيا  اأَ َوَما  الُقـُلــــــوُب  ِبِه 

�َسَجــــــــــُدوا  اِحَها  اإِْف�سَ ِفي  اأَْكُبُر(  )اهلُل 
ُوِجـــــُدوا ُمْذ  اْلَخْلِق  ِلُكلِّ  ــِه  َل الإِ َوْحــَي 
ـــــَمُد ال�سَّ واأعلى مجَدها  بالـَمْكرمـــــاِت 
فلي�َس ُيعِوُزَهـــــــــــــا ِمْن َغْيِرِه َمــــــــــــــــــَدُد
َوَيــْنـَتقـِــــــــــُد َيْعُلـــــــــــــــو  َفَمْن  ِلْلَعاَلـيَن 
ِحُد َتتَّ و للُّْقَيا  ا في  ْلـَمْجِد  ا َعَلى  َتْعُلو 
ي�سَقى الَعِييُّ بـِـــــــــــــها َدْوًما ويــَْرَتِعـــــــــُد
ــــــــــُد ــَهــــــا في ُذَرى اْلَعْلَياِء َتْقَت�سِ اأَنَّ ِمْن 

ــُد  ــسُ � الأُ بها  َتـــــْهــوي  ـــــهــا  نَّ اأ َلـْحِظها  فــي 
ْلـَج�َســـــُد ا ِبـَها  ُخــوٌذ  َفــَمــاأْ َتـَجلَّْت  ْن  واإ

ُحــِجــَبــْت                                             اآلِئـــَهـــا  فــي  ْم�ُس  ال�سَّ ـــــَهــا  نَّ كــاأ
َتـْحر�ُسُها               ـــــــــــــاِق  الُع�سَّ اأعيُن  لها  قامْت 
ِبــَهـــــــــا                َتِلـيـــــــــَق  َكي  ِبـَبـَياٍن  واأَ�ْسَعَدْت 
َوِمْن َغِريِب َجِميــــــــــــــــــــِل اْلَقْوِل اأَنَّ َلَها               
َدتي               �سيِّ َحـــــــــقَّ  ْكــِفــي  لأَ ي  كفِّ ــَدْدُت  َمـ
َطَلًحا    ُم�سْ ِلْلِعْلم  َعْت  �سَ َو ــْن  َم خيَر  يا   
اْنَتَفَعْت               َهِل  َحى  اْلُف�سْ َتَرَك  ِلـَمْن  قوُلوا 
ْفِكيِر َواْخَتَلَطْت               �ُسلَّْت ِبِه ُلَغــــــــــــــــــُة التَّ
اأُمٌّ ِلَقــــــــــــــــــْوٍم اإَِذا َما اأَْقَبُلوا َرَفَعــــــــــْت               
َرِقـــــــــٌع               �َسانــَها  اأو  َلِكٌع  عاَفــــــــــــــها  ما 
ــًوى                ــٍر َقـــاَم ِفــيــِه َه ــُطــْه فــَمــْن يــ�ــســاِوي ِب
ــا                    ــَه ــُل ــاِث ــَم ـــ ُي ــٍة ِمـــن ُحــــــُروٍف ل  ــوَثـ ــُلـ ِبـ
َها                َد �َسيَّ ُء  َما لَع�سْ ا للَُّغــــــــــُة  ا ِهــَي  مٌّ  اأُ
ُيــَفــاِرُقــُه                    ل  َمْعًنى  ــْحــُو  الــنَّ �ساَغَها  قــد 
تْنــــِظُمـــــــــــَها                    فــيِه  ٍن  معــــا و نَّـها  كاأ
َجُمَلْت        ــْد  َق �ْسِم  ِبالرَّ ــَهــا  نَّ اأَ ُح�ْسِنَها  ــْن  ِم
ُمْتـَقَنٌة                    الَخــــــــــطِّ  بفنـــــوِن  فمحبوكٌة 
اأعِظْم بها لغًة في مهــــــــــــــــــــِدها َكُمَلْت              
ُنِكَثْت      قد  الَعوُد  كيَف  اِد  ال�سَّ قبلَة  يا 
ُيوِح�ُسِني                 اأ قوِمي  لــى  اإ الو�سوُل  كيف 
�سـَبًبا                  ـِبـــــــْع  نـتَّ َتَعالي  الـَم�ِسيُر  كـيـــــــَف 

َيـــِجـــــــــــــــُد بـَما  َيْغَنى  بـَها  َتَغنَّى  فَمْن 
ــُد ــوِن فــكــانــت عــيــَنــهــا الــَحــ�ــسَ ــعــي ــن ال م
والـَخَلُد الُخْلُد  َفــَطــاَب  الِجناِن  اأر�ــسُ 
ــا يئُد ــدراأُ الــبــلــوى وم ــ ــِل مــا ي ــ فــي الأه
َيــــــــــُد َلَديَّ  اأوفـــــــــْت  فَما  الوفاِء  من 
َر�َسُدوا ِلـَمْن  الـَمْعَنى  ــُرَف  ْحـ اأَ َقْت  َفتَّ َو
ْلـَبــــــــَلُد ا ِبِه  ا�ْسَتْغَنى  ِو  اأَ ُد  ْلِعَبا ا ِمْنُه 
ُيعَتَمـــُد ــُل  ــْه ــَج اْل ــَكــْيــَف  َف الأمــــوُر  بــه 
َبــِعــُدوا ــوا  ْنــِكــ�ــسُ اأُ ــا  َم َذا  واإ ِنـِهم  �َساأْ ِمــْن 
َطَهُد ُي�سْ ــْرِب  ــَغ ال بــَزيــِف  واأ�سحى  اإل 
ِلاْلأَْنِبَيــــــــــــــــــاِء ِبـَما اأُْعُطـــــوا وَما ُوِعـُدوا
ْو)َم�َسُد( اأَ اللَّْيِل  في  َحَطٌب  ِمَها  �ُسوؤْ في 
َتــــِلُد ِبـَمــا  بٌّ  َر �َســـــــَها  َقـدَّ َو ٌب  ُعـــــْر
�سـَـــــَدُد ــِه  ِبـ َفــــــــْهــٌم  ول  ــِويٌّ  �ــسَ ــُع  ــْب َط
ُعَقـــُد الــــَوَرى  ــاِت  ــيَّ ــَغ ُل ــٌد، وبــاقــي  ــْق ِع
ــُد ــٌت ول َحــَي ــ ــا اأَْمـ ــَه ــِم ــْيــ�ــَس ِفـــي َر�ــسْ ــَل َف
َتْنَعــــِقُد رِّ  ــدُّ ــ ال ــِم  ــْظ َن مــْثــل  ــا  ــُه حــروُف
�سُد ــَغــاِت فــتــاٌة مــهــُدَهــا الرَّ الــلُّ َهــْل فــي 
واْبَتعــــدوا القوُم  و�َسَطّ  الُعُهوُد  فينا 
والــــَوَلُد المكاُن وفــيه الأهــــــــــُل  هذا 
َنُد َوال�سَّ اْلأَْهــــُل  ــِت  ــاأَْن َف الــو�ــســوِل  ــى  اإل

إبـداعـات شعريـة

8283 يونيـو ٢٠٢١ م يونيـو ٢٠٢١ م 



��ْعر ونقل��ه ع��ن ال�ّس��عراء المتقّدمي��ن،  نعن��ي بالرواي��ة حْم��ل ال�سِّ
فالّرواي��ة ف��ي اأ�سله��ا اللَُّغ��ِوّي: حْم��ل الم��اء، قال اب��ن �ِس��يَده: الّراوية 
الم��زادة فيه��ا الم��اء، والّراوي��ة البعي��ر ال��ذي ي�س��تقى علي��ه، والّرج��ل 

الم�س��تقي اأي�س��ًا. كم��ا ورد ف��ي ل�س��ان الع��رب.
وهي في الم�سطلح الأدبي ما ينقله الّراوي من �س��عر غيره فين�س��ره 

على الَماَلإِ ويقدمه لمن يطلبه من مريدي ال�ّسعر وطالبيه.
��ْعُر العرب��ّي ف��ي ع�س��وره الأول��ى �س��فاهًا ع��ن طري��ق  وق��د ُنِق��َل ال�سِّ
ه��ذه الّرواي��ة جي��اًل بعد جي��ل حّتى و�سل اإلى ع�سر الّتدوين لي�س��تقّر 
اآمن��ًا ف��ي بط��ون الكتب ويحتّل �سدور المكتب��ة العربية الثرّية. ولعّل 
د الّرواي��ة ال�ّس��فوّية بحف��ظ ال�ّس��عر الجاهل��ّي راج��ع اإلى اأّن ال�ّس��عر  تف��رُّ
ف��ّن منط��وق يكم��ن الكثي��ر م��ن قيمت��ه الفنّية ف��ي اإيقاع��ه واإيحاءاته 
ية  وتّية المعّبرة عن تجربة �ساحبه النف�س��ّية وت�سكيالتها الِح�سِّ ال�سّ
م��ن ناحي��ة؛ واإل��ى ن��درة الكتاب��ة في ذل��ك الع�سر من ناحي��ة اأخرى، 
رغم ما ي�سّر عليه بع�س الباحثين )ك�ساحب كتاب م�سادر ال�ّسعر 
ن��ًا معروف��ًا م�س��تدلين  ��ْعر الجاهل��ّي كان مدوَّ الجاهل��ّي( م��ن اأّن ال�سِّ
ة المكتبة التي تركها النُّعمان بن المنذر في ق�سره،  على ذلك بق�سّ
وم��ا قي��ل م��ن كتاب��ة الق�سائ��د ال�س��بع الط��وال وتعليقها على اأ�س��تار 
الكعبة، واإر�س��ال بع�س ال�س��عراء كالنابغ��ة الذبياني ولقيط الإيادي 
ق�سائده��م مكتوب��ة ف��ي اأغرا���س معّينة. اإل اأننا نجن��ح اإلى قول ابن 
عراء: )فلما كثر الإ�سالم  �ساّلم الُجَمِحّي في كتابه طبقات ُفُحول ال�سُّ
عر فلم  وجاءت الفتوح واطماأّنت العرب بالأم�سار راجعوا رواية ال�سِّ
يوؤول��وا اإل��ى ديوان مدّون ول كتاب مكتوب فحفظوا اأقّل ذلك وذهب 
عليه��م من��ه كثي��ر(، وتحقي��ق الدكت��ور جواد عل��ي في الجزء التا�س��ع 
��ل ف��ي تاريخ العرب قبل الإ�س��الم« ال��ذي يف�سي به اإلى  م��ن »المف�سّ
الق��ول: )لي���س ف��ي ال�س��عر الجاهل��ي بي��ت واح��د ي�س��تطاع اأن يثب��ت 
اأن��ه كان مدّون��ًا ف��ي الجاهلي��ة، واأن رواة الجاهلي��ة وج��دوه مكتوبًا 
باأبجدّي��ة جاهلي��ة فنقل��وه عنه��ا(. وعل��ى ه��ذا ف��اإن رواي��ة ال�س��عر قد 
ترك��ت ال�سح��ف القليل��ة الت��ي حمل��ت بع���س الن�سو���س ومال��ت ف��ي 
��عراء وغيرهم  عمومه��ا اإل��ى النق��ل �س��فاهًا، يوؤي��د هذا ا�س��تخفاف ال�سُّ

بم��ن ينق��ل ع��ن المكتوب ل الم�س��موع كما في قول اأبي ُنَوا���س راثيًا 
خلف��ًا الأحمر:

ال َيِهُم الحاَء في القراءِة  ِبالـَحاء
ِ وال المــــــــهـــــا مـــــع األلــــــــــِف

وال ُيـــعـّمــي مـعـنـى الكــــــلم وال
ــِف يــكـــوُن إنـــشــاُدُه عـــن الصحُّ

وق��د ق�ّس��م الباحث��ون ال��رواة اإل��ى طبق��ات متع��ددة منها: طبق��ة رواة 
القبيل��ة وهم الذين يحفظون ما �س��ّجله ال�س��عراء م��ن اأمجاد قبائلهم 
ومفاخره��ا. وطبق��ة رواة ال�س��اعر َوُه��ْم جماع��ة ي�سحب��ون ال�س��عراء 
ويالزمونه��م فيحفظ��ون �س��عرهم ويروونه وين�س��دونه في المحافل. 
ومنه��ا اأي�س��ًا طبق��ة اأبن��اء ال�س��عراء الذي��ن كان��وا يهتم��ون برواي��ة 

اأ�س��عار اآبائه��م والحف��اظ عل��ى تراثه��م.
اأّم��ا الطبق��ة الأه��م والت��ي نري��د الحدي��ث عنه��ا فه��ي طبق��ة ال�س��عراء 
الرواة. فقد داأب ال�ساعر العربي في بداية حياته الأدبية على التزام 
�ساعر مبّرز ممن عرف في ع�سره ليتخذه اأ�ستاًذا وقدوًة ين�سج على 

اأمثلته ال�س��عرية وي�س��تقي من نَف�س��ه الفني ويتّبع نهجه الأدبي.
وتع��ّد ه��ذه المالزم��ة ظاه��رة فنية اتخذه��ا ال�س��اعر ال�ساعد لي�سقل 
موهبت��ه ويغن��ي تجربت��ه عل��ى ي��د �س��اعر متمّر���س ث��رّي التجرب��ة، 
عري���س الخب��رة، بل��غ م��ن الن�س��ج الفنّي م��ا يجعله مث��اًل يقتدى به.
ترجم��ت  الت��ي  الكب��رى  الأدبي��ة  المو�س��وعات  اأوردت  وق��د  ه��ذا 
ل�س��عرائنا ككت��ب الطبق��ات واأغان��ي اأب��ي الفرج معلوم��ات وافية عن 
ه��ذه الظاه��رة واأ�سحابه��ا، ابت��داًء من ع�س��ور ال�س��عراء الأوائل، فقد 
ذك��روا اأّن ام��راأ القي���س كان راوي��ًة لخال��ه المهله��ل ال�س��اعر، واأّن 
ِب ْبِن َعَل���س. كما ذكروا �سل�سلة مهمة من  الأع�س��ى كان راويًة  ِلْلُم�َس��يَّ
ال�س��عراء الذي��ن روى متاأخره��م ع��ن متقّدمه��م حّت��ى �س��كلوا مدر�س��ة 
�س��عرّية وا�سح��ة المعال��م قريب��ة الخ�سائ�س الفنية، تبداأ باأو���س بن 
حجر وراويته زهير بن اأبي �سلمى �ساحب المعّلقة ال�سهيرة، وروى 
عن زهير ابنه كعب بن زهير �ساحب ق�سيدة البردة »بانت �سعاد«، 
وكذل��ك روى ع��ن زهي��ر ال�س��اعر المخ�س��رم الحطيئ��ة. ث��م كان ه��ذا 

يف األدب والّنقد
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د. أحـمـد الذهـب

8485 يونيـو ٢٠٢١ م يونيـو ٢٠٢١ م 



اأ�س��تاذاً لُهْدَب��ة ب��ن َخ�س��َرم ال�س��اعر، ال��ذي روى عن��ه جميل ب��ن َمْعَمر 
الُع��ْذِرّي، وكان اآخ��ر ه��ذه ال�سل�س��ة كثي��ر �ساح��ب عّزة.

واإذا تابعن��ا ه��ذا الكت��اب فاإنن��ا نتنق��ل ب�س��هولة بي��ن تل��ك ال�سال�س��ل 
��َي ال�س��اعر  اأو الثنائي��ات ال�س��عرية عل��ى اأق��ّل تقدي��ر، ف��ال ب��ّد اأن  َيْق�سِ
النا�س��ئ ردح��ًا م��ن الزم��ان - واإن ق�س��ر - م��ع �س��اعر كبي��ر ليتعّل��م 
عل��ى يدي��ه وي�س��حذ بخبرت��ه موهبت��ه وفّن��ه. فمم��ا نج��ده ف��ي كت��اب 
الأغان��ي - تمّث��اًل ل ح�س��راً-  م��ا نق��ل ع��ن اأ�س��عب ال�س��اعر المدن��ي، 
قال اأبو الفرج: قدم جرير المدينة فاجتمع اإليه النا���س ي�ستن�س��دونه 
وي�س��األونه عن �س��عره وياأخذون عنه وين�سرفون، ولزمه اأ�س��عب من 
بينه��م ول��م يفارق��ه، فق��ال ل��ه جري��ر: اأراك اأطولهم جلو�س��ًا واأكثرهم 
�س��وؤاًل، فق��ال ل��ه: يا اأبا حرزة اأن��ا واهلل اأنفعهم لك، قال: وكيف ذلك؟ 
قال: اأنا اآخذ �س��عرك فاأح�ّس��نه واأجّوده، قال كيف تح�ّس��نه وتجّوده؟ 
فاندف��ع فغّن��اه فط��رب جري��ر وبكى وجع��ل يزحف اإليه وقال: اأ�س��هد 

اأن��ك تج��ّوده وتح�ّس��نه فاأعطاه من �س��عره ما اأراد.   
كم��ا ينق��ل الأغان��ي ق�س��ة طريف��ة ع��ن لق��اء البحت��ري باأ�س��تاذه اأبي 

تّم��ام حين اأن�س��د الأول ق�سيدته:
أأفاق صبٌّ من هوًى فأفيقا

ق��ال البحت��ري: دعان��ي اأب��و تّم��ام و�سمن��ي اإلي��ه وعانقن��ي واأقب��ل 
يقر�سن��ي ولزمت��ه بع��د ذل��ك واأخ��ذت عن��ه واقتدي��ت ب��ه. كم��ا اأّن ابن 
جّن��ي وه��و �س��اعر اأي�س��ًا اإل اأن علم��ه الح��اذق باللغ��ة واآث��اره فيه��ا 
غلبت على �س��عره كان راويًة للمتنبي، وقد قيل اإن المتنبي كان اإذا 
�س��ئل عن �س��عره يقول: ا�س��األوا هذا الأعور فهو اأعرف مني ب�س��عري.    
هذه بع�س التراجم مما ي�س��عه الحديث هنا، ول �س��ّك في اأّن لل�س��اعر 
الراوي��ة تاأثي��راً عل��ى اأ�س��تاذه كم��ا كان لالأ�س��تاذ اأثر ف��ي راويته، من 
خ��الل المناق�س��ات والمح��اورات النقدي��ة التي كانت تج��ري بينهما 
مما عر�سته ذخائر الأدب العربي الزاخرة في تراثنا العربي، مثلما 

كانت اآثار الأ�س��تاذ وا�سحة في اإبداع راويته.                    

يف األدب والّنقد
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وقـفـات بـالغّيـة

تن��اول البالغي��ون ظاه��رة الت�س��بيه ف��ي اللغ��ة عل��ى م��ا ه��و معل��وم 
ف��ي مدوناته��م قديمه��ا وحديثه��ا، وعل��ى ظاه��ر م��ا تجلت له��م مما 
اأعطته��م ظواه��ر العب��ارات اللغوي��ة عل��ى اختالفه��ا، فعرف��ت اأركانه 
واأدوات��ه و�س��وره، و�سرب��ت له الأمثل��ة على تنوعه��ا وثرائها، لكننا 
�س��نتوقف عند هذه الظاهرة من باب غير بابها البالغي ، واإن كان 
�س��يعود علي��ه بالث��راء كما �س��نرى ذلك اإن �س��اء اهلل، وذل��ك من خالل 

محاول��ة رد ب��اب الت�س��بيه اإلى اأ�سل��ه المعرفي.
��ا ف��ي معرف��ة اأخ��رى وب��اب اآخ��ر  تقت�س��ي ه��ذه المحاول��ة  خو�سً
م��ن اأب��واب العل��م لأن الحكم��ة تقت�سي معرفة الحقائ��ق والأمور من 
حي��ث اأ�س��رارها ومعناه��ا، والأم��ور ف��ي حقائ��ق الوج��ود ق��د ترتب��ت 
عل��ى ظاه��ر وباط��ن وعل��ل ومعلولت وجم��ع وتف�سيل، فث��م حقائق 
مف��ردات وث��م حقائ��ق جامع��ات، م��ن هن��ا تاأت��ي م�س��روعية ال�س��وؤال 
ع��ن الت�س��بيه الأكب��ر ال��ذي يعق��ل في��ه ه��ذا الت�س��بيه الأ�سغ��ر اإن جاز 
لنا التعبير بذلك، وبالإجابة عن هذا ال�س��وؤال تكون حقيقة الت�س��بيه 
البالغ��ي ق��د اكتمل��ت ف��ي عي��ن الرائ��ي له��ا، وهذا ه��و المق�س��ود برد 
ه��ذه الظاه��رة اإلى اأ�سلها المعرف��ي الذي يوؤول بدوره اإلى الثراء في 

معرفتها.
1-�س��نجد ف��ي اأروق��ة الت�سوف حديًث��ا مف�ساًل وعناي��ة كبرى حول 
عالم اأطلقوا عليه: عالم الخيال، اأو عالم البرزخ والمثال. هذا العالم 
ل��م تك��ن العناي��ة به اأم��ًرا يتعلق بغير هموم طريقه��م اإلى اهلل تعالى، 
فاب��ن عرب��ي مث��اًل، وه��و ال��ذي نعتم��د ن�سو�س��ه ف��ي هذا ال�س��ياق، ل 
ى  يعت��د بعل��م الع��ارف اإن ل��م يك��ن متمكًن��ا من معرف��ة الخي��ال؛ اإذ اأنَّ
له التحفظ من ال�س��يطان الذي مكنه اهلل من ح�سرة الخيال اإذا األقى 

له فيها ما لي���س بحق، اأو دل���س عليه في م�س��اهداته وتجلياته؟.
باأن��ه »ح�س��رة م�س��تقلة وجودي��ة  الخي��ال  اب��ن عرب��ي   يع��رف 
�سحيح��ة«، اأو ح�س��رة علمية معقولة. اأما جانب معقوليتها المجرد 
فذل��ك اأن��ه لي���س له��ا ذات قائم��ة، واأم��ا جان��ب وجوده��ا فمعن��اه اأن 
الخي��ال ه��و عي��ن المتخيالت والب��رزخ هو عين ال�س��ور البرزخيات، 
كما نعقل ح�سرة الح�س مثاًل مجردة عن الوجود، لكن المح�سو�سات 

موجودة ذات اأعيان وجودية، فنحن ندرك ال�سور الخيالية اإذن من 
ح�س��رة الخيال اأعياًن��ا وجودية.

وحقيق��ة ال�س��تقالل ف��ي ح�س��رة الخي��ال تفه��م م��ن معنى تو�س��طها 
وانفراده��ا بال�س��تقالل بي��ن ح�سرتين اأو رتبتي��ن؛ ح�سرة المعاني 
وح�س��رة الح���س، اأو عال��م المعان��ي وعال��م المح�سو�س��ات، وتو�س��ط 
الحقيق��ة البرزخي��ة اأو الخيالي��ة بينهم��ا يعن��ي اأنها تجم��ع اأو�ساف 
م��ا تو�س��طت بينهم��ا، وهذه ه��ي دللة الب��رزخ عموًما، اأًي��ا ما كانت 
العوالم التي يتو�س��طها، فالنخلة مثاًل مخلوق برزخي يتو�س��ط عالم 
الحي��وان وعال��م النبات لجمعها بين �سفات كل منهما، كذلك الأمر 
ف��ي عال��م الخي��ال، يتو�س��ط عال��م المعان��ي المج��ردة الت��ي ل تتقي��د 
بال�س��ور وعال��م الح���س ال��ذي ل يعق��ل دون �س��ورة، فيك��ون عال��م 
الب��رزخ اأو الخي��ال م��ن اأه��م �سفات��ه »اإن��زال المعن��ى الروحان��ي اإلى 
المح�سو���س ف��ي العي��ان«، فيكون حاكًما على المعان��ي األ تعقل في 
ح�سرته دون اأن تكون مك�سوة ب�سورة الح�س كالعلم في الروؤيا في 
�س��ورة اللب��ن، وكجبري��ل عليه ال�س��الم ف��ي �سورة اأعراب��ي اأو دحية، 
اأي في �سورة ح�س��ية تدرك بالب�سر المح�سو���س اأو بالح�س الم�سترك 
ا يحكم  ف��ي عال��م الروؤي��ا الذي يطلع عليه عامة النا���س وكذل��ك اأي�سً
الخي��ال عل��ى الح���س فيجع��ل ل��ه حك��م العال��م اللطي��ف، وم��ن هن��ا 
َتَتَرْوَح��ُن بع�س الأج�س��ام الكثيفية كم��ا نقل عن ق�سيب البان مثاًل، 

فيك��ون الخي��ال بذل��ك حاكًما عل��ى ح�سرتي الح���س والمعنى.
غاي��ة الأم��ر، اأن الحقائ��ق ل تقب��ل الدخ��ول ف��ي ح�س��رة الخي��ال م��ن 
اأي ح�سرة كانت دون �سورة تتقيد بها، هذه ال�سورة تجمع حقائق 
الح���س والمعن��ى كم��ا �س��بقت الإ�س��ارة  اإل��ى ذل��ك، وم��ن ث��م تع��ددت 
الت�س��ميات عل��ى ه��ذه الح�س��رة اأو ه��ذا العال��م، فه��و عال��م الخي��ال، 
وعال��م الب��رزخ والمث��ال، وه��و عال��م الجب��روت ومجم��ع البحري��ن 
لمعن��ى التو�س��ط ال��ذي ذكرن��اه، وه��و ح�س��رة الت�ساه��ي الخيال��ي 
وعال��م التمثي��ل وح�س��رة النفع��ال الممثل لدخ��ول المعاني فيه في 
�س��ور بينه��ا وبي��ن هذه ال�سور منا�س��بة اأو جامع لل�س��به كالعلم في 
�س��ورة اللب��ن، فكان الأول غذاء الأرواح وكان الآخر غذاء الأ�س��باح. 

األصل المعرفي للتشبيه
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وقـفـات بـالغّيـة

 وب��دون ه��ذا البي��ان ُيع��د ه��ذا الن��وع من الت�س��بيه خفي��ا؛ اإذ لم تظهر 
علي��ه �سنع��ة الت�س��بيه، لك��ن معقولي��ة الت�س��بيه متحققة في��ه على ما 
�س��بق بيان��ه، ب��ل كان الت�س��بيه فيه اأق��وى وجوًدا؛ اإذ كان الم�س��به به 
اأو الت�س��بيه نف�س��ه يمث��ل �س��ورة وجودية مخلوقة فيراه��ا الناظرون 
بعين الح�س، فهي هنا مثال للخيال المنف�سل على ما �سبق تقريره.
2-3 ورد ف��ي نف���س الحدي��ث ال�س��ريف ف��ي قول��ه: »اعب��د اهلل كاأن��ك 
ت��راه«، وفي��ه يذك��ر اب��ن عرب��ي اأن��ه ي�س��ير اإل��ى مقامي��ن لالإح�س��ان، 
وكالهم��ا من��وط ب��ه الروؤي��ة، اأم��ا الإح�س��ان الأول فالإ�س��ارة في��ه 
�سمني��ة م��ن قول��ه: »ف��اإن لم تكن تراه«، اأي اأن هن��اك من يراه، وهذا 
مقام ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم وورثته، وقد ثبت هذا المعنى 
باأحادي��ث اأخ��رى مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل في قبلة الم�سلي« وقوله: 

»وجعل��ت ُق��رَّة عيني ف��ي ال�سالة« .
واأم��ا الإح�س��ان الآخ��ر فه��و دون الأول؛ و�ساحب��ه ه��و المخاط��ب 
بقوله: »اعبد اهلل كاأنك تراه« فاأمره بت�سوره في الخيال؛ اأي يخيله 
وُيح�س��ره ف��ي خيال��ه عل��ى قدر علمه ب��ه فيكون مح�س��وًرا له»، وقد 
جاءت عبارة ال�سرع تجرى بهذا التكليف ات�ساًقا مع حقيقة الإن�سان 
الت��ي خلقه��ا اهلل في��ه والت��ي من �س��اأنها التخيل، فما ا�س��تع�سى على 
هذه القوة المتخيلة �سيء من عالم المعاني والأرواح حتى بلغ بها 
الأوج اأو بلغ��ت به��ا الق��وة اأن تكث��ف اعتقادها في الحق فت�س��هد هذا 
العتق��اد ف��ي �س��ورة تك��ون ه��ي متعل��ق الروؤية الإح�س��انية الم�س��ار 
اإليه��ا ف��ي ه��ذا الحديث،«ف��اإن الإح�س��ان عي��ان، وف��ي منزل��ة كاأن��ه 
عي��ان، وه��و اإن��زال المعن��ى الروحان��ي اإل��ى المح�سو���س ف��ي العيان، 
ولي���س اإل الخيال الحاكم بالوجوب والوجود في الممكن والمحال.

واإجم��اًل، ف��اإن المنزل��ة العياني��ة ف��ي الرتبتي��ن الإح�س��انيتين ق��د 
ارتقت بالت�سبيه اإلى اأوج الحقيقة، بل هو عين الحقيقة، لأنه �سهود 

المعان��ي مرئية مقي��دة بالب�سر.
واإذا كان  ه��ذا المث��ال لي���س مندرًج��ا ف��ي ظاه��ره في باب  الت�س��بيه 
، ف��اإن حقيق��ة الت�س��بيه متحقق��ة في��ه، اإذ اإنن��ا بي��ن طرفين: »م�س��به« 
وهو لفظ الجاللة: اعبد »اهلل«، و»م�سبه به« وهو ال�سورة التي كانت 

فعال��م الخي��ال اإذن وج��ود محق��ق، تتو�س��ط حقائق��ه حقائ��ق عال��م 
الح���س وعال��م المعن��ى. وهو وج��ود يفعل فعل الت�س��بيه؛ لذا كان من 
اأ�س��مائه: ح�س��رة التمثي��ل على ما �س��بق تقريره، اأو ح�سرة الت�س��بيه، 
فالت�س��بيه هن��ا اأو التمثي��ل �سار خلًق��ا وجودًيا، ولم يكن مجرد فعل 
ة بالغية غاي��ة وجودها حروف الرقم، بل هو  ُلغ��وّي اأو �سنع��ة ُلغويَّ
عال��م مخل��وق اكت�س��ت في��ه المعان��ي �س��وًرا ح�س��ية عل��ى اأ�سا���س من 
المنا�س��بة الرابط��ة بي��ن المعن��ى وال�س��ورة اأو-بتعبي��ر اآخ��ر- عل��ى 

اأ�سا���س من وجه ال�س��به.
يق��ول اب��ن عرب��ي تاأكي��ًدا له��ذا المعنى في �س��ياق الحديث ع��ن اأقالم 
المح��و والإثب��ات اأن »لقل��وب الأولي��اء م��ن طري��ق الك�س��ف الإله��ي 
الحقيق��ي ف��ي التمثي��ل م��ن ه��ذه الأق��الم ك�س��ف �سحي��ح كم��ا مثل��ت 
الجن��ة لر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف��ي عر���س الحائ��ط، واإنم��ا قلن��ا اإن ذل��ك 
الممث��ل حقيق��ة م��ع كون��ه ممث��اًل لق��ول ر�س��ول اهلل  �سل��ى اهلل علي��ه 
و�س��لم: »اأراأيتمون��ي حي��ن تقّدم��ت اأردُت اأن اأقط��ف منه��ا قطًف��ا ل��و 

اأخرجت��ه لأكلت��م من��ه م��ا بقي��ت الدني��ا...«.
 2-  يق��ّرر اب��ن عربي �سورتين لالطالع على هذا العالم الوجودي، 
عال��م التمثي��ل وعالم الخي��ال، اأما ال�سورة الأولى في�س��ميها الخيال 

المت�سل، واأما ال�سورة الثانية في�سميها الخيال المنف�سل.
��ل وتعلق��ه  فالخي��ال المت�س��ل �س��مي بذل��ك لت�سال��ه ب��ذات المتخِيّ
بقوة مخلوقة في اأول دماغه ت�سمى القوة المتخيلة، ويكون الفارق 
بي��ن هاتي��ن ال�سورتين اأن الخيال المت�سل تذه��ب ال�سور المتخيلة 

في��ه بذه��اب المتخيل والرائي لها خالًف��ا للمنف�سل.
ث��م اإن الخي��ال المت�س��ل كذل��ك عل��ى نوعي��ن؛ ن��وع يك��ون ع��ن تخي��ل 
ا الذي ل عن تخيل فهو الذي يطلع عليه  ونوع اآخر ل عن تخيل، فاأمَّ
عموم النا�س في النوم فيرون الحقائق ممثلة اأو الح�س ملطًفا، واأما 
الذي عن تخيل واإرادة من �ساحبه )الرائي( فمثاله ما ورد به الأمر 
ال�س��رعي في الحديث ال�س��ريف: )اعبد اهلل كاأنك تراه(، وهو ما ياأتي 
في��ه التف�سي��ل لحًق��ا. وكال النوعي��ن م��ن الخي��ال المت�س��ل يذه��ب 
بذه��اب المتخي��ل، بمعن��ى يقظ��ة الرائ��ي ف��ي الن��وع الأول، وخ��روج 

من��اط الروؤي��ة ، �س��واء اأكان الرائ��ي ف��ي  مرتب��ة الإح�س��ان الأول اأو 
الثان��ي والت��ي تتمثل في ه��اء ال�سمير من قوله »تراه« لأنها متعلق 
الروؤي��ة ،  ف��كاأن اله��اء راجع��ة اإلى لف��ظ الجاللة ولك��ن بدللة �سورة 
العتقاد فيه اأو �سورة المثل التي تظهر للرائي في مرتبة الإح�سان.

وه��ذا المث��ال يج��رى عل��ى ن�س��ق �س��ابقه؛ اإذ لدين��ا وع��ي بمعقولي��ة 
الف�س��ل الدلل��ي بين هاء ال�سمير من قوله تراه، وبين لفظ الجاللة؛ 
لأن العق��ل والنق��ل يوؤك��دان ع��دم الإحاط��ة العلمي��ة ب��اهلل تعال��ى، 
والروؤي��ة م��ن تعلق��ات العل��م، فعل��ى ه��ذا تمتن��ع الروؤي��ة، ولك��ن اللفظ 
ال�س��رعي ورد به��ا، فيك��ون المعن��ى الجام��ع لإثب��ات الروؤي��ة َوَنْف��ُي 
الروؤي��ة الت��ي ه��ي م��ن مقت�سي��ات العل��م: ه��و روؤي��ة �س��ورة العتقاد 

عل��ى م��ا �س��بق تقريره.
3-3 ومث��ال اآخ��ر لنف���س الت�س��بيه ال��ذي نق�س��ده ورد ف��ي الحدي��ث 
َي اهلل عنه-، فقد ورد اأن النبي  ال�س��ريف من�س��وًبا اإلى حارثة - َر�سِ
 ِ ِمًنا ِباهللَّ َبْحُت ُموؤْ َبْحَت َيا َحاِرُث؟« َقاَل: اأَ�سْ ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »َكْيَف اأَ�سْ
نَّ ِلُكلِّ َقْوٍل َحِقيَقًة، َفَما َحِقيَقُة َقْوِلَك؟«  ��ا، َق��اَل: »اْنُظْر َما َتُقوُل، اإِ َحقًّ
�ْس��َهْرُت ِلَيِل��ي َلْيِلي  ْنَي��ا، َفاأَ ِ، َعَزَف��ْت َنْف�ِس��ي َع��ِن الدُّ َق��اَل: َي��ا َر�ُس��وَل اهللَّ
��ي اأَْنُظ��ُر اإَِل��ى  ��ي َب��اِرًزا، اأَْو َكاأَنِّ ��ي ِبَعْر���ِس َربِّ ُت َنَه��اِري، َوَكاأَنِّ ، َواأَْظَم��اأْ
اِر َكْيَف  ْنُظُر اإَِلى اأَْه��ِل النَّ ��ِة َكْي��َف َيَتَزاَوُروَن ِفيَه��ا، َوَكاأَنِّي اأَ اأَْه��ِل اْلَجنَّ
ُ اْلإِيَماَن ِفي َقْلِبِه«   َر اهللَّ ْرَت َفاْلَزْم، َعْبٌد َنوَّ َيَتَعاَوْوَن ِفيَها، َقاَل: »اأَْب�سَ
]تعظي��م ق��در ال�س��الة، لمحم��د ب��ن ن�سر ب��ن الحج��اج الَم��ْرَوِزي )ت: 
294ه�(، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط/1، 1406ه�، 359/1[ 
��َي اهلل عن��ه- ال��ذي يكرر فيه قول��ه »كاأني«  فق��ول ال�سحاب��ي - َر�سِ
ه��و م��ا ن�ست�س��هد ب��ه هن��ا على رتبة اأه��ل الروؤي��ة الإح�س��انية؛ لتقرير 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: اأب�سرت، ثم لرتبة ال�سحابي نف�س��ه التي تقت�سي 
ه��ذا المق��ام م��ن الإح�س��ان، فال�س��ور الت��ي عدده��ا بقول��ه ه��ي اإذن 
تجلي��ات م��ا ذك��ر ف��ي ح�س��رة الخي��ال التي �س��بق الحديث عنه��ا، اأي 
اأنه��ا تج��رى عل��ى ن�س��ق الت�س��بيه ال��ذي �س��قناه فيم��ا �س��بق، ومو�سع 
ال�س��اهد ه��و الجم��ل المتك��ررة م��ن ق��ول ال�سحاب��ي الجلي��ل: »كاأن��ي 

اأَْنُظُر«.

�ساحب ال�س��هود عن �س��هوده في النوع الثاني.
ومث��ال الخي��ال المنف�س��ل م��ا وردت ب��ه الكثي��ر م��ن الأخب��ار ع��ن 
ت�س��كل الأرواح النوري��ة )المالئك��ة( والناري��ة )الج��ن( ف��ي ال�س��ور 
م��ن خ��ارج ذات الرائ��ي، وع��دم ارتباط ه��ذه ال�س��ورة المتخيلة لدى 
الإن�سان، فال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم قد راأوا جبريل عليه ال�سالم 
متمث��اًل ف��ي �سورة اأعراب��ي مرة، وفي �سورة دحي��ة الكلبي -ر�سي 
اهلل عن��ه- م��رة، فمث��ل هذه المجال���س الت��ي تمثل فيها ل��و فر�س اأن 
اأح��ًدا م��ن المجل���س ان�سرف عنه اأو غ��اب لم تذهب ال�سورة اأو تفنى، 

وه��ذا ه��و معن��ى انف�سالها وعدم تقيده��ا بالرائي.
3- بق��ي بع��د بي��ان ه��ذه اللمح��ة المخت�س��رة ع��ن حقيق��ة الخي��ال 
النظ��ر ف��ي الت�س��بيه ال��ذي نق�س��ده، و�س��نورد اأمثل��ة يتحق��ق فيها هذا 
المعنى الوجودي المخلوق له، واإن كانت ال�سنعة اللغوية من حيث 
الظاهر عادة ل تجري وفق ال�سور التي اأقرها البالغيون للت�س��بيه:
1-3 م��ن اأو�س��ح الأمثل��ة عل��ى ذلك ما ورد في حدي��ث جبريل عليه 
ال�س��الم ال��ذي �س��بقت الإ�س��ارة اإلي��ه ع��ن ق��ول النب��ي  �سل��ى اهلل عليه 
و�س��لم لعم��ر ب��ن الخط��اب -ر�س��ى اهلل عن��ه- راوي الحدي��ث: »فاإن��ه 
جبري��ل اأتاك��م يعلمك��م دينك��م«، وذل��ك اأن ه��اء ال�سمي��ر ف��ي قول��ه 
»فاإن��ه« ت�س��ير اإل��ى ال�سورة الت��ي راآها ال�سحابة ر�س��وان اهلل عليهم 
ووق��ع به��ا الو�سف في الحديث ال�س��ريف »اإذ طلع علينا رجل �س��ديد 
بيا���س الثي��اب...«، وه��ى؛ اأي ال�س��ورة �سورة ِمْثل ظه��ر بها جبريل 
علي��ه ال�س��الم م��ن حقيق��ة الح�س��رة الوجودي��ة الت��ي �س��بق التف�سي��ل 
فيه��ا ، وم��ن ث��م ف��اإن ه��اء ال�سمي��ر تمث��ل رك��ن  الم�س��به ب��ه وقول��ه 

»جبري��ل« يمث��ل الرك��ن الآخر وهو الم�س��به.
ويع��د ه��ذا المث��ال، وما يجري على ن�س��قه، مث��اًل بيًِّنا على الت�س��بيه 
الوج��ودي المخل��وق؛ لأن لدين��ا وعيا بمعقولية الف�سل بين الم�س��به 
والم�س��به ب��ه، ه��ذا الوع��ي جعلن��ا نع��ود به��اء ال�سمي��ر ل اإل��ى ذات 
جبري��ل علي��ه ال�س��الم، ولكن اإلى �س��ورة المثل التي ظه��ر بها، فكاأن 
فارق��ا دللًي��ا قد �سار بين دلل��ة الهاء ودللة جبريل جعل »الهاء« 

ه��ي الم�س��به به و»جبريل« هو الم�س��به.
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وقـفـات بـالغّيـة

  ف��اإذا كان متعل��ق النظ��ر ف��ي الجم��ل المتك��ررة ه��ي �س��ور ممثل��ة 
وجودي��ة ف��ي عال��م المث��ل افتر�سن��ا ف��ي قول��ه: »اأنظ��ر عر���س رب��ي 
بارًزا« جملة :»في نف�س الأمر«، وافتر�سنا في جملتي: »كاأني اأنظر 
اإل��ى اأه��ل الجنة واأه��ل النار« قوله: »الذي لم يتعلق به علم المخلوق 
بع��د« وكان��ت »كاأن« ه��ي الت��ي اأعطت معقولية الف��ارق الدللي بين 
الم�س��تويين الوجوديي��ن: الأ�س��ل والمث��ل؛ الأ�س��ل وهو الم�س��به هنا، 
وهو متعلق القول المفتر�س: »في نف���س الأمر«، اأو »الذي لم يتعلق 
ب��ه عل��م المخل��وق بع��د«، والمث��ل، وهو الم�س��به ب��ه هنا، وه��و الجمل 
��ي، وم��ا ذك��ره اب��ن عرب��ي ف��ي دلل��ة »كاأن«  الواقع��ة بع��د قول��ه: َكاأَنِّ
��ا »بقول��ه: لأن ي��وم القيام��ة م��ا وق��ع ح�ًس��ا ولكن وق��ع في حقه  اأي�سً
ممث��اًل، فاأدرك��ه في التمثيل كالواقع في الح���س، فاأثب��ت الروؤية في 

عال��م م��ا« يوؤكد م��ا ذكرناه .
غاي��ة الأم��ر اأن م��ا ي�س��دق ف��ي ه��ذا المث��ال ه��و م��ا �س��دق فيم��ا 
قبل��ه م��ن حقيق��ة ال�س��ور المرئي��ات اأنه��ا �س��ور ممثل��ة وجودي��ة، 
واإن كان��ت ف��ي ظاهره��ا ل تن��درج ف��ي ب��اب الت�س��بيه، لكنن��ا وجدنا 
حقيق��ة الت�س��بيه مبطون��ة فيه��ا، ب��ل كان الت�س��بيه فيها هو الت�س��بيه 
الأ�سل، لأن الوجود المحقق مقدَّم على ما �س��واه، وما ُيعَقل وُيدَرك 

بالحوا���س مق��دَّم كذل��ك عل��ى م��ا ل ُيعَق��ل اإل معن��ى مج��رًدا.
وبه��ذا يمك��ن الق��ول: اإن هن��اك رتبتي��ن للت�س��بيه؛ ت�س��بيه اأ�س��ل، ه��و 
ذاك الذي تحدثنا فيه، وت�سبيه فرع هو الت�سبيه البالغي الذي غاية 

مرم��اه ال�سنع��ة اللغوية، وهو الذي عليه قول ال�س��اعر مثاًل:
َك َشْمٌس والملـوُك َكَواِكـٌب كأنَّ

إذا َطَلَعْت لم َيْبُد ِمْنُهنَّ كوكُب
��ا م��ن الوع��ي بح�س��رة الخي��ال الوجودي��ة  وكان الحا�س��ل اأي�سً
المخلوق��ة، وه��ذا الن��وع من الت�س��بيه الوج��ودي كذلك فه��م كثير من 
ن�سو���س ال�س��رع الت��ي األب�س��ت المعان��ي حك��م المح�سو�س��ات مث��ل: 
وزن الأعم��ال ي��وم القيام��ة وذب��ح الموت و�س��فاعة الزهراوين وغير 
ذل��ك مم��ا ورد اأن ذل��ك كل��ه يع��د وج��وًدا محقًقا بحكم ه��ذه الح�سرة 
المخلوق��ة الت��ي م��ن �س��اأنها اأن تفعل بالمعاني ما �س��بق اأن ذكرناه.  
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ـَمــْرَدل ُسـْعـَدى بنـت الشَّ

ـْكَلـى ـاِئـَحـُة الثَّ  النَّ
كث��رت الّث��ارات والإح��ُن بي��ن القبائ��ل ف��ي الع�س��ر الجاهل��ّي، حّت��ى 

رامها لمج��ّرد اأن ُيقتل  اإّن ن��ار الح��رب كان��ت تلق��ح بينه��ا وي�س��ّب �سِ

ف�سي��ل، اأو يتاأّخ��ر فر���س ف��ي م�سم��ار �س��باق، اأو ُيَذاد ف��رٌد عن حمى 

اآخر، اأو ُيهجى �سخ�س من ِقَبل �ساعر، ووفق اأعراف القبيلة في هذا 

الع�س��ر كان كّل منت�س��ب اإليه��ا يحظ��ى بح�سانته��ا ودعمه��ا المطلق 

له، وكّلما ا�ستنجد اأحد باأبناء قبيلته، فاإّنهم يهرعون لن�سرته، واإن 

كان هو الُم�س��يَء الّظالم: 

رُّ أَبَْدى نَاِجَذيْه لَُهْم َقْوٌم إذا الشَّ

طَاُروا إليه َزَرافـاٍت وِوْحـَدانـا

ل يَْسـأَلوَن أََخاُهْم حين يَْنُدبُهْم

في النَّائَِباِت على ما َقاَل بُرْهانَا

      هذا عن حّق الفرد على  قبيلته في الجاهلّية، اأّما واجبها عليه، 

فه��و ال�ّس��مُع والّطاع��ة والمتث��ال لما تق��ّرره، حّت��ى واإن جانبها فيه 

��واب، ول��م َتْر�ُس��د؛ فل�س��ان حال كل واحد م��ن اأبنائها هو ما لهج  ال�سّ

ة بذكره والإع��الن عنه في حديثه عن قومه  مَّ ال�ّس��اعر ُدَرْي��د ب��ن ال�سِّ

ة قائاًل:  وقبيلته َغِزيَّ

ا َعَصْونِي كُْنُت منهم وقد أََرى فلمَّ

َغَوايََتهم وأَنَّني َغْيُر ُمْهَتِد

َة إْن َغـَوْت ومـا أنا إلَّ ِمـْن َغِزيَـّ

ُة أَْرُشِد َغَويُْت وإْن تَْرُشْد َغِزيَـّ

وع��الوة عل��ى ه��ذا الّت�س��ليم المطل��ق لأم��ر القبيل��ة كان الواح��د ف��ي 

الجاهلّي��ة ل ي�س��تكثر اأْن يب��ُذل حياَت��ه وم��ا يملك��ه ف��داء لقوم��ه:

ِفَدًى لَبِني ُذْهِل بِن شيباَن نَاَقِتي

وَراِكُبهـا يَـْوَم اللَِّقاِء وَقلَّــِت

   ولن��ا اأْن نق��ّرر به��ذا مطمئني��ن اأّن تلبي��ة الجاهلّيي��ن لن��داء الح��رب 

كان عنده��م اأ�س��رَع م��ن ن��كاح اأّم خارج��ة، وبداف��ع من ه��ذه الحمّية 

الجاهلّي��ة والع�سبّي��ة القبلّي��ة ُج��دِّل كثي��رون منه��م ف��ي حوم��ات 

الوغ��ى، وَخلَّف��ت اأيامه��م المتوالي��ة العدي��د م��ن القتلى، اأولئ��ك الذين 

طف��ق ال�ّس��عراء يندبونه��م وياأّبنونه��م بع��د موته��م، ل �س��يما َمْن دنت 

ل��ة بهم.  قرابته��م، وتوّط��دت اأوا�س��ر ال�سّ

   وبالرغ��م م��ن اأّن الّرج��ال م��ن ال�ّس��عراء ف��ي الَع�س��ر الجاهل��ّي ق��د 

اأدل��وا بدلوه��م ف��ي رث��اء اأحبابه��م، فاإّن بع�س �س��اعرات ه��ذا الع�سر 

ق��د ناَف�ْس��َنهم ف��ي ه��ذا المي��دان وَبَرْعن في��ه، وِعلَّة ذلك م��ا ذكره ابن 

ر�س��يق من اأّن »الّن�س��اء اأ�س��جى الّنا���س قلوًبا عند الم�سيبة، واأ�س��ّدهم 

ب اهلل - عّز وجّل- في طبعهنَّ من الَخَور  جزًع��ا عل��ى هال��ك؛ لّما ركَّ

و�سع��ف العزيم��ة«، وم��ن ناحي��ة اأخ��رى »ف��اإّن حي��اة الّرج��ال ف��ي 

الع�س��ر الجاهل��ّي كان��ت تق��وم عل��ى القت��ل و�س��فك الّدم��اء والّتفاخ��ر 

بال�ّس��جاعة والبطول��ة، فكان��وا ياأنف��ون اأن يقع��دوا للب��كاء وَذْرف 

الّدموع كالّن�ساء»، بل يجاهد الواحد منهم م�ساعره، ويفخر بتجّلده 

لل�ّس��امتين، يريه��م اأّن��ه لري��ب الّده��ر ل يت�سع�سع.

   اأّم��ا فيم��ا يتعّل��ق برث��اء الّن�س��اء، فرّبم��ا يعتقد البع�س اأّن الخن�س��اء 

دون �سواها من �ساعرات الع�سر الجاهلّي هي َمْن رثت الأخ والتاع 

قلبه��ا علي��ه، م��ع اأّن َم��ْن يفّت���س ف��ي اأدب ه��ذا الع�س��ر يج��د �س��اعرة 

��ة ق��د رث��ت اأًخ��ا له��ا  ��َمْرَدل الُجَهِنيَّ جاهلّي��ة ُتْدَع��ى �ُس��ْعَدى بن��ت ال�سَّ

ي�س��مى )اأ�س��عد(، بق�سي��دة وردت ف��ي الأ�سمعّي��ات، وفيه��ا �س��درت 

ه��ذه ال�ّس��اعرة ع��ن عاطفة �سادقة وم�س��اعر جّيا�س��ة، عل��ى قدر هذه 

الم�سيب��ة الت��ي ه��زَّت كيانه��ا و�سدمته��ا، وكيف ل وق��د ُقتل اأخوها 

غيل��ة، قتلت��ه َبْه��ٌز م��ن بن��ي �ُس��َليم ب��ن من�س��ور، فراعه��ا م�سرع��ه، 
وا�س��تهّلت ه��ذه الق�سي��دة قائلة:

ُع أَِمَن الَحواِدِث والَمُنوِن أُروَّ

وأَِبْيـُت لَْيلِــي كُلَّــُه ل أَْهــَجـــُع

وأَِبْيُت ُمْخلَِيًة أُبَكِّـي أَْسَعــًدا

ولِمْثلِــِه تَْبِكـــي الُعيـوُن وتَْهَمـُع

وتََبيَُّن الَعْيُن الطَّلِيَحـُة أنََّهـا

ِخيِل وتَْدَمُع تَْبِكي ِمن الَجَزعِ الدَّ

يف الّنقد واألدب

بقلم
د. محمد هاشم عبد الّسالم
كلية دار العلوم، جامعة الفيوم، مصر

٩4٩5 يونيـو ٢٠٢١ م يونيـو ٢٠٢١ م 



اإل��ى ما �سار اإليه اأ�س��عد، وذلك قولها:

ولََقْد بََدا لي َقْبُل فيما َقْد َمَضى

وَعلْمُت ذاَك لَو انَّ ِعلًْما يَْنَفُع

أنَّ الَحوادَث والَمُنـوَن ِكلَيِهــمــا

ل يُْعِتباِن ولْو بَكَى َمْن يَْجَزُع

ـــٍر ولقْد َعلِْمُت بأنَّ كــلَّ ُمــَؤخَّ

يوًما َسبيـَل األَوَّليــَن سَيْتَبــُع

ولقْد َعلِمُت لَو انَّ ِعلًْما نافـــــٌع

أْن كُلُّ حيٍّ ذاهٌب فُمودُِّع

أفلْيَس فيمْن َقْد َمَضى لي ِعْبرٌة

َهلَكُوا وَقْد أَيَقْنُت أْن لَْن يَرِْجُعوا

   وعل��ى ه��ذا الّنح��و حاول��ت ال�ّس��اعرة كب��ح جماح عواطفه��ا المّوارة 

وا�س��تعادة �س��يء م��ن اّتزانه��ا الّنف�س��ّي؛ مّم��ا فت��ح اأمامه��ا المج��ال 

لجت��رار ذكري��ات الما�سي وا�س��تعادة �سورة اأخيه��ا وتذّكر ما كان 

ل��ه م��ن ماآث��ر وف�سائ��ل جّم��ة، وهو ما تج�ّس��د ف��ي انتقاله��ا من حال 

الع��زاء ف��ي الأبيات ال�ّس��ابقة اإل��ى حال الّتاأبي��ن قائلة: 

هـم   ويُْل مِّ َقْتلَى بالرَِّصاِف لَو انَـّ

بَلَُغوا الرَّجاَء لَِقْوِمهْم أْو ُمتِّـُعــوا

ْمِل ُملَْتِئِم الَهَوى كَْم ِمْن جميعِ الشَّ

ُعــوا كانوا كذلَك َقْبلَهْم فَتَصــدَّ

َفلَْتْبِك أَْسـَعـَد ِفـْتيـٌة بَسباِسـٍب

ُع أَْقَوْوا وأَْصَبـَح َزاُدُهـــْم يَُتَمــزَّ

َجاَد ابُن َمْجَدعَة الكَِميُّ بَنْفِسـِه

ولقْد يَــَرى أنَّ الَمـكَــرَّ ألَْشَنــُع

ـــِه َرُجــــلً يُلِْيُذ بظَـْهــرِه   َويْلُمِّ

ـــاُل الَفَياِفــــي أَْرَوُع إِِبلً ونَــسَّ

   له��ول الم�سيب��ة ل��م ت��اأِت ال�ّس��اعرة ف��ي بداي��ة مرثيته��ا ه��ذه 

بمقّدم��ات طللّي��ة اأو غيره��ا م��ن المقّدم��ات الّتقليدّي��ة، ولكّنها دلفت 

اإلى ما ينا�س��ب المقام، فكان اأّول ما قرعت به الأ�س��ماع وا�س��تمالت 

ب��ه الإ�سغ��اء ه��و هذا ال�س��تفهام، الذي اأوح��ى بعظم الخط��ب، واأفاد 

بو�سعه��ا ف��ي مواجه��ة مبا�س��رة م��ع َم��ْن ل تق��وى عل��ى مجابهت��ه؛ 

��ى له��ا اأن تجال��د الحوادث والمنون؟! وق��د اجتمعا على ترويعها  واأنَّ

باإه��الك اأخيه��ا، فم��ا كان منه��ا » وهي المقهورة قليل��ة الحيلة « اإّل 

اأن ت�ساع��ف حزنه��ا وجواه��ا؛ فه��ي ل تاأخذها اأثناء الليل �س��نة من 

الّنوم، بل ت�سهره كّله، وليت الأمر توّقف عند مجرد ال�ّسهر، اإّنه �سهر 

ذرف��ت ف��ي اأثنائ��ه الّدم��ع، دون اأم��ل ف��ي اأن يرق��اأ اأو ينقط��ع؛ لأّن 

الح��زن » وي��ا له��ا م��ن كرب��ة « قد خامر قلب �ُس��ْعَدى، واآ���س مطموًرا 

في اأح�س��ائها متلّب���س بج�س��دها.  

يَرُِد الِمياَه َحِضْيـرًَة ونَـِفيـَْضــًة

ِوْرَد الَقطَاِة إذا اْســـَمــأَلَّ التُّبَّــُع

ـٌت   حاِب تَـلَفُّ وبِه إلى أُْخَرى الصِّ

وبِه إلى الَمكُْروِب َجْرٌي َزْعـَزُع

ويُكَبُِّر الِقْدَح الَعُنــوَد ويَْعَتلِــي

حاِب إذا أََصاَت الَوْعَوُع بأُلَى الصِّ

َسبَّاُق َعاِديَـٍة وَهــاِدي ُســْريَــٍة

وُمَقــاتِــٌل بَطَـــٌل وَداعٍ ِمْسَقـــُع

   وهن��ا تعل��ن �ُس��ْعَدى اأّن بني��ان قومه��ا ق��د ت�س��ّدع، واأّن �س��ملهم ق��د 

تمّزق بموت اأ�س��عد؛ هذا الفار���س الذي كان فوت الموت �س��هاًل عليه، 

ولكّنه اأقبل عليه في �سجاعة وج�سارة؛ اإذ كان ديدنه تقّحم الأخطار 

وحماية الإبل، وموا�سلة الغزو، غير مباٍل في هذا بعدد َمْن ي�سحبه 

   وبع��د ه��ذه الأبي��ات ال�س��تهاللّية يتبّي��ن لن��ا اأّن �ُس��ْعَدى ل��م تتع��اَط 

طوي��اًل م��ع ه��ذه الحال��ة الّنف�س��ّية الت��ي انتابته��ا، وكادت ت��ودي 

بحياتها؛ واأمارة ذلك اأّنها لم تكمل دورة �سعراء الّرثاء، حين يندبون 

موتاه��م؛ فيعّب��رون ع��ن �سعفه��م وخوره��م بع��د اأن فق��دوا �س��ندهم 

ومالذهم في الحياة، ثّم يتبعون ذلك باإعالن تبرهم و�سخطهم مّما 

ا ربما ذّموا الّدهر، ونعوا على  نزل ب�س��احتهم، وفي هذا الإطار اأي�سً

الكون ا�ستقراره وبقاء نوامي�سه، ولكن ال�ّساعرة خّففت من غلواء هذا 

الّندب، وراحت تبدي �سيًئا من الحكمة ورجاحة العقل، حين رجعت 

لنف�سها واأيقنت اأّنها لو بخعت هذه الّنف�س، ومّزقتها كل ممّزق، فاإّن 

ذل��ك ل��ن يغّي��ر م��ن الأم��ر �س��يًئا، ولن ي��رّد لها فقيده��ا، فخي��ر لها اأن 

تع��ّزي نف�س��ها وتتاأ�ّس��ى بم��ن قبلها م��ن الهالكين وبالخل��ق الأحياء 

الذين - اإْن عاجاًل اأم اآجاًل- �س��يتجرعون كاأ���س الموت، وي�سيرون 

يف الّنقد واألدب
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عن الّنهايات الّتقليدية لق�سائد الّرثاء؛ اإذ كان ال�ّس��عراء في الغالب 

ي�ست�س��قون ال�ّس��حاب و�س��اآبيب الغي��ث لقب��ور موتاه��م، اأّم��ا ه��ي فق��د 

اخت��ارت اأن تخت��م ق�سيدته��ا بما بداأتها به من اإبداء الحزن والوهن 

ال��ذي اأ�سابه��ا، وكاأنه��ا - م��ن غي��ر اأن ت�س��رح- تري��د اأن تق��ول لنا: 

اإن الخ��وف الآن لي���س عل��ى اأخيه��ا، فق��د ق��دم ف��ي حيات��ه م��ا ي�سمن 

ل��ه ح�س��ن الخاتم��ة ون��زول المط��ر، ولك��ن الخ��وف عليه��ا ه��ي، ف��ال 

ت��زال نف�س��ها تذه��ب علي��ه ح�س��رات؛ لأنه��ا ف��ي موق��ف ل ُتح�س��د 

علي��ه؛ ف��ال ه��ي الت��ي اأدرك��ت ميتت��ه ال�س��ريفة، ول ه��ي الت��ي عا�س��ت 

بع��ده قري��رة العي��ن عن��ده م��ا ي�س��ليها اأو ين�س��يها فق��ده، وهك��ذا بدت 

�ُس��ْعَدى �سادقة في م�س��اعرها وحزنها على اأخيها، غير متكّلفة في 

اِئَحة  رثائ��ه وتخلي��د ذك��راه، وكاأّن المث��ل العربّي القائل: »لي�س��ت النَّ

ْكَلى كالُم�ْس��َتاأَْجرة« قد عناها دون باقي الثَّكالى والمعولت من  الثَّ

�س��اعرات العرب ون�س��ائهم.

كانت ت�سيل كفاه به من غير َمنٍّ اأو نزق، حتى اأيام الجدب وجفاف 

�س��روع الإب��ل وقّل��ة الّطع��ام، ف��اإّن �س��خاء ه��ذا الّرج��ل ظ��ّل متدّفًق��ا، 

ينع���س ب��ه الفق��راء، وينت�س��لهم م��ن بوؤ���س الفاقة والع��وز، ومع ختام 

الق�سي��دة تتوق��ف ال�ّس��اعرة ع��ن تاأبي��ن اأخيه��ا والإ�س��ادة ب�س��جاياه 

الحميدة، لكّنها لم تتوّقف عن العويل، وذكر هذا اليوم الذي ُفجعت 

في��ه بموت��ه، ول��م يع��د ُيْجِدي حينها ف��داء اأو عطاء، وف��ي هذا تقول:  

ِمْن بَْعِد أسعَد إْذ ُفِجْعُت بَيْوِمـِه

ا قد يَِريُب ويَْفَجُع والموُت ممَّ

فَوِدْدُت لْو ُقِبلَْت بأْسعَد ِفْديَـٌة

ا يََضنُّ بِه الُمصاُب الُموَجـُع ممَّ

لً غادرتَُه يــوَم الرِّصـاِف مجـدَّ

خَبٌر لَعْمـرَُك يـوَم ذلك أَْشَنـُع

   وم��ن المالح��ظ اأّن �ُس��ْعَدى ف��ي ه��ذا المقط��ع الختام��ي ق��د عدل��ت 

ى له اأن يعوِّل على ن�سرة غيره؟! وهو َمْن يقع على  في ال�ّسدائد، واأنَّ

ح��ب واللتف��ات لتفّق��د اأح��وال م��ن تاأّخ��ر منه��م،  عاتق��ه حماي��ة ال�سّ

ث��ّم الندف��اع ف��ي لم��ح الب�سر ل��درء الخطر عّم��ن تقّدم منه��م، وكاأّنه 

يحوطهم من جميع الجهات واإن كّلفه هذا اأن ُيثبَت هو في م�ستنقع 

الموت رجله، بينما ينجون هم ِباأنف�سهم، ول يم�سهم ال�ّسوء، هذا اإلى 

جان��ب م��ا كان يتمّتع به من �س��رعة فائقة وهداي��ة غيره واإن ادلهّم 

ا من ف�ساحة وح�س��ن بيان. الّظ��الم، وم��ا كان يتمّتع به اأي�سً

   وبع��د ه��ذا العر���س لبع�س �س��مائل اأ�س��عد تلتفت اأخت��ه اإلى الحديث 

عن قتلته قائلة:

هــا َذَهَبْت بِه بَْهٌز فأصبَح جــدُّ

يَْعلُو وأَْصبَح َجدُّ َقْوِمـي يَْخــَشـُع

أََجَعلَْت أَْسَعَد للرِّماحِ َدِريَْئـــــًة

َك أيَّ َجـــرٍْد تَــرَْقـــُع َهِبلَْتَك أمُّ

   و�ُس��ْعَدى واإن لم تتّوعد في البيتين ال�ّس��ابقين اأولئك القتلة بالّثاأر 

منه��م واإهالكه��م  لأّن ه��ذا مّما يقدر على اإنفاذه الّرجال- فاإّنها قد 

اأخب��رت ب��اأّن منزلته��م بي��ن العرب قد عل��ت؛ حين ظفروا به��ذا البطل 

المغوار، كما توجهت بالّلوم والّتقريع لقاتل اأخيها، هذا الذي جنى 

بقتله اأ�س��عد جناية ل يدري ما وراءها، فما وراءها فتق ات�س��ع على 

الّرات��ق، وج��رح ل يبرى ول يندمل بمرور الأّيام.

   وت�س��عر ال�ّس��اعرة بوح�س��ة �س��ديدة ف��ي قلبه��ا؛ فتن��ادي اأ�س��عد ن��داء 

الأحي��اء قائلة: 

يا ُمطعَم الرَّكِْب الجياعِ إذا هُم

حثُّوا المطيَّ إلى الُعلَى وتسرَّعوا

وتجاَهُدوا َسْيراً فبْعُض َمِطيِّهْم

حْسرى ُمَخلَّفٌة وبـــْعــٌض ظُلَّـــُع

   وه��ي به��ذا تنع��ى ف��ي اأخيها الجود وال�ّس��عي الحثيث في م�س��اعدة 

المحتاجين، ل �س��يما َمْن تقطعت بهم ال�ّس��بل، واأو�س��كوا على الهالك 

ف��ي المف��اوز بع��د اأن نف��د طعامه��م، ون�سي��ت ركابه��م ون��ال منه��ا 

الإعياء والّتعب، كما تنعى فيه ال�ّسجاعة مرة اأخرى حين توؤكد على 

تعّوده ال�ّس��ير منفرًدا في الأودية واإن غ�س��يها حند���س الليل قائلة:

اُب أَْوِديٍَة بَغْيــِر َصحابــٍة َجوَّ

ـاُف َداويِّ الظَّـــلِم ُمَشيَّـــُع كَشَّ

   واإزاء ه��ذا الخط��ب الجل��ل ت�سط��رب ال�ّس��اعرة، وتتباي��ن م�س��اعرها 

بي��ن الع��زاء والهلع؛ فذكرى اأخيها ل تفارقها، وهذا مدعاة لمالزمة 

الأرق والوه��ن لها، وفي هذا تقول:   

هذا على إثِْر الـذي هو َقْبلَــُه

بيُل الَمْهَيـــُع وهَي الَمَنايا والسَّ

هذا اليقيُن فكيَف أَنَْسى َفْقَدُه

إْن راَب َدْهٌر أْو نََبا ِبَي َمْضَجـُع

   وبع��د هذي��ن البيتي��ن تع��ود ال�ّس��اعرة اإل��ى تاأبين اأخيها م��رة ثانية 

قائلة:

إْن تَأْتِِه بَْعــَد الُهـُدوِّ لَحاَجــٍة

تَْدُعو يُِجْبَك لها نَِجْيٌب أَْرَوُع

   وه��ذا ال��ذي ذكرت��ه ال�ّس��اعرة  ف��ي ح��ق اأخيه��ا م��روءة م��ا بعده��ا 

م��روءة؛ لأنه��ا ق��د اأطلعتن��ا م��ن قبل كي��ف كان يق�سي نه��اره غازًيا 

وعادًي��ا ف��ي الأودي��ة والفل��وات، و�س��خ�س ه��ذا داأب��ه ف��ي الحياة من 

الّطبيع��ي اإذا ج��نَّ علي��ه اللي��ل اأن يخل��د للّن��وم ول ي�س��غله ع��ن ذل��ك 

�س��اغل، لك��ن ه��ذا الأخ اإن ج��اءه ه��ذا ال�ّس��اغل وُن��دب لحاج��ة وق��ت 

راحت��ه، فاإّنه �س��رعان ما يق�سيه��ا ل�ساحبها غير مت�سجر اأو متعلل 

اأو متجّه��م الوج��ه، ورج��ل هذه �س��يمته ل ي�س��تغرب من��ه اأن يكون قد 

��ل ف��ي الك��رم حال��ة خا�س��ة عبرت عنه��ا اأخت��ه بقولها:     مثَّ

ْيِن أَْميُث بـــاِرٌع ُمَتحلُِّب الكَفَّ

اِعَديِْن َسَمْيـَدُع أَنٌِف طُواُل السَّ

ْوُل حاَرَد ِرْسلُها َسْمٌح إذا ما الشَّ

ُع واْسَتْروَح الَمَرَق النِّساُء الُجوَّ

   فاأ�س��عد ح�س��ب و�س��ف �ُس��ْعَدى ال�ّس��ابق ل��م يقت��ر ف��ي العط��اء، واإّنما 

يف الّنقد واألدب
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القاعدة الّنحوّيـة
             واإلبـــداع الفـّنـــي

وقفـات نحويـة

اأ�س��رف  ��الة وال�ّس��الم عل��ى        الحم��د اهلل رّب العالمي��ن، وال�سّ
الة واأتّم الّت�س��ليم وعلى اآِله  المر�س��لين �س��ّيدنا محّمد عليه اأف�سل ال�سّ

واأ�سحاب��ه اأجمعي��ن، وبع��د،،، 
       ف��اإّن اللغ��ات ف��ي �س��ائر المجتمع��ات، وعب��ر ُمختَل��ف الع�س��ور 
والأزم��ان ه��ي الِب�س��اط الم�س��تَرُك بي��ن اأبن��اء اللغة الواح��دة، والأداة 
الت��ي يتمّكن��ون م��ن خاللها م��ن اإتمام عملّي��ة الّتوا�س��ل الجتماعّي 
البّن��اء بينه��م، عل��ى نح��و يف��ي بالّتعبي��ر ع��ن اأغرا�سه��م، وتلبي��ة 
احتياجاته��م عل��ى الوج��ه المرج��ّو، وذل��ك ف��ي نط��اق ع��رف لغ��وّي 
م�سترك، ت�سبح اللغة من خالله ركيزة اأ�سا�سّية في تكوين المجتمع 
وبنائه، والم�ساركة الفّعالة في تحديد الهوّية الجماعّية للمجموعة 

الب�س��رّية الت��ي تتح��ّدث بها.
      ولك��ّن الّناظ��ر ف��ي اللغ��ة العربّي��ة يج��د اأّن الأم��ر فيه��ا ل يق��ف 
عن��د ح��دود وظيفته��ا الّتوا�سلّي��ة اأو الّت�سالّي��ة بي��ن المتكّلمي��ن بها 
ة، يمكن ال�سطالح  فح�س��ب؛ اإذ يمّث��ل الإب��داع الفّنّي فيها لغ��ة خا�سّ
عليه��ا باللغ��ة الفّنّي��ة، اأو اللغ��ة العلي��ا؛ تل��ك اللغ��ة الت��ي يت��ّم فيه��ا 
النتقال من الم�س��توى الأّول الذي ُيناط به مجّرد الّتوا�سل اللغوّي 
بي��ن اأبن��اء المجتم��ع اللغ��وّي الواح��د اإلى م�س��توى الجم��ال والإبداع 

والّت��ذّوق الفّني.
       وحينم��ا يت��م النط��الق اإل��ى ف�س��اء تل��ك اللغ��ة )لغ��ة الإب��داع( 
واأفقه��ا الوا�س��ع الف�س��يح، يق��وم الّنح��و اإذ ذاك ب��دور كبي��ر ف��ي اإب��راز 
جمالّي��ات اأنم��اط تل��ك اللغ��ة العلي��ا، والك�س��ف ع��ن تفاع��ل القاع��دة 
الّنحوي��ة وَتواوؤُمه��ا م��ع الّدلل��ة الأّولّي��ة لمف��ردات تل��ك اللغ��ة، وذلك 

فيم��ا يمك��ن ال�سط��الح علي��ه بالمعن��ى الّنح��وي الّدلل��ّي.
      وف��ي ه��ذا ال�ّس��ياق يمك��ن الق��ول اإّن العالق��ة بين الّنظ��ام الّنحوّي 
والإب��داع الفّنّي تقوم على اأ�سا���س وطيد م��ن الّترابط والّتكامل الذي 
ت�سب��ح القاع��دة الّنحوّي��ة بمقت�س��اه- اإذا توّخ��ى المبدع��ون ف��ي 
اإبداعه��م معان��ي الّنح��و- ه��ي الأداة الت��ي يتمّكنون م��ن خاللها من 
تحقيق بغيتهم من اأدبهم، فت�سبح حينئذ اأهمَّ ركائز الإبداع، واأبرز 

اآلّيات��ه واأدوات��ه الفاعلة ف��ي الّن�ّس الأدب��ّي ب�سفة عاّمة.
       وف��ي �س��بيل تحقي��ق الّتكام��ل بينهم��ا، تق��وم منطق��ة الج��واز 
ف��ي الّنح��و ب��دور كبير في اإعطاء المبدع م�س��احة اأو�س��ع، بما تمنحه 
ل��ه م��ن اإمكان��ات الختي��ار من بين البدائ��ل التي يتيحها ل��ه الّنظام 

الّنح��وّي، والت��ي ت��دور كله��ا ف��ي فل��ك منطقة الج��واز، وعندئ��ذ يقوم 
الّنظ��ام الّنح��وّي - بم��ا ل��ه م��ن طاق��ة اإبداعّي��ة هائل��ة - بتحقي��ق 
ورة ال�ّسكلّية للكالم وما يريد المبدع اأن يبّثه فيه  الّتنا�سب بين ال�سّ

م��ن مع��اٍن ودللت.
       وحينم��ا يتحّق��ق ه��ذا الّتراب��ط والّتكام��ل بي��ن �س��لوك المب��دع 
)الأداء المتغّي��ر( والقاع��دة الّنحوّي��ة )الّنظ��ام الّثاب��ت( يت��ّم النتقال 
م��ن مرحل��ة ُينظ��ر فيه��ا اإل��ى القاع��دة الّنحوّية عل��ى اأّنها مج��ّرد اأداة 
حة  واب وال�سّ يتمّك��ن اأبن��اء اللغة- من خاللها من تحقيق مراد ال�سّ
ف��ي ال��كالم فح�س��ب، اإل��ى مرحل��ة اأخ��رى اأكث��ر عمًق��ا، يك��ون الّنظ��ام 
الّنحوّي فيها قرين الإبداع في الّن�ّس الأدبّي، اأو بعبارة اأخرى: يتم 
��واب اإلى فل��ك الف�سيلة والمزّية  حة وال�سّ النتق��ال م��ن م�س��توى ال�سّ
ف��ي ال��كالم، تل��ك الت��ي هي اأ�سا���س المفا�سل��ة بين ال��كالم، تلك التي 
ا بمعاني الّنحو، عالًما بموا�سعها  تتطّل��ب م��ن المبدع اأن يكون ُملمًّ
و�سوره��ا، ُم��درًكا ما بينها من فروق ودقائق؛ يعرف الّنحو معرفة 
فنّي��ة ل ُيكتف��ى فيه��ا بالجن��وح اإل��ى القاعدة وحده��ا دون توظيفها 
على الّنحو الالئق، قادًرا على اإحداث الموازنة بين الّدللة الّداخلّية 
)ف��ي الّنف���س( ودلل��ة الّنظ��م اللفظّي ف��ي ترتيبه الخارج��ّي على تلك 
المعان��ي الّداخلّي��ة الت��ي تجول في نف�س��ه؛ وحينئذ تكون مهّمته هي 
الّنظَر في الفروق والوجوه في كل باب من اأبواب الّنحو، واأن يختار 
م��ن ه��ذه الوج��وه ما ه��و اأ�سدق تعبيًرا ع��ن مراده، واأكث��ر اإبانة عّما 
ف��ي نف�س��ه م��ن مع��اٍن ودللت))) ، »فيع��رف ل��كّل من ذل��ك مو�سعه، 
ويج��يء ب��ه حي��ث ينبغي ل��ه))) ؛ ف���يت�سّرف ف��ي الّتعري��ف والّتنكير، 
والّتقديم والّتاأخير في الكالم كّله، وفي الحذف والّتكرار، والإ�سمار 
حة،  والإظه��ار، في�سي��ب ب��كل م��ن ذل��ك مكانه، وي�س��تعمله عل��ى ال�سّ

وعلى م��ا ينبغي له)))« 
       ف��اإذا تحّق��ق للمب��دع ذل��ك »اأخ��ذ م��ن عل��م الّنح��و م��ا يو�سل��ه اإل��ى 
الغاي��ة المطلوب��ة من��ه)))« ، وت�س��ّنى لل��كالم ُح�ْس��ُن الّنظ��م، وجم��ال 

)١(  للمزيد، انظر: دالئل االإعجاز، لالإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: ال�سيخ محمود محمد 
�ساكر، مطبعة المدنّي، القاهرة، ط3، ١4١3ه- ١992م، �ص: 82-8١.

)2(  دالئل االإعجاز، �ص: 82.

)3(  دالئل االإعجاز، �ص: 82.
)4(  الّرّد على الّنحاة، البن م�ساء القرطبّي، تحقيق: محّمد اإبراهيم البنا، دار االعت�سام، ط١، 

١399ه-١9٧9م، �ص: 66.

الباحث/ عالء يونس فرج عبد الغني
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وقفـات نحويـة

الّتاأليف وروعته، وحينئذ ي�سبح للّنحو دور في ا�س��تنطاق الجمال، 
��ا تنتقل مهّمته اإلى اأفق اأو�س��ع واأرحب؛ هو  وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س اأي�سً
اأفق الم�ستوى الجمالّي الذي ي�سبح فيه الّنحو- بهذا المفهوم- �سّر 
يغ الّذهنية، وهو الذي ي�ساعد اللغة  �سناعة العربّية، »فهو رابط ال�سّ

عاب، و�س��وًل اإلى عملّية الإبداع)))  عل��ى تخّط��ي كّل ال�سّ
       ويعن��ي ذل��ك اأّن كالًّ ِم��ن ُمن�س��ئ الّن���س والمتلّقي ملتزٌم ب�س��روط 
عرفّي��ة ال�س��تعمال المتمّثل��ة ف��ي ع��دم الخروج ع��ن الج��اّدة العربّية 
حيح��ة ف��ي �سورته��ا المعيارّي��ة، ويلت��زم كالهما كذل��ك بحدود  ال�سّ
��َل الّن�س  ذوٍق لغ��وّي ع��اّم، ولك��ن المتلّق��ي ل��ه الحّق كّله ف��ي اأْن ُيَحمِّ
معنى اأو دللة من ذوقه الخا�س، واأن يجعل �سبيله اإلى ذلك تحميل 
اأنم��اط الّتركي��ب ع��بء هذه المقا�سد الأ�س��لوبّية الفردّية، كما اأّنه قد 
يلتق��ي م��ع من�س��ئ الّن���ّس عل��ى فه��م واح��د؛ فيتمّك��ن م��ن فه��م دللة 
ال��كالم عل��ى الوج��ه الذي اأراده له مبدعه وُمن�س��ئه، وقد يهديه ذوقه 
الف��ردّي ف��ي كثي��ر من الأحي��ان اإلى غير ما ق�سد المن�س��ئ من معنى 

اأو دلل��ة))) .
واب         اإّن الذي��ن يجعل��ون مهّم��ة الّنح��و مق�سورة على حرا�س��ة ال�سّ
والخط��اأ، ويقف��ون ب��ه عن��د البح��ث ف��ي الإع��راب ونظام��ه، »و�سب��ط 
الأواخ��ر م��ن اأجل العوامل)))« ، وق�س��روا النحو على اأواخر الكلمات، 
وعل��ى تع��ّرف اأحكامها، قد �سّيقوا من حدوده الوا�س��عة، و�س��لكوا به 
طريًق��ا منحرف��ة اإل��ى غاي��ة قا�سرة، و�سّيع��وا كثيًرا م��ن اأحكام نظم 

الكالم، واأ�س��رار تاألي��ف العبارة))) 
      اإّن الّنح��و قري��ن الإب��داع، وه��و م��ن اأه��ّم اأدوات الفه��م الأدب��ّي؛ 
»فالّنح��و لي���س مو�سوًع��ا يحف��ل ب��ه الم�س��تغلون بالُمُث��ل اللغوّي��ة 
واب  واب والخطاأ، اأو يرون ال�سّ والذين يرون اإقامة الحدود بين ال�سّ
راأًيا واحًدا، فالّنحو م�سغلة الفّنانين وال�ّسعراء اأو الفّنانون هم الذين 

يفهم��ون الّنح��و، اأو: ه��م الذي��ن يبدع��ون الّنحو؛ فالّنحو اإب��داع)))« . 

)5( البالغة واالأ�سلوبّية، محّمد عبد المّطلب، مكتبة لبنان، بيروت، ط١، ١994م، �ص: 42.
)6(  انظر: البيان في روائع القراآن، درا�سة لغوية واأ�سلوبية للن�ص القراآني، د/ تمام ح�سان، عالم 

الكتب، القاهرة، ط١، ١4١3-١993م، الق�سم الثاني: �ص/490.
)٧(  اأ�سول النحو العربي في نظر النحاة وراأي ابن م�ساء و�سوء علم اللغة الحديث، د/محمد 

عيد، عالم الكتب، القاهرة، ط4، ١4١0ء- ١989، �ص: 222.
)8(  اإحياء الّنحو، الإبراهيم م�سطفى، موؤ�ّس�سة هنداوي للّتعليم والّثقافة، القاهرة، د.ط، د.ت، 

�ص:١8.
)9(  الّنحو وال�ّسعر، قراءة في دالئل االإعجاز، لم�سطفى نا�سف، بحث من�سور بمجلة ف�سول، 

العدد الّثالث، اأبريل ١40١ه-١98١م، الهيئة العاّمة الم�سرّية للكتاب، �ص: 36.
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الــشــارقــــة 
دّرة الزمان

محمد سلمة عوض اهلل

ـــــــــــيــاًء �ــســاطــعــا     ــَل الـــّدنـــيـــا �ــسِ ــلَـّ ــــ ــد جـ ــ َقـ
ــى الـــــــــــتــاريــخ بــالــمــجــد الـــذي ــط تــــــــزهــو ُخ
ى �ســــد ِبِعــــها  ا مــــــر في  �سمــــُع  اأ د  كــــــا اأ و
ه َعبيــــُر ُح  يــــفــــو ِمـــــ�ْســــــٌك  هــــا وؤُ با َحـ�سْ
َغَمْت َتنا لَعتيِد  ا ُمْتـــَحِفها  ــــِن  ِحــــ�سْ فــي 
ها ِعْطَر ــْق  نــ�ــسَ ا و ء  لقـــ�سبـــا ا على  ج  َعــــرِّ
ن�سيُمها  َيــ�ْســـَتـــبيـــَك  ة  لـــبحيــــر ا ــــبـا  �سَ و
ها َد �سا ا  ذ ــن  َم لعـــلــِم  ا َح  و ـــــر �سُ ئل  �ســـــا
ِبــِعــْلِمـــــها ِت  مخــــــا ل�ّســــا ا ت  معـــــا لجـــــا ا و
ها م�ســـيُد و ِحـــها  �ســــر ني  بــــا ُن  �ُســــلطــــا
ٍف        ر طــا عـــلٍم  كــــــل  مـــــن  ْت  ذ �ســتــــحو ا و
َمــــــــــــ�ســـــاوؤُُه       َيــــبــــيــــُن  المــــهــــــّنـــــَد ل  اإنَّ 
َغَدْت       ذ  اإ الثـــقافُة  ِبـــــ�ســـاَحـــِتـــها  ْت  عــــــــزَّ
لها       �سمًة  عا لفــــخِر  ا َة  ا غــــد �ســــَحــــْت  اأ
ْمـــــَلـــــــــها       َر و�سائـــــــل  �سواطــــئها  ل  وا�ســـــاأ
ِذمــــــــاَرها                  َعـــــزَّ  اأَ َمـــــْن  َثــــــراهــــــا  وا�ســــــاأل 
ها      عزَّ القــــــوا�ِســــــم  جـــنــــَد  هـــــم  َوَلــيـــ�َس  اأ
مــــنارًة       للكـــــفـــاِح  فـــاأ�ســــــَحــــوا  ــوا  �ســـــــحَّ
عــــزٍة       مــــــالحـــَم  �َسـَطـــــروا  ِبــــِدمــــــائهــم 
مــــا اأرهـــــبــتــــهـــــــــم �ســــولــــــُة الباغي الذي      

ــاِرقــه ــسّ ــ� ـــــــــــجــاِج ال ــادى ِمـــــــْن ِفـــ ـــ ـــ ــوٌر َتــهـــ ـــ ـــ ن
�ســــادقه اأيـــــــــاٍد  بــــــــها  ِلـــــــــواُه  اأَْعـــَلـــــــْت 
ال�ساهقه ُذراها  اأعـَلوا  لــــــــى  الأُ َخـــــــْطـــــــِو 
اآِلــــَقــْه ِتــــْبـــــــــٍر  وبــطـــاُحــــهـــــا كــــثـــبــــــاُن 
اأمـــــــجــــــــاُد تـــــــاِلـــــــِدها العــــريق ال�ساهقه
المتــــخّلـــــقه �ســــــــاِلــــــها  اآ في  والنـــــ�ســــــَر 
ُلَجــــيـــــٍن رائقه و�ســـــــــــــذاه يعـــبـــــــق فــــــي 

فـــَغــــــَدْت مــــنــــــاًرا للــــعـــــلــــــوم الفــــــائــــقـه 
ال�ّسابقه فـــهــــي  الفــــــــ�ســــــُل  ُيــــــَعــــــدُّ  واإذا 
َفـــُبــــنوُدهـــــا في كـــــــّل فـــــــّج خـــــــــافــــقــــــه
عـــــنـــــَد الفـــــــــَخـــــــاِر �ســــنــــــاَمــــه و�سوابَقه
اإل ِبــــــاأَيـــــــــٍد مـــــــخـــــــِلـــــ�ســـــــاٍت واثـــــقـــــه

متعّلقه  ِحــــ�ســــنــــهـــا  في  مـــــحـــــــفـــــــــــورة 
قه اَء را�ِســــــــَخــــــَة الجــــــذوِر ُمَنــــــطَّ غــــــــــــرَّ
الخارقه الــروا�ــســي  البـــطولت  ذي  عـــن 
البــــــائقه ْنـــــِج  الــِفـــــــــَر ْجـــــنـــــــاَد  اأَ َذلَّ  واأَ
ال�سامقه؟ ُثــــراِت  المـــــــاأ في  وفــــــخــــاَرهــــا 
ـــــــــاِديـــــــــَن فيـــهــــــا بــــاِرقـه �ســـــّمـــــــاَء لل�سّ
الاّلحقه للُخـــــلـــوِف  َمـــــعـــيــــًنا  فـــــَغـــــــَدت 
نـاعقه �ُســــــوؤٍم  ِبــــــُبوِم  البـــــــحـــــــاَر  مــــــــــالأ 

إبـداعـات شعريـة
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ُمـــَتـــطــــــاِمـــــــًنــــــا       اإن لَقــــيــــَتــــه   وال�َســــرُّ 
ِلـــــواوؤهــــــم        ِزيــــــــــَن  اهلِل  اآِي  ِبـــــــــــَجــــــالِل 
ــــِة الـــديــــــِن القــــــويــــِم وَنـــخوٍة       ِبــــــَحـــِمـــيَّ
ُتــــراَثـــهم      َنـــــ�ســـــوَن  اأن  عــــلــيــــــنا  فـــلــــهم 
ــــــــــــــــــــَرْت بــِــــــُرفـــــــاِتــــهم      هلِل اأر�ٌس ُعــــــــــطِّ
َخريَدًة        ماِن  الزَّ �ِســْفِر  في  �َســـــــــــــــــَتــــــَظــــــلُّ 
واأهــــُلها       المــــــْكـــــــُرمــــــــاِت  داُر  َفَلـــــِنــــْعــــــَم 
َتَزْل       َلْم  وال�ّسماَحِة  المــــــــــــروَءِة  �سعـــــــــُب 
ا       مع�َسًر مــــنــــهم  َبـــــــَلــــــوَت  َبــــَلــــوَت،  ذا  واإ
َتـــِغـــْب        ْن  واإ ثــــــروَك  اآ فــــيـــهم  ُكــــــنــَت  ْن  اإ
َوِرثــــــــوا المـــــــكـــاِرَم كــــــابـــــًرا عـــــن كــاِبٍر      
ت�ســربلوا       َغـــــرِّ  الأ )عـــــدنــــاَن(  بـــخــــــالِل 
ونمــــْتـــُهـــــــــُم عـــنـــَد الَفـــــخـــــاِر لـــَيــــْعــــُرٍب     
الّندى       فــي  ــٍن(  ــْع )َم �ساحات  �ســـــاحــــاُتهم 
َكـــــُحلـــوِمـــِهـــم       والِحـــــْلـــــُم فــــيـهـــم را�ســـــــٌخ 
مــــحــــفـــــــــــــوَرٌة        ـــــٌة  ِذمَّ فــــيهـــــم  ـــدُق  وال�سّ
اأدعــــــــــــوَك رّبــــــــــي والحــــــــوادث جــــّمــــٌة       
وِبَمجِدها       ِبــــــ�ِســـحرها  ِخـــــــــْذَت  اأُ ياَمــــــــــْن 

بــوائـــقـه  الَهـــــــواِن  ــــــرِف  �سِ مـــــــــن  اأَولَك 
َفــيـــاِلَقه ُيـــــِعــــــــزُّ  ـــــــٌر مـــــــــن اهلِل(  )َنـــــــ�سْ
عــــــــــربـــيــــٍة كـــانــــــوا ُلــــيـــوًثـــــا مـــــاحـــقـه
ِبــــَعــــزائــــــٍم �ُســــمٍّ �ســــــــــالٍب �ســــــــادقــــــــه

مـــــوِرَقه  بالَمفـاِخــــِر  ـــَحْت  واأَ�سْ َفــــَزَكـــــــــْت 
�سارقه الّديــــــاجــــــــي  تــــجــــلو  ــــــــاءًة  و�سّ
ــعــِرَقــه ــوِل الــُم ــ ــس ــ ــِد ذو الأُ� ــ ــاِج ــ �ــســعــُب الأم
ــــــقـــــــه ُمــَرهَّ اأكنــــــاُفـــــــُه للقـــــا�ســــــديـــــــَن 
بقْه �سا ف�سٍل  كـــلِّ  في  لــــهــــم  ُنــــــُجـــــًبـــــا 

وامقْه  قــــلـوٍب  في  ِذمـــــــاَمــــــَك  َخــــَفــــروا 
ُمـــَحــــلِّـقْه ال�ّســـــمـــاك  فـــــوق  ُلـــــهم  َفـــفــعا
و�ســــوابــــَِقــــــه اأمـــــجـــــــاَدُه  ـــــمــــــــوا  وت�ســنَّ

مــتدّفقه  ـــــٌة  وهـــــمَّ الِخـــــ�ســــــاِل  بـــيـــــ�ُس 
ُمــْغِدَقه ِبــ�َســــــــــخاِء )حاِتــــــــــَم(  ــــُهم  واأَُكــفُّ
ِبَقه مو ل  و َخـــذ ـــــٌة  َمْنَقــــــ�سَ ـــــْغــــــُن  ل�سِّ ا و

قه  ووفــــــــــاوؤهـــــــــــــم َعــــْهـــــٌد ُعـــــــراُه مــــــــوثَّ
ِبحالقْه  َفـــــُخـــْذُه  �ســـــوًءا  َيْبِغــــــِهــــم  مــــــْن 
ــارقــْه(   الــ�ــسّ فــي  ذا  ــَت  ــ اأن هــا  هّيــا )ابــتــ�ــســم 
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يا صاحب الحوض
العميــم تـحــّيـــــًة

ِكُلــــْه كــــــال  اأثقَلتنــــي  بـطــــيٍء  وليـــٍل 

ــْن كــّل جانٍب  اأحــاَطــْت بــَي الأ�ــســجــاُن ِم

ــْكــوي م�ساعري َت الــُحــبِّ  ــاُح  ــْت ريـ وهــّب

محّبتي  ُكــْنــَه  ُر  �سعـــــا الأ ت�سُبُر  ــْل  وه

اأ�ســــــــــاَد الأنبيـــــــــاُء بفـــ�سلــــــــه نِبيٌّ 

ِه كــــِر ِبِذ مـــًا  قْد ُة  ا ر ـــــو لتَّ ا ــِت  ــَن يِّ ُز و

مجيـــئِه  يـــــوَم  ُن  كــــــــــــــوا الأ تفّتحـــِت 

اأ�سُلُه ــثَّ  ــُت ــرِك واْج الــ�ــسّ ــُن  ُرْكـ ــِزَع  ــ وُزع

ُنهـُْم �ساأ فاْنحطَّ  الــّنــار  مجـــو�ُس  ّمـــا  واأ

مجيـــئِه قبَل  ُد  لمحمــــو ا ــها  يُّ اأ ل  اأ

مجل�ٍس  كــّل  فــي  المذكـــوُر  ــا  ــه يُّ اأ ويــا 

كّلها  الأر�ـــس  في  الخيُر  فعـــمَّ  ُوِلـــْدَت 

نوُرها وازداَد  ال�ّسام  ُق�سوُر  ــاءْت  �ــس اأ

وَوْجــــــــٍد عمــــيـــــــٍق اأ�سهـــَرْتني بـــالِبُلْه

واِبــُلــْه ــَتــدَّ  وا�ــسْ ال�ّسوِق  ُدمـــوُع  وفا�سْت 

ُتَعــــــدُّ فــــ�ســـائُلـــْه وِحّبي ر�ســــــــوٌل ل 

ُي�ســـــاِكُلــــــْه َنِبـــــيَّ  ل  فــــوؤادي  َوِحــبُّ 

ُي�ســاِجُلْه َمــْن  ول  ُيدانيــــه  َمــْن  فــال 

ور�ســائُلْه ــَرْت  بــ�ــسّ عي�سى  نــاجــيــــــــُل  اأ

ــت اأ�ــســائــُلــْه ــوُر الــخــيــِر راقـ ــســـرَق نـ واأ�ـ

هياِكُلْه ــّدْت  ُهـ ــرِك  الــ�ــسّ بيُت  ــِزَح  ــ وُزح

بــاِطــُلــْه ــّروِم واْنــهــاَر  ــ ال ــاَب عظيُم  وخـ

ُلْه  ِو ُيحـــــا ذا  َفــَمــْن  محمـوٌد  ُمــَك  مــقــا

ُيعــاِدُلْه  ذا  ــْن  َم ــقــراآِن  ال فــي  ــُرَك  ــ وِذك

عــــاِجُلْه ِة  ــُبــوَّ الــنُّ نـــور  مــن  ــرَق  ــسـ �ـ واأ

ْت قــواِبــُلــْه  ــرَّ ـ ــسُ وغــيــَظــْت اأعــاديـــــــــــه َو�ـ

د. امحمد صايف املستغانمي
األمين العام ملجمع اللغة العربية بالشارقة
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ب�ســـا�سًة  الحنــــوُن  مُّ  الأ بــه  ــّرْت  ــسُ و�

بفيلــــِِه  ــــدَّ  �سُ �ِس  حبـــا لأ ا هــُة  بــر اأ و

ُه  ُطــهــَر تــنــُقــُل  ُر  خبـــــا لأ ا ِت  تر ا تـــو

حمًة  ر �س  للّنـــا ُث  لمبعـــو ا ــهــا  يُّ اأ فيا 

وَمحِتًدا فــرًعــا  بِل  النُّ �سليــــُل  ــَت  نـ واأ

عجيــبٍة  بكــــّل  لى  لمــــْو ا َك  ّيـــــَد اأ و

َجميِعِهْم  الـــِكـــَراِم  ــِل  �ــسْ بــِالــرُّ ــْيــَت  ــلَّ َو�ــسَ

نجمــها  ِفُح  ُت�ســـا ًء  عليــــا ّقـــيـــَت  ُر و

عر�ِسِه  بجــــانِب  بــى  لــُقــْر بــا ولَك  واأ

ــّزْت خــــــــواِرُقــْه  ــ ــَت الـــذي عـــّزْت وب ــ واأن

الــَقــْوِم تبغي هنــــاءُهم  ــوَت  ُق ــْرَت  وكــثَّ

وي�ستكي  يثغـــو  لــقــوِم  ا بعيــــُر  وخــرَّ 

ّيًة  هِد لُمنــــيَر  ا َر  لَبـــْد ا لــَك  �ســــــقَّ  و

الح�سى  مــن  ُكـــوٌم  ُيمناَك  فــي  و�سّبَح 

ُتــغــــــــاِزُلــْه  ــوًرا  ــ وَطـ ُتناغيــِه  ــْوًرا  ــَطـ فـ

ِتُلْه  مقــا �ــســيــَبــْت  اأُ م�ساعيِه  وخــابــْت 

ــْه  ُل جــداِو فا�سْت  �سماعيَل  اإ نبِع  ومــن 

ِثُلْه  ُممــــا ــَت  نـ اأ لحمــِد  ا �سِميُّ  نـــَت  اأ و

مناِهُلْه  ت�سفو  الخيِر  ــدوُر  �ــسُ ومــنــَك 

ُلْه  الــهــادي وتــّمــْت فوا�سِ بــك  ــرى  ــس واأ�

مداِخُلْه  وتــاهْت  الأق�سى  بــك  ــرَّ  و�ــسُ

ِبُلْه  ُتقــــا ــَت  نـ اأ و ى  لّتقو با َك  ـــا �سّ و و

ُلْه  ُتــــوا�سِ ــَت  ــ ن واأ ُنعمى  بها  ْم  ــِر ــ كـ واأ

نــــاِمُلْه اأ ــاِم  ــ ن الأ مـــْراأى  على  و�ــســالــْت 

ُلْه  مفــا�سِ تحبـــو  الــِجــذُع  لــيــَك  اإ وحــنَّ 

ِمُلْه محـــا ّنـــْت  اأ و منها  بكْت  ًنا  �ُسجـــو

ُلْه ِز منـــا وت�سمو  تعلو  ُتـــرى  ــْت  ن وكــا

جـــاِهُلْه  واهــَتــزَّ  الَبرِّ  وح�ُس  وحــّيــاَك 

ِقُلْه  معــا ّكـــْت  ُد الُكفِر  ُجيو�َس  هزمَت 

يـــائُلْه  اأ تــزهــو  الّن�سِر  ــاُح  ريـ ــْت  وهــّب

خمــــائُلْه رّفـــْت  اهلل  �ــســرَع  وطــّبــقــَت 

نــواِفــُلــْه  عــّمــت  الخيِر  دروُب  و�ــســاعــْت 

كـــاِهُلْه وا�ستدَّ  الُيتم  فقيــــُر  ــرى  ث واأ

نـــواِزُلْه  غــابــْت  الــّدهــِر  ماآ�سي  وقــّلــْت 

ئُلْه  �سمـــــا حميــٌد  ٌد  محمــو ُخــْلــُقــَك  و

فـــاِعُلْه ــَت  ن اأ ما  خيَر  ُيملي  و�سفُحَك 

قــائُلْه  ــَت  ن اأ ما  ُح�سَن  ُيملي  �سميُرَك 

ِمُلْه ُتجــــا ل�سَت  َم  لمظلو ا ُفَك  ن�سا اإ و

ُتـــــزاِوُلْه  دوًمـــا  فــَق  الــرِّ ُتــِحــبُّ  ــَت  واأنـ

ُلْه ُو تطـــــا لّلئيـــــَم  ا غــرَّ  ا  ذ اإ حليــــٌم 

ئُلْه  نــــــا لفقَر  ا ِهُب  ُيذ يــــٌم  كر �سِخيٌّ 

�ســـاِغُلْه  والّديُن  الّتوفيــــُق  ُي�ساِحُبُه 

بيـــتُه طــّهــْرَت  ال�ّسرِك  بقـايا  محوَت 

حـٍم  ا ر تب�سيــَر  ِم  �ســـال لإ با َت  ــْر بــ�ــسّ و

را�ِســـٍد  ــوَة  دعـ اهلل  لديــــِن  دعــــــــوَت 

ــّنــًة  ــا و�ــسُ ــرِع فــر�ــسً ــادْت عــلــوُم الــ�ــسّ ــس و�

ــَرُه  اأم ــْرَت  ويــ�ــسّ الُقــــربى  ذا  واأكــَرمــَت 

ُجْرَحُهْم ــَت  وداوي بالُح�سنى  وعــامْلَت 

والتُّقى دِق  بال�سّ المعـــروُف  ها  يُّ اأ ل  اأ

�سى والرِّ ْفِح  بال�سّ المو�ســـوُم  ها  يُّ اأ ويا 

الهوى  يــقــوُل عــن  مــا  تعـــالى  َمـــْن  ــا  وي

ِفعَلــــُه  َتكــــّلُف  ل  ٌل  عــــد ــَك  ُل عــد و

ِخلقٌة  و طْبـــٌع  لم�سكيـــــِن  با ــَك  فــُق ِر و

ت�ســـــاحنوا  الجاهلـــوَن  ما  ذا  اإ عُفوٌّ 

بمــــالهم  ُم  نـــــــا الأ �ســـــحَّ  ذا  اإ ٌد  ــوا ج

ُه  ــرُّ ــ ِب لــالأقــــــــــــــارب  و�ــســـــــــــــــــوٌل  روؤوٌف 
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رجــاَلها نــادْت  الهيجاُء  ذا  اإ ٌع  �ُسجــــا

ًة  يـــر �سر و ًة  �سيــر عفيــٌف  ٌر  طــهــــــــو

ــِه ّم اأ ِحــْجــِر  فـــي  الُيْتِم  مريـــَر  وذاَق 

ِه  خيـــِر ئُر  ب�ســـا �سْعــــٍد  بني  َب  �ســا اأ

ُعْمِرِه  ــِر  زْه في  دِر  ال�سّ بــ�َسقِّ  حبــــاُه 

دهــرِه ــلَّ  ُك ًقا  �ســــاِد ميـــــًنا  اأ وعــا�َس 

نــازًل  ُب  الــُمــَقــرَّ جبريـــــُل  ونـــــــاداُه 

ُمر�َسٌل  ــَك  ّن اإ ــِد  واْه ــــْل  ورتِّ اقـــــراأ  ِن  اأ

الُهــــدى علِّْمُهُم  بالّذكـــر  وخــــاِطْبُهم 

قُلـــــوُبهــم ت�ْسَعــــْد  َن  الُقراآ �سِمْعُهُم  واأ

ُجـــــروَحهم  لكتــــاب  ا يــــات  باآ و  ودا

نفـــو�سهم طْمِئْن  الع�سمـــــاء  وبال�ّسّنة 

ِذكـــُرُه  الأر�ــس  في  المرفوُع  ّيها  اأ ويــا 

وجهٍة  كــّل  فــي  المن�ســـوُر  ــهــا  يُّ اأ ويــــا 

غــزوٍة كــّل  في  الــّرعــب  بجي�س  ْرَت  ُن�سِ

كّلــــها  الف�ســــاحَة  ُحــزَت  الــذي  ــَت  واأن

ُبحوُرهـــــا  ِملٌح  الفّن  هــل  اأ ف�ســــــاحٌة 

ُه  مــــُر اأ لُمَبّجل  ا الخــــلق  �سّيــــَد  يـــا  اأ

الُمنى به  �سّرْت  اأ جــــيٍل  بنــــو  فنحُن 

ِبِه  بنـــــا عــ�ــسَّ  و هـــــٌر  د بنـــا  ــرَّ  �ــس اأ

اأهله ُيـــــــــــوؤذون  هيــــوَن  �سُ بنو  تــوالــى 

�سبيـــُلهــا �سمٌح  ء  ا غــــّر يعتــــنا  �سر

يــــقنـــا  طر ي  تهد ء  لع�سما ا �ُسّنُتك  و

مـــــورنا  اأ ــْر  ويــ�ــسّ كــرمــنــا  اأ رّب  فيــــا 

تحّيًة  العميــــم  الحو�س  �ساحَب  ويــا 

ـــــــٌم  ُمَتيَّ ادي  فــــوؤ ِحّبــــي  يا  بمدحك 

ُه  فُّ يـــــُز �ســــالٍم  مــْع  �ــســالٌة  وهـــــذي 

ُلْه  فــا�سِ والُخْلِق  الَخْلِق  جميُل  ودوٌد 

ئُلْه حـــال و ُبُه  �سحـــــا اأ بهـــا  َد  �ســـا اأ

مخـــــاِيُلْه  ــودوَد  ال الَجــــــدَّ  عَجَبِت  واأ

ِطُلْه هـــــوا ْت  درَّ الخيِر  �سحاُب  وَثـــجَّ 

ودلئــُلـــْه الــُهــدى  مــــاراُت  اأ و�ــســّعــْت 

ِئُلْه فعـــا و ِفعُلــــُه  ْيــــــ�ًسا  ُقَر َق  �ســـا و

ُلْه ِز منا هــــى  ُت�سا ل  حكيـــــٍم  ْمـــٍر  باأ

جــــالئــــُلْه عظيـــــًما  يوًما  نــذرهــم  واأ

حبـــــائُلْه  �ســاءت  ال�ّسيطاَن  ْرُهُم  وحذِّ

يــاُمـــُلْه كــاَن  ِلمن  الُوثقى  الــُعــْرَوُة  هو 

ُيجـــــاِدُلْه ذا  َفَمْن  ال�ّسافي  البل�سُم  ُهَو 

م�ســـاعُلْه تعلــــو  الحقُّ  ال�ّسراُج  نت  فاأ

ُي�ســـائُلْه ذا  َفمن  البــــاري  بك  �ســـاَد  اأ

ِفُلْه جحـــا عظيـــٌم  ٌر  ا جـــــّر جي�ُسك  و

قـــــوافُلْه  ــّرْت  ف الكفر  ُفلـــــوُل  وُفــّلــْت 

ُينـــــــازُلـــــْه  بــيــاَن  ل  ــٌو  ُحــْل ــَك  وقــوُل

و�ســـــواِحُلْه ُه  قعــــُر عــذٌب  وَبــحــُرَك 

قالئُلْه ثيــــَرْت  اأُ َمْن  تحـــايــــــا  ْل  تقبَّ

و�ســــائُلْه و�ســاقت  نيا  الدُّ به  ومالْت 

ئــــُلـــْه  ا غو و �ُسُه  ُبـــوؤ مـــي  قو َق  ــرَّ فـ و

بـــــوا�ِســُلْه  يــن  واأ ديــــني  بنــــو  يَن  فاأ

قُلــــْه �سيــــا �سّعت  ء  ــــا �سّ و ننا  اآ قر و

ِثُلـــْه يــــما ء  �سيا ل  ٌر  نــــو نهجك  و

ئــــــُلـــْه  وا اأ ت�سامت  جيـــل  بنو  فنحُن 

مــراِجُلْه تغلي  يـــاَك  روؤ لــى  اإ فقلبــي 

زواجــُلــْه وغّنت  �سعــري  هفــــا  ليكم  اإ

هـــــاِمُلْه  الّدمع  �ســــــاجُم  م�سوٌق  اٌد  فــوؤ
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الّلــغـة العـربّيــة
 ودورها في كتابة تاريخ العلم...

 الّرياضّيات  مثااًل

ي��كاد الم�ست�س��رقون وموؤرخ��و العل��م م��ن الغربّيي��ن ���� ع��دا قّل��ة 

مع��دودة ���� ُيجمع��ون عل��ى اإ�س��قاط دور الع��رب م��ن تاري��خ العل��م 

الإن�س��انّي، واأّن الع��رب ل��م يتع��دَّ دوره��م في ه��ذا المج��ال الحتفاظ 

بت��راث الإغري��ق ع��ن طري��ق ترجم��ة موؤّلف��ات اأع��الم ه��ذا الّت��راث في 

الفل�س��فة والمنط��ق والّريا�سّي��ات  والفك��ر ...اإل��خ. وق��د كان له��م ف��ي 

َيٌغ مختلفة، بحيث يظنُّ القارئ لأّول  هذا المنحى اأ�ساليب �ستى و�سِ

وهلة اأّنهم على حّق، غير اأّن البحث والمراجعة والّتحقيق والّتدقيق 

�سوف ُيف�سي في نهاية المطاف اإلى نتيجة موؤداها اأن تاريخ العلم 

مدي��ن للع��رب اأكث��ر من اأي �س��عب اآخر، دون اأن نجح��د ف�سل اليونان 

والفر���س والهن��ود، وه��ي ال�س��عوب الت��ي عك��ف الع��رب عل��ى ترجم��ة 

موؤلفاته��ا العلمّي��ة اإب��ان حرك��ة الّترجم��ة ف��ي الع�سر العبا�س��ّي. وقد 

يتعّج��ب الكثي��رون من هذه الّنتيجة، ولكن �س��رعان ما يزول العجب 

ويحّل محّله الإعجاب، عندما ن�س��وق دلياًل دامًغا لي�س��ت به ذّرة من 

�س��ّك اأو مج��ال للّظ��ّن والّتخمي��ن، وم��ن العجي��ب اأّن ه��ذا الّدليل ماثل 

اأم��ام اأعينن��ا كلم��ا طالعن��ا مرجًع��ا ف��ي الّريا�سّيات  اأو ف��ي الّطب اأو 

ف��ي الفل��ك وغيرها من العل��وم في لغاتها الأجنبّي��ة المختلفة، وهذا 

الّدلي��ل ه��و مف��ردات الّلغة العربّية  ذاتها التي ت�س��ّربت اإلى الالتينّية 

ومنها اإلى باقي الّلغات الأوروبّية اإّبان حركة الّترجمة التي حدثت 

ف��ي اأوروب��ا اإّب��ان ع�س��ر الّنه�س��ة الأوروبّي��ة وما قبله��ا، حيث عكف 

علم��اء اأوروب��ا عل��ى ترجمة الّت��راث العلمّي العرب��ّي مّما هو معروف 

وم�س��هور في هذا ال�ّس��اأن.

ويمك��ن لن��ا  ����� اإن�ساًف��ا للحقيق��ة ����� اأن نمّي��ز بي��ن نوعي��ن م��ن 

المف��ردات، الأّول: مف��ردات تتعّل��ق بالبيئ��ة والمن��اخ مث��ل اأن��واع 

الّنبات��ات والحيوانات، التي تفر�سه��ا البيئة الجغرافّية؛ فالّنباتات 

حراوّي��ة حي��ث الح��رارة والجف��اف  اأو الحيوان��ات ف��ي البيئ��ة ال�سّ

��ا ع��ن الّنبات��ات اأو الحيوان��ات ف��ي اأوروب��ا  تختل��ف اختالًف��ا جوهريًّ

مث��اًل حي��ث  الب��رودة وكث��رة الأمط��ار، فت�س��ّرب مف��ردة م��ن مف��ردات 

الّلغ��ة اإل��ى لغ��ة اأخرى لي�س��ت بميزة لّلغ��ة الأولى، لأّنه��ا وليدة البيئة 

ف��ال ف�س��ل للغ��ة عل��ى اأخ��رى ف��ي ه��ذا المج��ال. الّثان��ي :اإنَّ الّتماي��ز 

والّتفا�س��ل بي��ن لغ��ة  واأخ��رى ياأت��ي تعبي��ًرا وترجماًن��ا عل��ى الحياة 

��ة ف��ي الأقط��ار التي ت�س��ود فيه��ا تلك الّلغ��ة،  ونعني  ��ة والعلميَّ العقليَّ

به��ا الم�سطلح��ات العلمّي��ة فهو ال�ّس��اهد العدل على م��دى تفّوق هذه 

الّلغة على تلك باعتبارها  وليدة جهد عقلّي، ولي�س��ت وليدة ظروف 

بيئّي��ة اأو مناخّي��ة، وذل��ك وفًقا لأدبّيات الّتاريخ من �س��يطرة الغالب 

عل��ى المغل��وب واأّن المغل��وب مول��ع بالقت��داء بالغال��ب.  

 

  تسّرب المصطلحات العلمّية إلى أوروبا :

م��ن المع��روف اأّن الخلف��اء ف��ي الع�س��ر العّبا�س��ي ����� ول�س��ّيما 

الخليف��ة الماأم��ون �����  ق��د اهتّم��وا بجل��ب موؤّلف��ات اليون��ان والفر���س 

والهن��ود، وم��ن ث��ّم ترجمتها اإلى العربّي��ة ، وقد بلغ الماأمون في هذا 

ا ل نظي��ر ل��ه، فق��د كان يعط��ي زن��ة م��ا يترجم م��ن الكتاب  الأم��ر ح��دًّ

م��ن الّذه��ب مث��اًل بمثل حّتى كاد يفل���س بيت الم��ال، و�سارت بغداد 

عا�سم��ة الّثقاف��ة والعل��م في العالم كّله وقتها. وال�ّس��يُء نف�س��ه فعله 

الخلف��اء والأم��راء ف��ي الأندل���س، وعل��ى �س��بيل المث��ال ف��اإّن »عب��د 

الّرحم��ن الّثان��ي قب��ل اأن يتوّل��ى الإم��ارة ق��د اأوف��د  العال��م القرطب��ّي 

عبا�س بن نا�سح على العراق، لكي يبحث له عن الموؤّلفات  العلمّية 

اليونانّي��ة والفار�س��ّية الت��ي ُترجم��ت اإل��ى الّلغ��ة العربّي��ة ، واأن يق��وم 

بن�س��خها ل��ه«. كم��ا اأّن �س��ليله الحك��م الّثان��ي وقب��ل اأن يعتل��ي عر���س 

 Provencal الخالفة عام 350 ه� / 961 م كما يقول بروفن�سال

نق��اًل ع��ن �ساع��د الّطليطل��ّي ف��ي كتاب��ه »طبق��ات الأمم« : »ه��و الذي 

عم��ل عل��ى جلب الموؤّلفات الهاّمة الّنادرة المتعّلقة بالعلوم القديمة 

والحديثة، من بغداد وم�سر واأماكن اأخرى في ال�ّس��رق، وجمع منها 

بقلم
مصطفى يعقوب عبد الّنبّي
كبير باحثين بهيئة املساحة الجيولوجّية 

) سابًقا (

اللغة العربية والعلوم
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وف��ي ال��دور المتاأخ��ر )1450 وم��ا بع��ده( كان الّداخ��ل 83 بالمائ��ة 

ليبّية التي ا�س��تمّرت  واإذا قارّن��ا ه��ذه الّتواريخ بتواريخ الحروب ال�سّ

ليبّية  م��ن �س��نة 1059م ، وه��ي ال�ّس��نة الت��ي ب��داأت فيها الح��رب ال�سّ

الأولى وحّتى �س��نة 1204م، وهي ال�ّس��نة التي �سهدت نهاية الحرب 

ليبي��ة الّرابع��ة، لأدركن��ا اأّنن��ا حيال الّدور القدي��م الذي دخل اإلى  ال�سّ

اللغة الإنجليزّية 3 بالمائة من مجموع الألفاظ العربّية التي دخلت 

اإل��ى الإنجليزي��ة. وق��د يدركن��ا العج��ب عندم��ا نعل��م اأّن ه��ذه الّثالث��ة 

بالمائ��ة، اإّنم��ا تمّث��ل األ��ف لفظ��ة عربّي��ة، كم��ا ج��اء عل��ى ل�س��ان ول 

ديورانت، وهو ي�ستعر�س نتائج الحروب ال�سليبّية، اأّنه قد »دخلت 

األ��ف كلم��ة وكلم��ة من اللغ��ة العربّية  اإلى اللغ��ات الأوروبّية« . 

اإذن فق��د ق�س��ي الأم��ر وا�س��تقّرت الم�سطلح��ات العلمّي��ة 

العربّية في الالتينّية، وت�سّللت منها اإلى باقي لغات العالم 

وه��ي دلي��ل على الّتفّوق العربّي في مج��ال العلوم، واأّن 

العال��م مدي��ن بعلم��ه اإلى معّلم��ه الأّول ����� اأي العرب 

����� الذي��ن اأخ��ذت عنه��م، واأ�ّس���س عليه��ا م��ا نح��ن 

في��ه م��ن تقّدم علمّي بدليل تلك الم�سطلحات 

العلمّي��ة الت��ي ت�س��يع ف��ي مراج��ع العل��وم 

المختلفة.

وفيم��ا يل��ي طائفة من ال�ّس��واهد 

الحّي��ة ت�سحيًح��ا لأخطاء �س��ّتى في 

تاري��خ العل��م، علًم��ا باأّنن��ا �س��وف نتجّن��ب 

الحدي��ث ع��ن الآراء والأف��كار والّنظرّي��ات العلمّي��ة المبتك��رة وغي��ر 

الم�س��بوقة، فه��ذا اأم��ر ق��د اأفا�س فيه م��ن اأفا�س م��ن الباحثين عرًبا 

وغي��ر ع��رب، ولكّننا �س��وف نرّكز عل��ى عروبة الم�سطلح��ات العلمّية 

فقط.

ف��ي اأواخ��ر حك��م اأبي��ه وطيل��ة حكم��ه نف�س��ه، ع��دًدا ي�ساه��ي تقريًب��ا 

العدد الذي جمعه الخلفاء العّبا�سّيون برّمتهم، وبهذه الّطريقة كّون 

الحك��ُم الّثان��ي مكتب��ة هائلة في ق�سره بقرطب��ة ت�سّم ما ل يقّل عن 

اأرب��ع مئ��ة األف مجّلد، و�س��رعان ما اأخذت الّطبقة الأر�س��تقراطّية في 

ة بهم   العا�سم��ة تقّل��د العاه��ل الأم��وّي باإن�س��اء مكتب��ات فنّي��ة خا�سّ

ف��ي ق�سوره��م« . ومعن��ى ه��ذا اأّن الّت��راث الإن�س��انّي كّل��ه � ول�س��يما 

الّت��راث العلمّي منه والمكت��وب بالعربّية كان بين اأيدي الأوروبّيين 

وف��ي القل��ب من بالده��م اإّبان �س��قوط الخالفة الأموّية في الأندل���س 

فل��م يتكّلف��وا ح��الًّ وترحاًل بحًثا عن كتب هن��ا اأو هناك ولم يتكّلفوا 

��ا ����� ذهًب��ا ول م��اًل، وعندها قام��ت اأطول عملّي��ة ترجمة في  ����� اأي�سً

الّتاري��خ م��ن العربّي��ة  اإل��ى الالتينّي��ة مبا�س��رة، فق��د ا�س��تمّرت حركة 

ترجم��ة الّت��راث العرب��ّي بوج��ه ع��اّم م��ن الق��رن الّثام��ن حّت��ى نهاية 

الق��رن الّثال��ث ع�س��ر المي��الدّي. والّدلي��ل عل��ى ذل��ك اأّن��ه ق��د اأُن�س��ئت 

الموؤ�ّس�سات والمعاهد العلمّية بغر�س ترجمة الموؤّلفات العربّية اإلى 

الالتينّية، ف�ساًل عن ن�ساط الأفراد الذين عكفوا على موؤّلفات الّتراث 

العرب��ّي بحًث��ا وترجم��ًة اإل��ى الالتينّي��ة، ف��ي محاولة منهم لفهم �س��ر 

تق��ّدم الع��رب وارتقاء ح�سارتهم الّزاهرة بالقيا���س اإلى اأوروبا التي 

كان��ت تعي���س وقتها ف��ي ظالم الع�سور الو�س��طى.

وع��ن ترجم��ة الموؤّلف��ات العربّي��ة اإل��ى الالتينّي��ة يحّدثن��ا يوجي��ن 

اأ.ماي��رز Eugene A. Myers بقول��ه: »كان��ت الّترجم��ة ف��ي القرن 

الّثان��ي ع�س��ر في اأوروب��ا من العربّية اإلى الالتينّي��ة تفوق المنجزات 

الأخ��رى. و�س��اعد نق��ل المع��ارف العربّي��ة  اإل��ى الغ��رب ف��ي تمهي��د 

الّطري��ق لتاأ�سي���س الجامع��ات. فتاأ�ّس�س��ت ف��ي نهاي��ة الق��رن الّثان��ي 

ع�س��ر جامعت��ا �س��اليرنو وبولون��ي ف��ي اإيطالي��ا، وجامعت��ا باري���س 

ومونبليي��ه ف��ي فرن�س��ا، واأوك�س��فورد ف��ي اإنجلترا«.

وكان م��ن ج��ّراء حرك��ة الّترجم��ة الّن�س��طة م��ن العربّي��ة  اإل��ى 

 عندما تتحّدث الّرياضّيات بالعربّية:

م��ن الآراء الم�س��تقّرة ف��ي موؤّلف��ات تاري��خ العل��م ال��ذي كتب��ه 

الموؤّرخون الغربّيون؛ اأّن الّريا�سّيات هي عنوان المعجزة اليونانّية 

����� عل��ى ح��ّد و�سفه��م ����� واأّن العال��م مدي��ن لليون��ان ف��ي هذا ال�ّس��اأن، 

غير اأّن حقائق الّتاريخ ووثائقه ��� دون اأن نجحد ف�سل اليونان في 

الالتينّية اأن كُثرت الألفاظ العربّية  التي ت�سّربت بدورها اإلى �سائر 

اللغ��ات الأوروبّي��ة، وف��ي ه��ذا يق��ول ول ديوران��ت W. Durant في 

��ة الح�س��ارة«: »وق��د اأحدثت ه��ذه الّتراجم كّلها  موؤلَّف��ه ال�ّس��هير »ق�سّ

ف��ي اأوروب��ا الالتينّي��ة ثورة عظيمة الخطر، ذل��ك اأّن تدّفق الّن�سو�س 

العلمّية من بالد الإ�س��الم واليونان كان له اأعمق الأثر في ا�س��تثارة 

العلماء الذين بدءوا ي�ستيقظون من �ُسباتهم. وكان عجز المترجمين 

ع��ن اأن يج��دوا مف��ردات لتينّية ت��وؤّدي المعاني الت��ي يريدون نقلها 

اإلى تلك اللغة هو الذي اأّدى اإلى دخول كثير من الألفاظ العربّية  في 

الأوروبّية. اللغات 

وبالفع��ل فق��د لفتت كثرة الألف��اظ العربّية  في اللغات الأوروبّية 

ة الّدال��ة على ورود  اأنظ��ار بع���س الباحثي��ن فاأّلفوا المعاج��م الخا�سّ

الألف��اظ العربّي��ة ف��ي ه��ذه اللغ��ة اأو تل��ك، وم��ن اأ�س��هر المعاج��م التي 

اأوردت بع���س الألف��اظ العربّي��ة ف��ي اللغ��ة  الإنجليزّي��ة كت��اب وولت 

 ARABIC WORDS وال��ذي عنوان��ه   Walt Taylor تايل��ور

��ادر ف��ي �س��نة 1933،  وم��ن الّطري��ف اأّن��ه  IN ENGLISH  ال�سّ

ق��د اأورد  تاري��خ كل  لفظ��ة عربّي��ة  دخل��ت اإل��ى  الإنجليزّي��ة. ولع��ّل 

موؤ�ّس�س��ة م��ن الموؤ�ّس�س��ات العلمّي��ة والّثقافّي��ة وما اأكثره��ا في اأقطار 

الوط��ن العرب��ّي اأن تعي��د طب��ع ه��ذا المعج��م، وتوزيع��ه عل��ى مكتبات 

الجامع��ات العربّي��ة حّت��ى ي�س��تفيد من��ه األ��وف الباحثين ف��ي الّتراث 

العربّي وتاريخ العلم، ول�س��يما اأّن حقوق الملكّية قد �س��قطت بطول 

الم��ّدة الت��ي حّدده��ا قانون حق��وق الملكّي��ة الفكرّية.

      وق��د َخل���س الأ�س��تاذ اأني���س المقد�س��ّي با�س��تقرائه لن�س��ب تل��ك 

الّتواري��خ، اإل��ى تق�س��يم دخ��ول الألف��اظ العربّي��ة  اإل��ى الإنجليزّية اإلى 

ثالث��ة اأدوار؛ قدي��م ومتو�ّس��ط ومتاأّخ��ر.

ففي الّدور القديم )1050 � 1250م(كان الّداخل 3 بالمائة.

وفي الّدور المتو�ّسط )1250 � 1450م( كان الداخل 14 بالمائة. 
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عل��ى هيئ��ة حلق��ة ف��ي داخله��ا ف��راغ،  وه��و  �س��كل  اأ�سبح  ي��دّل على 

فر  ل��دى الغرب«. ال�سّ

فر«  ولع��ّل تاري��خ الّريا�سّيات لم يعرف ث��ورة مثلما اأحدثه »ال�سّ

م��ن ث��ورة كب��رى ف��ي تاري��خ العلم بوج��ه ع��ام وتاري��خ الّريا�سّيات 

؛ فل��وله لم��ا تقّدم��ت ف��روع الّريا�سّي��ات تقّدمه��ا  بوج��ه اأخ���سّ

الم�س��هود ولم��ا  تقّدم��ت المدنّي��ة عل��ى الّنح��و  ال��ذي  ن�س��هده  الآن  

ف��ر يقول الّدكتور عبد  ف��ي  ع�س��ر  الحا�س��وب )الكمبيوتر(.  وعن ال�سّ

ف��ر الذي �س��ّهل العملّيات  اهلل الّدف��اع: »ابتك��ر الم�س��لمون مفه��وم ال�سّ

الح�س��ابّية ت�س��هياًل ل ح��دود ل��ه. ويعتب��ر الّرّيا�سّي��ون اأعظ��م اختراع 

و�سل��ت اإلي��ه الب�س��رّية، وال��ذي يوؤّكد اأّن الم�س��لمين ه��م الذين ابتدعوا 

ف��ر ه��و ا�س��تعمالهم ل��ه ف��ي اأول م��رة ع��ام 873م، عل��ى حي��ن لم  ال�سّ

ي�س��تعمله الهن��ود اإل ف��ي ع��ام 879م. والجدي��ر بالّذك��ر اأّن اأوروب��ا 

فر رغم فوائده  ظّلت تترّدد طيلة 250 �سنة قبل اأن تقبل مفهوم ال�سّ

الجّم��ة، وا�س��تمّرت اإل��ى الق��رن الّثان��ي ع�س��ر ف��ي ا�س��تعمالها الأع��داد 

الّرومانّي��ة البالي��ة، وحاول��ت ب��كّل جهده��ا اأْن تبتع��د ع��ن ا�س��تخدام 

الأرقام العربّية ب�سفرها، حّتى فر�ست هذه نف�س��ها لتفّوقها الكبير 

عل��ى كّل الأرق��ام الأخ��رى« . ولع��ّل ج��اك ري�س��لر J. Ressler كان 

ف��ر كان ُيَع��دُّ م��ن بي��ن اأه��ّم فت��وح الجن���س  محّق��ا ف��ي قول��ه: »اإن ال�سّ

الب�س��رّي« .   

ف��ر � التي وج��دت طريقها اإلى  وبعي��ًدا ع��ن اللفظ��ة ذاته��ا � اأي ال�سّ

كّل لغ��ات العال��م قاطب��ة داّل��ة دلل��ة �سارخ��ة عل��ى اأ�سله��ا العربّي، 

ف��ر م��ن ث��ورٍة علمّي��ة ف��ي ميادين �س��ّتى من  وبعي��ًدا عّم��ا اأحدث��ه ال�سّ

ف��ر معن��ى اآخ��ر وهو؛  العل��م، وبعي��ًدا ع��ن ه��ذا وذاك ف��اإّن لوج��ود ال�سّ

قدرة اللغة العربّية على ا�ستنباط الم�سطلحات العلمّية من معجمها 

اللغ��وّي كدلي��ل ل يقب��ل ال�ّس��ّك ف��ي اأهلّيتها لأن تك��ون لغة للعلم.

الّريا�سّي��ات  ����� ق��د اأو�سح��ت  اأّن ع��دًدا م��ن مف��ردات اللغ��ة العربّي��ة 

ق��د �س��يطرت عل��ى الّريا�سّيات ف��ي اللغات الأجنبّي��ة المختلفة دلياًل 

عل��ى تف��ّوق  العل��م العرب��ّي من��ذ ع�س��ر الّنه�س��ة وحّت��ى الآن دون اأن 

��واب اإن قلن��ا اإّن  تتغّل��ب عليه��ا لغ��ة اأخ��رى، ولعّلن��ا ل نج��اوز ال�سّ

الّريا�سّي��ات عربّي��ة الأ�سل اإّل قلي��اًل. فبالإ�سافة اإلى ما اأقّره لفيف 

كبي��ر م��ن موؤّرخ��ي العل��م م��ن ف�س��ل الع��رب ف��ي الّريا�سّي��ات، �س��واء 

ف��ي ا�س��تحداثهم لع��دد من العلوم الّريا�سّية التي ا�س��تحدثها العلماء 

الع��رب، اأو الآراء المبتك��رة والّنظرّي��ات غي��ر الم�س��بوقة، فاإّننا نعتقد 

اأّن هن��اك ثالث��ة اأم��ور، كلٌّ منها ُيَعّد في حّد ذاته ثورة علمّية عربّية 

الأ�س��ل حرًف��ا ولفًظ��ا ومعن��ى، وكّل منها ذات �س��اأن كبير في تاريخ 

الّريا�سّي��ات، والّدلي��ل عل��ى ذلك الأم��ور الّتالية:

األمر الّثاني :الجبر واللوغاريتمات:

ف��ر ق��د تع��ّدى اأق�س��ى الح��دود لم�سطل��ح م��ا ليك��ون  اإذا كان ال�سّ

القا�س��م الم�س��ترك الأعظ��م ف��ي �س��ّتى مناح��ي الحي��اة، ف��اإّن هن��اك 

م�سطلحين عربيين اآخرين من اأ�سهر الم�سطلحات العربّية واأكثرها 

انت�ساًرا في الّريا�سّيات، واإلى حدٍّ ما في غير الّريا�سّيات من العلوم  

وع��ن   ،Logarithm واللوغاريتم��ات   Algebra الجب��ر  وهم��ا: 

ة هذا الم�سطلح قائاًل:  الجبر يروي لنا اأحُد موؤّرخي الّريا�سّيات  ق�سّ

»لق��د كت��ب الّرّيا�س��ّي العرب��ّي الخوارزمّي كتاًبا في ح��ّل المعادلت 

وجع��ل ل��ه عن��وان »الجب��ر والمقابل��ة«. ولق��د ُترج��م هذا الكت��اب اإلى 

الالتينّية تحت عنوان مدر�سة الجبر والمقابلة«، وبالّتدريج اخت�سر 

هذا العنوان الغريب اإلى الكلمة الّدارجة »الجبر«وبذلك حّلت الكلمة 

. Arithmetic مح��ّل الكلم��ة اليونانّية Algebra العربّي��ة

اأّم��ا اللوغاريتم��ات فتع��ّد م��ن اأه��ّم الأ�س���س الّريا�سّي��ة، وه��ي 

م�ستّقة من ا�سم العالم العربّي الكبير الخوارزمّي، يقول موؤّرخ العلم 

ج��وان فرني��ه: »الخوارزم��ّي يعتب��ر اأّول رّيا�س��ي م�س��لم كبير. ونحن 

مدين��ون ل��ه بمحاول��ة و�س��ع تنظي��م منهج��ّي باللغ��ة العربّي��ة  الذي 

ف��ر( كما ندين له باللفظ   يعن��ي الّترقي��م )اأي الأع��داد ومنازلها وال�سّ

Alogarith، وهو م�ستق من ا�سم الخوارزمّي كما ورد في الّترجمة 

لم�سّنف��ه المعروف با�س��م »كت��اب الخوارزمّي« . 

األمر الّثالث: الّرموز الّرياضّية:

ل ي�س��تطيع اأح��ٌد اأن يتخّي��ل كي��ف يك��ون ح��ال العل��وم بوجه عاّم 

والّريا�سّي��ات بوج��ه اأخ���ّس لو لم تك��ن الّرم��وز الّريا�سّية موجودة، 

وكم من الزمن �سيتاأّخر ركب العلم في حال عدم وجود تلك الرموز،  

والت��ي وج��دت طريقه��ا اإل��ى �س��ائر العل��وم المتعلق��ة بالّريا�سّي��ات 

كالفيزياء والفلك، فمّما ل �سّك فيه اأّن ا�ستخدامها يعّد من فتوحات 

األمر األّول: اختراع »الّصفر«:

وه��و الخت��راع ال��ذي عرف��ه العال��م كّل��ه ع��ن طري��ق الع��رب. فل��م 

��ا ذاع و�س��اع  يح��دث للعل��م ف��ي تاريخ��ه الّطوي��ل اأّن م�سطلًح��ا علميًّ

وانت�س��ر، ف��ي اأدبّي��ات العل��وم والآداب المختلفة بل وتعّدى انت�س��اره 

فر« الذي ينطق بعروبته في  ليتغلغ��ل في مناح��ي الحياة مثل »ال�سّ

ف��ر« هو واحد من اأ�س��هر الم�سطلحات  كّل اللغ��ات المختلف��ة، ف�»ال�سّ

العلمّي��ة العربّي��ة الأ�س��ل اإن ل��م يك��ن الأ�س��هر عل��ى الإط��الق، حرف��ًا 

ولفظ��ًا ومعن��ى، واأكثره��ا دوراًنا على الأل�س��نة وتداوًل ف��ي موؤّلفات 

العل��م واأدبّيات��ه ف�س��اًل عن انت�س��اِره في كّل �س��طر مق��روء وكّل كلمة 

 J.Vernet م�سموعة في كّل ُلغات العالم باأ�سره.  يقول جوان فرنيه

الّرق��م  Cipher، وتعن��ي  اأّن لفظ��ة �س��يفر  : » والمع��روف  قائ��اًل 

فر العربّية، وكانوا ير�سمونه  بالإنجليزّية، اإّنما ا�ستق اأ�ساًل من ال�سّ
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مّه��دت ال�ّس��بيل لم��ا يعرف��ه العالم الحديث ف��ي الهند�س��ة والّطيران«. 

خاتمة: 

ق��د يب��دو لأول وهل��ة اأّن البح��ث ف��ي اأ�س��ول الألف��اظ، اإّنم��ا ه��و 

�سرب من الّترف العقلّي الذي برع فيه الأكاديمّيون والباحثون في 

اللغ��ات المقارن��ة، غي��ر اأّن الحقيق��ة لها وجهها الآخ��ر غير المنظور، 

وهذا الوجه هو المجهول في تاريخ العلم. اأعني الّتعتيم على اإبداع 

العلم��اء الع��رب غي��ر الم�س��بوق واآرائهم المبتكرة الت��ي انتحلها جمع 

من علماء ما ي�سمى بع�سر النه�سة. ولعّل الأمل يحدونا جميًعا في 

اأن تتبّن��ى موؤ�ّس�س��ة ثقافّي��ة اأو علمّية من الموؤ�س�س��ات التي تزخر بها 

العلم الكبرى فهي من اأهّم المالمح الأ�سا�سّية في تقّدم الّريا�سّيات، 

وق��د نتعج��ب اأ�س��ّد العج��ب عندم��ا نعلم اأّن م��ا  تنعم به  الب�س��رّية من 

تق��ّدم علم��ّي عماده الّرموز الّريا�سّية اإنما هو اختراع عربّي اأ�سيل.  

تق��ول الم�ست�سرق����ة الألماني�ّ�����ة زجري��د هونك����ه Z.Honke: »اإّن 

عل��م الجب��ر ل ي��زال حّت��ى ه��ذا  الي��وم يحتف��ظ بطاب��ع عرب��ّي يتجّل��ى 

ف��ي ال��� "X" الت��ي ن�سعها رمًزا للمجهول ف��ي معادلة ما. ثّم اأّن هذا 

الح��رف "X" ال��ذي يلي��ه حرًف��ا "Y" و "Z" كرم��وز للمجه��ول ف��ي 

المع��ادلت. لق��د �س��ّمى الع��رب كّل �س��يء مجه��ول يق�س��د البحث عنه 

في المعادلت ب� »ال�ّس��يء« ومخت�سر ال�ّس��يء هو »���س«  الذي يعادل 

��ا ح��رف ال��� "X" ف��ي الأ�س��بانّية القديم��ة. اإّنن��ا م��ا زلن��ا حّتى  �سوتيًّ

ه��ذه الأّي��ام نتلّق��ى، ونح��ن �سغار في المدر�س��ة، درو�ًس��ا ع��ن كيفّية 

ا�س��تعمال »ال�ّس��يء« العربّي في الح�سابات«.

م��ن اأ�س��هر الّرم��وز واأكثره��ا ت��داوًل ف��ي المع��ادلت الّريا�سّي��ة 

عالم��ة الج��ذر √، ويتعّج��ب البع���س عندم��ا يع��رف اأّن ه��ذه العالم��ة 

بمعناه��ا و�س��كلها اإّنم��ا ه��ي عربّي��ة الأ�س��ل. يق��ول ق��دري حاف��ظ 

طوق��ان: »وا�س��تعمل العلم��اء الع��رب بع��د الخوارزم��ّي الّرم��وز ف��ي 

الأعم��ال الّريا�سّي��ة، و�س��بقوا الغربّيي��ن ف��ي ه��ذا الم�سم��ار، وم��ن 

يت�سّف��ح موؤّلف��ات القل�س��ادّي يتبّي��ن ل��ه �سّحة م��ا ذهبنا اإلي��ه، فلقد 

ا�س��ُتعمل لعالم��ة الج��ذر الح��رف الأّول م��ن كلم��ة ج��ذر )ج���( اأي م��ا 

يقابله��ا √« .  ول �س��ّك اأّن الح��ّق فيم��ا قال��ه طوق��ان لأّن الكثي��ر م��ن 

موؤلف��ات الّت��راث العرب��ّي ق��د �س��هدت نوًع��ا م��ن الّرم��وز الت��ي ُتمّث��ل 

الخت�س��ارات ف��ي الألف��اظ الّدال��ة عل��ى ق�س��د الموؤّل��ف، وعلى �س��بيل 

المثال فاإّن الفيروزابادّي قد �سنع �سيًئا من الخت�سارات و�سرحها 

في معجمه ال�ّس��هير »القامو���س المحيط« مثل : »ج« اأْي جمع، و»م« 

اأي مع��روف، و»ع« اأي مو�س��ع و»د« اأي بل��دة ...ال��خ . كم��ا �س��اع 

عن��د القدماء اخت�سار بع�س العب��ارات، كاخت�سارهم »حّدثنا« في: 

اأقطار الوطن العربّي �سرًقا وغرًبا، جمع الألفاظ العربّية  اأو المعّربة 

الت��ي عرف��ت طريقه��ا اإلى لغ��ات العالم في معجم �س��امل لألفاظ كّل 

عل��م وف��ّن كدلي��ل ح��ّي ل يقب��ل الّت�س��كيك في��ه ف��ي دور الح�س��ارة 

العربّي��ة  الإ�س��المّية ف��ي بناء الح�سارة الب�س��رّية، وق��د كانت لكاتب 

هذه ال�ّس��طور م�س��اركة متوا�سعة في جمع عدد من الألفاظ العربّية 

والمعّرب��ة م��ن اأ�س��ماء  المع��ادن الت��ي وج��دت طريقه��ا اإل��ى لغ��ات 

العال��م، دون اأن ي��درك طلب��ة عل��م المع��ادن � عرًب��ا وغير ع��رب � اأّنها 

عربي��ة لحًما ودًما.

اإّنها دعوة لعّلها تلقى مجيًبا .....

»ثن��ا«  اأو »ن��ا«، و»اأخبرن��ا«  ف��ي: »اأن��ا«، و »حدثن��ي« ف��ي: »ثن��ي«  

ونح��و ذلك .

اإذن فعالمة الجذر م�ستّقة من حرف » ج� « العربّية �سكاًل ومعنى. 

األمر الّرابع: األرقام أو األعداد العربّية:

اإّن العال��م كّل��ه �س��رقه وغرب��ه � ع��دا دول قليل��ة للغاي��ة م��ن بينها 

م�س��ر وبع���س ال��ّدول العربّي��ة ف��ي الم�س��رق � ت�س��تعمل م��ا ُيعرف في 

العال��م كّل��ه ب��� »الأرق��ام العربّي��ة« Arabic Numbers، ولأّن 

الح�س��ارة الب�س��رّية ل ت�س��تغني ع��ن الأرق��ام بح��ال م��ن الأح��وال، 

فاإّن الح�سارة هنا مدينة للعرب بق�س��ط كبير منها فعلى اأ�س���س من 

العل��م العرب��ّي ق��د اأر�س��ت الح�س��ارة الب�س��رّية قوائمها التي ن�س��هدها 

الآن. وعل��ى الّرغ��م م��ن الج��دل المثار في تاريخ العل��م في اأّن العرب 

ق��د اقتب�س��وا ه��ذه الأرق��ام م��ن الهن��ود، اإّل اأّنه��ا قد عرفت ف��ي اأرجاء 

العال��م كّل��ه با�س��م »الأرق��ام العربّي��ة« لأّن اأوروب��ا ق��د عرف��ت ه��ذه 

الأرق��ام ع��ن طري��ق العرب. ولعل الّدكتور قا�س��م علي �س��عد قد و�سع 

الأم��ور ف��ي ن�سابه��ا عندم��ا اأو�س��ح ف��ي كتاب��ه ال�ّس��ائق »الأرق��ام 

العربّي��ة   ...تاريخه��ا واأ�سالته��ا« فق��د َخل���س بعد اأن ا�س��تعر�س في 

ف�س��ول كتاب��ه راأي الباحثي��ن وموؤّرخي العلم عرًب��ا وغير عرب باأّن 

:» الأرقام في اأوروبا وغيرها من الّنواحي« عربّية الّنجار اأوروبّية 

الّدث��ار« وق��د كان الأوروّبّي��ون ي�س��تخدمون الأرق��ام الّرومانّي��ة 

المعّق��دة والّطويل��ة، ف��اأّي ث��ورة علمّي��ة تل��ك الت��ي اأدخله��ا العرب في 

الّريا�سّي��ات، وم��ا اأدراك م��ا الّريا�سّي��ات الت��ي دخل��ت ف��ي كّل عل��م. 

وعلى هذا فلي�س من الغريب على موؤّرخ مثل هوبر اأن يعترف بف�سل 

العرب في الّريا�سّيات ويقول : » �س��كراً للعرب الذين جلبوا الحكمة 

اإل��ى اأوروب��ا الت��ي كان��ت غارق��ة ف��ي الجه��ل والتخلف .اأدخ��ل العرب 

الطريق��ة الجدي��دة الثوري��ة ف��ي كتاب��ة الأع��داد، ه��ذه الّطريق��ة الت��ي 

اللغة العربية والعلوم
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تصنيف علوم اللغة العربّية
 في فكر علماء اللغة القدماء

عل��وُم اللِّ�س��اِن اأََدًب��ا وُلَغ��ًة ُمَتَفرِّع��ٌة ُمت�س��ّعبٌة، جعَله��ا اب��ُن الأنب��اريِّ 

ثمانية:»الّنح��و، والّلغة، والّت�سريف، والَعرو�س، والقوافي، و�سنعة 

��ْعِر، واأخب��ار العرب واأن�س��ابهم، واأ�ساَف اإليه��ا ِعْلَمين اآخَرين من  ال�سِّ

ُدْن��ُه، ُهم��ا: ِعْلُم الَج��َدِل في النَّحو، وِعْلِم اأُ�س��وِل النَّحو«))).  لَّ

ِة اأ�سواًتا وَنْحًوا  وتناوَل علماُء العربّيِة الُقَدماُء درا�س��َة اللُّغِة العربيَّ

ْرًف��ا ودلل��ًة درا�س��ًة ُمتكامل��ًة ف��ي اآٍن مًع��ا، َفَه��ذا كت��اُب �س��يبويه  و�سَ

ِل ِمْن ُعَلمائن��ا، َنِجُدُه  اّل��ذي ُيَع��دُّ خال�س��َة الفكِر اللُّغ��ويِّ للرَّعي��ِل الأوَّ

ِة:  ق��د ا�س��َتَمَل عل��ى النَّحِو ِبَمعناُه الوا�س��ع، َفَح��وى علوَم اللُّغ��ِة العربيَّ

َمّ كتاُب �سيبويه-وهو  نحَوها و�سرَفها و�سوَتها ودللَتها، فقد» �سَ

ِة كت��اٌب في النَّحِو - درا�س��اٍت في ِبناِء  ِوْف��َق ت�سني��ِف الكت��ِب العربَيّ

الُجمل��ِة، وبن��اِء الكلم��ِة والأ�سواِت«)))، و�س��اَر على َنْهِج��ِه طائفٌة ِمْن 

علماِء اللُّغ��ِة ِمْن َبعِدِه. 

��رٍة ُم�سطلح��اٍت  وَق��ِد ا�س��تخَدَم ُعَلماوؤن��ا القدم��اُء ف��ي مرحل��ٍة ُمبكِّ

��ِة،  ��ِة، ِمْث��َل: العربيَّ ُمتع��دِّدًة؛ للدَّلل��ِة عل��ى درا�س��ِة عل��وِم اللُّغ��ِة العربيَّ

��ِة؛ والمج��اِز، وغيِره��ا، ف��ي الوق��ِت اّل��ذي كاَن النَّح��ُو  وِعْل��ِم العربيَّ

��ْرٍف واأ�سواٍت  َة ِبَمعن��اُه العاّم ِم��ْن اإعراٍب و�سَ م��ا َي��زاُل يعن��ي العربيَّ

ًة  ًة �س��موليَّ وبالغ��ٍة، وغي��ِر ذل��َك))). َفُعن��وا ِبِدرا�س��ِة اللُّغ��ِة درا�س��ًة علميَّ

���ِس الّنحُو ِبَمفهوِمنا له ف��ي اأّياِمنا هذه، ِعْلًما  ُمَتكامل��ًة، وَل��ْم َيَتخ�سَّ

قائًم��ا ِبذات��ه له قواعُده و�سوابُطه وحدوُده وا�سطالحاُته واأَْقِي�س��ُته 

��ٍر، حي��ُث ُرِوَي اأنَّ عب��َد اهلَل ب��ن اأب��ي  ��ُة ب��ِه اإّل ف��ي وق��ٍت متاأخِّ الخا�سَّ

َج النَّحَو وَمدَّ الِقيا�َس و�َسَرَح الِعَلَل«،  ُل َمْن َبعَّ اإ�سحاٍق الَح�سرميِّ »اأوَّ

ِه على �س��وؤاِل يوُن���س بَن حبي��ٍب: »َهْل يق��وُل اأََحُد:  وذل��ك ف��ي اأثن��اِء َرِدّ

)١( ابن االأنباري، كمال الدين. نزهة االألباء في طبقة االأدباء، تح: اإبراهيم ال�سامرائي، مكتبة 
المنار، االأردن، ط2، ١985م،١/٧6.

)2( حجازي، محمود فهمي. علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، الهيئة الم�سرية العامة 
ا: ب�سر كمال، درا�سات في علم اللغة، الق�سم الثاني،  للتاأليف والن�سر، ١9٧0م ، �ص ١، وانظر اأي�سً

دار المعارف، القاهرة، م�سر، د.ط، ١9٧١م، �ص 23.
)3( القوزي، عو�ص. الم�سطلح النحوي ن�ساأته وتطوره حتى القرن الثالث الهجري، من�سورات 

جامعة الريا�ص، ال�سعودية، ط١، ١98١، �ص ١6

وْيق؟ ِبَمعنى ال�ّس��وْيق، قاَل له: نعم، َعْمرو بن َتميم َتقوُلها، وما  ال�سّ

��رُد وَينقا���ُس« ))).  وم��ع  ُتري��ُد اإل��ى ه��ذا؟ علي��َك ِبب��اِب ِم��َن النَّح��ِو َيطَّ

ذل��ك ُنِق��َل ع��ن الُقَدم��اِء م��ا ي��دلُّ عل��ى اأََنّ النَّح��َو الِعْل��َم اّل��ذي نعه��ُدُه، 

��ة، اإِْذ َن���سَّ اب��ن �س��اّلم الُجَمح��ّي - ف��ي اإح��دى  مق�سوُده��م بالعربيَّ

��َة، وَفَت��َح باَبه��ا، واأَْنَه��َج  ���َس العربيَّ َل َم��ْن اأَ�سَّ الرِّواي��ات- عل��ى »اأََنّ اأََوّ

وؤلّي« ))). �س��بيَلها وَو�س��َع قيا�َس��ها اأب��و الأ�س��ود الدُّ

ِة،  ة الُقَدماء على َدْمج عل��وِم العربيَّ وحر���سَ كثي��ر ِمْن ُعَلم��اِء العربيَّ

��رف ف��ي ق��َرن  ��رف مًع��ا، ف��كان النَّح��و وال�سَّ ول �س��يَّما النَّح��و وال�سَّ

رَف ف��ي تاآليفهم،  ��ٍر، وغالًب��ا م��ا َي�س��ِبُق النَّح��وُّ ال�سَّ حّت��ى وق��ٍت متاأخِّ

رف وعالقت��ه ِبِعْل��ِم النَّحِو  وه��ذا ي��دلُّ عل��ى وعِيه��م باأهميَّة عل��م ال�سَّ

��ا عل��ى علم النَّح��و، ولكنَّهم  عل��ى وج��ه الخ�سو���س، فقدَّم��وه تاأ�سيليًّ

��ا؛ لإدراِكه��م �سعوبَت��ُه وُغمو���سَ بع�س م�س��ائله على  ��روه تعليميًّ اأخَّ

��ك »ل َت��كاُد َتِج��ُد كتاًبا ف��ي النَّح��و اإّل والَتّ�سريف  ���سء)))؛ ل��ذا فاإنَّ النَّ

ف��ي اآخ��ره«)))، وخ��َرَج عل��ى هذا المنه��ج بع�ُس علم��اِء العربّي��ِة فيما 

رف عل��ى النَّحو،  بع��د، ِم��ْن مث��ل اأب��ي حّي��ان الأندل�س��ّي؛ َفَقْد ق��دَّم ال�سَّ

َرب ِمْن ل�س��ان العرب( ول  وهذا باٍد ِبَجالء في كتابه )ارت�س��اف ال�سَّ

�س��يَّما اأّن اأب��ا حّي��ان ن���سَّ عل��ى ذل��ك في مقّدم��ة كتابه، ف��ي معِر�س 

بياِن��ه مو�س��وَع كتاِب��ه، اإْذ قال: »وح�سرُته ف��ي ُجْملَتين: الأولى في 

ا:  )4( الجمحّي، ابن �ساّلم. طبقات فحول ال�سعراء، م�سدر �سابق، ج١4/١، وانظر اأي�سً
الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، م�سر، 

١9٧3م، �ص32.
)5( الجمحي، ابن �سالم، طبقات فحول ال�سعراء، م�سدر �سابق، ج١2/١. وقيل: ن�سر بن 

عا�سم، وقيل عبد الرحمن بن هرمز، وقيل علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه. للوقوف على تعدد 
الروايات في ذلك، انظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، م�سدر �سابق، �ص١١، والقفطي، 

اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، تحقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، مطبعة دار الكتب والوثائق 
الوطنية، القاهرة، ط3، د.ت، ج١٧2/2.

)6( العمايرة، اإ�سماعيل اأحمد، بحوث في اال�ست�سراق واللغة، دار الب�سير، عمان، االأردن، 
وموؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، لبنان، ط١، ١996م، �ص ٧6.

)٧( ابن جني، المن�سف، �سرح ت�سريف المازني، م�سدر �سابق، ١/4.

 بقلم د. عماد زاهي ذيب نعامنة

لـغـويـــات
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اأحكام الَكِلِم قبل التَّركيب، والّثانية في اأحكاِمها حاَل التَّركيب«))). 

رف  د الميدانّي ِبِعْلِم ال�سَّ ا- اأبو الف�سل اأحمد بن محمَّ وافتتح -اأي�سً

��رف(، ث��مَّ َت��الُه ِبُعل��وِم اللُّغ��ِة  كتاَب��ه )نزه��ة الّط��رف ف��ي عل��م ال�سّ

��روِع في بياِنها،  ��ه عدَّه مدخ��اًل ِلُعلوِم اللُّغِة وِمهاًدا لل�سُّ الأُخ��رى؛ لأَنّ

ُج اإل��ى الُلّغة العربّية«))). َفِب��ِه:» ُتع��َرُف �َس��َعُة كالِم العرب، ومنه ُيَتَدرَّ

)8( االأندل�سّي، اأبو حيان، ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد، 
مراجعة رم�سان عبد التواب، م�سدر �سابق، �ص 4، وانظر: اأبو حيان النحوي االأندل�سي ومنهجه 

في كتاب ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب، مزيد اإ�سماعيل، مجلة التراث العربي- مجلة ف�سلية 
ت�سدر عن اتحاد الكتاب العرب- دم�سق، العددان ١3و١4 - ال�سنة الرابعة - محرم وربيع الثاني 

١404 ه.
)9( الميدانّي، اأبو الف�سل اأحمد بن محمد، نزهة الطرف في علم ال�سرف، مطبعة الجوائب، 

ق�سطنطينة، ط١، ١299م، �ص 4.

ِه وَمعانيِه، وعلى َت�سرُّف الحال«)1)). واّتفَق ابُن  على معرفِة اأغرا�سِ

ع�سف��ور م��ع اب��ن جنِّ��ّي ف��ي ذل��ك، حيُث ق��اَل ف��ي ُمْمِتِعه: »وق��د كاَن 

ة؛ اإِْذ هو  َيْنَبغ��ي اأَْن َيَتق��دَّم ِعْل��ُم التَّ�سريِف على غيِرِه ِمْن علوِم العربيَّ

معرفُة َذواِت الَكِلم في اأْنُف�ِس��ها ِمْن غيِر تركيب. ومعرفُة ال�ّس��يء في 

ًم��ا عل��ى معرف��ِة اأحواِله  ْن يك��وَن ُمقدَّ ��َب ينبغ��ي اأَ نْف�ِس��ِه قب��ل اأَْن يترَكّ

ِته، َفُجِع��َل ما ُقدَِّم  ر ِلُلْطِف��ه وِدقَّ ��ه اأُخِّ اّلت��ي تك��وُن بع��َد التَّركي��ب، اإّل اأنَّ

َل اإليه الّطالب، اإّل وهو  عليه ِمْن ِذْكِر العوامِل توِطئًة له، حّتى ل َي�سِ

)١0(  ابن جني، المن�سف �سرح كتاب الت�سريف للمازني، م�سدر �سابق، ج١/ 5-4.

ب وارتا�َس للقيا���س«)))).  قد ت��درَّ

وتابَعُهما ال�ّس��يوطّي في ذلك قائاًل: »وقدَّمُت النَّحو على التَّ�سريف، 

واإِْن كان الاّلئُق بالو�سِع العك�س، اإِْذ معرفة الّذوات اأقدُم من معرفة 

��وارئ والعوار���س؛ لأنَّ الحاجة اإلي��ه اأهّم«)))).   الطَّ

ه ِق�ْس��ٌم  رف على اأَنّ ��ِد اأنَّ ُعَلماءن��ا القدم��اء نظ��روا اإلى ال�سَّ َفِم��َن الموؤكَّ

ِمْن اأق�سام النَّحِو، وِمْنُه قوُل اأبي علّي الفار�سّي: »الّنحو...َيْنق�سُم اإلى 

ٌر يلَحُق اأواخَر الَكِلِم، والآخُر يلَحُق ذواَت الَكِلِم  ِق�ْس��َمين: اأحُدُهما تغيُّ

)١١( ابن ع�سفور، الممتع الكبير في الت�سريف، م�سدر �سابق، ج١/ 30 -3١.
)١2( ال�سيوطي، جالل الدين، اإتمام الدراية لقّراء الّنقاية، �سبطه وكتب حوا�سيه ال�سيخ اإبراهيم 

العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط١، ١405هـ/١985م، �ص5.

��رَف يتعلَّ��ُق  ��رُف عل��ى النَّح��ِو؛ لأنَّ ال�سَّ َم ال�سَّ ��ا اأَْن يتق��َدّ وكان َحِريًّ

بالِبني��ة، اأّم��ا النَّح��و َفُمتعلِّ��ٌق بالتَّركي��ب، والِبني��ة �س��ابقٌة » ِبَطبيع��ِة 

��رِف كاَن ل��ه اأ�س��باُبه، ذَكره��ا  الح��اِل« التَّركي��َب، اإّل اأَنّ تاأخي��َر ال�سَّ

الُقدم��اُء، اإْذ ق��ال اب��ن جّن��ّي: »ِم��َن الواج��ِب عل��ى َم��ْن اأراَد معرف��َة 

النَّح��و اأَْن يب��داأَ ِبَمعرف��ِة التَّ�سري��ف؛ لأنَّ معرف��ة ذات ال�ّس��يء الّثابت��ة 

��رَب  ل��ة، اإّل اأَنَّ ه��ذا ال�سَّ ينبغ��ي اأَْن يك��ون اأ�س��اًل ِلَمعرف��ِة حال��ِه المتنقِّ

ا �سعًبا ُبدَئ قبَلُه ِبَمعرفِة النَّحِو، ُثمَّ جيَء  ا كان عوي�سً ِمَن الِعْلِم لَمّ

ًئا للدُّخوِل في��ه، وُمعيًنا  ب��ه َبْع��ُد، ليك��وَن الرتيا�ُس ف��ي النَّح��ِو موطِّ

لـغـويـــات

124125 يونيـو ٢٠٢١ م يونيـو ٢٠٢١ م 



واأنُف�َس��ها«))))، واإل��ى ِمْث��ِل ذل��ك َذَه��َب الأ�س��تراباذّي، َفَذَك��َر اأََنّ علماَء 

اأُ ِم��َن النَّحو، ِبال  ��ة ُمتَّفق��ون عل��ى اأََنّ »التَّ�سري��َف ج��زء ل يتجزَّ العربيَّ

ناعة«)))).  ِخالٍف بين اأه��ل ال�سِّ

��رف قبل النَّح��و اأو النَّحو َقْبَله،  ��َة ُموؤلَّف��ات ل��م َتْعَتِم��ْد اإحالَل ال�سَّ وثمَّ

وتيَّة مًعا، ِمْن  ُة وال�سَّ ُة والنَّحويَّ رفيَّ ما تداخَلْت فيها الأبواب ال�سَّ واإَنّ

ذل��ك »مث��اًل« م��ا َنْلحُظ��ُه في كتاِب الُجَم��ل للّزّجاجّي: فالب��اُب الأّوُل 

من��ه ف��ي الإع��راب وعالمات��ه، في حي��ن اأنَّ الباب الّرابع ف��ي التَّثنية 

والجم��ع، وه��و ب��اب �سرفّي، ُثمَّ يعود اإلى الحدي��ث عن التَّوابع، وهو 

ب��اب نح��وّي، ُث��َمّ ينتقل بعد ذلك اإل��ى الحديث عن الأفع��ال الُمتعدِّيِة 

وغي��ِر الُمتعّدية ... وهكذا)))). 

)١3( الفار�سي، اأبو علي، التكملة، تحقيق د. ح�سن �سادلي فرهود، الجزائر، الجزائر، ديوان 
المطبوعات الجامعية، د. ط،١984م، �ص3.

)١4(  االأ�ستراباذي، ر�سي الدين، �سرح ال�سافية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، ١982م، ج١/6.

)١5( الزجاجي، اأبو القا�سم عبد الرحمن بن اإ�سحق، الجمل في النحو، تحقيق ابن اأبي �سنب، 
مطبعة باري�ص، الجزائر، ط2، ١95٧م.

رف: » وهْل اأنَت اإل ب�سعٌة مّني، َت�سَتِنُد اإليَّ وَتْنُقُل َعّني؟ َلْم َيَزْل  ال�سَّ

 ، ��زَك المازنيُّ ِعلُم��َك باًب��ا ِم��ْن ُجملت��ي، داخاًل ف��ي ح�س��ابي، حّتى ميَّ

األيف، واقت�سَر  فاأف��رَدَك بالتَّ�سني��ف، وَتاله ابن ِجنِّي، فَتِبَع��ُه في التَّ

روريِّ الواجب، واأََح���َسّ بك ابُن  اب��ن مال��ك ِمْنَك ف��ي تعريِفه على ال�سَّ

الحاجب في �ساِفَيِته َفَرَفَع عنَك الحاِجب، واأنَت مع ذلك كلِّه َمْطِويٌّ 

ْمَن ُكُتبي، َن�َس��ُبك متَّ�سٌل ِبَن�َس��بي، وَح�َس��ُبَك لِحٌق ِبَح�َس��بي«)))).   َبدا  �سِ

ِة القدماء ف��ي َتبويِب علوِم  ا �َس��َبَق َتَع��دُُّد مواقِف ُعَلماِء العربيَّ ��ا ممَّ َجِليًّ

��ِة ف��ي ُم�سنَّفاِته��م اللُّغوّي��ة، َفِمنه��م َم��ْن اأف��رَد ِعْلًم��ا ِم��ْن علوِم  العربيَّ

ِة في ُم�سنٍَّف ُم�سَتِقٍلّ به، واآخر قَرَن تلك العلوم جميعها مًعا،  العربيَّ

والأمر ذاُته َنِجُدُه في الِفْكِر اللِّ�س��انيِّ لدى ُعَلماء اللُّغة المعا�سرين، 

��ٍف واح��د،  فبع�سه��م اأْف��َرَد كلَّ ِعْل��ٍم ِم��َن العل��وِم اللِّ�س��انيَّة ف��ي ُم�سنَّ

ِد البحِث  رَف والنَّحو في قَرن، ولي�س ِمْن مقا�سِ واآخروَن َجَعلوا ال�سَّ

)١8( القلق�سندّي، اأحمد بن علي، �سبح االأع�سى في �سناعة االإن�سا، تحقيق يو�سف علي الطويل، 
دار الفكر، دم�سق، �سوريا، ط١، ١98٧م.

َتْجلي��ُة ه��ذا الأم��ِر لديه��م؛ اإِْذ َي�ْس��َتاأهُل هذه الم�س��األَة درا�س��ة م�س��تقلَّة 

ِة  للك�سف َعْن فكرهم الّل�سانّيين المعا�سرين في تبويِب علوِم العربيَّ

َننا ِمْن تحبيِر ذلَك في عدٍد قادٍم ِمْن  ف��ي تاآليفه��م، نرجو اهلل اأْن ُيَمكِّ

مجلَِّتن��ا الغ��ّراء )العربّي��ة ل�س��اني(.

ه اأََهمُّ ِمْن غيِره،  ِة على الآخر اأَنَّ ول يعني تقديُم ِعْلٍم ِمْن علوِم العربيَّ

ٍة اأو  اأو اأَنَّ غيَرُه دوَنه؛ اإِْذ لي���َس التَّرتيُب بين هذِه العلوِم ترتيَب اأهميَّ

ُج  َدرُّ ما هو ترتيٌب يقَت�سيِه منِطُق الأ�سياِء وَت�َسْل�ُسُلها والتَّ ة، اإِنَّ اأف�سليَّ

رُف ق�س��يًما للنَّحِو،  ف��ي بنائه��ا)))).   وف��ي مرحلٍة لحق��ٍة اأ�سَبَح ال�سَّ

رِف  ى ال�سَّ ل ِق�ْسًما منه، واأُْفِرَد في ُم�سنَّفاٍت ُم�ستِقلٍَّة به، تحت ُم�َسمَّ

حيًن��ا والتَّ�سري��ف حيًنا اآخر، ولعلَّ كت��اب المازنّي )التَّ�سريف( اأّول 

، كما ُعدَّ  �َس كتاًبا يبحُث في ِعْلِم التَّ�سريف بحًثا م�س��تقالًّ َمْن خ�سَّ

ِفه ِعلًما  ًفا ُم�ستِقالًّ ِبَو�سْ نَّ ابُن جّنّي اأّوَل َمْن اأفرَد ِلِعْلِم الأ�سواِت ُم�سَ

قائًم��ا ِبذاِت��ِه في كتاِبه �س��ّر �سناع��ة الإعراب)))). ومع ذل��ك فاإنَّ كلَّ 

ِعْلٍم من علوم العربّية متعلٌِّق بالآخر ِبَطَرف. واأجاَد القلق�س��ندّي في 

و�سِفِه العالقَة بين ُعلوِم اللُّغِة، بما قاله على ل�سان النَّحو ُمخاِطًبا 

)١6( ب�سر، كمال، درا�سات في علم اللغة، الق�سم الثاني، م�سدر �سابق، �ص 84.
)١٧( �سيف، �سوقي، المدار�ص النحوية، دار المعارف، القاهرة، م�سر، ط2، ١948م، �ص 

43، وانظر: اأني�ص، اإبراهيم، االأ�سوات اللغوية، مكتبة االأنجلو الم�سرية، القاهرة، م�سر، ط5، 
ا: مختار، اأحمد عمر، البحث اللغوي عند العرب مع درا�سة لق�سية  ١9٧9م، �ص١05.  وانظر اأي�سً

التاأثير والتاأثر، عالم الكتب، القاهرة، م�سر، ط6، ١982م، �ص ١0١ - ١04.
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العربّية وانحصار المعرفة:
كيف ستتحّول العربّية إلى مجّرد أداة 

للستهلك العلمّي؟
»الّلسانيات وتحليل الخطاب أنموذجا«

مــقــاالت

ويتفاق��م حج��م الم�س��كلة حينم��ا تنتق��ل ه��ذه الّظاه��رة اإل��ى البح��ث 
العلم��ّي ف��ي اأعل��ى م�س��توياته، عن��د طلب��ة الما�س��تر والّدكت��وراه وكذا 
ل عليه��م ف��ي تطوي��ر البح��ث العلمّي  الأ�س��اتذة الباحثي��ن، مم��ن ُيع��وَّ
ة في مج��ال اللغة  �ساته��م عل��ى الأق��ّل، وبخا�سّ عل��ى م�س��توى تخ�سّ
والأدب العرب��ّي، ال��ذي ُتَع��دُّ العربّية فيه ماّدته الأ�سا���س لغة وبحثا، 
�سات علمّية اأخرى تعي���س الم�س��كلة ذاتها اأو اأكثر،  ناهيك عن تخ�سّ
وه��ي انح�س��ار مو�سوعات البحث العلمّي، اأو قّلة الإبداع والبتكار 
في طرق مو�سوعات م�ستجّدة على م�ستوى البحث العلمّي، ما جعل 
العربّي��ة تعي���س ف��ي ع�سره��ا الحال��ّي انح�س��ارا معرفّي��ا م�س��تميتا 
ف��ي حج��م المعلوم��ات الت��ي توّفره��ا باللغ��ة العربّي��ة ع��ن مختل��ف 
مو�سوع��ات العل��م، مقارن��ة بغيره��ا م��ن اللغ��ات العالمّي��ة، بع��د اأن 
َدٍر للمعرفة اإلى مجّرد اأداة لال�س��تهالك العلمّي، من  تحّول��ت م��ن َم�سْ
�س��و اللغ��ة العربّي��ة ه��ذا الم�س��كل عل��ى طاولة  دون اأْن يط��رح متخ�سّ
الّنقا���س ف��ي الموؤتم��رات العلمّي��ة الوطنّي��ة اأو الّدولّي��ة، اأو ي�س��عروا 
بخطورته على اللغة العربّية ومجتمعاتها عاّمة. فيا ترى ما �س��بب 
ه��ذا النح�س��ار المعرفّي للعل��وم بالّلغة العربّي��ة، واأّي الّتخ�س�سات 
العلمّية اأكثر عر�سة لهذا النح�سار، وما خطره على العربّية ب�سكل 

خا���سّ وعل��ى مجتمعاتها ب�س��كل عاّم؟

بالّن�س��بة لل�ّس��وؤال الأّول ح��ول �س��بب النح�س��ار المعرف��ّي للعل��وم 
باللغ��ة العربّي��ة، اأو انح�س��ار مو�سوع��ات البح��ث العلم��ّي باللغ��ة 
�س��ات العلمّي��ة؛ فه��و يع��ود بالّدرج��ة  العربّي��ة، وف��ي معظ��م الّتخ�سّ
الأول��ى اإل��ى ع��دم م�س��ايرة م�س��تجّدات البح��ث العلم��ّي العالم��ّي، 
والت��ي ُتَع��دُّ التَّرجم��ة ال�ّس��بيل الوحي��د لمعرفته��ا، بحك��م اأّن العل��م 
نت��اج ح�س��ارة، واأن تطوي��ره خا�س��ع للّتفكي��ر الب�س��رّي ف��ي مختلف 
الح�س��ارات الإن�س��انّية، وبالّتال��ي ف��اإّن الّترجم��ة وحده��ا ه��ي 
الت��ي تمّك��ن م��ن معرف��ة ه��ذه الم�س��تجّدات اأو م��ا يكت��ب الآخ��ر ع��ن 
�ساتنا العلمّية على الأقّل، وهي وحدها  مو�سوعات العلم، اأو تخ�سّ
���س معرفة كّل ُم�س��تجّد على م�س��توى  م��ن ت�سم��ن لأ�سح��اب الّتخ�سّ

البح��ث العلم��ّي، ف��ي اأّي مو�سوع من مو�سوع��ات العلم. وفي غياب 
هذا العمل )الّترجمة( اأو قّلته في الم�س��هد اللغوّي، يتعّذر علينا بناء 
مو�سوعات م�س��تجّدة من �س��اأنها معالجة الم�س��اكل الحقيقّية للعلم 
ف��ي ح��ّد ذات��ه؛ ب��ل �س��يتحّول البح��ث العلم��ّي كم��ا يق��ول الفيل�س��وف 
محّمد اأركون اإلى مجرد »ُرَكاٍم اأو عمل مكرور« مثلما تعرفه معظم 
��ة بالّن�س��بة للبح��ث  البح��وث العلمّي��ة ف��ي العل��وم الإن�س��انّية خا�سّ

العلم��ّي ف��ي الوط��ن العربّي.

ولإثب��ات ه��ذه الحقيق��ة ح��ول انح�س��ار مو�سوع��ات البح��ث العلمّي 
باللغ��ة العربّي��ة، ب�س��بب قّل��ة الّترجم��ات ف��ي الوط��ن العرب��ّي، يكف��ي 
�س��ات العل��وم الإن�س��انّية، وهم��ا  اأْن نق��ف عل��ى فرعي��ن م��ن تخ�سّ
ة  الل�سانيات وتحليل الخطاب، من خالل مو�سوعات البحوث المكلمِّ
لنيل �سهادات الّتخرج عند طلبة )اللي�سان�س، والما�ستر، والّدكتوراه( 
ف��ي الجامع��ات العربّي��ة الت��ي ُتع��دُّ اإح��دى مراك��ز البح��ث العلم��ّي اأو 
مراكز البحث العلمّي الأ�سا���س في المجتمع، ففي مجال الل�س��انيات 
وحده��ا، ل زلن��ا نتحّدث اإلى عهد قري��ب، عن البنية العميقة والبنية 
ال�ّس��طحّية والّتحويالت الختيارّية والإجبارّية عند ت�سوم�سكّي، في 
الوقت الذي تّم الّتخّلي فيه عن مجمل هذه المفاهيم في اآخر نموذج 
للّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية، وهو البرنامج الأدنوّي، اأو انتقل فيه 
البحث الل�سانّي من درا�سة الأنحاء اإلى درا�سة المعرفة اللغوّية على 
اخت��الف اأنواعه��ا �سوتّي��ة، ونحوّي��ة، ودللّية، ومعجمّي��ة، �سمن ما 
الت��ي   )cognitive linguistics( المعرفّي��ة  بالل�س��انيات  ى  ُي�س��مَّ
ُتْعَن��ى بالآلي��ات الت��ي ي�س��تغل عليها الّدم��اغ في معرف��ة اللغة فهما 
ورّي��ة �سم��ن م��ا  واإنتاج��ا، وم��ن الأنح��اء الّلغوّي��ة اإل��ى الأنح��اء ال�سّ
 )Computational Linguistics( ي�س��مى بالل�سانيات الحا�س��وبّية
الت��ي ُتعَن��ى باآلي��ات ا�س��تغال الحا�س��وب عل��ى اللغ��ة فهم��ا واإنتاج��ا 
كذل��ك، وف��ي مجال الّل�س��انيات الحا�س��وبّية من ال��ّذكاء الّطبيعّي اإلى 
معالج��ة  ف��ي   )Artificial intelligence( ال�سطناع��ّي  ال��ّذكاء 

اللغة.

اإّن مــا يتــّم مالحظتــه علــى البحث العلمّي فــي الوطن العربّي خالل كّل �ســنة، هو انح�سار 
مو�سوعــات البحــث العلمــّي باللغــة العربّيــة، وفــي مختلــف الّتخ�س�سات العلمّيــة من دون 
ا�ستثناء، �سواء ما تعّلق منها بالبحوث العلمّية المكمّلة لنيل �سهادات الّتخرج، اأو الكتب، 
هــة للّن�ســر فــي المجــالت، اأو الّتظاهــرات العلمّيــة، لدرجــة تحّولــت  اأو المقــالت الموجَّ
ر، بــاأّي �ســكل مــن الأ�ســكال، �ســواء بالّتطابق  معهــا معظــم البحــوث العلميــة اإلــى عمــل ُمكــرَّ
الحرفــّي اأو الجزئــّي للمو�ســوع، اأو تغييــر في مدونة البحث، وغيرها من اأ�ســكال الّتحايل 

المو�سوع. على  د. ياسين بوراس
باحث وكاتب
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المـــلــحــمــــــــة
الــمــرتـاضّيـــــة

ِلـَمـــــــاَذا نـــــْقـــــَرأ
؟ اأَلَدَب الَكَلِسيِكيَّ

الــشـارقـــة...دّرة الـزمـان

بُة الَجَلَلـِة..اَل ُتـوَرُث َكـَلَلـة َصاحـِ

ـَغــــــــِة  َمـــْكــــــُر اللُّ
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