ييز الدقيق من الرقيق
تم ُ
ْ
لألستاذ صبحي البصام  -لندن
يقع التحريف أحياناً على لفظي "الدقيق" و"الرقيق" بأيدي الناسخين والطابعين.

وذل ككل للته ككابر ب ككين رس ككم ال ككدا والك كراب نيمع ككام وللتق ككار ب ككين ععنييمع ككا ن ككي بعك ك

العواطن .وقد يفوت ذلل على عحققي الكت

والقراب.

 -1معنى الدقيق:
والدقيق هو عا كان نير طو عع استدارة أو بع

االستدارةم وبال غلظ .وععكا

يوصف بالدقة القصبة والقلم والهكعرة والخكيط والحبك والكوتر والكذراس والسكاق والعنكق

والخصككر والككرعص وال ص ككن ون كواة التع ككر وبع ك

العظ ككام كعظككم الس ككاقم وقككد يك ككون

الككدقيق بععنككى ال ككني دون أن يتن ككص عنككر ط كو أو اسككتدارةم كنقطككة الحبككر وحبككة
الخرد والبرغوث .ويقا هو دقيق العظم كناية على ِ
الك َبكر .وتوصكف أهكياب بالدقكة
على العجازم ونيما ععنى العدحم نحو دقيق الععنكىم ودقيكق الكذهنم أو نيمكا ععنكى
الككدقيق

الككذم كككدقيق الخلككقم ودقيككق الككنفا .ولككي ه كواهد لعككا تقك نكدم جعيع كاً .ونقككي
ال لككيظ .ويقككا للهككيب دقيككق باا ككانة غلككى غي كرا .نسككاق اانسككان دقيقككة غذا قيسككت
بساق الفي م ولكنما غليظة ني جن

ساق الظبي.

 -2معنى الرقيق:
والرقيق عكا ككان لكر جانبكان عتقكابالنم ودون وخكنم وععكا يوصكف بالرقكة الورقكة

والصككحيفة والنسككيل والجلككد والقهككر والرغيككف والبككا

َّ
تهد بما العرأة هعرها ونحوهكام وبعك

والنع ك والس كيف والسككببية التككي

العظكام كعظكم الكتكفم وايصك نكي السكوان

أن توص ك ككف بالرق ك ككة كالحس ك ككابم وس ك ككيأتي ن ك ك ك ق ك ككو نيمك ك ككا الفقك ك كرة  .)3والرقي ك ككق
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ال ك ككعيفم ويقك ككا هك ككو رقيك ككق العظك ككم كنايك ككة عك ككن علك ك نكو السك ككنم القت ارنك ككر بال ك ككعفم
وتوصف أهياب بالرقة عجا اًز ونيما ععنى العدحم نحو رقيق اللسان ورقيق اللفكظم أو

نيما ععنى الذمم نحو رقيكق الكدينم ورقيكق العقك م وعنكدي هكواهد لعكا ذككرت جعيعكاً.
وخالف الرقيق الوخين .ويوصكف الهكيب بالرقكة بالنسكبة غلكى غيكرا .نلكوح القبكر وهكو

رخككام أو نحككوا غن كككان وخنككر غصككبعاً نمككو رقيككقم ين ايص ك نيككر أن يكككون وخين كاًم

ولكن نسيل الوو غن كان وخنر ولكث غصكبع نمكو وخكينم ين ايصك نيكر أن يككون
ن
رقيقاً.
 -3التداخل بين الدقيق والرقيق:
وق ككد يحصك ك ت ككداخ ب ككين ال ككدقيق والرقي ككقم وذل ككل ح ككين يوصك كف ه ككيب بالدق ككة

ويجكوز وصككفر عكع ذلككل بالرقكة .وعككن النصكوت التككي جععكت الصككفتين عكا جككاب نككي

تمككذي الل ككة " )272/2الك َكن َعت دقككة الهككعر ورقتككر حتككى ت كراا كككالزغف" .والع كراد
بمذا الرقة ال عف .وعا جكاب نكي "الحكاوي نكي الطك "  )276/3عكن صكفة اللسكان
بالرقككة والدقككة .والع كراد بمككذا الرقككة نقككي

الككوخنم وعككن هككأنما تسككمي الكككالمم ولرقككة

اللسان ععنى عجازي هو لين الكالم وخلوصر عن الجفكوة .والنظكر نكي سكياق الككالم

ععككين علككى التوبككت عككن ععنككى صككفة اللسككان .وقككد أحسككن التعييككز بككين دقككة اللسككان

"أرق"
ورقتككر ايسككتاذ عبدالسككالم عحعككد هككارون نككي تحقيقككر البيككان والتبيككين غذ أخككذ بك ك ن

أرق النكاا لسكاناً
بالراب ني قو الجاحظ " )333/7وكان غسعاعي بن جعفر عكن ن
وأحس ككنمم بيانك كاً" الع ككذكورة ن ككي نس ككختي " " و"هك كك" دون أدق بال ككدا الت ككي ن ككي س ككانر

النسخ .على أنر يقا "دق عظعي"
و"رق عظعكي" كنايكة عكن الكبكر .وقكد نكر نصكاً
ن
نكي كتككا يوصككف نيككر العظككم بالدقككةم وتككر الكنت نفسككر نككي كتككا خككر يوصككف نيككر
عحرنكاً عكن ا خككرم وا نعكا أن يكونككا عككن
العظكم بالرقككة .وذلكل غعككا أن يككون أحككد اللفظكين ن
روايتككين عختلفتككين .ويجككوز نككي ايعككم ايغل ك ايخككذ بككأي واحككد عنمعككا ين ععناهعككا
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واحد .وعن هاب التوبت عن ذلل نليبحث عن عراجع ععتعدة .نعن ذلل قكو الربيكع بكن
بع الفزاري أعالي السيد العرت ى )713/7

نك ك ك ك ككال ته لكك ك ك ك ككم عك ك ك ك ككني النسك ك ك ك ككاب

ب ك ك ك ككأنى ق ك ك ك ككد كبك ك ك ك ككرت ودق عظعك ك ك ك ككي

نوردت نيكر "دق" بالكدا  .والبيكت نكي ايخبكار العونقيكات ت )323ونيكر "رق"

بككالراب .وسككيجيب ن ك قككو نككي ذلككل الفق كرة  .)3وكوي ك اًر عككا يسككتعع نككي الس كوان

ال لكيظ نقي كاً بكدالً عكن الوخكين .وذلكل ععكروف نكي كتك

الطك

نكي وصكفمم الخلككط

" )711/1وعكن سكرعة النفكث

والبو والدم والنفكث والع نكدةم نفكي الحكاوي نكي الطك
وبطنككر ورقتككر وغلظككر" .ونيككر " )33/73عككن جككودة العك نكدة ببيا ككما وتوسككطما نككي

بأج ازنكر االونكي عهكرم غ نال عو كعاً واحكداً

عطرد ني هذا الكتا
ال لظ والرقة" .وذلل ن
وهككو قككو الع لككفم وهككو ال كرازيم " )771/72عجككا العك نكدة الرقيقككة يخككالف عجسككة
العك نكدة الوخينككة" .نعككد غلككى الوخككين الككذي هككو أصك ليكككون نقي كاً للرقيككقم نعككن رأي
نكي ال لكيظ الوخكين

يظن نن أنر سمو عن الناسخ أو الطابع وأن الصوا
نحو ذلل نال ن
كص العقابلكة بكال ليظ.
لتصص العقابلة بكالرقيقم وال أن الصكوا نكي الرقيكق الكدقيق لتص ن
ن
نمذا كالم قديمم وروناا عن الع لفينم وان لم يكن عن النعط العالي.

 -4إغفال "دقة العظم" في تهذيب اللغة ولسان العرب:
أغفك ايزهككري نككي التمككذي

نككي عككادة دق) " )213/1رقككة العظككم" .علككى أنككر

قا عن بعد ني عادة "رق" ت" )216ويقا رقنت عظام نالن غذا كبر" .وكم نعك
رق) .وهككو نككي أكوككر ععجعككر ينق ك عككن
نحككو ذلككل ابككن عنظككور نككي اللسككان عككادة ن

تمككذي الل ككة أرس كاً أو عككن ععجككم نق ك عنككر .نبعككد أن نقك عنككر "ويقككا رقنككت عظككام
أرق نالن غذا رقت حالر وق ن عالر .وني حكديث عوعكان
نالن غذا كبر" أ اف غلير "و ن
ر ككي اللككر عنككر كبككرت سككني ورق عظعككيم أي
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ككعفت" .عككع أن دقككة العظككم كنايككة

عن الكبكر أصك م ورقتكر بكالععنى نفسكر نكرس .ناانسكان غذا تق نكدعت بكر الس نكن أصكابت
عظعر قحولة لنقصان الدسم عنرم نيف ي ذلل غلى ال عف .وأنكا عختكار قلكيالً عكن

النصوت ععا يخت الدقكة ليككون دلكيالً علكى غغفكا هكذين الععجعكين الواسكعين عكا

ودق
رق جل ككدي ن
ك ككان ج ككدي اًر بال ككذكر .ق ككا قبيص ككة ب ككن العخ ككارق "ي ككا رس ككو الل ككرم ن
عظعي" الكاع للعبرد  .)313/7وني رسالة للع يرة بن هكعبة "أعكا بعكدم نكيني قكد

ودق عظعك ككي" تك ككاريخ الطبك ككري  .)337/3وقك ككا الفك ككرزدق الك ككديوان
كبك ككرت سك ككنيم ن
 – 272/2صادر)
وراني ودقنت للدهكور عظاعكي

ولم أنتبر حتى أحاطت خطينتي
وقا علي بن ربيع العستطرف )37/2

بني وزالت عن نراهي العقانكد
ن

ودق العظم عني وعقني
كبرت ن

وانظك ككر "ايوان ك ك " ق)333/م وععجك ككم ايدب ك ككاب )31/1م وععاه ك ككد التنصك ككيت

 .)23/2وذلكككل عكككن هكككذين الععجعكككين قكككد يكككوهم عحقك ككق كتك ككا

عك ككا .نلكككو أر نكككي

عخطككوط "دق" العظككم بالككدا م ولككم يجككدها نككي هككذين الععجعككينم لجككاز أن يظك أكن أن

عحرنة عن "رقة"م وهو خطأ وان كان قلي الخطر.
"دقة" ن
 -5تحريف في لسان العرب:

كادة
نككي "لسككان العككر " عككن طبعككة ب كوالق سككنة 7321هك ك ق كو البككن بك نكري نككي عك ن
أن ال ككدقيق خككالف ال ل ككيظم والرقي ككق
"دقككق" ه ككذا نصككر "الف ككرق بككين ال ككدقيق والرقيككق ن

خككالف الوخككين .ولمككذا يقككا حسككاب رقيككق وحسككاب وخككينم وال يقككا نيككر حسككاب دقيككق.

ويقككا سككيف دقيككق الع ككر م ورعككص دقيككقم كعككا تقككو رعككص غلككيظ وغصككن غلككيظم

وكذلل حب دقيق وحب غليظ" .قلت عبارة ابن بري "سيف دقيق الع ر " بالكدا

ني النت نيمكا نظكر .وانعكا يوصكف ع كر السكيف بالرقكةم ين السكيف يقطكع عكن
صككفيحة ععدنيككة وككم يرقككق ع كربر ليحيككل نككي ال كريبةم والعبككارة عوبتككة كككذلل نككي
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ايخكرم وكلمكا أعقبككت طبعكة بكوالق – وأنكا أجك ن ابك نكن ب نكري عككن
طبعكات لسكان العككر
َ
أن يعوككر عو ك هككذا العو كرة .وظنككي أنمككا تحريككف عككن الناسككخ أو الطككابعم ونككي سككياق
الق ككو بعك ك

الدالل ككة عل ككى التحري ككف .ويه ككمد برق ككة ع ككر الس ككيف ق ككو الناب ككة

الذبياني عوسوعة الهعر العربي )267/2

بأيديمكم بي

العنيكة بينمكم
نمم يتساقكون ن

رقكاق الع ار ِ

العري أعالي القالي )261/7
وقو أبي الميذام ن
سأبكيل بالبي

نين بما عا يدرل العاجكد الوت ار
ن

الرقكاق وبالقنكا

ودال العازني العقد الفريد )237/3
وقو ن
بك رقيكق الهفرتكين يعانكي

وصالون ني الروس خطوهم
عقاديم ن

وقو ععرو بن نبراقة أعالي السيد العرت ى )716/3
وت ر بالبي

نال صلص حتى تقدس الخي بالقنكا

الرقاق الجعاجم

وقو حسان بن وابت الديوان ت)363
أو ليا اللسكان عنكي أع كى
وقو عاعر بن الطفي

عن ظبكات العمنكدات الرقكاق

الديوان ت)33

صرات ع
وأبي َ يخطف القَ َ

ٍ

رقيكق الح نكد زينكر غعككود

وانظككر ق كوالً لجريككر نككي ديوانككر  722/2بيككروت)م و خككر لل ارعككي النعيككري نككي

ديوانر ت -733تص .نايبرت) .وععا يستأنا بر عن أقوا العولدين قو كهكاجم

طيات العمنذات الرقكا ِ
ق" الكديوان ت  .)363وقكو العتنبكي "نمكو كالعكاب نكي
"عن َ
الهك ككفار الرقك ككا ِ
ق" الك ككديوان  .)637/2وقك ككو ابكككن نك ككارا "وس ككيوف رقك ككاق الن ك كواحي"
عتخير ايلفاظ ت  .)222وقو الراغ
ن

ايصكفماني "وعنكر النواحك للسكيوف أي
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الرقككاق الظب كات" ععجككم عفككردات ألفككاظ القككرن ت)336م نككين قي ك لع ك ن ابككن بك نكري
أراد النظككر غلككى السككيف عككن جمككة حك نكدا علككى نحككو يجعلككر يبككدو كخككيط دقيككق .قلككت
نظر كمذا يندر وقوعرم وال عو ع لر ني نت كالعر.

 -6تحريف في أدب الكتاب:
ونككي "أد الكتنككا " للصككولي العطبككوس بالعطبعككة السككلفية بعصككر سككنة 7337ه ك
العالعكة عحعكود هكككري
بتحقيكق الهكيخ العالعكة عحعكد بمجكة ايوكري وعراجعكة هكيخر ن

الجيككد "غذا اعتككدلت أقسككاعرم وطالككت
ايلوسككيم قككا بعك الكتككا نككي صككفة الخكطن ن
عحرن ككة ع ككن "دقيق ككة"
كالراب ن
ألف ككر والع ككر  ...وتناسك ك رقيق ككة وجليلك كة" .قل ككت "رقيق ككة" ب ك ن
بال ككدا  .والخ ككط يوص ككف بالدق ككة ال الرق ككة .يه ككمد ل ككذلل ع ككا ج ككاب ن ككي الكتك كا

لبع مم ت)63

يقو وقكد كتبكت دقيكق خكط

نفس ككر

غليكر لِ ْم تجنبكت الجليكال؟
علككى

أن ععكا ي نكر بكالعين " ...االنكبكا
ونكي "الحكاوي نكي الطك "  )231/2ن
قرابة الخط الدقيق" .وان جاز أن يفوت ذلل على العالعة ايوريم وقد حقق الكتا

ني أيام الحداوةم نال يفوت علكى هكيخر العالعكة ايلوسكي .وذلكل يوقكع نكي ظنكي أن
ال لط عطبعيم وان كان غير عذكور ني عو ع تصحيص ال لط ني خر الكتا .

 -7تحريف في ديوان النابغة الشيباني:
ونك ككي دي ك كوان الناب ك ككة الهك ككيباني العطب ك كوس بك ككدار الكت ك ك

العص ك كرية قك ككا الناب ك ككة

ت )31ني صفة ايسد
رقيق الخصر رح

كأن أخككا تواليكر ععككود
ك ن

هين
الجوف ْ

ين الخصر ععا يوصف بالدقةم وهو جزب عن
ورقيق ني البيت تحريف دقيقم ن
جسم نير طو واستدارة .قا عرقأش ايكبر ديوان العف ليات ت)313
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لهجو ولم يح رن حعى الع َز ِ
الف
ن
َ

دقاق الخصكور لم تعفنر قرونمكا
وقا ابن عقب

كتا

الصناعتين ت)727
عم الخالخي والقلبا
يجو وقكد ن

وقد ق ند عنما الخصر حتى وهاحما

وقا ععر بن أبي ربيعة وعار القلو ت)332
ر دقكاق عععكن لالنتصكاف

بخصور تحكي خصور الزنابيك...

وربعككا كككان "عععككن لالنتصككاف" – ولككيا بككين يككدي ديوانككر – تحريككف "هععككن

باالنقصاف" .وقا ابكن نكارا نكي عجعك الل كة عكادة خصكر) "العخصَّكر الكدقيق
الخصر".
 -8تحريف في كتاب الحيوان:
أ -وجكاب نككي أصكو كتككا

الحيكوان  )333/7قكو الجككاحظ "نكفكال بككالخعو دقككة

عكانمككا "رقككة" بككالراب .وقككا

دقككة" هكككذا .وهككو سككمو عنككرم نمككذا عو ككع

ول عاً وقلة ونذالة"م ولكن ايستاذ عبدالسالم عحعد هارون حذف "دقة" بالدا وأوبت
"نككي ايصك

الدقككة بالككدا م واسككتععا اللك م والدقككة ععكاً كويككر نككي العربيككة .كقككو النجاهككي البيككان
والتبيين )31/3

غذا اللر عاد أه لك م ودقكة

نعاد بني العجالن رهطَ بن عقب ِ

وقو حصين بن الحعام ديوان العف ليات ت)771
أدق وأيعكا
وعدوان سمكم عكا ن

جز اللر عنا عبد ععرو عالعةً
وقو حسان بن وابت الديوان ت)326
عم دار الذ ل عاً ودقكة
بنو ن

وأحالم ٍ
يعكم الدار أسق ِكع
تيا ن

وقو الفرزدق الديوان )323/7
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أتعد أحسابكاً لناعكاً أدقكة

بأحسابنا؟ غني غلى اللكر ارجكع

وقو بع مم االقت ا ِ ق )32/7
خالي أبو أنا وخا سراتمم

أدق وأيم؟
أوا نأيمعككا ن

وهك ككاب أبك ككو ن ك كواا أن يقك ككرن الدقك ككة بالبخ ك ك بك ككدالً عك ككن الل ك ك م نقك ككا

البيك ككان والتبيك ككين

)333/3

أر جعف اًر يزداد بخالً ودقة
 -وأي ك كاً ن ككي كت ككا

غذا زادا الرحعن نكي الكرز ِ
ق
الص ككيد "ويك ككون رزي ككن

الحيك كوان  )31/2ن ككي نع ككت كلك ك

عحرنك كاً ع ككن
العح ككزم رقي ككق الوس ككط" .وال أج ككد ععن ككى وا ككحاً لرقي ككق الوس ككطم وأج ككدا ن
"دقيككق" الوسككط .نوسككط الكلك جككزب ععككا نيككر طككو واسككتدارةم واتسككاس الصككدر ينخككرط
غلككى وس ككط دقي ككقم أي بطككن خع ككيتم ويل ككي ال ككبطن الخصككر .ونح ككو ه ككذا االنخككراط
ععككروف نككي كككال

.)1

الصككيد .وتقك نكدم نككي دقككة الخصككر عككا يزيككد ايعككر و ككوحاً الفق كرة
الحي كوان .ولككم أعوككر علككى

يخصككان الطبعككة ايولككى عككن كتككا
وتنبيمككاي هككذان
ن
الطبعة الوانية ني خزانة الكت  SOASالتابعة لجاععة لنكدنم وال نكي خ ازنكة الكتك

البريطانيككةم نككين كككان العحقككق تالنككى ذلككل نيككرم كككان تنبيمككي نانع كاً لعككن كككان لديككر

الطبعة ايولى دون غيرها.

 -9تحريف في البيان والتبيين:
أ -وني البيان والتبيين  )11/7قو للجاحظ ني عدح سم بن هارون ال يكق ى لر

بالحكعة قب الخبرةم وبرقة الذهن قب العخاطبةم وبدقة العذه

قب االعتحكان" .قلكت

عحرنة عن "دقة"م جاب نكي تكاريخ الطبكري  )211/1نكي جعفكر البرعككي
"رقة" ني رقة ن
"وكان عكن أدق الخلكق ذهنكًام وأصكحمم نكك ًار" .ونكي ااعتكاس والع انسكة " )737/3وان
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غن الفككر وهكو أي كاً عكن
بلغ ال اية ني دقكة الكذهنم وحسكن البيكانم وبالغكة اللفكظ" .وكم ن
بككا الككذهن يوصككف بالدقككة للعككدحم كقككو الج كواليقي نككي هككرح أد الكتككا ت)21
"يريد الدقيق الفكر عن الناا الذي ي وت على الععاني" .أعا رقكة الكذهنم بكالرابم نكين

وجد لما نت دلنت على الذمم لكذلل اسكتععلت رقكة العقك للكذمم والعقك عكن بكا

والفكككر العككذكورينم كقككو الليككثم كعككا نككي التمككذي

الكذهن

" )713/1السككخف رقككة العقك ".

نت الجاحظ العذكور ني عبكارتين عتصكلتين .نكي قولكر
نين َ
قلت كيف ترد "بدقة" ني ن
"برقة الذهن" و"بدقة العذه "؟ .قلت ربعا نع ذلل الجاحظ حين ال يقصد غلى تنعيق
كالعر .أال تر غلى قولر ني كتا

الحيوان وقد أعاد استععا "عند" " )712/3أويكر

عند عوالام عظيم العنزلة عندا" .ولو هاب تنعيق كالعكر لجكاز أن يقكو

عظكيم العنزلكة

وقانع برم وقلي االكتراث بر" .ولو كان أعكاد النظكر نيكر لجكاز أن يقكو

االكتكراث لكر.

لدير .ونظير ذلل غعادتر "بر" ني قولر ني الكتا
وأي ك كاً غعادت ككر "العجيب ككة" ن ككي الكت ككا

نفسر " )233/3وهكو عسكلم لكذللم

عين ككرم ن ككي قول ككر ن ككي ال ككديل " )237/3نجع ككع

الععرنة العجيبةم والرعاية العجيبة"م ولم يق

الرعاية ال ريبة.

 وللعحقق سمو ني البيان والتبيين .نقو سلعة بن عياش )31/7كأن بني رأالن غذ جكاب جععمم
ن

بينمن سويكق
ن ارريل يلقكى
ن

جاب ني تفسيرا "نقا ذلل لدقة أصواتمم وعجلة كالعمم" .وقا عحقق الكتا
غنر أخذ بك"دقة" العذكورة ني نسختي " " و"هك" دون "رقة" التي ني سانر النسخ ينما

تحريف .قلت "رقكة" صكحيحة وال تحريكف نيمكا .علكى أن "دقكة" التكي أخكذ بمكا أي كاً

وظنككي أن "رقككة" التككي أهعلمككا وقككا بتحريفمككا أصككص عنمككا .وذلككل لككداللتما
صككحيحة .ن
علككى ال ككعف الككذي هككو عككن صككفة تلككل الفك ارريل التككي تطعككم السككويقم لقككر عمككدها
ِ
لصوت العصكفور "دقيكق" حكين نقيسكر بصكوت غلكيظ كصكوت
بالتفقيا .ننحن نقو

ولكن العصفور غذا ِأذي بهيبم نوهنت قوترم و عف صوترم كان وصف
ال ار م ن
صوتر بالرقة أولى عن وصفر بالدقة وكذلل يقا ني صوت نرخر حين يكون قريك
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عمد بالتفقيام نليقا هكذا بأصكوات تلكل الفك ارريلم واسكتععا الدقكة والرقكة همنكا عكن
التداخ الذي يكون بين هذين اللفظينم وع ى القو نير الفقرة .)3

 -11سهو للعالمة الميمني في "خزانة األدب":
نككي "خ ازنككة ايد " )273/7م عككن طبككع العطبعككة السككلفية بعصككر سككنة 7331هك ك

وبتحقيق العالعين الجليلين أحعد تيعور باها وعبدالعزيز العيعني ورد للنجاهي
غذا اللر جاز أه ل م بذع ٍكة

نجاز بني العجالن رهط بن عقب ِ

وقا ايستاذ العيعنكي نكي "بذعكة" وحفظكي علكى غيكر عكا و كع ورقكة" .قلكت

قولككر "ورق كة" تحريككف "ودقككة" .وعككن ععككاني الدقككة الحقككارة أو الخساسككةم وهككذا الععنككى
يهاك لفظ ل م الذي عع دقة .وتقدم ذكر البيت على وجر الصحة عنقوالً عن البيكان
والتبيين  )31/3وععر هواهد على اجتعاس دقة ول م الفقرة .)1
 -11سهو لمؤلف "جمهرة رسائل العرب":
ن ككي "جعم ك كرة رس ككان العك ككر "  )763/3العطبكككوس بعص ككر س ككنة 7131م وهكككو

تأليف ايستاذ أحعد زكي صفوةم جاب ني كتا

بعث بر أبو علي البصير غلكى أبكي

العينككابم وهككو عنقككو عككن اختيككار العنظككوم والعنوككور " )371/73أعككا بعككدم نين ككل
الرجك ك ال ككدقيق حس ككبرم ال ككرديب عذهب ككرم ال ككدنيب عكس ككبرم الخس ككيا عطلب ككر" .وق ككا

الع لفان ني "الدقيق" حسبر "وربعا كان الرقيق" .وذلل سمو عنرم نالعراد بك "الرقيق"
ن ككي ال ككنت "الحقي ككر" وه ككو يوان ككق العي ككو الت ككي أعقبت ككرم وه ككي ال ككرديبم وال ككدنيبم
والخسياَّ .
وتقد َم قو للفرزدق يصف نير بحس
أتع ك ك ك ككد أحساب ك ك ك ك كاً لناع ك ك ك ك كاً أدقك ك ك ك ككة

بالرقةم وهو

بأحس ك ك ك ككابنا؟ غن ك ك ك ككي غل ك ك ك ككى الل ك ك ك ككر ارجك ك ك ك ككع

 -12تحريف في "العقد الفريد":
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أ -ونككي العقككد الفري ككد )31/3م وهككو بتحقي ككق ايسككتاذ أحعككد أع ككين وايسككتاذ أحع ككد

الزينم وايستاذ غبراهيم ايبياريم ورد قو الهاعر

لك ك ك ك ك ك ك ك ك م الفك ك ك ك ك ك ك ك ككروس ورقك ك ك ك ك ك ك ك ككة ايص ك ك ك ك ك ك ك ك ك ِ

أبك ك ك ك ك ك ك ك ككقت رياستك ك ك ك ك ك ك ك ككر يسرت ك ك ك ك ك ك ك ك ككر

عحرنككة عككن "دقككة" بالككدا م
و "رقككة" بككالرابم وععناهككا ال ككعف ليسككت بهككيب .وأجككدها ن
أي خساسةم ي نا بذلل "ل م" الفروس قبلما .واجتعاس الل م والدقة كوير نكي العربيكةم

وتقدعت أعولة لر الفقرة -1أ).

 -وأي كاً نككي العقكد  )713/3أن عحعككد بككن الليككث كتك

غلككى جعفككر بككن يحيككى

"أعككا بعككدم نلككيكن قلعككل بحرني كاًم ال سككعيناً وال رقيق كاًم عككا بككين الرقككة وال لككظ" .و"رقيق كاً"

عحرنككة عككن الدقككةم نككالقلم ععككا لككر طككو واسككتدارام نمككو
عحككرف عككن "دقيق كاً" .والرقككة ن
يوصككف بالدقككة الفقكرة )7م ونككي الككنت اسككتعع السككعين نككال ِ لَظ وهعككا نقككي الككدقيق
والدقككةم ونككي أد
يكت

الكتككا

ت )33قككا غب كراهيم بككن العبككاا الصككولي ل ككالم كككان

بين يدير "ليكن قلعل صلباً بين الدقة وال لظ".

ج -وأيضاً في العقد ( )318/5للنجاشي:
غذا اللك ككر عك ككاد أه ك ك ل ك ك م ورقك ككة

نعكككاد بنكككي العجك ككالن رهك ككط بك ككن عقب ك ك ِ

وع ككى هككذا البيككت عككع اخككتالف يسككير نككي بع ك

ألفاظككر عككع تعليككق العالعككة

"دقة" بالدا ال رقكة بكالرابم وقلكت غن

وبينت أن الصوا
العيعني علير الفقرة )73م ن
البيت ورد ني البيان والتبيين  )31/3على وجر الصحة.
 -13تحريف في "جمع الجواهر في الملح والنوادر":

ون ككي "جع ككع الجك كواهر ن ككي العل ككص والنك كوادر" للحص ككري القيروان ككيم وه ككو بتحقي ككق
ايستاذ علي البجاوي وعطبوس بعصر سنة )7133م قا العتبكي ت" )66وكعكا

عحرنكة
ي َع ن ن
الجد نيدخ ني المز م كذلل ي َع ن الرقيكق نيحتكاإ غلكى الجكز "م والرقيكق ن
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عن الدقيقم والدقيق يقاب الجز م والجز ععناا الجليك م وهكي عقابلكة نكادرة أحوجكت

غليما السجعة.

 -14تحريف في "كليلة ودمنة":
ونككي كتككا كليلككة ودعنككةم وهككو عصك نكور ببيككروت سككنة  7113عككن الطبعككة التككي
حققمككا ايسككتاذ عبككدالوها عكزامم جككاب نككي بككا "ابكالد واي ارخككت وهككادرم علككل المنككد"
ت  )223قو ابالد للعلكل "أيمكا العلكل غنكي عكع رقكة هكأنيم و كعف خطكريم قكد

أغلظككت ن ككي القككو واجتك كرأت" .وأر أن الوجككر ن ككي "رقككة" "دق ككة"م أي

و د الدقنة أو ال

لة الجاللة.

ك لة ه ككأني.

أظن قانلر عصرياً
وعنر قو حفظتر سنة  7133و ن
لك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككر الصفك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككات العاليك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككة

الل ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككر جكك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك هأنك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككر

نمككذا هككاهدي لجاللككة الهككأنم وعككن بحككث ن يككر بعيككد أن يظفككر بهككاهد علككى دقككة
الهأن.
 -15تحريف في "رحلة ابن بطوطة":
أ -وني عجكاني ايد

 )761/7العطبكوس سكنة  7173قكو عنقكو عكن رحلكة

ابككن بطوطككة جككاب نيككر "صككنعوا عنككر ق ككباناً نككي طككو هككبر ونصككفم بع ككما رقككاقم
وبع ككما غ ككالظم نتب ككاس ال ككالظ … وتب ككاس الرق ككاق…"م وليس ككت الرحل ككة ب ككين ي ككدي.
وعلككى ك ك حككا م الص كوا

"دقككاق" نككي العو ككعينم نالق ككبان ذات طككو واسككتدارةم

وال ككالظ يقابلمككا الرقككاق .وككم غنككر لككيا نككي سككياق القككو عككا يككد أن الرقككاق بععنككى

ال عاف.
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 -ونككي عجككاني ايد

ت 712و)713م عككن رحلككة ابككن بطوطككةم جككاب نككي العككود

المندي "هجرا يهبر هجر البلوط غال أن قهرة دقيقم وأوراقر كأوراق البلكوط" .والصكوا

أن يقا ني القهر "رقيق" وال وجر لوصفر بالدقة انظر الفقرة .)2

 -16تحريف في "طباع الحيوان" ألرسطو:
أ -ونككي كتككا طبككاس الحي كوان يرسككطوم وهككو عصك نكور ببيككروت عككن طبعككة الكويككت
لس ك ككنة  7111بتحقي ك ككق ال ك ككدكتور عب ك ككدالرحعن ب ك ككدويم جك ك ككاب ن ك ككي حج ك ككا الصك ك ككدر
ت" )31وه ككو الح ككق باي ككالس والجنب ككين والفق ككار .ون ككي أوس ككطر أجك كزاب دقيقكككة

خلقتما عن صفاق" .وأر أن "دقيقكة" تحريكف "رقيقكة"م ين سكياق الككالم يقت كي أن
توصف أجزاب الصفاقم وهو كالنسيلم بالرقة .ويجوز أن توصف أجزاب عن النسيل

أو عا يهبمرم كالصفاق العذكور نكي الكنتم بالدقكةم ككأن تككون نكتكاً دقيقكة أو نحكو

ذللم وليا ذلل بالعراد ني النت .ووصكف الصكفاق علكى الصكوا م أعنكي بالرقكةم
ني عو ع خر عن الكتا

ت .)737جاب نير "ونيعا يلي ناحيكة الحجكا

عنمكا

نخلقتر عن صفاق رقيق جداً".
 -وني الكتا

عينر ت )733جاب ني ايسد "وني بعك

عظاعكر الرقيقكة عكخ

يس ككير" .والرقيق ككة تحري ككف الدقيق ككة .ين العظ ككام ال ع ككخ نيم ككام نم ككي كالص ككحيفةم ب ككال
جوفم كعظم الكتف وكاي الس .وانعا يكون ذلل ني بعك
بالدقة التي هي بخالف ال لظم وهي تهبر اينابي .

العظكام التكي توصكف

 -17تحريف في "محاضرات األدباء":
وني كتا

"هعر دعب بن علي الخزاعي" العطبوس بدعهكق سكنة  7113ط2

ت )713نق ك الع لككف الككدكتور عبككدالكريم ايهككتر نككي الحاهككية عنوان كاً عككن كتككا

"عحا كرات ايدبككاب" )713/2م وه كو "عظككم العخلخ ك ورقككة الخصككر" .ولككيا بككين
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على ك حا "ودقكة الخصكر" بالكدا عكن "دقكة".

يدي عحا رات ايدباب .والصوا
ن
وتقدم قو عبسوط ني دقة الخصر الفقرة .)1
 -18تحريف في الحاوي في الطب":
ونككي كتككا

"الح ككاوي نككي الط ك

 )11/1العطب ككوس بحيككدر بككاد س ككنة 7163

"الرقيقة الخصرم ال يقة الفرإم التي ال تلد"م والصوا

"الدقيقة" الخصر.

 -19تحريف في "اإلمتاع واالنتفاع":
كدراإ السكبتي
وني كتا "ااعتاس واالنتفاس بعسألة سعاس السكعاس" لعحعكد بكن ال ن
جككاب نككي أوتككار العككود ت" )33والعككر تسككعى الرقيككق عككن أوتككارا الزيككرم والوككاني

العونى …" .وأر أن الوجر "الدقيق"م ين الوتر ععا نير طو واستدارام ويجكوز أن

أرق أوتككار العككود صككوتاً الزيككرم وي لككظ
يقككا الزيككر وتككر دقيككق وصككوتر رقيككقم ين ن
الب ُّم رابع ايوتار و خرها
الع ْولَثم نهيناً ني البم و َ
الصوت هيناً ني العونىم نهيناً ني َ
وأغلظم ككا ص ككوتاً .رو الق ككالي ن ككي أعالي ككر " )233/7س ككعع بعك ك

الع ككر ص ككوت

كص نككيني أهكن ا – يريككد
العككود نقيك لككر عككا تسككعع؟ قككا حسككناًم ولكككن اقطككع هككذا ايبك ن
الككبم" .وذلككل ل لككظ صككوترم ونككي القككاعوا نككي الزيككر "الككدقيق عككن ايوتككار وأحك نكدها"م
وعحقق كتا

ااعتاس هو الدكتور عحعد بن هقرون ايستاذ بجاععة عحعد الخاعا

ولككيا نككي الكتككا ذكككر لعو ككع الطبككع وال سككنتر .ونيككر عككا يككد ن علككى أنككر طبككع ب َعيككد
سنة  .7113وني الكتا غلط عطبعي كوير.
 -21استعمال الدقيق والرقيق مجا ازً:
كنككت قككد كتبككت أيككام الطل ك

عقالككة اسككتععلت نيمككا "دقككة الععنككى" نككي تقريظككي

لِهككعرم واتفككق أن اطنلككع علككى العقالككة قب ك نهككرها عككالم ل ككوي جلي ك م نقككا كككالعنكر

علي كيف تستعع دقة الععنى للتقريظ وهي ل دا؟ ن نيرت اللفظة خذاً بقولكرم وكم
ن
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و ككص ل ككي أنك ككر ك ككان واهعك كاًم وأنك ككر ربع ككا ك ككان قك ككد ق ككاا دق ككة الععنك ككى عل ككى بع ك ك

االستععاالت العجازنية العراد بمكا الكذم كدقكة الخلكق عكع أن القيكاا نكي هكذا العو كع
عن الصوا م وقد توني ذلل العالم الجلي رحعر اللرم ولم ينهر أريكر نيعكا
قد ي
نهر عن تصحيص ني الل ةم وأظنر بكدا لكر نيكرم نكيذا علعنكا أن "رقيكق اللسكان" للعكدح

ننعدا للعدحم ينر للذم واذا علعنا أن "دقيكق
لم يجز لنا أن نقيا علير "رقيق الدين" ن
أن اسككتقراب
الخلككق" للككذم لككم يصك ن
كص أن نقككيا عليككر "دقيككق الككذهن" ننعككدا للعككدحم علككى ن
نصوت الدقيق والرقيقم عع الرغبة ني التفمنمم والعي غلى االستدال م عن هأنر أن
تعندم ويحلن عا تعقندم ولِ َوهم ذلل العالم الجلي ني "دقة الععنى" ووهم غيرا
يذلن عا ن
ععن ذكرت ني عقالتي هذا ني االستععا العجازي للدقيق والرقيكقم أريكت أن أنهكر

هاهنا جريدة بعا اجتعع عندي عن االستععاالت العجازية لماتين اللفظتينم ذاك اًر عكا

وعقيداً غياها بهواهد صحيحة
كان عنما للعدح أو الذم أو غيرهعام ن
أ -الدقـة:
 -7دقة ايص

عصححاً الفقرة -72أ)
للذم) عن قو الهاعر
ن

لك ك ك ك ك ك ك ك ك م الف ك ك ك ك ك ك ك ككروس ودقك ك ك ك ك ك ك ك ككة ايص ك ك ك ك ك ك ك ك ك ِ

أب ك ك ك ك ك ك ك ككقت رياستكك ك ك ك ك ك ك ككر يسرتك ك ك ك ك ك ك ك ككر

 -2دقة اانسان للذم) قا وعلبة بن ص َعير ديوان العف ليات ت)233
عك ك ك ككارم يجعل ك ك ككن الفت ك ك ككى ن ك ك ككي أروع ك ك ككة
 -3دقككة الحس ك
.)77

يف ك ك ككاس وبعك ك ك ك

الوال ك ك ككدين دقيك ك ك ككق

للككذم) تقككدم لمككا بيككت للفككرزدقم وقككو يبككي علككي البصككير الفق كرة
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 -3دقككة الخلككق للككذم) عككن خطبككة لعلككي بككن أبككي طال ك

ر ككي اللككر عنككر ايخبككار

الطوا ت" )767أخالقكم دقاقم وعمدكم هقاقم وعا كم زعاق".

 -3دقككة الككذهن للعككدح) تقككدم لككر هككاهد عككن تككاريخ الطبككري  )211/1و خككر عككن
ااعتاس والع انسة  )737/3الفقرة -1

).

عر هاهدها عصححاً ني كليلة ودعنة الفقرة .)73
 -6دقة الهأن للذم) ن
 -1دقة الفكر للعدح) تقدم لما هاهد عن هرح أد

ت 21الفقرة -1أ).

الكات

 -1دقكة الفمكم للعكدح) قكا الجكاحظ نكي رسكالة القيكان "عكذ

اللفكظم دقيكق الفمككمم

لطيف الحام خفيف الروح" رسان الجاحظ ت.)17
 -1دقة العحتد للذم) قا الفرزدق البيان والتبيين )33/7
سك ك ك ك ككأرعي ولك ك ك ك ككو جعلك ك ك ك ككت نك ك ك ك ككي اللنك ك ك ك ككام

ورندت غل ك ك ك ك ككى دق ك ك ك ك ككة العحت ك ك ك ك ككد

 -73دقة الععنى للعدح) قكا الزعخهكري نزهكة ايلبكاب ت" )313كيكف س نكعيت
ه ككذا الكت ككا

ع ككع نفاس ككتر وغع ككو

ععاني ككر ودقتم ككا بم ككذا االس ككم" .وانظ ككر بيتك كاً

للعتنبي ني الوساطة ت)333م وانظر طوق الحعاعة ت.)6
 -77دق ككة النسك ك

لل ككذم) ق ككا اب ككن ايع ارب ككي التم ككذي

الدقيق الخسيا".

 -72دقة النظر للعدح) ني "هرح أد

" )311/6المن ككا" النسك ك

الكاتك " ت" )21ويعنكي بكر العتفلسكف

العنجم لدقة نظرهعام ولطف نمعمعا".
و
ن
 -73دق ككة ال ككنفا لل ككذم) ن ككي ايلف ككاظ الكتابي ككة ت" )36يق ككا
ودقيق النفام ودنيب النفا".
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ن ككالن بخيك ك ...

 -73دقككة النقككد للعككدح) نككي كتككا

الصككناعتين ت" )733وانكككار جريككر قولككر

الوني عن كسانمام نقد دقيق" .وسياق الكالم كلر يد على العدح.

المعككة للككذم) نككي "الصككداقة والصككديق" ت" )1ينمككم عككن دقككة المعككمم
 -73دقككة ن
وخساسة النفوام على حا ال يجوز أن يكونوا ني حوعة العذكورين".
ب -الرقـة:
رق
 -7رقككة البصككر ككعفر) نككي ديكوان عنتكرة ت" )762غك از عنتكرة طينكاً وقككد ن
بصرا"...م وسياق الكالم كلر يد على العدح.
 -2رقة الحا

أرق نالنم رقنت حالر".
سو ها) ني اللسان عادة رق) "و ن

ورق ككتم
 -3رق ككة الخل ككق للع ككدح) ن ككي ععاه ككد التنص ككيت " )3/7وخالن ككق رقنككت ا
وطرانف علت وناقت".
العفتككري ت ..." "316نقككو حعلككر عليككر

 -3رقككة الككدين للككذم) نككي "تبيككين ككذ
رقة الدين وقلة الحياب".

نصاهعا.
 -3رقة الهوق للح ) .وععناهعا عتقاربان .وه نذ عني ن
 -6رقة الصبابة واستععالما ععروف.
 -1رقة العزيعة للذم) قا صفي الدين الحلي الديوان ت)
لعا سعينا نعا رقنت عزانعنا
 -1رقة العق

ععا نروم وال خابت عساعينا

للذم) ع ى هاهدا عنقوالً عن التمذي

 )713/1الفقرة -1أ).

 -1رق ككة الك ككالم للع ككدح) أي لين ككرم ن ككي كليل ككة ودعن ككة "نلع ككا ن ككر الج ككرذ ع ككن الك ككالم
أجابتر السلحفاة بكالم لطيف رقيق".
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 -73رقككة اللسككان للعككدح) َع ككى هككاهدها عنق كوالً عككن البيككان والتبيككين )333/7
الفقرة .)3
 -77رقككة اللفككظ للعككدح) نككي رسككان أبككي حيككان التوحيككدي ت" )773وكالعككر
السحر الحال  ...بععان دقيقةم وألفاظ رقيقة".

والعجاز عن الدقيق والرقيق أكور عن هذا بكوير .وانعكا ذككرت عنكر عكا نجكم

لي اتفاقاً.
 -21ختـام:

غن التحريككف بككين الككدقيق والرقيككق طريككق نبككت عليككر عوسككل .وان كنككت قلعككت هككيناً

عنككرم نعسككى أن يككنم

غيككري ليقلككع عنككر العزيككد .نفككي ذلككل نوانككد قواعمككا التبصككير

بعوا ع الكلمم وااعانة على تحقيكق الكتك

 ...وهكي نوانكد يصكي

عنمكا عكن هكابم

َّ
دون أن َّ
عجهعاًم وال أن ي رم ع رعاًم وقد بلكغ عكا رجعكت غليكر عكن الكتك
يجهم
كتابكاً – عكع عك نكد جكزب الكتككا
للر على عونر وتونيقر.
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