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في  ُوِضَعْت  التي  الّتعليم  استراتيجّيات  أّن  للّنظر   الاّلفت  ِمن   .1
اجلــوانــب  على  رئيسّي  بشكل  انصّبت  قــد  املاضية  الــّســنــوات 
وكيفّية  الّتعليمّية  العملّية  مكّونات  وعلى  األكادميّية  املعرفّية 
شخصّية  بناء  جوانب  إهمال  مّت  حني  في  وتطويرها،  إصالحها 
وجدانه.  في  األساسّية  القيم  منْظومة  وغــرِس  وهوّيته  الّطالب 
انبثقت  التي  والعالي  العاّم  الّتعليم  استراتيجّيات  أّن  واحلقيقة 
عن عدد من املؤمترات واللّقاءات التي ُعِقَدْت لرسم معالم طريق 
يَستحّق  الذي  االهتمام  اخلطير  اجلانب  هذا  تُْول  لم  اإلصــالح، 
ُخلُِقّياً  األجيال  لتربية  تفصيلّية  استراتيجّية  هنالك  تكون  بحيث 
خالل  ِمن  واإلسالمّية  العربّية  وأّمتهم  بوطنهم  وربطهم  ومسلكّياً 

برامَج مفّصلة واضحة. 
»إّن  مقولة  فيه  تصّح  الــذي  الوقت  في  أّنــه  فيه  ريــَب  ال  ومّمــا 
م اجملتمع بكّل أبعاده مرتبط بالّتعليم«؛ تتحّكم عناصُر الواقع  تقدُّ
الّتغيير  كثيرة  أحيان  في  تعيق  وقد  األجيال،  توجيه  في  الّسائد 

املنشود. 
إّن الّتحّدي املطروح -كما أراه- هو أاّل يقع الّتعليم ومؤّسساته 
في األردّن ضحّيًة لبعض أمراض اجملتمع الذي فيه نَعيش، فقد 
وحّل  اجملتمعات  إصالح  أجل  من  واجلامعات  املــدارس  ــَدِت  ُوِج
فإّنها  حسُب،  اجملتمع  تَعكس  مــرآًة  أصبحت  إذا  أّمــا  مشاكلها، 
تكون قد فشلْت فشاًل ذريًعا في أداء مهّماتها وحتقيق أغراضها 

ورسالتها.
-على  منها  مقلقة،  ظواهَر  املاضية  الّسنوات  لنا  َحملْت  لقد 
التي  الّتعليمّية،  مؤّسساتنا  في  العنف  ظاهرة  املــثــال-  سبيل 
وحّتى  وجهوّية  عشائرّية  واّتجاهاٍت  أشكاالً  األسف،  مع  أخذْت، 

عائلّية! 

ُمالحظاٌت على اْستراتيجّياِت الّتْعليِم
في الَمْملكِة األردنّيِة الهاشمّية

الكريم  للقارئ  ُم  ُأقــدِّ
بــعــض املــاحــظــات عىل 
الّتعليم  اســراتــيــجــّيــات 
لتطوير  ُوِضـــَعـــْت  الــتــي 
سوّيته،  ــع  ورف الّتعليم 
ــٌل ورجـــاء أن  وُكـــّي أمـ
منفعة  ذلـــك  يف  ــكــون  ي
األمــر  هبـــذا  للمهتّمني 
يتعّلق  ــذي  الــ اخلــطــر 
ــال  ــ ــ ــي ــ ــ ــة األْج ــئـ ــشـ ــنـ ــتـ بـ

ومستقبلهم:

االفتتاحّية
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مدروسة  مبنهجّيٍة  الّنظر  إعادةُ  الّتربوّية  االستراتيجّيات  وواضعي  طني  املُخطِّ من  املطلوب  إّن 
شاملة في العالقة بنَي الّطالب ومدرسته وجامعته بحيث تقوم املؤّسساُت الّتعليمّية بتأهيل طلبتها 
واٍع  إيجاد جسٍم طاّلبّي  إلى  تَهدف  برامَج مدروسة يَضعها مختّصون،  َمْسلكّياً وثقافّياً من خالل 

ُمنْتٍم إلى وطنه، بعيٍد عن كّل أشكال الّتعّصب وضيق األفق والّتطّرف.
األجزاء  كلَّ  جتمع  التي  األولــى  املــاّدة  يشّكل  الّطلبة  وجــدان  في  احلميدة  القيم  هذه  غرس  إّن 
فيقّدم  واالختالفات،  الّتناقضات  كلُّ  فيه  تنصهر  ِمْرجاًل  األردنَّ  واحدة جتعل  وحدة  في  املتناثرة 
هو  بل  حقٌّ  االختالف  أّن  خالله  من  كلُّنا  ونُثبت  الوحدة،  ضمَن  الّتنّوع  في  فريًدا  أمنوذًجا  للعالم 

يتعلّق  فكٍر  أّي  وجوهر  مصدُرها  أيًضا  وهو  األخــرى،  احلقوق  أساس 
الّتمّتع  في  وحّقه  بالغير  اعــتــراٌف  كذلك  أّنــه  كما  وكرامته؛  باإلنسان 
املعرفة،  اخُللُق مع  إّن  الوجود واحلياة.  وبالّتالي حّقه في  بخصوصّيته، 
البشرّية  الكوادر  إلعداد  األكيدة  الّضمانات  هي  الّتعليم،  مع  والّتربيَة 
واضحة  طريٍق  خارطة  بوضع  فلْنبدأ  نفَسه،  اجملتمُع  بها  يحمي  التي 
األجيال(  )أي  ربطها  إلى  هادفنَي  األجيال،  مَع  تربوّياً  للّتعامل  ومحّددة 
مع شعوبها وأوطانها وإعدادها ملواجهة املستقبل الذي يَحمل في طّياته 
وعلى  والّشعوب.  األوطان  وجود  تُهّدد  التي  اخلطيرة  الّنذر  من  الكثيَر 
اجملّرد  في  احلديث  عن  يبتعدوا  أْن  الّتربوّية  االستراتيجّيات  واضعي 
الّنفوس  وتهذيب  القومي  بالّسلوك  مرتبط  احلياة  في  فالّنجاُح  واملطلق، 

والّتسامح ال بالّتعليم واملعرفة حسُب. 
أبنائنا  أعمار  من  سنوات  ضياِع  إلى  وجتاهلُها  عليها  الّتركيز  عدُم  أّدى  معروفة،  حقائُق  هذه 
وبناتنا، وأَْوَصلَت الكثيَر من طلبتنا اجلاّدين ذوي األخالق الّرفيعة واألنفس الكرمية إلى: الغربة، 

والعزوف عن املشاركة، واإلصابة بحالٍة من عدم االكتراث واإلنهاك الّنفسّي.
العالقة  لتعميق  جديدة  بآلّيات  يَأتوا  أْن  الّتربوّيني  طني  واخملطِّ االستراتيجّيات  واضعي  وعلى 
بّد  وال  املشكالت،  وجّدّية في حّل  فاعلّية  أكثَر  بنْحٍو  األمور  أولياء  وإشراك  والبيت،  املدرسة  بني 
من الّتنسيق بني جميع مؤّسسات الّدولة التي تعنى باألجيال وتربيتهم وإعدادهم، وبخاّصٍة وزارة 
أجل  من  الّشباب،  رعاية  ومؤّسسة  اإلعالم  ووزارة  األوقاف  ووزارة  واجلامعات  والّتعليم  الّتربية 
وضع استراتيجّية للّتوجيه الوطنّي تُشّكل منبًرا يتّم من خالله حواُر الّدولة -ُممّثلًة بهذه املؤّسسات 

وغيرها- مع الّشباب. 
وأقترح أن يكون ِمن ضمن هذه االستراتيجّية حتديُد ساعة واحدة كلَّ أسبوع في املرحلة الّثانوّية 
أو وجهِة نظٍر ما لهؤالء  بون بشرح موضوٍع معيَّن  ُمعلِّمون مدرَّ تسّمى ساعة احلوار، يقوم خاللها 
الّطلبة، ويَتبع ذلك حواٌر ونقاش، وال بّد من الّتوّسع فيهما ليشمال جوانب مهّمة تتعلّق بتاريخ األردّن 
والّتحّديات التي تواجهه في اجملاالت كاّفًة وسياسات الّدولة وتوّجهاتها العاّمة، وهذا كفيل -إذا 

على واِضعي 
االْسرتاتيجّياِت 
طنَي  واخملطِّ

الّتربويّنَي أْن َيأتوا 
بآلّياٍت جديدٍة 

لتعميق العالقِة 
بنَي املدرسِة 

والبيت

االفتتاحّية
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ما مّت- بأن يبقى طلبتنا متواصلني مع إيقاع احلياة في بالدهم، عارفني بهموم الّناس ومشاكلهم، 
أّنهم  الّشباب  يَشعر  وبهذا  الّدولة عموًما.  املّتخذة في  والقرارات  الّسياسّية  املواقف  مّطلعني على 
عقولهم  في  الوطن  حّب  ويتعّمق  نفوسهم  فترتاح  أوطانهم،  في  يجري  مبا  درايٍة  وعلى  مشاركون 

وأفئدتهم.
واحدة  للّتعليم،  منفصلتني  استراتيجّيتني  وجوَد  تُرتكب  زالت  وما  ارتُِكبْت  التي  األخطاء  من  إّن    .2

للّتعليم العاّم، واألخرى للّتعليم العالي )وكأّنهما شيئان منفصالن!(. 
رياض  منذ  تُعاجله  واحدة  استراتيجّية  له  تكون  أن  يجب  واحد  مساٌر  مراحله  بكّل  الّتعليم  إّن 
والعالي  العاّم  بشّقيْه  فالّتعليم  الدكتوراه.  مرحلة  بعد  ما  إلى  األطفال 
الّتعليم  مشكالت  من  والكثيُر  ومكّوناتها،  حلقاتها  مّتصلٌة  واحدة  عملّية 
العالي يتأّتى من رواسب الّتعليم العاّم، والعكس صحيح. فال بّد من وْضع 
مْجلٍس  وجود  ضرورة  يعني  وهذا  األردّن.  في  للّتعليم  واحدة  استراتيجّية 
الّتعليم، يندمج فيه كلٌّ من  أْن يسّمى مجلَس  للّتعليم، أقترُح  واحد يخّطط 
مجلس الّتعليم العالي ومجلس الّتربية والّتعليم. وإذا ما أُِخَذ بهذا االقتراح، 
فسوف يخدم عملّية الّتخطيط ويؤّكد استمرارّيتها وانسيابّيتها وشمولّيتها 
اجلهود  وينّسق  كما  فيها،  الّتعليمّية  املناهج  وتكاملّية  الّتعليم  مراحل  لكّل 
اختفاء  عندها  وسنشهد  واحــد.  وتربوّي  تعليمّي  مسرٍب  ضمن  ويضعها 
أّن  الّطلبة  أبناؤنا  العالي والعاّم، وسيجد  الّتعليم  الكثير من املشكالت بني 
مسيرتهم األكادميّية والّتربوية مسيرةٌ متواصلة ومتجانسة، ال انفصام بني 
إلى  يتّم االنتقال من مرحلة  الّدراسّية، حيث  أجزائها ومكّوناتها وحلقاتها 
اخلّط  ووضوح  والقرارات  الّسياسات  بوحدة  ميتاز  طبيعّي  بشكٍل  أخرى 

الّدراسّي وسالسته واختفاء العقبات والعراقيل املوجودة حالّياً.
بالّتطوير  ذلك  وتعّبر عن  املستجّدات،  ملواجهة  الّتغيير  تنشد  التي  للّدولة هي  الّسياسّية  اإلدارة  إّن   .3
باعتباره  وطرقها،  وأساليبها  وسائلها  حيث  من  الّتعليم  مؤّسسات  في  الّتربوّية  لإلدارة  املستمّر 
نفسه  يفرض  الذي  الّسؤال  ولكّن  الّدولة عموًما.  في  وتطويرها  اإلدارة  تنمية  في  األولى  اخلطوةَ 
هو: َمن سيقوم بتطوير اإلدارة الّتربوّية ويضع استراتيجّيتها؟ هل هو هذه اإلدارة )أقصد الّتربوّية( 
ورجالها في شّتى مواقعهم في مؤّسسات الّتعليم، وهم في األساس سبُب قصورها وعجزها وعدم 

فعالّيتها؟ فمن يا ترى يجب عليه أن يضطلع بوضع االستراتيجّيات الّتربوّية ومتابعة تنفيذها؟
 )2( رقم  البند  في  املقترح  الّتعليم  جمللس  االستراتيجّيات  هذه  وضع  إيالء  في  اجلــواب  يكمن 
من  غيرهم  ومن  املتمّيزين  األكادميّيني  من  مزيًجا  أعضاؤه  يكون  أن  هذه،  واحلال  ويجب،  أعاله، 

رجال الفكر ورجال الّدولة املشهود لهم بالّتمّيز واإلجناز. 
إّن من اخلطأ تْرَك تطوير الّتعليم لألكادميّيني وحدهم، متاًما مثل خطأ ترك احلرب للعسكرّيني 

اإلدارة الّسياسّية 
للّدولة هي التي 

تنشد الّتغيري 
ملواجهة 

املستجّدات، 
وتعّبر عن ذلك 

بالّتطوير املستمّر 
لإلدارة الّتربوّية يف 
مؤّسسات الّتعليم
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وحدهم. إّن هذه االستراتيجّية مرتبطة برؤيٍة يجب أن تكون شاملة لعالقات كلِّ مكّون من مكّونات 
الّشاملة للوطن. وهذا يحتاج تطبيُقه إلى منظوٍر سياسّي ال  الكاملة  البنية  الّدولة مع غيره ضمن 
أكادميّي تربوّي فّنّي حسُب. وكلّنا نعرف أّن الفّنّي يكون عادًة أسيَر جزئّيات وتفاصيل قد تَحجب 
عنه الّصورة املترابطة الكاملة، وقد تضعه أدبّياُت املهنة في جوٍّ من تناقض اآلراء واختالفها بحيث 
تغيب عنه األساسّيات والكلّّيات ووحدة الّسياق العاّم لعملّية اإلصالح من جميع جوانبها ومساراتها 
الّسياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية، فإصالح الّتعليم يحتاج إلى رؤية قادٍة ورجاِل دولة ال موّظفني 
فقط. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أرى أّن من احلكمة مناقشَة هذه االستراتيجّيات الّتربوّية 
في  والّتعليم  الّتربية  جلنتَي  من  كلٍّ  ِقبل  من  عليها  واملوافقة  املقترح  الّتعليم  مجلس  يضعها  التي 
وتطويرها  اخلّطة  هذه  مراجعة  يجب  كما  تنفيذها،  في  الّشروع  قبل  واألعيان  الّنّواب  مجلَسي 

ومتابعة تنفيذ بنودها دورّياً وباستمرار من ِقبل مجلِس الّتعليم وجلنتَي اجمللسيْن. 
4.  يجب على أّية آلّية استراتيجّية مستقبلّية للّتعليم في اململكة األردنّية الهاشمّية أن تأتي بحلٍّ ملعضلة 
احلالّي  بوضعه  االمتحان  هذا  أصبح  فقد  )الّتوجيهي(،  العاّمة  الّثانوّية  الّدراسة  شهادة  امتحان 
إلى حدٍّ ما  أمورهم، كما أصبح  وأولياء  للّطلبة  غير مقبول، ألّنه صار مصدر خوف وإزعاج وقلق 
امتحاًنا أمنّياً يُشرف على تنفيذه وحسِن سيره جهاز األمن العاّم بدالً من وزارة الّتربية والّتعليم. وال 
يُْعَقُل أن يستمّر احلال هكذا بحيث يُْوَضُع الّطلبة في أجواٍء من اخلوف والّرعب من ناحية. كما ال 
نرضى، من ناحيٍة أخرى، أن يلجأ أبناؤنا وبناتنا من طلبة املدارس إلى الغّش في االمتحانات التي 

أساءت لهم ولسمعة ُمشرفي وزارة الّتربية والّتعليم. 
وأرى من الّصواب إلغاء هذا االمتحان بصورته احلالّية. وعلينا أن نتذّكر أّن هذا االمتحان كما هو 
اآلَن امتحاُن قبول للجامعات حسُب، وليس امتحاًنا من امتحانات وزارة الّتربية والّتعليم التي ينتهي 
دورها اآلن بشهادة املدرسة فقط، لهذا فهو امتحاٌن على اجلامعات أن تقوم به، بحيث يصبح لكلِّ 
جامعة أردنّية امتحاُن قبول تتوّلى هي وضع أسئلته وتصحيحها فيتّم القبول فيها حسب نتائجه. 
أنهى  الذي  الّطالب  لها  يَتقّدم  إلكترونّية،  هذه  اجلامعّية  القبول  امتحانات  تكون  أن  األفضل  ومن 
تغّطي  واخلاّصة  الّرسمّية  األردنّية  اجلامعات  أّن  ومبا  مدرسته.  شهادة  حسب  الّثانوّية  الّدراسة 
الّتعليمّية  األحوال  االعتبار  بعني  يَأخذ  لها  قبول  امتحان  فلْتضع  جغرافّياً،  الوطن  مساحة  تقريًبا 
واالجتماعّية للّطلبة في املنطقة التي تتواجد فيها. ويستطيع أيُّ طالب من أيِّ مكان في اململكة أن 

يتقّدم المتحاِن أّي جامعٍة أردنّية يريد الّدراسة فيها. 
فلْنترك جلامعاتنا اختيار طاّلبها حسب امتحاٍن تضعه هي شريطة موافقِة هيئة اعتماد مؤّسسات 
الّتعليم العالي عليه للتأّكد من استيفائه الّشروَط التي تطلبها هذه الهيئة. هذا مجّرد اقتراح، وثّمة 
طني وواضعي االستراتيجّيات الّتربوّية  بالّتأكيد بدائُل أخرى المتحان الّتوجيهي احلالّي، على اخملطِّ
إيجاُدها. ومّما ال شّك فيه أّن عدم إيجاد حلوٍل أو بدائَل المتحان الّتوجيهي على مًدى يفوق خمسني 
االستراتيجّيات  قصور  على  كاٍف  دليٌل  1963/1962م(-  عام  كان  توجيهي  امتحان  -)أّول  عاًما 

االفتتاحّية
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الّتعليمّية وعدم قدرة القائمني عليها على الّتطوير وحّل املشكالت واإلتيان باجلديد.
5.  إّن بناء الّشخصّية الّطاّلبّية الواثقة من نفسها واملعتّزة برأيها يتطلّب -إضافًة إلى الّتربية املسلكّية 
اخللقّية- تغيير املنهجّية العقيمة البائسة املّتبعة في املدارس واجلامعات، التي تَعتمد على اإلمالء 
الّتعليم  أّن غاية  يُدركوا  أْن  الّتربوّيني  طنَي  الّطلبة. على اخملطِّ ذاكرة  املعلومات في  والّتلقني وخزن 
منهجّية  إّن  فقط.  واملعلومات  املعارف  من  تزويده مبجموعٍة  ال  الّطالب  عند  الوعي  خلُق  والّتربية 
وبذلك  يسمعون،  ما  يُرّددون  وحّفاظ  ُمْستَْقبِلنَي  مجّرد  أبنائنا  جعل  عن  مسؤولة  واإلمالء  الّتلقني 
البيت  في  جميًعا،  علينا  واحلّق  فني.  واملتطرِّ والدمياغوجّيني  الكالم  ألرباب  سهلة  فريسًة  يقعون 
واملدرسة، ألّننا لْم نعوِّدهم على حتليل ما يسمعون والّتأّمل فيه ومتحيصه، ولم ندّربهم على الّتوّصل 

إلى قناعات من خالل إعمال العقل واستعمال الّتفكير واملنطق.
إّن أهّم وسائل االّتصال بني املعلِّم والّتلميذ في سّن الّطفولة، هي أن يَسمع املعلُِّم أكثَر مّما يتكلّم، 
أكثر  املعلُّم  يَسمع  )أْن  األسلوب  هذا  إّن  يتكلّمون.  فيما  يناقشهم  ثّم  الكالم،  على  تالميذه  ليشّجع 
بأهّمّيته،  الّشعور  وهي  كذلك،  احلياة  وفي  الّتعليم  في  قيمة  أهّم  الّطالب  عند  يُوِجد  يتكلّم(  مّما 
عن  عاجز  وحده  الكتاب  بأّن  االعتراف  يجب  ولهذا،  بقدراته.  واعتزازه  لنفسه  احترامه  وبالّتالي 
إحداث الّتغييرات املطلوبة في إمناء القدرات وخلْق االّتجاهات اإليجابّية وترسيخ منظومات القيم 
املقّررة  الكتب  من  على مجموعة  تعتمد  مركزّية جامدة  مناهَج  مناهجنا  معظم  وتبقى  والفضائل. 
املفتاح  وُعدَّ  القدسّية  من  نوًعا  الكتاب  اكتسب  وبهذا  الغالف!  إلى  الغالف  من  إكمالها  املطلوب 

والّتعلّم.  والّتعليم  للمعرفة 
املدرسة  خارج  الّزيارات  وعلى  وحده،  الكتاب  ال  املنهاج  دليل  على  يرّكزوا  أْن  طني  اخملطِّ وعلى 
وغير  أيًضا،  العمل  ومعسكرات  واإلرشادّية  الكشفّية  املعسكرات  وعلى  احملاضرين،  واستضافة 
ربط  إّن  واجملتمع.  بالّناس  مباشر  اّتصال  على  الّطالب  تبقي  التي  الاّلصّفّية  الّنشاطات  من  ذلك 
حياته  في  وميارسه  يشاهده  مبا  املدرسة  في  يتعلّمه  ما  ربط  كذلك  يتطلّب  اجملتمع  مع  الّطالب 
اليومّية. فلماذا -مثاًل- ال نقّدم لتالميذ مدارس البوادي واألرياف والقرى أمثلًة من بيئاتهم، وملاذا 
ر ما عندهم من ظواهر اجتماعّية سلبّية والّتفكير في إيجاد حلول لها. كما  عون على تبصُّ ال يُشجَّ
ال بّد من ربط الّتعليم مبفهوم املهنة عند الفرد، والّتربيُة -مبفهوم املهنة- هي في واقع األمر ربٌط 
بني عالم املدرسة وعالم العمل، فيكتشف الّطلبة تدريجّياً قدراتهم وميولهم ورغباتهم ويدركونها، 

وهذا يعني بلورة مفهوم )الّصيرورة احلياتّية( في مراحَل متقّدمة من أعمارهم. 
املَجالنِي  والّتطبيقّي  املهنّي  الّتعليمني  نحو  الّطلبة  توجيه  في  أساسّياً  دوًرا  يــؤّدي  كلّه  هذا  إّن 
اخلصبني لإلبداع واإلجناز الفردّي. وتوجيُه الّطلبة نحو الّتعليم املهنّي وإنشاء مؤّسسات له يجب 

طني وواضعي استراتيجّيات الّتعليم. أن يكون في طليعة اهتمامات اخملطِّ
العالم، ولهذا لن تستطيع  الّترابط والّتداخل بني مختلف أقطار  القريب ازدياد  سَيشهد املستقبل    .6
أّية دولة عزل نفسها عن الّدنيا في زمِن ثورة االّتصاالت واملعلومات، وسوف تزداد معرفة الّناس 
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بلغات غيرهم من بني البشر، وهو ما يُمّكنهم من الوصول إلى املعلومات التي ميكن أن تُْحجز عنهم 
وأمناط  الّتعليم  سياسات  بني  ربًطا  األردّن  في  الّتربوّي  الّنظام  يَشهد  وسوف  مختلفة،  ألسباب 

الّتغيير املتوّقعة في كّل امليادين. وقد يَفرض هذا وضًعا صعًبا على األردّن في ضوء ما يأتي:
نسب  إّن  للوطن.  االجتماعّي  الّنسيج  وعلى  والّتربية  الّتعليم  على  تؤّثر  التي  الّسّكانّية  املشكلة  أ. 
كذلك،  يختلف  العمرّي  الّتوزيع  أّن  كما  عاملّياً،  العالية  املعّدالت  من  األردّن  في  الّسّكان  ازدياد 
إلى ذلك  الّسّكان، أضْف  باملئة من  إذ تزيد نسبُة َمن هم حتت سّن اخلامسة عشرة على )50( 
الّضغط  ازدياَد  يعني  والعراق؛ وهذا  العرب، وبخاّصة من سورّية  الاّلجئني  الهجرة من  موجات 
على فرص الّتعليم والعمل، وعلى مؤّسسات الّتعليم العالي، واملدارس احلكومّية، وقد يؤّثر على 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  وعلى  خاّصًة،  والعمل  الّتعليم  في  الّناس  وحقِّ  املبادئ،  من  الكثير  صمود 

والعدالة االجتماعّية، كما ويؤّدي إلى ارتفاع معّدالت البطالة والفقر.
ب. تناقص املوارد على مستوى الفرد والّدولة، الذي قد يؤّدي إلى عدم 
كاهل  ترهق  التي  املديونّية  زمن  وفي  للّتعليم،  الاّلزم  الّتمويل  توافر 
الّدولة خاّصًة، وتضع عليها التزامات ال بّد من الوفاء بها. فإذا كان 
الّتقّدم والّتحديث مرتبطنِي بالّتوّسع في الّتعليم وحتقيق مستًوى رفيع 
له عن طريق توفير كاّفة مستلزماته من أجهزٍة ومباٍن حديثة ومعلِّمني 
أْكفاء وغير ذلك من األمور التي ال تخفى على أحد، فكيف يُمكن أن 
يتحّقق ذلك في زمٍن نحتاج فيه إلى ضبط اإلنفاق العاّم وال تستطيع 
يشكو  طلبٍة  على  الّدراسّية  رسومها  رفع  الّرسمّية  اجلامعات  فيه 

أولياء أمورهم من ضيق العيش وغالء األسعار وكثرة الّضرائب؟
اجتماعّية  ظــروٍف  سيطرة  حتت  يعيش  ــّي  األردن الّشعب  يــزال  ما  ت. 

الّدولة مبثابة األب الذي عليه واجُب رعاية أسرته وتوفير كّل متطلّبات احلياة لها،  يَُعدُّ  جتعله 
وهذا أمر يتنافى متاًما مع روح الّزمن القادم، بل واحلاضر أيًضا، الذي يَعتمد فيه األفراُد على 
أنفسهم ومهاراتهم الفردّية كوسائل وحيدة للعيش والبقاء. إّن كّل هذه العقبات واملعيقات تتطلّب 
عن  واحلقائق  واإلحصاءات  والبيانات  املعلومات  وتقدمي  واملتابعة  للّتخطيط  كفاءة  ذات  أجهزًة 
خاّصًة.  الّتربوّي  العاّم  القطاع  ومؤّسسات  الّتعليمّية،  املؤّسسات  تواجه  سوف  التي  املشكالت 
مصادر  عن  الّتربوّية  الّتعليمّية  االستراتيجّيات  وواضعو  طون  اخملطِّ يَبحث  أن  بّد  ال  وهكذا، 
الّتعليم املتوّقعة. وقد يكون هذا األمر  التي يُمكنها تغطية كلِف  الّدولة-  الّتمويل -خارج موازنة 

طني الّتربوّيني في األّيام املقبلة. من أكبر الّتحّديات التي سوف تواجه اخملطِّ
7. املعلُِّم هو حجر الّزاوية في البناء الّتعليمّي الّتربوّي. فال بّد من أن ترّكز االستراتيجّيات على توفير 
جميع الوسائل واالمتيازات التي تؤّدي إلى جناحه في ممارسة مهنته؛ فال بّد أّوالً من تطوير آلّيات 
الوحيد  الّشرَط  العلمّي  املؤّهُل  يكون  أن  املعقول  غير  فمن  وتأهيلهم،  وتدريبهم  املعلّمني  اختيار 

ما يزال الّشعب 
األرديّن يعيش 
حتت سيطرة 

ظروٍف اجتماعّية 
جتعله َيُعدُّ 

الّدولة مبثابة األِب 
الذي عليه واجُب 

رعاية أسرته

االفتتاحّية
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بّد  ال  ولهذا،  األجيال.  تعليم  أمانة  نُْوِدعهم  َمن  الّتأّكد من شخصّيِة  دون  الّتعليم، من  مهنة  ملزاولة 
على  يُتناَفس  عماًل  جتعلها  مالّية  وامتيازات  وأصوٌل  وقواعد  ضوابُط  لها  مهنة  الّتعليم  جعل  من 
ممارسته بصفته وسيلَة عيٍش كرمية ومحترمة، فاملعلُِّم الكفؤ، املعتّز بنفسه وعمله، هو الذي ميّهد 
الّطريق نحو املستقبل الواعد، وبدونه تبقى اخلطط واالستراتيجّيات أقرب إلى األمانّي واألحالم 

منها إلى الّتطبيق في الواقع.
حياتنا  في  جميًعا  عرفناه  الذي  الّتقليدّي  املعلِّم  دور  أين  األّيــام:  هذه  نسأل  أن  اجلائز  من  إّن 
َفتحوا  الذين  هم  املعلّمون  أليس  يحتذى؟  مثاالً  املعلّم  يكن  ألم  واجلامعة؟  املدرسة  في  الّدراسّية، 
عيوننا على الّسياسة ومحّبة تاريخنا ووطننا وأّمتنا وجعلوا مّنا القومّيني واليسارّيني واإلسالمّيني 

في وقٍت لم يَسمع الّناس فيه بوزارة الّتنمية الّسياسّية؟!
يتّم  وهذا  وقــدوة،  قائًدا  فيه  املعلّم  كان  الذي  الّذهبّي  العهد  ذلك  إعادة  هو  األكبر  الّتحّدي  إّن 
تُوّفر  الّتعليم -كما كانت في الّسابق- وسيلًة  بإعطائه جميع حقوقه، بدون مّنة، بحيث تكون مهنة 
لصاحبها حياة كرمية محترمة تضعه في طليعة الّسلّم االجتماعّي. وعلينا أاّل ننسى في هذا اجملال 
أّن معظم الذين عملوا وأبدعوا وأجادوا )كموّظفنَي في اجلهاز اإلدارّي األردنّي( جاؤوا من وزارة 
الّتربية والّتعليم. كما ال بّد من الّتوّقف عن جلد الّذات ومهاجمة الّنظام الّتربوّي األردنّي، فجميع 
من تولَّوا مناصب في الدولة األردنّية -منذ بداياتها األولى إلى زمننا هذا- قد تعلّموا في مدارس 

وزارة املعارف ووزارة الّتربية والّتعليم، وتَعهّدهم الّنظاُم الّتربوّي ورعاهم خيَر رعاية. 
ويَرجع الفضُل في جناح الّدولة األردنّية إدارّياً إلى مخرجات وزارة الّتربية بالّذات، من الّشباب 
الذين أثبتوا جدارة كبيرة عند توّليهم املسؤولّية في شّتى وزارات الوطن ومؤّسساته، كما أسهموا 
تعليمّية  مؤّسسات  بناء  في  ومساعدتهم  العرب  األشّقاء  خدمة  في  مشكورة  كبيرة  بجهوٍد  أيًضا 

مزدهرة ومتقّدمة.
فالّشكُر كلُّه موصوٌل للمعلِّم األردنّي الذي بذل كلَّ جهد ممكن لرفعة الوطن وخيره وصالحه.

اللّغة العربّية األردنّي )الذي  َمْجَمِع  أّنه قد حان الوقت لالستفادة من خبرات  وفي اخلتام، أرى 
يضّم مجموعة ممّيزة من رجاالت الوطن من أهل االختصاص؛ من سياسّيني وأكادميّيني وتربوّيني( 
اإلنسانّية  العلوم  مجاالت  في  وبخاّصٍة  وطننا،  في  والعالي  العاّم  الّتعليم  استراتيجّيات  وضع  في 
الّتعريب  مجاالت  في  كبيرة  إسهاماٌت  له  الّرائد  اجملمع  فهذا  والّتربوّية،  واالجتماعّية  واإلدارّيــة 

واملناهج في شّتى املراحل الّتعليمّية في مدارسنا وجامعاتنا. 

نيب
ُ
ل وإليه ن

ّ
وفيق، علْيه نتوك

ّ
ه سبحانه دائًما هو ولّي الت

ّ
والل

االفتتاحية
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ِحمايُة الّلغِة العربّيِة:
بالّتْشريِع أم بالّتْثقيف؟

عمر أبو ناموس*

ــُن قــد أمتـّـه  ي ــدِّ إذا كـــاَن ال
اهلل -عزَّ وجّل- يف ذاته، وَأْبلَغه 
َيكوُن  اّتباعه ال  فإّن  خْرَ باغ، 
بــتــامــه وبـــاغـــه حـــســـُب، بــْل 
القلَب  ــدي  ــ َيْ الـــذي  بـــالـــوازع 
ومراقبَة  واّتباَعه  ُحبَّه  وُيلِهُمه 
الّلغة،  وجّل. وكذلك  عّز  اهلل 
َيعني  ال  ذاهتــا  يف  متاَمها  فــإنَّ 
ــّرورة اّتـــبـــاَع قــواعــدهــا  ــ ــال ــ ب
والّسَر وفَق طرائقها، بْل ال بدَّ 
من وازعٍ َيمل املْرَء عىل ذلك.

من هنا جاءِت القواننُي على اْختالف أنواِعها ومضاميِنها 
لغايٍة اّتفَق عليْها فالسفُة القانون، وهي ُحْكُم اجمْلتمعاِت 
وانْحرافهم  املالّية  معامالتهم  ُحْكِم  خالل  ِمن  البشرّية 
إليها  يَنتموَن  التي  اجلماعُة  استقّرِت  ُخلُقّيٍة  قاعدٍة  عن 
ُحْرمة مخالفتها وعلى احلّث على  يُقيموَن معها على  أو 
القواعُد  القوانني  أْصــل  أنَّ  هو  بذلك  ــراُد  وامل إتْيانها؛ 
نْفُس  القواعِد  هذه  أْصل  وإّن  واالْجتماعّية.  األْخالقّية 
أو  الفعل  هذا  إتْيان  على  َحَملَها  الذي  ووازعها  اإلنْسان 
غيْره  مع  أبْرَمه  الذي  العْقد  في  يَنْكث  فَمن  عنه.  الكفِّ 
عن  تَخلّفه  جــزاَء  القانوُن  أقّرها  التي  الّتبعات  يَتحّمل 
تُوجب  التي  العاّمة  القاعدة  هذه  وأصُل  التزامه،  تَنفيذ 
القواعد  أصَل  أنَّ  كما  أْخالقّية،  قاعدةٌ  بااللتزام  الوفاَء 
قواعُد  املكلَّف  يَقترفه  ُمعّيًنا  م فعاًل  تُجرِّ التي  القانونّيِة 

األْخالق التي أصلُها نوازُع الّنفوس.

بها،  االلتزام  على  الّدافُع  حيُث  ِمن  ين  كالدِّ فاللّغة 
يَحمل  وازع  غيْر  ِمن  اّتباَعها  بالّضرورة  يَعني  ال  وكمالها 
فإذا  أيًضا.  عليه  الغيْر  حْمل  في  اجملاهدة  وعلى  عليه 
ــزاءاٍت آنــّيــًة  ــك كــذلــك، فـــإّن الــّديــن قــد قـــّرر جــ كــان ذل
البشرّيُة  اجلماعاُت  وكذلك  أحكاِمه،  بْعِض  ملُخاِلفي 
واألخــالَق  املصالح  بها  لتَحمَي  وضعّيًة  قواننَي  ــّررْت  ق

لغتنا العربّية

* ُمحاٍم )نظامّي وشرعّي(. 



ــة الــواحــدة، لــذلــك كــاَن  لــألمّ
ــة  ــَع فــي األّم ــْوَض يُ ــا أْن  واجــًب
الواحد  اللّساِن  ذاِت  الواحدة 
هي  التي  لغتَها  يَحمي  تشريٌع 
وهي  ُهِوّيِتها،  معالم  أبرز  من 
صــورةَ  العاكسُة  األّمـــة  مـــرآةُ 
نفوسها  وحــقــائــق  وجـــوِدهـــا 

في  يُخطئ  ال  الذي  الكتاُب  وهي  معانيها،  وجودة 
في  أو حتّرف  تَكذب  ال  التي  والعنُي  تاريخها  نْقل 
حاضرها  كتابة  عن  يَكّل  ال  الذي  والقلُم  قراءته، 
بناء  نََصٌب عن  يُقِعدها  ال  التي  واليُد  ومْستقبلها، 
يَنوء  ال  الذي  القويُّ  والّظهُر  ومْجدها،  حضارتها 

بحْمل ذلك كلّه.
تــشــريــعــاٍت  األمُم  ــدِت  ــ ــ أَْوَجـ ــك  ذلـ ــل  ــ أْج ــن  ِمـ
خالل  مــن  دميومتَها  وتكفل  لغاِتها  بها  لتَحمَي 

ــد بــاْســتــخــدامــهــا في  ــقــّي الــّت
والــّتــجــارّيــة  العلمّية  ــور  األمـ
حّتى  والّثقافّية،  والّصناعّية 
عليها  غيرها  لغُة  تطغى  ال 
فــتــنــدثــر هـــي ولــغــتــهــا مــًعــا. 
قانوُن  جاء  الباعِث  وِمن هذا 
رقم  الــعــربــّيــة  الــلّــغــة  حماية 
ماّدًة ليْضبط  عشرة  بثماني  2015م  لسنة   )35(
عنه  يُعبَُّر  الذي  الّسلوك  ِمن  بعًضا  األقّل-  -على 
باللّغة في احليوات العلمّية والّصناعّية والّتجارّية 
احلياة  مجاالت  توّسع  ألّن  واإلعالمّية،  والّثقافّية 
واختالط ثقافات الّشعوِب بعِضها ببعٍض يَقتضي 
أْن يَكوَن تْشريٌع يَحمي الّسمة البارزة في ُهِوّية كلِّ 

أّمة، وهي لغتُها.

عن  اإلجابُة  الــّضــرورّي  ِمن  أْصبح  هــذا،  بْعد 

أصل القواعد القانونّيِة التي 
م فعالً ُمعّيًنا َيقرتفه  تُجرِّ

املكلَّف قواعُد األْخالق التي 
أصُلها نوازُع الّنفوس
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التساؤل الذي يَدور في كلِّ خلد: هل اللّغة تُْحمى 
بالقانون أم بشيٍء غيره؟ وال ريَب أّن القانون يُنّظم 
ولكّنه  جوانبه،  بعض  في  غيره  مع  الفرد  سلوك 
يقصر دوَن تنظيم حياة الفرد بشْكل كامل. ومبعًنى 
آخر: ُمحاٌل إيجاُد قوانني تُنّظم شؤوَن الفرِد كلَّها 
في سلوكه مع أهله وغيرهم، وفي مرضه وصّحته 
واعتقاده  وفــكــره  وعاطفته  واستيقاظه  ونــومــه 
وعلْمه وجهله، فإذا كان القانوُن -باّتفاق- قاصًرا 
فإّنه  تفاصيلها،  بكلِّ  الــشــؤون  هــذه  تنْظيم  دوَن 
داَم  ما  ــب-  ريْ -بــال 
هذه  تُنّظم  اللّغة  أّن 
بكلِّ  كلَّها  الــشــؤون 
وبالّنظر  تفاصيلها، 
أو  ــا  ــهـ ــانـ ــيـ إتْـ ــى  ــ إلـ
املُحال  فِمن  تركها، 
يُـــْوَضـــَع  أْن  أيْـــًضـــا 
اللّغة  حلماية  قانوٌن 
في كّل املناحي التي 
حياة  ــن  ِم تتناولها 

الفرد.
التي  والــّنــتــيــجــُة 
ال  اللّغة  حماية  قانون  أنَّ  الّسليُم  املنطُق  يُحّتمها 
بالقْدر  إاّل  باللّغة  اجلماعة  أو  الفرد  يُنّظم عالقة 
األّمة  ُهِوّية  من  العاّمِة  الّسماِت  إبراز  يَكفل  الذي 
لغٍة  أّيِة  به حياةُ  تَْستمّر  وأّن ما  وحقيقة وجودها، 
الواحدة،  األّمــة  ضمائر  في  الّنفسيُّ  الــوازُع  هو 
كلِّها،  حياِتهم  مناحي  في  الّتباعها  يَقودهم  الذي 
الذي ال  الّديِن ونواهيه،  أوامَر  املُتديِّنوَن  يَّتبع  كما 
يُْسَأُل األفراُد املتَّبعوَن له عن قواعد الّنهي والّترك 
في عقوبة الّشارع على اخملالفني، بقْدر ما تَْغَرْوِرُق 
أو  دينّيٌة  ُخْطَبٌة  حماستَهم  وتُلِْهُب  بالّدْمع  ُعيونُهم 
أو  عامٍّ  جدار  على  ْت  ُخطَّ مقولٌة  أو  علميٌّ  دْرٌس 

في قلِْب َمْجلٍس أو قاعة. واللّغُة ال تَقّل شأًنا عن 
ذلك، فبها بَلّغ اللّه تعالى دينَه وأَنْزل كالمه، وبها 
تاريُخ  َر  وُسطِّ القلوُب  وتعلّقِت  األْسماُع  شنفت 
األّمِة العربّيِة األبّيِة اجمليدِة وأدبُها وفكُرها وفقُه 

ديِنها وأّياُمها.
فالقانوُن الذي ُوِجَد حلماية اللّغة العربّية هو 
معالم  بإبْراز  العربّية  اللّغة  تسعى حلفظ  قواعُد 
الهوّية في مناح علمّيٍة وصناعّيٍة وجتارّيٍة ونواٍح 
اْجتماعّية، ولكنَّ الّركوَن إلى ذلك وحَده ِمن دون 
وعلماءُ  الفالسفُة  عليْه  استقّر  ما  إلــى  الّنظر 
احلياة  مناحي  بعَض  يُنّظم  القانون  بأّن  القانون 
ال سائَر شؤونها، والّنظر إلى أّن قواعد القانون 
التي تُنّظم شأًنا من شؤون الّدين أو اللّغة تَْقتضي 
وازًعا ِمن لُدن املكلَِّف نفِسه يَبْعثه على االنْصياع 
ال  وحــَده  ذلــك  إلــى  الــّركــون  لها، فإّن  واالْمتثال 
بْل  قــواعــُده،  قــّررتـْـه  فيما  القانون  غاية  يُحّقُق 
اْستمرارّية  الغايَة األساسّية، وهي ضماُن  يضاّد 
في  املكلَّف ال  مناحي حياة  كلِّ  في  العربّية  اللّغة 
حماية  قانوُن  نّظمها  التي  حياته  شــؤون  بْعض 

العربّية. اللّغة 
مفاُدها  نتيجٍة  إلــى  كلُّه  ذلــك  بنا  ويـَـخــلــُص 
املكلَّف  تثقيِف  بــدون  شيًئا  يَعني  ال  أنَّ القانون 
املتاحة  الوسائل  بكاّفِة  عاطفته  وإلهاب  وتأجيج 
عالقة  تنْظيم  إلى  يَقصد  القانوُن  هذا  كان  إذا 
اللّبنَة  هــذِه  البناءُ  ــَن  ُضــمِّ ــإذا  ف باللّغة.  الــفــْرد 
لقانون  لالْمتثال  ال  ُمَهيًَّأ  املكلَُّف  غدا  األساسّيَة 
سائر  في  اللّغة  الّتباع  بل  حسُب،  اللّغة  حماية 
بأّن  الّسؤال  عِن  يُجاُب  هنا  وِمْن  حياته.  مناحي 
الفرَد  يُلزم  الذي  بالّتْشريع وحَده  تُحَمى  اللّغة ال 
ِمن  صورٍة  في  اللّغَة  تَحمي  التي  قواعده  باّتباع 
صورها، بل ال بدَّ ِمن تثْقيفه للّسْعي نْحَو حمايِة 

اللّغة في كلِّ جوانبها وصورها.

القانوُن الذي ُوِجَد 
حلماية الّلغة 

العربّية هو قواعُد 
تسعى حلفظ الّلغة 
العربّية بإبْراز معامل 

الهوّية يف مناٍح 
علمّيٍة وصناعّيٍة 
وجتاريٍّة ونواٍح 

اْجتماعّية

 ُمعّوقات الّنهوض بالّلغة العربّية
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اللّغة  مــجــامــُع  قــامــْت  احلــاضــر،  وقتنا  وفي 
بوْضع  الّسابقة  املئة  الّسنني  العربّية وغيرها، في 
جنباتها  بني  َضّمْت  التي  املعاجم  من  وافــٍر  عــدٍد 
فنون  شّتى  في  العلمّية  املصطلحات  آالف  مئاِت 

ــى  عبد القادر عابد*  ــــطــ ــوْس ــ ال الــــعــــصــــور  يف 
ــنْي الــقــرن  ــ ــا ب األوروبــــّيــــة )مــ

عرش  اخلــامــس  الــقــرن  ومنْتصف  الــعــارش 
املياديَّني(، كانت أوروبا مرْشذمًة سياسيًّا 
ومتخّلفًة عْلميًّا، ولكنّها بدأْت عملّيَة نقلٍ 
وترمجةٍ من العربّية إىل الّاتينّية ولغاهتا. 
لغًة  العربّيَة  الّلغَة  األوروّبــّيــوَن  َعــدَّ  وقــد 
 ، َثمَّ ومن  الّاتينّية.  الّلغة  بجانب  علمّيًة 

كان النّقل حرفيًّا من العربّية 
من  كــثــر  يف  الــّاتــيــنــّيــة  إىل 
األمثلة؛ كنْقل كتاِب املجسطّي يف الفلك، 
ــد َنــقــَلــه حــرفــيًّــا جـــرار الــكــريــمــويّن عــاَم  وق
من  املرحلة  تلك  ويف  األنــدلــس.  يف  )1250م( 
األوىل  الّلغَة  العربّية  الّلغة  الّتاريخ، كانت 
عامليًّا، أداًة طّيعًة يف نْقل العْلم واملْعرفة بني 

األمم. 

 ُمعّوقات الّنهوض بالّلغة العربّية

ِحمايُة الّلغِة العربّيِة بالّتْشريِع أم بالّتْثقيف؟

وجود  عــدم  على  يــدّل  ما  وهــو  واملعرفة؛  العلم 
في  نفِسها،  العربّية  اللّغة  في  حقيقّيٍة  مشكالٍت 
اخملتلفة،  الّتعريب  بطرِق  املصطلحات  توليد 
فهي قادرة على فْعل ذلك. وبرغم هذا، فما نزال 

غة العربّية األردني؛ أستاذ الجيولوجيا.
ّ
* عضو مجمع الل
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معّوقاٍت  هناك  أّن  ويبدو  وِتَقِنّياً.  ِعلمّياً  ُمتخلِّفنَي 
ومن  واألّمــة؛  العربّية  باللّغة  الّنهوض  دون  تَُحوُل 

ذلك:

• انعدام القرار الّسيايّس
الّسياسّي  القرار  أّن  أْدنى شّك في  يُساورنا  ال 
ــهــوض بــالــلّــغــة الــعــربــّيــة.  ــّن ــدُّ األســــاَس فــي ال ــع يُ
أّمتنا  تاريِخ  الّداّلُة على ذلك كثيرة؛ ففي  واألمثلُة 
ووضِع  وتعريٍب  ترجمٍة  عملّيُة  اإلسالمّيِة  العربّيِة 
مصطلحاٍت عظيمٌة تصّدى لها وَدَعَمها خلفاءُ بني 
العّباس. فقد تُْرِجَمْت أّمهاُت الكتِب من اإلغريقّية 
والفارسّية  والّسريانّية  والّسنسكريتّية  والاّلتينّية 
املترِجموَن  َع  وتََوسَّ العربّية،  اللّغة  إلى  والهندّية 
واأللفاظ،  األسماء  من  ب  املعرَّ قبوِل  في  والعلماءُ 
فَدَخَل إلى العربّية آالُف األلفاظ اجلديدة؛ األمر 
مشرقة،  سهلٌة  علمّيٌة  عربّيٌة  لغٌة  عنه  نَتََج  الذي 
والعاِلم  للباِحث  عاملّياً  العلم  وعــاء  فأصبحْت 
والّدارس في اجلامعات الكثيرة التي كانت مبثوثة 
منها  جميِعها،  اإلســالمــّيــة  الــّدولــة  حــواضــر  فــي 

خمَس عشرةَ جامعًة في األندلس وحدها. 

قرابة سبعة  بالعربّية  ناطًقا  العلم  استمّر  وقد 

الهجرّي/  الّسابع  القرن  نهايات  حّتى  أي  قرون؛ 
ذلك  يكن  ــم  ول تقريًبا.  ــالدّي  ــي امل عشر  الــّثــالــث 
ليحدث لوال تصّدي خلفاء بني العّباس )أي رأس 
عليه  واإلنفاُق  مباشرًة،  األمر  لهذا  احلكم(  نظام 
بسخاء من مصادر املال العاّم، أي خزينة الدولة.  

الّنهوض  أّن  باشا  علي  محمد  قــّرر  وعندما 
والّتقنّي،  العلمّي  بــالــّتــقــّدم  إاّل  يــكــون  ال  مبصر 
ومّما  املتخّصصة،  املدارس  وأنشأ  البعوث  أَْرَسَل 
ألَف  األلسِن  مدرسُة  تَْرَجَمْت  أْن  ذلــك  عن  نَتَج 
يُغلقها  أْن  قبل  سنة  عشرةَ  خمَس  مدى  في  كتاٍب 
آالِف  ثالثَة  ثّم  علي،  محمد  خليفة  األّول  عّباس 
املعاجم  من  عدد  ووضع  فتْحها  إعــادة  بعد  كتاٍب 
ثنائّية اللّغة لتسهيل عملّية الّترجمة من الفرنسّية 
اجلامعيُّ  الّتعليُم  وكان  واإلجنليزّية،  واإليطالّية 
أصبحْت  حّتى  بالعربّية،  املتخّصصِة  املدارس  في 
الّثاني  الّصّف  سوّية  على  وصناعّياً  علمّياً  مصُر 
أّن  قّوًة وعلًما وصناعة، غير  األوروبّية  الّدول  من 
مهدها،  في  فُوِئَدْت  طوياًل  تدْم  لم  الّتجربة  هذه 

بعد تبعّية اإلجنليز. 
ــرار  ــق ال ــا، دلـــيـــاًل عــلــى أّن  ــًضـ ــك أيـ ــن ذلـ ومـ
قّصُة  الّتعريب،  في  الفصل  القول  هو  الّسياسّي 

18 ُمعّوقات الّنهوض بالّلغة العربّية العدد الثاني1442هـ-2021م
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ورق؛  على  حبًرا  بقيْت  أّنها  إاّل 
عكُس  اليومّية  املمارسات  ألّن 
الوزن  الّدول ذات  ذلك حّتى في 
الوزن  ذات  أو  الكبير  الّسّكانّي 
املالّي الكبير. ومن ثَّم، فكلُّ دولة 
تــرى نفَسها  الـــّدول ال  مــن هــذه 
العربّية ألّنها واحدة  للّغة  متبّنية 
الــدول،  هــذه  كبير من  عــدٍد  من 

فلماذا تكون هي املسؤولة؟! 

أّن  حالّياً،  يَحدث  مّما  ويَبدو 
وستبقى  أكــثــر،  سيسوء  األمـــر 
الكريهة.  الّشرذمة  تعاني من هذه  العربّية  اللّغة 
وعلى الّرغم من جهود مجامع اللّغة العربّية في 
أّن  إاّل  املعّرب منها،  توليد املصطلحات وتوحيد 
من  أقوى  تزال،  وما  كانْت  الّسياسّية،  الّشرذمة 

ذلك وعائًقا رئيسّياً له. 

• تبعّية الّدول العربّية
إلى  واستعماُرها  األّمـــة  احــتــالُل  أّدى  لقد 
فسنبقى  رهبًة.  أو  رغبًة  املستعمر  إلى  تبعّيتها 
اللّغة  ومعنا  الــوراء  إلى  نسير  أو  مكاننا،  نراوح 

العربّية، حّتى يتسّنى لنا االستقالل احلقيقّي. 

عربّيٍة  لغٍة  إلى  املفضي  الّشامل  الّتعريب  إّن 
دولٍة  إاّل في  يَحدث  أْن  يُمكن  ومؤّثرة، ال  منتجٍة 
محّمد  ومثاُل  األساس.  هي  فالّنهضُة  ناهضة، 

علي في مصَر الذي ِسيَق قبُل يُوّضُح ذلك. 

بأعمال  العربّية  اللّغة  تنهض  لن  واخلالصة: 
أصبحْت  التي  واملعاهد  اجلامعات  أو  مجامعها 
ِمن  الّسياسّي  القرار  من  بدَّ  وال  فقط.  باملئات، 
أنظمِة احلكم والّرغبة في الّنهوض، قبل أن نرى 

لغًة ناهضًة ودولًة أو أّمًة ناهضة.

الّزعيم الفيتنامّي )هوشي منه( 
الّشاِملة،  بـ»الفتْنَمة«  أمر  الذي 
بدالً  الفيتنامّية  اللّغة  وإحــالِل 
عن الفرنسّية التي َهيْمنْت على 
ثمانني  من  أكثر  بــالده  مجتمِع 
كلّّية  أســاتــذة  رأى  ــد  وق ســنــة، 
هذا  حتقيق  استحالة  ــّب  ــّط ال
الــّدراســات  َفتْنَمة  ألنَّ  األمـــر، 
عملّيٌة  -بــزعــمــهــم-  ــة  ــّي ــّب ــّط ال
مستحيلة، جلهِلهم وجهِل طلبتها 
منه  فطلبوا  الفيتنامّية،  باللّغة 
الــُعــدوَل  شخصّية  مقابلة  فــي 

الَفتنمة،  من  الّطّب  كلّّية  استثناَء  أو  قــراره  عن 
لهم  أصغى  الذي  الفيتنامّي  القائد  من  كان  فما 
لكم  »يُسمح  قائاًل:  املقابلة  َحَسَم  أْن  إاّل  ساعاٍت 
بالّتدريس باللّغة الفرنسّية بصورٍة استثنائّيٍة هذه 
اللّغَة  وطلبتكم  تعلُّمكم  ضــرورة  مع  فقط،  الّسنَة 
الفيتنامّية الوطنّية خالل أشهر الّدراسة الّتسعة، 
املستويات  سائر  في  االمتحانات  تُجرى  أن  على 
تُستأنف  ثم  الفيتنامّية،  باللّغة  الّسنة  نهاية  في 

الّدراسة في الّسنة املقبلة باللّغة الفيتنامّية«. 
وال يُوجد ما يُشير إلى أّن قراًرا سياسّياً بهذا 
املفهوم سيُّتخذ في املستقبل املنظور في أّي دولٍة 

عربّية. 

•  رَشذمة األّمة  
دولًة  نرى  فال  أحد،  على  خاٍف  غيُر  أمٌر  وهو 
اللّغة  تتبّنى  الكثيرة  العربّية  دولــنــا  مــن  واحـــدة 
قصارى  تبذل  عنها  منافحًة  لها  حاميًة  العربّية 
وبريطانيا  فرنسا  تفعل  كما  بها  للّنهوض  جهدها 
التي  دولنا  دساتير  مــواّد  من  الّرغم  وعلى  مثاًل. 
اللّغة الّرسمّية للّدولة،  اللّغة العربّية هي  إّن  تقول 
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ولْسنا في صدد حْصر أقوال العلماء واملفّكرين 
هوّية  في  ودورهــا  العربّية  اللّغة  أهّمّية  بياِن  في 
واإلنسانّي،  احلضارّي  وبنائها  وشخصّيتها  األّمة 
هذا  ــدوا  أّك العرب  عني  املشرِّ أّن  قوله  نريد  فما 
وبعض  العربّية  الــّدول  دساتير  نّصْت  إْذ  الــّدور 
الّدول اإلسالمّية على أهّمّيته؛ حيث كانِت العربّيُة 
بيان  بعد  الّدستور  مــواّد  في  الّثانية  املرتبة  في 

طبيعِة احلكم فيها.

ُعِقَد  ــذي  ال العربّية  القّمة  مؤمتُر  ــَرّ  أََقـ وقــد 
باللّغة  الّنهوض  مشروَع  )2009م(  آذار  شهر  في 

الّنهوض بالّلغة العربّية
عبد الحميد الفالح * 

األّمُة التي ال تؤمن بنفسها ال وجوَد هلا، فا يكفي أن يكون هلا 
سفراُء ورئيُس دولة وموّظفو مجارك...، وإذا مل يكن لشعبها طابع 
خاّص يعّب عن نفسه وخصائصه وممّيزاته وطرائقه يف احلياة فا 
وجوَد له أْيًضا، واستقاُله استقاٌل سطحيٌّ ال يدوم. وإّن طريقة 
الّتعبر الوحيدة ألّي شعب عن وجوده هي الّثقافة والوعي بالّطابع 
اخلاّص الذي يمّيزه عن غره، والّلغُة هي أداُة الّثقافة وحاضنتها 

ووسيلتها.

ُد أهداُفه  العربّية للّتوّجه نحو مجتمع املعرفة، وتُؤِكّ
ومنطلقاتُه ومتطلّباتُه وبنوُده وآلّياُت تنفيذه الفّنّيُة 
واإلدارّيُة واملالّيُة وجلانُه الوطنّيُة العليا أّنه مشروٌع 
أّمتنا  تطوير  مسيرة  في  وضــروريٌّ  حيويٌّ  قوميٌّ 
العربّية ونهضتها، وأّنه أُِعدَّ إعداًدا علمّياً وإدارّياً 
جيًِّدا وُمْحَكًما، إذ نّبه إلى كثيٍر من القضايا التي 
املعرفة  مجتمِع  لبناء  ومراعاتُها  بها  األخُذ  يَجُب 
على  باحلفاظ  إاّل  حتقيقه  ميكن  ال  الذي  العربيِّ 
أهدافه  فــجــاءْت  بها،  والــّنــهــوض  العربّية  اللّغة 
لدورها  َدًة  مؤكِّ ومنطلقاتُه  مكانتها،  مع  متساميًة 

لغتنا العربّية

غة العربّية األردنّي.
ّ
* عضو مجمع الل



العدد الثاني1442هـ-2021م21

وبنوُده  واحلضارّي،  اإلنسانّي 
القضايا  من  لكثيٍر  ُمعاِلَجًة 
في  تواجهها  التي  والّتحّديات 

العصر احلاضر.

وأقّرت القّمُة أيًضا تشكيَل 
مستوى  عــلــى  ــٍة  وطــنــّي ــاٍن  جلـ
هذه  لتحقيق  العربّي  الوطن 
مرجعّيتها  تكون  األهــــداف، 
ممّثلًة  العربّية  الــّدول  جامعة 
للّتربية  الــعــربــّيــة  باملنّظمة 
ــَدًة  والــّثــقــافــة والــعــلــوم؛ ُمــؤكِّ
أّن هــذا عــمــٌل قــومــيٌّ  بــذلــك 

نهضويٌّ يحتاج إلى تضافِر جهوِد األّمة ومؤّسساتها 
الّرسمّية واملعرفّية والعلمّية والّتعليمّية والّثقافّية، 
الاّلئق  مكانها  وإحاللها  العربّية  باللّغة  للّنهوض 
بها في جميع مجاالِت حياِة أّمتنا، ويُجيب عن قوِل 
القائلني أنَّ الّنهوض باللّغة العربّية يحتاج إلى قراٍر 
عن  صدر  سياسّياً،  قــراًرا  هذا  أََولَيَْس  سياسّي. 
ملوِك الّدوِل العربّيِة ورؤساِئها وزعماِئها، ويعضد 
وأنظمتها  وقوانينها  دولها  دساتير  في  يَــِرُد  ما 
واحلــفــاظ  بها  بــالــّنــهــوض  اخلــاّصــة  وتعليماتها 
ها مبا حتتاج إليه ِمن متطلّبات العصر  عليها ومدِّ
ذاِت  والبرامِج  الّسليِم  اللّغويِّ  الّتخطيِط  وإعداد 

تعليمها  فــي  الــفــاعــِل  ــِر  األثـ
وتعلُِّمها وإتقاِن مهاراتها؟! 

عن  ــد  ــع ــت أب ال  ــي  ــن ــلَّ ــع ول
إّن  ــلـــت:  قـ إذا  احلــقــيــقــِة 
ليس  ــر  ــقــصــي ــّت وال ــب  ــي ــع ال
في  وإّنــمــا  الّتشريعات،  في 
املــؤّســســات  على  القائمني 
عاتقها  عــلــى  ــأخــذ  ت ــي  ــت ال

الّنهوض باللّغة العربّية: فما 
الذي عملتْه اللّجاُن الوطنّية 
هل  ــوات؟  ســن عشر  طـــوال 
ــًة مــحــكــمــًة  ــّطـ ــْت خـ ــعـ وضـ
منّظمًة على مستوى الوطن 
الـــعـــربـــّي؟ وهــــل تــواصــل 
بعضها ببعض؟ وهل أجرْت 
حول  ومناقشاٍت  ــواراٍت  حـ
إلى  توّصلْت  وهل  بنودها؟ 
خـــّطـــٍة مـــوّحـــدٍة مــتــكــامــلــٍة 
حــــــّددْت فــيــهــا األهـــــداَف 
العمل  وآلـّياِت  واملشكالِت 
املترّتبة  املالّيَة  والّتكاليَف 
على ذلك واملّدةَ الّزمنّيَة إلجنازها؟ وهل أفادْت من 
إلكترونّيًة  مواقَع  فأنشأْت  احلديثِة  الّتكنولوجيا 
من  وتفيد  وإجنازاِتها،  وبرامَجها  خطَطها  تعرُض 
الّتغذية الّراجعة في ذلك كلِّه؟! )ويُْستثْنى من ذلك 
لها  موقًعا  صّممْت  التي  األردنّيُة  الوطنّيُة  اللّجنُة 
عاّماً  موقًعا  لها  َصّممْت  وهْل  مفّعل(،  غيُر  لكّنه 
املنّظمة  إدارة  حتت  العربّي  الوطن  مستوى  على 
العربّية للّتربية والّثقافة والعلوم؟ وهل التقْت هذه 
األساسّية  القضايا  أيِّ قضّيٍة من  ملناقشِة  اللّجاُن 
وسائِل  على  واّتفقْت  العربّيَة  اللّغَة  تواجه  التي 

معاجلتها؟!
وفي  َسَبق،  ما  ضوء  وفي 
يتّم  لم  فإّنه  معرفتي،  حدود 
ميكن  فكيف  ذلك،  من  شيءٌ 
الــلّــجــاَن  هـــذه  إّن  نــقــول  أن 
ــا فـــي خــدمــِة  َقـــّدمـــْت شــيــًئ
ــهــوض  ــغــة الــعــربــّيــة والــّن الــلّ
أّن  ــْذُكــُر  نَ ولإلنصاِف  بها؟! 
ــة  ــّي الــلـّـجــنــة الــوطــنــّيــة األردن

العيب والّتقصري ليس 
يف الّتشريعات، وإنّما يف 

القائمني على املؤّسسات 
التي تأخذ على عاتقها 
الّنهوض بالّلغة العربّية

لغتنا العربّية
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فــي مجاِل  دراســــاٍت  قــّدمــْت 
في  العربية  اللّغِة  واقِع  معرفِة 
ووسائل  األردنيـّة،  اجلامعات 
األردنـــّي،  والقضاء  اإلعـــالم، 
االجتماعّي،  الّتواصل  ومواقع 
جهوٌد  وهــي  اللّغة،  وحوسبة 
أّنها بقيْت في دائرِة  إاّل  جّيدةٌ 
لكثيٍر  يُــْكــتَــْب  ولـــْم  الّتنظير، 
منها اخلروُج إلى حّيِز الّتنفيذ 
للّتوّصِل  اجلـــاّدِة  واملعاجلاِت 
الكفيلِة  اخلــطــِط  ــِع  وْضـ ــى  إل
مبــعــاجلــِة مــا تــواجــهــه الــلـّـغــُة 
داخلّيٍة  حتّدياٍت  من  العربّية 

عن  اإلجابِة  إلى  تتوّصل  لم  أّنها  كما  وخارجّية، 
كثيٍر من هذه الّتحّديات ِمْن مثل: هل تواجه اللّغُة 
العربّية خطًرا حقيقّياً ِمن العوملة يَتهّددها ويُهّمشها 
لالزدواجّية  دورها احلضارّي؟ وهل  ويُبعدها عن 
وتعليمها  تعلّمها  في  أثٌر  العاّمّية  وطغيان  اللّغوّية 
لها  الّناظمة  الّتشريعاُت  وهل  مهاراتها؟  وإتقان 
على مستوى الوطن العربّي كافيٌة للحفاظ عليها؟ 
باحلياة  ها  ومدِّ عنها  للّدفاع  ُمستِعّدون  نحن  وهل 
لغويٌّ  وعــٌي  لدينا  َن  ــَكــوَّ تَ وهــل  العصر؟  هــذا  في 
بأهّمّيتها ودورها في بناء الفرد واجملتمع واألّمة؟ 
للجهود  تكون  لن  أّنــه  اعتقاٌد  لدينا  َد  تََجسَّ وهل 
والعلوم  والــّثــقــافــة  الّتربية  خــدمــة  فــي  املــبــذولــة 

الوطن  مستوى  على  واملعرفة 
بخدمتنا  إاّل  جــدوى  العربّي 
عليها  واحلفاظ  العربّية  للّغِة 
بها  الـاّلئَق  مكانَها  وإحاللها 
في جميِع مجاالِت حياِة أّمتنا 
والّسياسّية  الّدينّية  العربّية: 
والـــفـــكـــرّيـــة واحلـــضـــارّيـــة 
والّتربوّية  واملعرفّية  والعلمّية 

واالقتصادّية؟ واالجتماعّية 
ولــيــس ِمـــَن الــّســهــولــِة أْن 
كافيًة  شــافــيــًة  ــًة  أجــوب ــَد  ــِج تَ
ــاؤالت، ألّن  ــسـ ــّتـ الـ عـــن هـــذه 
اآلن  حّتى  تتمّكن  لــْم  اللّجنة 
لغوّيٍة  استراتيجّيٍة  وضِع  ِمن 
مــتــكــامــلــٍة ملــعــاجلــِة الــّضــعــِف 
استخداِم  في  اْستْشرى  الذي 
ــاِت  الـــلّـــغـــِة فـــي مــخــتــلــِف فــئ
فدراساتُها  األردنـّي،  اجملتمِع 
مــن هنا وهــنــاك فــي جــوانــَب 
ــَن االســـتـــخـــداِم الـــلّـــغـــويِّ  ــ ِمـ
ظواهِر  بوصِف  اكتفْت  العامِّ 
أسس  وتَرَكْت  املعاجلة،  سبَل  تُتابع  ولم  الّضعِف 
ال  الــذي  بالّترقيع  تكون  ال  ومعاجلاتُها  املشكلة، 
على  اخلرُق  اّتسَع  وقد  جوٍع  من  يُْغني  وال  يُسمن 
وحتديد  جــذورهــا،  بتناول  تكون  وإّنــمــا  الــّراقــع، 
البدهّي  فمن  العاّم،  الّتعليم  في  الكامنة  أسبابها 
أّن الّشجرةَ إذا ذبلْت واصفّرْت وضعفْت وتهالكْت 
يُبَْحُث عن سبب ذلك في جذورها ليُْعَرَف الّسبب، 
يَنفعها فتكون  العجُب فتُعالَج مبا  بََطَل  ُعِرَف  وإذا 
الّسماء  ثــابــٌت وفــرُعــهــا يف  )كشجرٍة طّيبٍة أصُلها 

ُتؤيت ُأُكَلها كلَّ حنٍي بإذِن رّبها(. 

وهل يُْعَقُل أّن الّطالَب الذي يُنهي اثنتي عشرة 
سنًة في الّتعليم العاّم، ال يُتقن 
تُسعفه  وال  اللّغوّية،  مهاراِتها 
هذه الّسنواُت على أن يَستقيم 
متطلّباته  عــن  ويـُـعــّبــر  لسانُه 

تعبيًرا صحيًحا سليًما!! 
ــة  ــيــمــّي ــعــل ــّت والـــعـــمـــلـــّيـــُة ال
في  متكاملٌة  عملّيٌة  الّتعلّمّية 
ومناهجها  وُمتعلِّمها  ُمعلِّمها 

الّنهوض بالّلغة العربّية

العملّيُة الّتعليمّية 
الّتعّلمّية عملّيٌة متكاملٌة 

يف ُمعلِّمها وُمتعلِّمها 
ومناهجها وبيئتها 

الّتعليمّية
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وأيُّ خلٍل  الّتعليمّية،  وبيئتها 
في مكّوناتها يُؤّدي إلى خلٍل 
قال  كما  فتكون  باقيها،  في 

الّشاعر:
إذا ما الُجْرُح ُرمَّ على فساٍد
َتَبّيَن فيِه تفريُط الّطبيِب

أن  يَــجــب  مــشــروع  وأيُّ 
يكون له هدف. وأّما إذا ُوِضَعْت ديباجُة األهداف، 
وتراكيبها  املنّمقة  بعباراتها  وُزيِّـــنَـــْت  ــْت  ــَع ــمِّ ولُ
الفضفاضة، وَخلَْت مضامينُها من اجلوهر؛ فإّننا 

نقول فيها كما قال املَثَل: »اْستَْسَمنَْت ذا َوَرم«.
لها،  الفقرّي  العمود  وهــو  املعلِّم،  أََخــْذنــا  ولــو 
لوجْدنا أّن بعض القوانني أشارْت إلى أّن كّل معلّم 
إاّل  يَستحّقه  ال  لقٌب  وهو  العربّية،  للّغِة  ُمَعلٌِّم  هو 
معلٍّم  كــلِّ  تدريِب  إلــى  ويَحتاج  لــه،  أهــاًل  كــان  َمــن 
العلمّية  كفايته  ِمن  الّتأّكِد  بعد  ُمتكاماًل  تدريًبا 
الــذي  الــلـّـغــوّيــِة  الكفايِة  امــتــحــاُن  يـُـحــّددهــا  التي 
باملئة(  أنَّ َمن يَحصل على عالمة )50  يَنّص على 
ناجح، فهل حّققْت هذه وغيُرها وجوَد معلِّم ُكُفؤ؟ 
اللّغوّية  قدرته  ُمعلًِّما  امليدان  إلى  نَقذف  وكيف 
وهل  يُعطيه،  ال  الــّشــيء  وفــاقــُد  املــتــوّســط،  دون 
َقْت  اجلهُة  التي أُْوِكَل إليها تدريُب املعلِّمنَي قْد َحقَّ
تقومٍي  إلى  يَحتاج  واجلــواُب  وغاياِتها؟  أهداَفها 

علميٍّ حّتى يكوَن صحيًحا سليًما.
أُْوِكلَْت  فقْد  ذلك،  عن  مَبنًأى  املناهُج  وليسِت 
ما  والّسؤال:  لتطويرها،  وطنيٍّ  مركٍز  إلى  مهّمتُها 
الّتطويُر  وهل  املركز؟  هذا  يَعتمدها  التي  األسُس 
علمّيٍة  ــاٍت  دراسـ على  مبنيٌّ  جــوهــريٌّ  أم  شكليٌّ 
وما  نُطّور؟  وكيف  نُطّور؟  ِلَم  الّتساؤل:  عن  تُجيب 
اإليجابّيات  مساحة  ومــا  الّتطوير؟  من  الهدف 
وما  سلبّياتها؟  ومــا  احلالّية؟  املباحِث  كتِب  في 
لثقافِة األّمة وفكِرها وحضارِتها  مدى استجابتها 

يقوم  وهل  وبيئِتها؟  وعقيدِتها 
علميٍّ سليم  بتقومٍي  املركز  هذا 
الّنتائُج  وهل  الّتطوير؟  لعملّية 
املــتــرّتــبــة عــلــى هـــذا الــّتــطــويــر 
واملتعلِّمني  املعلِّمني  ِبَيِد  تَْأُخُذ 
اللّغُة  تكون  أْن  إلى  بهم  وترقى 
الفكرّيُة  القاعدةُ  هي  عندهم 
الكتساِب  منها  يَنطلقون  التي 

ًة؟ املعرفِة عامَّ
ولــيــســْت مــرحــلــُة الــّتــعــلــيــم اجلــامــعــّي أيــًضــا 
تَنّص  واألنظمُة  فالقوانني  سابقتها،  ِمن  بأفضَل 
الّتعليِم باللّغة العربّية إاّل في حاالٍت  على وجوِب 
استثنائّية، ولكّن أعضاَء هيئِة الّتدريِس والقائمني 
يَضربون  اجملتمِع  وكلّّياِت  اجلامعاِت  أمــِر  على 
بذلك عرَض احلائط! وعلى الّرغم ِمن أّن اللّجنة 
الوطنّية األردنّية قّدمْت دراساٍت في هذا الشأن، 
تُبادر  ولْم  املكتبات،  رفوِف  حبيسَة  بقيْت  لكّنها 
مع  ُمْجديٍة  وحــواراٍت  لقاءاٍت  عقِد  إلى  اللّجنُة 
اجلامعاِت وكلّّياِت اجملتمِع لتطبيِق هذه القوانني 
واألنظمة!. وال يَّتسع املقاُم لسرِد كلِّ أبعاِد قضّيِة 

الّنهوض باللّغة العربّية في هذا املقال. 

الّتوّجهاُت  تَكن  لــم  إذا  أقـــول:  اخلــتــام  وفــي 
مع  الّسياسّيُة  اإلرادةُ  فتلتقي  سليمًة  والّنوايا 
بأهّمّيِة  والوعِي  والّتعليمّية  األكادميّية  اإلرادِة 
واجملتمِع  الفرِد  شخصّيِة  بناِء  في  ودوِرها  اللّغِة 
والّتشريعّية  الّتنفيذّية  اجلهات  وتَعمل  ــة،  واألّم
واألنظمِة  الــقــوانــنِي  احــتــرام  على  والقضائّية 
ومساءلِة  العربّيِة  اللّغِة  على  باحلفاِظ  اخلاّصِة 
إاّل حبٌر على  ُهَو  َمْن يُخالفها؛ فإنَّ أيَّ تطويٍر ما 

ورق، وكالُم اللّيل يَمحوه الّنهار.

وقل اعملوا فسريى الّل عملكم ورسوله واملؤمنون

بعض القوانني أشارْت إىل 
ٌم  أّن كّل معّلم هو ُمَعلِّ

لّلغِة العربّية، وهو لقٌب ال 
َيستحّقه إلّا َمن كان أهالً له
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 الّلغة العربّية:
بعُض أهِلها عدوٌّ لها !

الّتعريَب والّرمجَة  ُسرى سبع العيش * ُيعارُض  َمْن  أْن يكون  الّازِم  لْيَس مَن 
ها وانتشارها  وَيضع العراقيَل أماَم ازدهار الّلغة العربّية ونموِّ
يف  ويتباَهْون  اإلســاَم  ُياربوَن  الذيَن  أعدائها  -من  وتأّلقها 
عدائهم وتصّديم لكلِّ ما يمّت له بصلة، وبخاّصة لغة البيان 
العظيمة لغة القرآن الكريم،  وهم الذين ُيرّصون عىل تغريِب 
اإلسامّي  ولغتها ونسغها  دينها  وإبعاِدها عن  العربّية،  األّمة 
الّرفيع، والّتصّدي لكّل حركة أو فكرة تعّزز مكانَتها وَتمع 

دها.  كلمَتها وُتوحِّ

أهِلها  ِمن  وُمحاربيها  أعدائها  بعض  إنَّ  بْل 
َمن  هــًوى،  أو  جهٍل  أو  عْمٍد  عن  ســواء  وأبنائها، 
أمريكا  أو  أوروبــا  في  وعاشوا  الّتغريَب  أَْدَرُكـــوا 
بألْسنٍة  والّتحّدَث   الّتعلَّم   واستطابوا  وجتّنسوا 
العداء  يكّنون  َمــْن  كان  وطاملا  مختلفة.  أجنبّيٍة 
البالد  في  اجلامعات  أساتذة  ِمــْن  لها  الّشديد 
الذين  الــّطــّبــّيــة  املــؤّســســات  وأصــحــاب  العربّية 
ــغــات األجــنــبــّيــة ويَــمــزجــون  ــزوَن عــلــى الــلُّ ــّك ــَع ــتَ يَ
أحاديثهم  في  واإلجنليزّية  العربّية  بني  ويَخلطون 
ــهــم وبــيــانــاتــهــم الــّصــحــفــّيــة  ــات ــة وإعــالن الــيــومــّي

للّتعريب.  بعدائهم  ويتباهون  واإلذاعّية، 

في  االستعماُر  به  قام  ما  أّول  أّن  جّيًدا  نَْعلَُم 
ــاءُ  ــِة )ســايــكــس- بــيــكــو( إرسـ جـــوالِت وجــغــرافــّي
القرآِن  تعليِم  كتاتيِب  وإغالُق  الّتغريب  مسامير 
تُعلِّم  التي  احلضاناِت  وتعميُم  ــْشِء  ِلــلــنَّ الــكــرمِي 
اللّغة اإلجنليزّية باألناشيد التي يَْرطنوَن  الّصغار 
على  وتصعب  العربّية  اللّغة  تــشــّح  بينما  بــهــا، 

لها.  تغريٌب وتهميٌش وهجٌر  أبنائها، وفي هذا 

َضُعَفْت  العربّيُة  القومّيُة  اللّغُة  هانِت  وإذا 

 طّب العين وجراحتها.
ُ
غة العربّية األردنّي؛ ُمستشارة

ّ
*  عْضُو َمْجَمِع الل
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ــَل  ــ ــُه ــ أصــــالــــُة األّمـــــــة وَس
صبُْغها  ونَــَصــَل  ُهــمــوُدهــا 
وتــهــدمُي  تفكيُكها  وَســـُهـــَل 
في  َحَدَث  ما  وهذا  بنائها، 
بعد  العربّيِة  البالِد  معظم 
واْحتُلَّْت  بناؤها  تَفّكَك   أْن  
أبناؤها  ــَر  ــجِّ وُه فلسطنُي 
ــوِر  ــقــب وتـــرعـــرعـــت لــغــُة ال

أرجائها..  في  العبرّيُة 

يوَم  أَْذُكُر منها  أمام عينَّي،  تتراءى  كثيرةٌ  أمثلٌة 
مبناسبة  )شيكاغو(  في  مؤمتًرا  ألحضَر  ذهبُْت 
ُمضيِّ مئِة سنٍة على تأسيِس األكادميّيِة األمريكّيِة 
وحينَها  )1996م(،  عــاَم  العيوِن  وجــراحــِة  لطبِّ 
للمستحدثات  تكنولوجّيٌة  طّبّيٌة  نشرةٌ  لي  َمْت  ُقدِّ
في جراحِة العنِي في تلَك الّسنَة، وقد هالني أّنها 
َفتََحّدثُْت  منها!  العربّيُة  ليَْسِت  لغاٍت  بسبِْع  تُْطَبُع 
مع رئيِس الهيئِة التي تُْصِدُر تلك الّنشرةَ وسألتُه: 
ــاذا غــّيــبــت الــلّــغــة الــعــربــّيــة عــن تــلــك الــّنــشــرة  ملـ
األولى  للمّرِة  أّنــُه  لي  وذكر  فُدِهَش  الّتعليمّية؟! 

هذا  عــربــيٌّ  طبيٌب  ــُرُق  ــْط يَ
ــه يـَـعــرف  املـــْوضـــوع. مــع أّنـ
عربّيٍة  ــداٍن  ــل ب ِمـــْن  ــاَء  أطــّب
أصــدقــاءُ  ومنهم  مختلفٍة 
يَتنّبْه  لْم  ملاذا  وتساءل:  له، 
ــيٌّ قــبــَل ذلــك!  طــبــيــٌب عــرب
إلى  الّترجمة  صعوبة  أتراه 
بأّنني  فــبــادرتُــه  الــعــربــّيــة؟ 
ــِة تــعــريــِب  ــّي ــســُة جــمــع ــي رئ
األردنِّ  في  الّطّبّيِة  العلوِم 
ــي  ــن ــك الـــوقـــت، وأّن فــي ذلـ
تلك  لترجمِة  استعداٍد  على 
العربّيِة  اللّغِة  إلى  الّنشرِة 

الــّنــاشــرةُ  الهيئُة  تَــَكــّفــلــِت  إذا 
بذلك. 

وأبدى  تأييده  الّرجُل  أَْظَهَر 
حماَسه وأََخَذ عنواني َوَوَعَدني 
تلّقيُت  وبالفعل،  بي.  يَّتصَل  أْن 
ــًة مــنــه بــعــد أْســبــوعــيْــن،  رســال
الفكرة  ــَرَض  َعـ بــأّنــه  أخبرني 
ــِس مــؤّســســٍة طــّبــّيــة  ــي عــلــى رئ
عربيٍّ  بلٍد  في  للعيوِن  شهيرة 
إسالميٍّ صديق، لكّنه َرَفَض الفكرةَ واستهاَن بها 
العربّيِة  البالِد  في  كلَّهم  العيوِن  أطّباَء  أّن  بُحّجِة 
فال  اإلجنليزّيِة  باللّغة  الّنشرِة  قــراءةَ  لوَن  يَُفضِّ
الّطبيَب  ذلك  َذّكــَر  أّنه  وأردف  لتعريبها!  حاجَة 
قراءةَ  العربيُّ  الّطبيُب  يَستطيع  قد  بأّنه  الّشهيَر 
يَتلّذَذ  لن  ولكّنه  اإلجنليزّيِة  باللّغِة  الّنشرِة  تلك 

األّم.  العربّية  بلغته  كانْت  لو  بقراءتها كما 
العنِي  لطبِّ  أســتــاذًة  كنُت  عندما  آَخــر:  مثاٌل 
عليَّ  َض  وُعــرِ األردنيـِّة  اجلامعِة  في  وجراحِتها 
باللّغِة  العنِي  جراحِة  حول  رصنٌي  منْهجيٌّ  ُمَؤلٌَّف 
َس لــطــاّلِب  اإلجنــلــيــزّيــِة لـــيُـــَدرَّ
اجلهِة  على  فاقترْحُت  ّب،  الطِّ
اللّغِة  إلى  نْقلَه  للكتاب  الّناشرِة 
بالفكرِة  فــأُْعــِجــبُــوا  الــعــربــّيــة، 
املوضوَع  يُناقشوا  أْن  ــَأْوا  واْرتَـ
يُْشَهُد  آخــَر  ضليٍع  أســتــاٍذ  مــع 
والّتدّيِن  الفاضلِة  باألخالِق  له 
حّتى  الّرصينِة  العلمّيِة  واملكانِة 
به  فإذا  لألطّباء،  نقيًبا  أْصبَح 
الّناشَر  وأَْقنََع  الفكرة!!  يُحبُط 
إذا  يَــبــور  ــوف  سـ ــاَب  ــت ــك ال أّن 
الّطاّلب  وأّن  للعربّية،  ــْرِجــَم  تُ
الّطّبّيِة  الكتِب  قراءةَ  يُحّبون  ال 
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بعضنا يُحارب الّتعريَب 
ويُمانع الّترجمة إىل 

 - العربّية وهي -ال شكَّ
َضرورٌة لنموِّ الّلغِة 
واكتنازها بالعلوِم 

الّطّبّيِة وغريها
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العربّية!  باللّغة 
أََرأَيْتُْم كيف أنَّ بعَضنا يُحارب 
إلى  الّترجمة  ويُمانع  الّتعريَب 
َضرورةٌ   - شكَّ -ال  وهي  العربّية 
بالعلوِم  واكتنازها  اللّغِة  لنموِّ 
ــهــم  الــّطــّبــّيــِة وغــيــرهــا، مـــع أّن
والّصياِم  الّصالِة  َحريصوَن على 

والقيام! 
أّمـــا فــي زمـــِن )الـــكـــورونـــا(، 
ــغــِة  فــاألمــثــلــة عــلــى إهـــمـــاِل الــلّ
بني  قائمٌة  لها  والّتنّكر  العربّيِة 

ُم  األطّباِء العرِب واألردنّينَي خاّصًة، فعندما يُقدَّ
االفتراضيِّ  بالّشْكِل  طّبّيٌة  ندوةٌ  تُْعَقُد  أو  ُمؤمتٌر 
سبع  بنَي  املُشتِرُك  يَُخيَُّر  الّشابكِة  أجنحِة  على 
العربّيُة  وليسِت  بها،  احملاضراِت  ليستمَع  لغاٍت 

أّن  رغــم  لــألســف!  منها  ــدًة  واحـ
تَصدر  والـــّنـــدوات  احملــاضــرات 

بلٍد عربّي!!! في 

نحن!  أّمـــٍة  أّي  نــتــســاءل:  هنا 
وال  نثور  وال  لغِتنا،  على  نَغاُر  ال 
ــا وعـــدم  ــن ــى إهــمــال نــغــضــب عــل
ــحــن فــي عقر  بــهــا ون ــنــا  اكــتــراث
نَعرف  »إّننا  قوالً  كفى  دارنــا...! 
يُقال  ما  ونفهم  اإلجنليزّية  اللّغة 
الفرنسيُّوَن  ــاءُ  األطــّب ــا  أّم بــهــا«. 
ــوَن  ــيُّـ ــنـ ــيـ ــّصـ والـــــكـــــوريُّـــــوَن والـ
فرغَم  واألملـــان،  والهنوُد  ــراُك  واألتـ ــوَن  واإليــرانــيُّ
لوَن لغاِتهم القومّيَة  إجادِتِهُم اللّغَة اإلجنليزّيَة يُفضِّ

بغيرها.  العلِم  آذانُهم سماَع  تَستطيب  وال 
وال حوَل وال قّوةَ إاّل باللّه

لِك في رياِض الخالديَن جذوُر

ــلِّ لـــفـــٍظ دّقــــــٌة وإبـــانـــة ــ ــي ك فـ

أّي العلوِم عجزِت عن تمثيلها

بــك عجمة بــّدلــوا  أهــلــِك  لكّن 

أنا ما سمعُت بَمن ُيغّير جلَده

رميمة لبعِث  ُدُؤٌب  أعــداؤنــا 

ال لن تضّلي.. فالهدى بك ناطق

والمنثوُر المنظوُم  بها  يزهو 

ــرٍف نــفــحــٌة وشــعــوُر ــكــلِّ حــ وب

ــنٍّ خـــانـــك الــّتــعــبــيــُر؟ وبـــــأّي فــ

وسطوُر لهم  ألسنٌة  واعـــوّج 

بــثــوُر!! فيه  ليس  أْن  مــتــذّرًعــا 

وعــلــيــِك يــا أمَّ الــّلــغــاِت نــجــوُر!

والمأثوُر والــفــردوُس  والــّلــوُح 

أْبياٌت ِمْن قصيدِة »أّم الّلغات»
للدكتور عمر حيدر أمين
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الـَحـْرب الـمـصطـلحيَّـة:
الّطبيعُة والّتقنياُت وُسُبُل اأَلْمِن الوقائّي

بّسام العلّي *

وتّتصف احلرب املصطلحّية بطبيعتها الّتكوينّية 
بة من عناصر معرفّية متنّوعة؛ كاللّغة  دة واملركَّ املعقَّ

سانّيات املصطلحّية.
ّ
*  باحث في الل

احلَرُب امُلصطلحيَّة:
مفهومها وطبيعتها

بات ما ُيعَرُف اليوَم بحرب املصطلحات أو 
مفهوًما  بوصفه  َيظهر  املصطلحّية  احلرب 
جديًدا  وإسراتيجيًّا  حضاريًّا  ومصطلًحا 
ظهر  وقـــد  املــاضــيــة،  القليلة  ــنــوات  ــّس ال يف 
املــوضــوَع  يــتــنــاوالن هــذا  إىل اآلن كــتــابــان 
الغرب  بــني  املصطلحات  »معركة  ومهــا: 
واإلسام« للدكتور حممد عارة، و»حرب 
ــة  ــحــات« حلــســني الــــعــــاديّل. وثــّم املــصــطــل
األوىل:  الكتابني؛  هــذيــن  عــىل  ملحوظتان 
االقتصار  والّثانية:  للطَّْرح،  الّدينيُّ  الّطابع 
اجلانب  إمهــال  مع  الّتطبيقّي  اجلانب  عىل 
قليلة  بصفحات  الّتقديم  عدا  ما  النّظرّي، 
بترشيح  الكتابني  استغراق  ثــّم  للموضوع، 

مجلة من املصطلحات والّتطبيق عليها.

لغتنا العربّية
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من  وغيرها  الّنفس  وعلم  ــالم  واإلعـ والّسياسة 
نات، فهي حرٌب دولّيٌة تستند إلى تقنياٍت لغوّية  املكوِّ

ومصطلحّية وأدواٍت معرفّية.

تتضّمن  املصطلحّية«  »احلــرب  مقولة  أّن  ومبــا 
استحضار  بــالــّضــرورة  يعني  فهذا  »حــرب«  كلمة 
املُمنَهج  والّتخريب  والباطل  الّصراع واحلّق  معاني 

واالنتصار والهزمية...إلخ.

فإّن احلرب املصطلحّية  أّمتنا  إلى  بالّنسبة  وأّما 
لها طعٌم آخر، أو باألحرى ذات إيحاءاٍت استثنائّيٍة 
انطالًقا من نظرّية املؤامرة؛ مبعنى أنَّ هذه احلرب 
تَنا  أمَّ تستهدف  التي  املؤامرة  نظرّية  تداعياِت  من 
حسني  يقول  ولغة،  ومعرفًة  وأدمغًة  ــروًة  وث أرًضــا 
ال  جزءٌ  املصطلحات  حرب  أّن  نرى  »إّننا  العادلّي: 
املفاهيمّي(  )الّتقنّي-  الّتركيِب  عملّيِة  من  يَتجّزأ 
الذي  )الــقــدمي- اجلــديــد(  الــّصــراع  ألدواِت هــذا 
احلضارّي  مشروعنا  تنحيَة  الّنهاية  في  يَستهدف 
من الّتبلور واحلضور والفاعلّية واملبادرة والّريادة؛ 
ساحتنا  إلغــراق  تتحّرك  عمقها  في  املسألة  ألّن 
أو  فة  احملرَّ إّمــا  املصطلحات؛  من  بسيٍل  املعرفّية 
فكرّيًة  مضامنَي  تَحمل  التي  الــوافــدة  األجنبّية 

ومفاهيمّيًة مضاّدة«. 

إلــى  املصطلحّية  احلـــرب  نقسم  أْن  ــكــن  ــْم ويُ
ترتكز  داخلّيٍة وخارجّية؛ ألّنها 
مــن االســتــخــدام  نــوعــني  على 
للمصطلح؛  الّتداولّي  اللّغوّي 
العشوائّي  االســتــخــدام  هما: 
اللّذان  املغرض،  واالستخدام 
إلــى  مـــحـــالـــَة-  -ال  ــان  ــ ــؤّدي ــ يُ
من  كــمٍّ  وفـــرِز  الّتشويِه  إنــتــاِج 
والعملّية،  الّذهنّية  الّتناقضات 

كما يرى العادلّي. 
االســتــخــدام  فسببها  الــّداخــلــّيــة  احلـــرب  فــأّمــا 
)أبناء  باللّغة  الّناطقني  فعل  ِمن  ألّنها  العشوائّي؛ 
اللّغة( الذين يَْغُفلوَن عن لغتهم وحقائقها ودقائقها، 
في حني أّن اخلارجّية سببها االستخدام املغرض؛ 
الّنهاية  في  هم  الذين  اللّغة  أعــداِء  فعِل  ِمن  ألّنها 
عسكرّيًة  هجماٍت  يشّنون  الــذيــن  ــة،  األّمـ أعـــداء 

وسياسّيًة جتاه أهل اللّغة. 
اللّغوّي  إلى اجلانب  أقرُب  الّداخلّيَة  وإّن احلرَب 
لغوّيٍة محضة، وجتري  ذاُت طبيعٍة  اللّسانّي؛ ألّنها 
)مصطلح-  صــراع  إّنها  ذاتــهــا،  املصطلحات  بني 
مصطلح(؛ أي: الّصراع على البقاء بني املصطلحات، 
جنب  إلــى  جنًبا  تعيش  املصطلحات  من  فالكثير 
)جّوال،  مثل:  املفهوم(  نفس  على  كثيرة  )تسميات 
ومحمول(؛  ونــّقــال،  وخليوي،  وخــلــوي،  وموبايل، 
إلى هذا اجلهاز  يشير  واحٍد  ملفهوم  كلّها تسمياٌت 

املعروف في ميداِن االّتصاالت.
وال ميكن أْن تكون العالقة بني هذه املصطلحات 
سلمّي،  تعايٍش  عالقَة  املفهوم  نفس  في  املشتركة 
أْن  الّنهاية  في  بّد  وال  حميمة،  عالقًة  ليست  إّنها 
تنتصر إحدى هذه الّتسميات، وتنهزم األخرى! هذا 
إّنه شبيٌه بقانون  هو قانون البقاء: البقاء لألقوى، 

الغاب.
ــدان  ــيـ ــن تــشــبــيــه املـ ــكـ وميـ
بحافلٍة  املتخّصص  العلمّي 
ولكّن  مقاعد،  مجموعُة  فيها 
لشخٍص  مخّصٌص  مقعٍد  كّل 
يــجــوز أن  ــٍد فــقــط، وال  ــ واح
يجلس غيُر شخٍص في املقعِد 

ذاِته.
هكذا ميداُن العلوم ال يسمح 

احلرب الّداخلّية سببها 
االستخدام العشوائّي؛ 

ألنّها ِمن فعل الّناطقني 
بالّلغة )أبناء الّلغة( الذين 

َيْغُفلوَن عن لغتهم
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بوضِع غيِر تسميٍة واحدٍة لنفس املفهوم؛ ألّن هذا 
العمل يُِخّل مببدأ الّدّقة العلمّية الذي يقضي بوضِع 
تسميٍة واحدٍة ملفهوٍم واحٍد ذي مضموٍن واحٍد في 

حقٍل علميٍّ واحد.
ظاهرةٌ  البقاِء  على  الــّصــراع  من  الّنوع  هــذا  إّن 
مصطلحّيٌة تندرج في عنوان »حرب املصطلحات« 
التي متّثل الصراع بني املصطلحاِت بعِضها ببعض، 
ومتّثل تزاحم أقدام املصطلحات في أسواِق الّتداول 

واالستعمال العلمّي. 
أّما القسم الّثاني للحرب املصطلحّية فهو احلرب 
إلى  املصطلحات  حتويِل  في  ويتمّثل  اخلارجّية، 
سياسّية  أو  عسكرّيٍة  عمٍل  أوراِق  لتنفيِذ  أدواٍت 
إلى  )حتويلها  املصطلحات  تسليح  أي  دينّية،  أو 
سالح(، وهذا دليٌل على الّطاقات الكامنة في اللّغة 
ومصطلحاتها، فتغدو سالًحا شّريًرا في أيدي َمن 
يَْسَعْون إلى العدوان والّظلم؛ وِمن هنا يقول الدكتور 
املصطلح«/  فــي  »قـــوٌل  فــي  البُوِشيخّي  الّشاهد 
الــنُّــبـُـّوات،  هــّم  »كــان  مصطلحّية:  دراســـات  مجلّة 
بأسمائها،  األشياء  تسمية  الّسالم،  عليه  آدم  مذ 
وضبط كلماِت اللّه عّز وجّل؛ لكيال يعتريها تبديٌل 
أو تغيير. والّدين، مذ كان، تعريٌف وتثبيٌت ملفاهيِم 
الّتصوُّر  عليها  يقوم  التي  األساسّية  املصطلحات 

الّصحيح للكون واحلياة واإلنسان«.
ــرب  ــذه احلـ ــي هــ ــارزة فـ ــ ــب ــ ــاصــر ال ــن ــع وِمـــــَن ال

فهي  املَُعْولَمة«؛  »املصطلحاُت 
لها؛  والرئيس  األّول  ك  احملــرّ
ألّنها تقف في موقف املهاِجم، 
اجلــهــاز  دور  يتجلّى  عــنــدئــذ 
الّتصّيد  فــي  لــلّــغــة  املــنــاعــّي 
بّث  عن طريق  لها،  والتصّدي 
مضاّدٍة  مصطلحّيٍة  وحـــداٍت 

تقف موقَف املدافع. 

الــّدراســات  معهد  )مدير  البوشيخّي  ــّدد  ن وقــد 
إليه  املشار  املرجع  -فــي  فــاس(  في  املصطلحّية 
الوافدة  املصطلحات  شطر  الُكلّّي  ه  بالّتوجُّ قبُل- 
أغلب  أغــرق  غربّياً  طوفاًنا  متّثل  التي  املقتَرضة 
الفاحِت  استقباَل  بعُضنا  واستقبله  األّمــة،  أجــزاء 
وقالبه، معًنى ومبًنى، في حني وقفْت  بقلبه  املنقذ 
ِقلٌّة نادرةٌ منه موقَف احَلِذر، فوَقَفتُْه عند احلدود 
نيَّته،  من  والّتثبُّت  ملساءلته،  لــألّمــة؛  احلضارّية 

وقياس مدى االنتفاع به. 

إّن اإلشكالّية  ال تكمن  دائًما في  مسألِة االقتراض، 
املصطلح،  وراء  ما  مسألِة  في  أيًضا  تكمن  إّنما 
فاالقتراض ظاهرة لغويَّة ِصّحّية وصحيحة ونبيلة، 
لكْن بشرِط أن تكون محكومة بضوابَط أصيلٍة نابعٍة 
يعني تصويبه  ال  أّن هذا  إاّل  األّم،  اللّغة  من منطق 
ثّمة  بل  له،  والّتصفيق  بالّصواب(،  عليه  )احلكم 
نقطٌة أخرى جديرةٌ باالنتباه تتمّثل في ما أَُسّميه: 
يكون  أْن  وتعني  )Metaterm(؛  املصطلح  ماورائّية 
العربّية،  اللّغة  لقوانني  ًقا  محقِّ املقترض  املصطلح 
وموافًقا لبنيتها الّصوتّية، لكّنه قد يخفي وراءه في 
الوقِت ذاِته أبعاًدا ال مرئّية تتمّثل في احتوائه على 

فخٍّ من أفخاِخ العوملة اللّغوّية.

أَلَْم يُلِْق األعداء في احلروب على أطفالنا ألعاًبا 
بهم  تنفجر  أن  تلبث  ما  ودًمى 
في  هــي  ميسكونها؟  عندما 
خة  مفخَّ لكّنها  لعبة  ظاهرها 
ألــعــاب(،  )قــنــابــل على شــكــِل 
ــر من  ــي ــث ــك وهـــكـــذا شــــأن ال
في  تـُـَضــخُّ  التي  املصطلحات 
أوساطنا؛ تبدو جميلًة ومغريًة 

االقرتاض ظاهرة لغويَّة 
ِصّحّية وصحيحة ونبيلة، 

لكْن بشرِط أن تكون 
حمكومة بضوابَط أصيلة
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مع  ومؤتلفًة  العربّي،  اللّغوّي  الّنظام  ومنخرطًة في 
لالنفجار  قابلة  أّنها  إاّل  العربّية،  الّصوتّيِة  البنيِة 

الفكرّي في أيِّ حلظٍة ممكنة.

املتناحرة،  الّسياسّية  األحـــزاب  تسعى  لذلك 
املتحاربة  ــّدول  وال املتعارضة،  الفكرّية  والّتّيارات 
أعمال  من  إليه  تذهب  ما  في  يَّتها  أحقِّ إثبات  إلى 
األداةَ  عندئٍذ  اإلعــالم  وسائل  وتغدو  وتصّرفات، 
واملصطلحات  والّنظرّيات  ــّرؤى  وال لــآراء  الّناقلة 
الّتالعبّي«  ــة  ــّدالل ال »علم  يُسّمى  مــا  ظهر  حّتى 
واملفاهيم،  الكلمات  معاني  تغيير  إلى  يهدف  الذي 
الّساسُة  يُطلُّ  التي  الّنافذة  فهو  اإلعــالم؛  ومجاله 
طروحهم  ويقّدمون  منها  برؤوسهم  والّسياسّيون 

الّنظرّية لآخرين.

تِْقنياُت احلَرِب امُلصطلحيَّة:
عليها  يّتكئ  التي  األساليب  من  مجموعة  وهي 
تّتصف  الّتقنيات  وهــذه  املصطلحّيون،  العابثون 
بالّتكاثر املستمّر، وجميعها تُحَقن في سائِل العوملة، 
هنا  وسأقتصر  املصطلحات،  تخبيث  على  وتعمل 

على أبرزها:

1.  التَّْكرار
في  إليها  يُلَجأ  التي  األساليب  من  أسلوب  إّنــه 
تزويِر املصطلحات، فعندما تستمّر أطراف الّنفوذ 

إعالمها  وسائل  عبر  والــقــّوة 
وفق  ذاته  املصطلح  تكرار  في 
رؤيتها هي، فإّن هذا يؤّدي إلى 
مغلوطٍة  ُمزيَّفٍة  قناعاٍت  بناِء 
املــرء، وغــرِس معاٍن  في ذهن 
ــٍة عن  وهــمــّيــٍة خــادعــٍة ُخــلّــبــيَّ
وتثبيتها  املصطلح،  مضموِن 
قره-  )سيرجي  يقول  جــّيــًدا، 

مورزا( في كتاِبه »الّتالعب بالوعي« )الذي ترجمه 
عّياد عيد(: »الوسيلة األكثر فاعلّية في الّتأثير هي 
الّتكرار املتواصل للمزاعم نفسها؛ كي يعتاد الّناس 

عليها ويتقّبلوها، ال بالعقل بل باإلميان بها«. 

2. الّتاعب بتعريف املصطلحات
احلّساسة  اخلــطــرة  القضايا  مــن  الّتعريف  إّن 
أْن  مبكاٍن  احليطِة  ومــن  املهّمة،  واإلستراتيجّية 
املصطلحات  تــعــريــف  نفقه 
واملعرفّي،  الّداللّي  ومحتواها 
التي  املصطلحات  سّيما  وال 
ووجهاِت  القناعاِت  في  تؤّثر 
والوجود  الكون  جتــاه  الّنظر 
ــاة، وجتــــــاه قــضــايــا  ــ ــيـ ــ واحلـ
الوطنّية،  ــوحــدة  وال اجملتمع 
في  تسهم  التي  واملصطلحات 

الوسيلة األكرث فاعلّية 
يف الّتأثري هي الّتكرار 
املتواصل للمزاعم 

نفسها؛ كي يعتاد الّناس 
عليها ويتقّبلوها
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بناِء رؤيٍة واضحٍة جتاه اآلخر وكينونته وحقيقته.

إّن املصطلح يغدو سالًحا فّتاًكا في قبضة العدّو 
وتأليب  والعاملّي،  العاّم  الّرأي  لتجييِش  أو اخلصم 
ذلك عندما  ويتحّقق  معّين،  اجلماهير ضّد طرٍف 
املعرفّي  محتواه  وحتديد  املصطلح  تعريف  يكون 
كّل  يعمد  عندما  أو  آخــر،  دون  طــرٍف  على  حكًرا 
ِمساحته  وحتديد  املصطلح،  تعريِف  إلــى  طــرٍف 
الّداللّية تعريًفا يتماشى وأغراضه وأهدافه، بغّض 
للحقيقة  مطابًقا  الّتعريف  هــذا  كــوِن  عن  الّنظر 

والواقع أم ال.     

الــواليــات  أّن  عــرٌب  مــفــّكــرون  رأى  لقد  فمثاًل، 
تعريِف  حقِّ  مصادرةَ  تعّمدت  األمريكّية  املّتحدة 
سواها  دون  هي  تقوم  »بحيث  ــاب  اإلره مصطلح 
بتعريِف اإلرهاب، وحتديد أشكاله وأدواته، واّتهام 
َمن تشاء به، بل معاقبة َمن تشاء بشنِّ ما يشبه حرًبا 
عاملّيًة ضّده، حّتى ِمن غيِر محاكمٍة أو دليِل إدانة، 
وهكذا راحت تعلو تساؤالت وحتّفظات كثيرة على 
حقَّ  املّتحدة  الواليات  احتكار  إزاء  العالم  امتداد 
تعريِف وحتديِد مدلول )إرهاب( واستخدام االّتهام 
به سيًفا تُرهب به كثيًرا من الّدول واألمم« وهذا ما 
ذكره الدكتور خير الّدين عبد الّرحمن في »احلوار 

أّوالً احلوار دائًما«.

د،  املتعمَّ واللّبِس  الغموِض  هذا  خطورةُ  وتتجلّى 
اإلرهــاب  ملصطلِح  واضـــٍح  تعريٍف  وضــِع  ورفـــِض 

العمل  بــني  الّتمييز  عــدم  فــي 
والعمل  احلقيقّي  ــّي  اإلرهــاب
ــّي )املـــقـــاومـــة ضــّد  ــاعـ ــّدفـ الـ
عن  الّشعوب  ودفــاع  الــعــدوان 
بني  آخـــر:  مبعًنى  حقوقها(، 
احلقيقّي  ــّي  ــابـ اإلرهـ الــعــمــل 
تقّنعه  الــذي  املشروع  والعمل 

بختِم  وتختمه  اإلرهاب،  بقناِع  اخلسيسة  األطماُع 
اجلرمية، وتلصق عليه طابع احلكم باإلعدام.

3. الّتحريف 
للمصطلِح،  ِد  املُتعمَّ الّتحريِف  بني  الّتفريُق  علينا 
للمفاهيم  الّداللّي  الّتطوُّر  وبني  تزويًرا،  يَُعدُّ  الذي 
تقنية حربّية  فهو  د  املتعمَّ الّتحريف  وأّما  واملعاني، 
التي  تابعة حلركيَِّة حرِب املصطلحاِت  مصطلحيَّة 
آلّياٍت منهجّيٍة  د عبر  »تتجسَّ العادلّي-  يقول  -كما 
وحقوله  الـــّصـــراِع  حــركــِة  حسب  تــتــنــّوع  منّظمٍة 
املصطلحّي  بالّتحريف  بدًءا  الّتأريخّية،  ومناخاته 
القيمّي  وانتهاًء باإلسقاط املصطلحّي على واقعنا 
والهدف  ومستوياته...  جتلّياته  بكلِّ  واإلنسانّي 
املَْسخ  إلــى  وصــوالً  املفاهيمّي  اإلســقــاط  حتقيق 
القيمّي لكلِّ ما يّتصل بهوّيتنا وانتمائنا ومضموننا«. 
اللّغة  أهّمّية  املصطلحيُّون  احملاِربون  أدرك  وقْد 
سالًحا ميِكنه تغييُر دّفِة الّصراع ملصلحتهم؛ يقول 
)مورزا(: »أنفق اجملتمع البرجوازّي على بناء اللّغة 
ال  مبا  أكبر  ــواالً  أم الوعي  في  وغرسها  اجلديدة 
يقاس مّما أنفقه على الّشرطة واجليش والّتسلّح«.

4. اإلياء
االبتدائّية  الوظيفة  استعماِل  إلــى  الغرب  عــاد 
األّولّية للّغة؛ حتقيًقا ملآربهم في الّتأثير في اآلخر 
عبر الاّلوعي: اإليحاء، ال عبر الوعي: املعنى؛ يقول 
)مورزا(: »في األعوام األخيرة 
عدُد  فأكثر  أكثر  ــزداد  ي بــات 
العلماء املّيالني إلى الّرأي بأّن 
الوظيفة  وأّن  أعمق،  املشكلة 
االبـــتـــدائـــّيـــة لــلــكــلــمــة كــانــت 
الّتأثير  البشرّية  فجر  منذ 
من  ال  واإلخــضــاع،  اإليحائّي 

أدرك احملاِربون 
املصطلحيُّون أهّمّية الّلغة 

سالًحا ميكنه تغيرُي دّفِة 
الّصراع ملصلحتهم

لغتنا العربّية
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خالل  من  بل  اإلدراك  خــالل 
الّشعور«.

ــني  ــب ــالِع ــت امل أســـلـــوب  إّن 
كبيٍر  حــدٍّ  إلــى  شبيه  بالوعي 
َحرة  والسَّ املُشعِوذين  بأسلوب 
كان  إذ  الغابرة؛  العصور  في 
إيــحــاِء  على  يعتمد  املــشــعــوذ 
اللّغة للّتأثير في عقول الّناس 

الُكّهان في عصر ما قبل  والّساذجني، وهكذا كان 
ــوٍع من  ن اإلســالم يستخدمون األســجــاع إلضــفــاِء 
اإليحاء اخلادع على كالمهم لتكوين قناعاٍت كاذبٍة 

في أذهان الّناس.

موسكوفيتشي(  )س.  املعاصر  الفيلسوف  يقول 
في كتابه »علم اجلماهير«: »املدهش وغير املفهوم 
الكلّّية  الكلمات  الّنواحي هو سطوة  الكثير من  في 
ال  التي  الّسطوة  هذه  احلشود،  سيكولوجيا  على 
تتولد مّما يقال بل من سحرها، ومن اإلنسان الذي 
فاملصطلح  فيه«.  تولد  الــذي  اجلــّو  ومن  ينطقها، 
عنه  يختلف  اخلارجّية  وزيــِر  فِم  ِمن  يخرج  الــذي 
مثاًل!  صغيرٍة  مؤّسسٍة  في  بسيط  موّظف  فِم  ِمن 
احلرب  احتداِم  أثناِء  في  يُنَطق  الــذي  واملصطلح 

يختلف عنه في أّيام الّرخاء والّسلم. 

5. اإلرهاب الّداليّل
بني  ويتخبَّط  املصطلح،  مبعنى  املرء  ينخدع  قد 
)مـــورزا(-  ذكــر  -كما  وهكذا  والّتلفيق،  احلقيقة 
»استمدَّ االختصاصيُّون الكثيَر من البرنامج اللّغوّي 
الكلمات  متتلك  )موسوليني(:  قــال  للفاشّيني. 
دّب  على  الفاشّيون  انكبَّ  إذ  هائلة.  سحرّية  قــّوة 
ب في اجلماهير، فإّنهم أقدموا على خطوٍة  التعصُّ
أخرى نحو قطِع الّصلة بني الكلمة والشيء. يسّمى 

اإلرهـــاب  أحــيــاًنــا  برنامجهم 
اللّغة  ــْدَرُج فــي  ــ تُ الـــّداللـــّي... 
تناقض  كلماٌت  كبيرٍة  بكّمّياٍت 
الـــوضـــوح واملــعــنــى الــّســلــيــم. 
الّسليم،  الّتفكير  تقّوض  إّنها 
ضّد  احلماية  بذلك  وتضعف 

الّتالعب. 

ُسُبل األمِن الوقائيِّ وحتـصنِي الّذات:
املصطلحات  من  الوقاية  سبِل  ِمــن  الكثير  ثّمة 
اللّغوّية  البيئة  خارج  ودحرها  واملسمومة،  املسلَّحة 
على  واحلفاظ  الـّذات  حتصني  أجل  من  العربّية، 
ْمح ألّمتنا الّتليدة، وِمن أبرزها:  الّطابع اإلنسانّي السَّ
1.  وجوب الّتعامل مع املصطلحات الّدخيلة الوافدة 
واملهاجرة إلى البالد العربّية كما نتعامل مع أيِّ 
نوٍع من أنواِع البضائع واألجهزة املستوَردة التي 
وتُمنح  احلدودّية،  املعابر  عند  للّتفتيش  تخضع 
فرصة العبور إذا كانت قانونّية، وتُمنَع إذا كانت 

مخالفة.
في  املصطلح  علم  أهــّمــّيــة  ــورزا(  ــ )م ويــؤّكــد   
الّتالعب بالوعي استناًدا إلى حتذير )غ. شيللر( 
يناضل  َمن  كلِّ  على  املهّم  »من  أّنه  إلى  ودعوته 
بها  يتمّتع  قّوٍة  أّي  يفهم  أْن  الّظلم  منظومِة  ضّد 
تعليُق  الّتعريفات.  صياغِة  بعملّيِة  يتحّكم  َمن 
الــلـّـصــاقــات املــزّيــفــة، وتــشــويــُه أهـــداِف صــراِع 
أمنوذجيٌّ  أسلوٌب  هما  اإليديولوجّينَي  األعــداء 
آللِة املستغّل الّدعائّية؛ لذلك فإّن اخلطوة األولى 
في  تتلّخص  الّتعاريف  على  الّرقابة  فرِض  نحو 
عدم الّتنازل عن املساحة املصطلحّية املهّمة إلى 

أقصى حّد«.
ال  التي  الكاذبة  املــزاعــِم  مع  االجنـــراف  عــدُم    .2

أسلوب املتالِعبني
 بالوعي شبيه إىل حدٍّ كبرٍي 

بأسلوب امُلشعِوذين 
َحرة يف العصور والسَّ

 الغابرة
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فقد  فقط،  الــعــواّم  تصيب 
ــّنـــواة الــّثــقــافــّيــة  ــزعــزع الـ ت
نسبة  أّن  إاّل  للمجتمع، 
عند  أكبر  تكون  االجنــراف 
عند  منها  ــّل  ــ وأق ــة،  ــعــاّم ال
ــَخــب؛ لــذلــك أعـــود ِمن  الــنُّ
جديد لدعوِة فئاِت اجملتمع 
بالوعي  الّتحلّي  إلــى  كاّفًة 

املصطلحّي، وفقه املصطلحات فقًها موضوعّياً 
إنتاج  يُحّسن  وأن  بّد  »ال  العادلّي:  يقول  سليًما، 
املصطلح، وحتديد املصطلح أساًسا، ثم يُحّسن 
توظيفه واستخدامه«. ويرى أيًضا أّنه: »ِمن هنا 
ورصــِد  لوعِي  االنبعاث  ذاتها  األصــالــة  توجب 
منها-  واخلبيثة  -اخلاطئة  املصطلحات  حركِة 
عدم  لضماِن  املفاهيمّية،  مداليلها  عمق  في 
أّن  على  وبرامجّياً؛  قيمّياً  لساحتنا  االخــتــراق 
ذلك ال يعني االنغالق الّذاتّي، ويجب أاّل مينع من 
الّثقافات  جملِة  مع  اإلنسانّي  والّتكامل  الّتناغم 

واحلضارات اإلنسانّية«.
سالًحا  يَُعْد  لم  وحده  فالوعُي  الوعي؛  تعميق    .3
كافًيا للمقاومة أمام ظهور تقنيات الّتالعب به. 
يجب أْن ندعو إلى وْعِي الوعي، وننتقل إلى مرحلٍة 
جديدٍة ميكن أن نسّميها )ما بعد الوعي(؛ فقد 
صار الوعي يحتاج إلى برنامٍج داعم، وهذا اآلخر 
يحتاج إلى حتديٍث باستمرار، متاًما كما نحّدث 
والفينة؛  الفينة  بني  الفيروسات  مكافِح  برنامَج 
هة إلى الُوَعاة  ألّن تقنيات الّتالعب بالوعي موجَّ
معرفة  على  ومبنّية  ودعاته(،  الوعي  )أصحاب 
طريقة تفكيرهم، وتشريح بنى عقولهم وأسلوب 
اإلجــراءات  اّتخذت  ــمَّ  ثَ وِمــن  للحقائق،  وعيهم 
يقول  الشعورّياً.  الوعي  بهذا  للّتالعب  املناسبة 
العربّية في ظّل  »الّثقافة  نبيل علي في  الدكتور 

احلديثة«  ــصــال  االّت وســائــط 
مع  تأليفه  في  اشترك  الــذي 
مجموعٍة من الباحثني/ مجلّة 
العربّي )ج2(: »أخشى أن نقع 
ومصطلحاٍت  كلماٍت  ضحايا 
تضليلّية: مثل )ثقافة اإلنترنت، 
أن  وأخــشــى  ــورة(.  صــ ثقافة 
ــذه عــبــارة خــادعــة،  ــكــون هـ ت
على  احملتويات  هل  أسأل:  وأنا  حقيقّية،  وغير 
اإلنسانّي  الّتواصل  هل  صورة؟  ثقافة  اإلنترنت 
الهجمة  هل  صــورة؟  ثقافة  هو  اإلنترنت  على 
الّشرسة التي تواجهها احلضارة اإلسالمّية على 

اإلنترنت هي ثقافة صورة؟ ال أظن«.
4.   معرفة أّن املصطلحات املَُعولَمة ُمغلَّفة بالكذب 
كسُر  العربّية-  -حماةَ  نحن  ودوُرنــا  والّتضليل، 
هذا الغالف اإليحائّي احمليط بهذه املصطلحات، 
تأشيرةَ  منحها  قبل  تفتيشها  لتسهيل  وتعريتها 
الّتصّرف  وهذا  العربّية،  اللّغة  حرم  إلى  دخوٍل 
وافٍد  دخيٍل  مصطلٍح  كلِّ  في  نتصّرفه  أن  يجب 
أّن  ــورزا(-  )م يقول  -كما  ولنعلْم  العربّية،  على 
نفسّية  عملّية  هو  اخملفّي  املعنى  عن  »البحث 
صعبة، إّنها تتطلّب شجاعًة وإرادًة حّرة، فاألمر 

يحتاج إلى أْن نتخلّص فجأًة من وطأة الّنفوذ«.

5.  حترير مضامني املصطلحات، واكتشاف أوجه 
سّيما  وال  مفاهيمها،  بني  واالختالف  الّتشابه 
واخلالفّية،  واجلدلّية  الّشائعة  املصطلحات 
وهذا شرط أّولّي وأساسّي أليِّ حواٍر فكريٍّ جادٍّ 

ومثمر، كما يرى الدكتور محّمد عمارة.

الوعُي وحده مل َيُعْد
 سالًحا كافًيا للمقاومة 

أمام ظهور تقنيات الّتالعب 
به. يجب أْن ندعو إىل

 وْعِي الوعي

لغتنا العربّية
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تأثيُر الّلغة العربّية
في غْيرها من الّلغات

الّلغات محّمد الهروط * أّثرت يف كثر من  العربّية قْد  الّلغة  أّن  ال شكَّ يف 
األُْخريات قديًا وحديًثا، وَيرجع هذا الّتأثر إىل عّدة أسباب 
تأثُّرِ  أشكاِل  أبــرز  من  الّلفظّي(  )االقــراض  وُيعّد  خمتلفة، 
اجلاعّي،  االقــراض  صورتان:  وله  العربيَّة،  بالّلغة  الّلغات 
تلك  إىل  دخلْت  التي  الّلفظة  أّن  ذلــك  الــفــردّي،  واالقـــراض 
الّلغات إّما أْن تكوَن أصيلًة يف العربّية، أو دخَلْت عن طريقها.

ــِة  درجـ ــي  ف األخــــرى  عــن  ــغــٍة  ل ــلُّ  كـ وتختِلف 
التي  ــروف  ــّظ ال حــْســَب  الــعــربــّيــة،  مــن  اقتراضها 
الّشرقّيُة  اللّغاُت  وحتتّل  االقتراض،  على  ساعَدْت 
كالفارسّيِة والّتركيِة صدارةَ اللّغاِت تأثًُّرا بالعربّية، 
فعند النََّظِر إلى اللّغة الفارسّية جند شواهَد كثيرًة 
داّلًة على االقتراض؛ وذلك بسبب العالقِة القدميِة 
وعالقِة  الّترجمة  بازدهاِر  املتمّثــلِة  اللّغتني،  بني 
القدميِة مع اجلزيرة  الُفْرِس  دولة  اجلوار وعالقِة 
اّلتي  ــالت  ويْ ــدُّ وال العربي  املشرق  وبقّية  العربّية 
أيًْضا  الّتجارّي  العامل  لهم، وبسبب  كانْت خاضعًة 
كما َذَكَر مازٌن الّنعيميُّ في بحِثه املوسوم بـ»اللّفظة 

الــفــارســّيــة البسيطة  الــلّــغــِة  ــعــال  أْف الــَعــربــّيــة فــي 
واملُرّكبة«. يقوُل حسني محفوظ في بحثه املوسوم 
اللّغة العربّية في الّشعوب الّشرقّية«: »اللّغة  بـ»أثر 
اللّغة الفارسّية بنسبٍة تَِصُل إلى  أثَّرْت في  العربّية 
)60%( ِمن مجموع ُمفرداتها«، وهي نسبٌة تقديرّية 

تقريبّية، قد تزيد، وقد تنقص.

املفردات  من  العديَد  الفارسّية  اللّغُة  استقـبلِت 
ــن فــي هـــذا الــّشــأن  ــّدي ــد نـــور ال الــعــربــّيــة، وحملــّم
اللّغة  في  العربّية  األلفاظ  بـ»معجم  موسوٌم  معجٌم 
لقوانيِنها  إخضاعها  بعَد  قبلتْها  وقد  الفارسّية«، 

ّية العلوم األساسّية واإلنسانّية- الجامعة األملانّية األردنّية.
ّ
*  نائُب عميد كل

لغتنا العربّية
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تأثيُر الّلغة العربّية
في غْيرها من الّلغات

الّصوتّية ونظامها الكتابّي، ُمتَِّبَعًة في تعاملها معها 
الّطرائَق الّتالية، حسب ما جاء في املُْعَجم: 

ــل الــكــتــابــّي  ــك ــّش ــفــظ بــاملــعــنــى وال ــلّ ــول ال ــب •  ق
العربّية،  اللّغة  في  املستعملنَِي  )الغرافيمي( 
مثل: )كلمة(، و)نبات(، و)مدير(، و)الّشخص(.

الفارسّية،  إلى  العربّية  األصــوات  بعض  إبــدال   •
مع بقاء معنى اللّفظ العربّي، مثل تغيير صوت 
)ح( إلى صوت )هـ( كما في كلمة )حفيد( التي 
صارت )هفيد(، وصوت )ق( إلى )غ( على نحو 

كلمة )مذاق( التي صارْت )مذاغ(، وصوت )ع( 
إلى )أ( مثل كلمة )الَعني( التي صارْت )األين(، 
كلمة  مثل  )ز(  ــوت  ص )ظ(  بــصــوت  ــوا  ــدل وأب

)ظالم( التي صارْت )زالم(.

للّفظ،  الكتابّي  الّشكل  بقاء  مع  املعنى  تغيير    •
الفارسّية  في  تعني  التي  )نشاط(  كلمة  مثل 

)الّسرور(.

•  إبدال بعض األصوات مع زيادٍة في املعنى، مثل 
اللّغة  في  معناها  على  ِزيَد  التي  )زراعة(  كلمة 
العربّية معًنى آخُر هو )املزرعة(، وُغِيّرْت )ـــة( 

إلى )ت( فصارْت )زراعت(.

•  تغيير حركِة الكلمِة مع بقاء املعنى العربّي، مثل 
اللّغة  في  )مبارزة(  كلمة  في  )ر(  صوت  حركة 
العربّية، التي تغّيرْت في الفارسّية ِمن )الفتحة( 

إلى )الكسرة( في الّنطق، فصارت )ِمبارزة(.

املعاصرة  الّتركّية  اللّغة  يَنَْخِلُع على  األمُر  وهذا 
أيًْضا؛ التي ُوِلَدْت بعد االنقالب اللّغوّي الذي قاده 
على  )1881-1938م(  أتاتورك  كمال  مصطفى 
خليًطا  بُنْيانُها  كان  التي  القدمية  العثمانّية  اللّغة 
إذ  والــفــارســّيــة،  والعربّية  الّتركية  الــلـّـغــات:  مــن 
تقترُب نسبُة تأثيِر العربّية فيها من نسبِة تأثيرها 
الّدينّية  املصطلحات  في  فتأثيُرها  الفارسّية،  في 
واالجتماعّية  واالقتصادّية  والّسياسّية  والّثقافّية 
في  صابان  سهيل  الدكتور  َذَكَر  وقد  فيها،  واضٌح 

أثَّرْت  الّلغة العربّية يف الّلغة الفارسّية بنسبٍة َتِصُل إىل )60%( ِمن جمموع 
ُمفرداتها، وهي نسبٌة تقديريّة تقريبّية

لغتنا العربّية
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أّن  الّتركية«  اللّغة  في  العربّية  األلــفــاظ  »ُمْعَجم 
األتراك »اْستعاروا مصطلحاٍت في الّنحو والّصرف 
ــعــروِض وأوزاِنــــه«، ومــا املـَـلـْـُحــوُظ فــي املعاجم  وال
ِمن  الّتركّيَة  املــفــرداِت  َجَمَعِت  التي  ــّدراســات  وال
أصوٍل عربّيٍة إاّل دليٌل على ذلك، فالّتغيير احلاصل 
في الكلمات العربّية هو كتابتها باحلروف الاّلتينّية 

 .)nasib =(، و)نصيبdelîl =مثل )دليل

 )Osmanli Türkçesi Sözlüğü( وبالّرجوع إلى كتاب
لـ )Mehmet Kanar( َنجِدُ تغييًرا بسيًطا في طريقِة 
العربّية،  املعاني  بقاِء  مع  ونطِقها،  الكلماِت  كتابِة 
وذلك لعدِم وجوِد نُْطٍق لبعِض األصواِت العربّيِة في 

األبْجدّية الّتركّية، مثل:

حتوُّل صوت )ض( إلى )z(، مثل كلمة )ضيافة(   .1
.)ziyâfet( التي تُْكتَُب

حتوُّل صوت )ط( إلى )t(، مثل كلمة )إفطار(   .2
 .)iftâr( التي تُْكتَُب

)وطن(  كلمة  مثل   ،)v( إلى  )و(  صوت  حتــوُّل   .3
 .)vatan( التي تُْكتَُب

أّما اللّغاُت األوروبّية فقد بدأْت عالقتُها اللّغوّية 
»تأثير  يق في بحثها  ليْلى ِصدِّ العربّية -حسب  مع 
القرِن  ِمَن  اللّغات«-  ِمن  غيرها  في  العربّية  اللّغة 
في  وجــوِدهــا  طيلَة  واســتــمــّرْت  ــع،  ــّراب ال الهجريِّ 
أوروبا في األندلس وصقلّّية  ِمْن  الّطرف اجلنوبّي 
اخلامس  القرن  آخر  حّتى  اجلزر  ِمن  وما حولهما 

عشر امليالدّي:

ففي إسبانيا لْم يَقتصْر تأثير احلضارة العربّية 
واالقتصادّي  االجتماعّي  اجلانب  على  اإلسالمّية 
والبناء والُعمران والعلوم، بل وصل إلى اللّغة، فكان 
من الّطبيعّي أْن تَقترض اللّغة اإلسبانّية ِمن العربّية 
ألفاًظا عديدة؛ بسبب االحتكاك اللّغوّي واالّتصال 
العلميِّ والّتعايش البشريِّ املباشر مع املسلمني فيها 

ملّدٍة زمنّيٍة طويلٍة وصلْت إلى ثمانيِة قرون.

)1820-1883م(  )دوزي(  اللّغوّيان:  َقــّدَر  وقْد   
مفرداِت  ُربــع   أّن  1909م(،   -1843( و)أجنلمان( 
اللّغة اإلسبانّية أصلُها عربّي، وأّوُل ما يَلِْفُت الّنظَر 
أسماءُ املُدِن اإلسبانّية التي ما زالْت تَحتفظ ببقايا 
الّنظام  مع  يَنسِجم  مبا  ولكْن  العربّية،  أصوِلها 
)مدريد/  مدينة  مثل:  اإلسبانّية؛  للّغة  الّصوتّي 
)مجريط(،  تُسّمى  كانْت -سابًقا-  التي   )Madrid
ُن  ِمَن الكلمِة  العربّية )َمْجرى(  وكلمُة )مجريط( تَتََكوَّ
الاّلتينّي  واملـَـْقــطــِع  فيها-  املــيــاِه  َمــجــاري  -لكثْرِة 
باإلسبانّية:  تُكتَُب  التي  )مرسّية(  ومدينة   .)IT(
اللّسان  »أَثَــر  بْحُث  هذا  في  ويُنْظُر   ...)Murcia(

العربّي في اللّغة اإِلْسبانّية« لسامي احَلّفار. 

ــغــويُّ اإلســبــانــّي )البــيــزا( )1908-  ــلّ ال ــوُل  ــق يَ
العربّية األلفاظ  عن  حديثه  عنَد  2001م(، 
الــلـّـغــة اإلســبــانــّيــة، فــي كتابه املــوســوم فــي 

تأثيُر الّلغة العربّية في غْيرها من الّلغات
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 بـ )Historia de la lengua española(: »تَْحتوي 
اإلسبانّية على كلماٍت تبْتدئ بـ )أل( الّتعريف، وهذا 
الكلمات  أّن هذه  إلى  كثيرٍة  أحياٍن  يُرشدنا في  ما 
على  املــفــرداُت  تلك  حافظْت  وقــد  عربّي،  أصلُها 
عند  والنُّطق  الكتابة  في  تغييٍر  مع  العربّي  معناها 
منطقّي؛  الّتغيير  وهــذا  اإلْسبانّية،  إلــى  انتقالها 
العربّية  احلـــروف  بــني  الّشاسعة  الــفــروق  بسبب 

والاّلتينّية«. 

وِمن األلفاظ الّشائعة في اللّغة اإلسبانّية )حسب 
املصادر اخملتّصة بهذه القضّية؛ مثل بحِث »كلمات 
ُقنُْصل،  إللياس   اإِلْسبانّي«   اللّسان  في   عربّية 
األْجنبّية«  اللّغاِت  في  العربّية  اللّغة  »أثــر  وبحِث 
اللّغة  العربّية في  اللّغة  »تأثير  َسلُّوم، وبحِث  لداود 
اللّغة  »غرائب  وكتاِب  وفّي،  الصُّ خلالد  اإِلْسبانّية« 
 )Hasta( كلمُة  الــَيــُســوعــّي(:  لَرفائيل  الَعربّية«، 
 )Aceite( وكلمُة  العربّية،  فــي  )حــّتــى(  وأصلُها 
وأصلُها   )Alamud( وكلمُة  )الــّزيــت(،  وأصــلـُـهــا 
)احلصان(،  وأصلُها   )Alazan( وكلمُة  )العمود(، 

وكلمُة )Alcalde( وأصلُها )القاضي(. 
أّما اللّغُة األملانّيُة فإّن حّظها من املفردات العربّية 
أقّل من اللّغات األخريات، ورّبما يُْعزى ذلك إلى أّن 
أملانيا لم تَُقْد نَْفَسها خلَْف االستعمار، وال تَْرِبطها 
جغرافّية.  ُحــدوٌد  اإلسالمّية  أو  العربّية  بــالــّدول 
من  اللّغوّي  االقتراض  حركة  نَشطْت  حديًثا،  لكْن، 
االقتصادّية  واملشاريِع  العوملِة  بسبِب  العربّية  اللّغة 
املباشر  والّتجارّي  واألكادميّي  الّثقافّي  والّتبادل 

املفرداُت  فانتقلِت  والّترجمة، 
ــُة إلــيــهــا عــبــر لــغــاٍت  ــّي ــرب ــع ال
البحر  شعوِب  كلغاِت  وسيطٍة 
ط التي احتّكْت  األبيض املتوسِّ
اإلسبانّية  الــعــربــّيــة:  باللّغة 
والـــفـــرنـــســـّيـــة واإليـــطـــالـــّيـــة 

والبرتغالّية، وقْد تَكوُن أكثُر املفردات العربّية التي 
دخلَِت األملانّيَة جاءْت عبَر تلك اللّغاِت ِمن احلضارة 

العربّية اإلسالمّية في األندلس.
اللّغة  ــَرةَ  أُْس دخلْت  التي  العربّية  الكلمات  وِمن 
األملانّية )حسب املصادر ذات الّصلة(: كلمُة )مطرح( 
 ،)materazzo( التي تنّقلْت بني اإليطالّية القدمية
في  األملانّيَة  وصلِت  حّتى   ،)matelas( والفرنسّية 
الكتابّية  بالّصيغة  امليالدّي  عشر  اخلامس  القرن 
التي  )َمــْســِجــد(  وكلمُة   .)Matratze( الّنهائية 
انتقلت بدايًة إلى اإلسبانّية في القرن الّثاني عشر 
هاجرْت  ثّم   ،)mezquita( الكتابّي  بشكلها  تقريًبا 
في   )mesquita( البرتغالّية  إلــى  اإلسبانّية  من 
القدمية  اإليطالّية  إلــى  ثــّم  عشر،  الّثالث  القرن 
)mesquite(، والفرنسّية القدمية )meschita( في 
 )moschea( القرن الّرابع عشر، ثّم إلى اإليطالّية
في  الفرنسّية  إلى  ثّم  عشر،  اخلامس  القرن  في 
أّن  ــبــدو  ويَ )mosquée(؛  عشر  الــّســادس  الــقــرن 
األملانّية استعاَرتْها من الفرنسّية في القرن الّسادس 
ُر صوت )e( في آخر الكلمتني،  عشر؛ والّدليل تكرُّ
ثّم استقّرت على الّشكل الكتابّي )Moschee( إلى 
يقابلها  التي  العربّية  )إمام( في  وكلمُة  يومنا هذا. 

 .)Imam( في األملانّية كلمة
واللّغُة اإلجنليزّيُة حتوي غلًّة من الكلمات العربّية 
عبد  يقول  -كما  التي  اللّغوّي  معجمها  َســلـّـِة  في 
الّصبور شاهني في كتاب »دراسات لغوّية«- »دخلْت 
إليها مباشرًة أو بلغٍة وسيطة، إاّل أّن ِصلَة العربّية 
باإلجنليزّية بدأْت متأّخرًة في 
منتصِف القرن احلادي عشر، 
ــروٍن -على  ــ ق ــّدة خــمــســِة  ــ ومل

األقّل- بعد ذلك«.
ــظــر في  ــّن فــــإذا أْمـــَعـــّنـــا ال
املــعــاجــم املـُـخــّصــصــة جلــْمــِع 

من الّطبيعّي أْن َتقرتض 
الّلغة اإلسبانّية ِمن العربّية 

ألفاًظا عديدة؛ بسبب االحتكاك 
الّلغوّي واالّتصال العلميِّ

لغتنا العربّية
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سنجدها  اإلجنــلــيــزّيــة،  فــي  األجــنــبــّيــة  الكلمات 
كلمُة  ومنها:  العربّية،  املفردات  من  العديَد  تُسّجل 
الفرنسّية،  إلى  العربّية  من  انتقلْت  التي  )ُقْطن( 
الّصورة  األمُر عند  بها  وانتهى  إلى اإلجنليزّية،  ثّم 
الكتابّية )cotton(. وكلمة )غزالة( التي استعاَرتْها 
اللّغات الاّلتينّية: الفرنسّية واإلسبانّية والبُْرتغالّية 
اجِلْرمانّية:  والــلـّـغــات  عشر،  الّسابع  الــقــرن  فــي 
اإلجنليزّية واألملانّية والهولندّية، واستقّرِت الكلمة 
 .)gazelle( الكتابّي  الّشكل  على  اإلجنليزّية  في 
الّتركّية  عبَر  رحلَتها  بدأت  التي  )تَْعريفة(  وكلمُة 
القرن  ومنذ  والفرنسّية،  واإليطالّية  واإلسبانّية 
الّثامن عشر تستْعِملُها اإلجنليزّية بالّشكل الكتابّي 

.)tarrif(
في  الّنظر  خــالل  فمن  الفرنسّية،  اللّغة  أّمــا 
نالحظ  اللّغات،  بني  اللّغوّي(  )االقتراض  مصطلح 
رق في معادلة الّتأّثر والّتأثير  أّنها مّثلْت ُمْفتَرَق الطُّ
تَكتِف  فلم  األخريات،  واللّغات  العربّية  اللّغة  بني 
لغًة  كانت  بل  العربّية فقط،  األلفاظ من  باستعارِة 
وسيطًة لنقِل األلفاظ العربّية إلى اللّغات اخملتلفة.

ظاهرة  تناولْت  التي  اللّغوّية  الّدراسات  وتشير 
أّن  إلى  الفرنسّية  اللّغة  في  اللّفظّي(  )االقتراض 
وِمــن  قلياًل،  ليس  فيها  األجنبّية  الكلمات  عــدَد 
)ِهنْريت  الباحثة  بــه  قــامــْت  مــا  الــّدراســات  تلك 
جمَع  قــّررا  إذ  والتر(  )جيرارد  الباحث  مع  والتر( 
الكلمات الفرنسّية ذاِت األصول األجنبّية، فاختارا
ــني  فــرنــســّيــني مـــشـــهـــوريـــن؛ لــيــكــونــا ــَمـ ــَجـ ــْعـ ُمـ
األّول: األجنبّية،  الكلمات  الستخراِج  َمــْرِجــعــنِي 
 ،)Le petit dictionnaire de le langue franaise(
والّثاني: )Le Micro – Robert plus(، وكّل واحد 
وبعد  فرنسّية،  كلمة   )35000( يحتوي على  منهما 
الكلماِت  أّن  َوَجدا  والّتدقيق  االنتهاء من اإلحصاء 
بنسبٍة  )4061(؛  إلــى  تصل  األجنبّية  الفرنسّية 
باملئة تقريًبا من مجموع املفردات  إلى )13(  تصل 

العربّية منها )212(  اللّغة  وكان نصيُب  الفرنسّية، 
مجموع  من  باملئة   )2,5( إلــى  تصل  بنسبٍة  كلمة، 

املفردات األجنبّية. 
دراســـًة  ــتــر(  وال )هنريت  الباحثُة  عملِت  كما 
من  أجنبّية،  كلمة   )4192( جمعْت  إذ  ُمشابهًة، 
املرتبة  العربّيُة  واحتلِّت  عربّية،  كلمة   )214( بينها 

اخلامسة في قائمة اللّغات األجنبّية.
ــي( )1901-  أّمـــا الــلّــغــوّي اإليــطــالــّي )مــاريــو ب
1978م(، فقد َجَمَع عّينة من املفردات األجنبّية في 
اللّغة الفرنسّية تبلغ )4635(، وأْرَجعها إلى اللّغات 
العربّية  املــفــردات  عــدُد  فكان  ِمنْها،  جــاءْت  التي 

)146(، بنسبٍة تصل إلى )2.3( باملئة تقريًبا. 
وِمن أمثلِة الكلمات العربّية في الفرنسّية: كلمُة 
)غّرافة( التي صارْت في الفرنسّية )caraf(، وكلمُة 
 ،)matraque( التي يقابلها في الفرنسّية )مطرقة(
 ،)maboul( التي تُْكتب بالفرنسّية )وكلمُة )مهبول

وقد استعارتْها الفرنسّيُة من حديِث اجلزائرّيني.

 إّن أعداد املفردات األجنبّية في الفرنسّية بني 
وهذا  متقاربة،  لكّنها  متباينة،  الّسابقة  الّدراسات 
أّي  في  الكلمات  أصوِل  دراســَة  ألّن  وضٌع طبيعّي؛ 
الّثبات  يُْمكن  وال  املَنال،  لغٍة موضوٌع شاقٌّ وصعُب 
على عدٍد محّدد؛ بسبِب انفتاِح اللّغاِت بعِضها على 

بعٍض وتداُخِلها.  
وعلى أّي حال، يَبقى موضوُع )االقتراض اللّغوّي( 
ومردُّ  واملعّقدة،  الّشائكة  القضايا  من  اللّغات  بني 
إلى  لُغٍة  من  اللّفظة  انتقاِل  إثباِت  كيفّيِة  إلى  ذلك 
أخرى؛ ألّن اللّغات ليسْت عرباِت قطاٍر يَجّر بعُضها 
يحتاج  فاألمر  متداخلة،  عالقات  هي  إّنما  بعًضا، 
اللّغوّي عند  البّت في احلكم  ــْؤَدٍة في  وتُ إلى متّهٍل 
املعاناة  حجَم  نَتخّيل  أْن  ولنا  اللّغوّي(،  )االقتراض 
والوقت املُْستَنْزف الذي يتحّمله اللّغوّي حني يتتّبع 

دورةَ حياِة اللّفظة تاريخّياً وانتقالها بني اللّغات!

تأثيُر الّلغة العربّية في غْيرها من الّلغات



الّلغة العربّية
لغة علمّية

نصوص ُمختارة
من ُتراثنا العلمّي القديِم والحديث

ُهمام غصيب 

زاوية
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نصوص ُمختارة
من ُتراثنا العلمّي القديِم والحديث 

ُهمام غصيب * 

النّاصع،  العلمّي  الكيمياء املرصّية«. اشُتهر بنثره  هو أمحد زكي حمّمد حسني عاكف؛ »أبو 
املرِصّية«  الكيميائّية  »اجلمعّية  َس:  َأسَّ العلاء.  وأديَب  األدباء  عاملَ  فكان  العذب؛  األديّب  وأسلوبه 

وكان  )1٩٤٧م(.  للبحوث«  القْومّي  و»املركز  )1٩٣٨م(، 
رئيس الّتحرير املؤّسس ملجّلة »العريب« الكوْيتّية )1٩5٨م 
جلامعة  رئيًسا  املرصّية  الّثورة  بعْيد  ُعنيِّ  وفاته(.  حّتى 
العربّية  الّلغة  جمَْمع  أعضاء  أوائــل  من  وكان  القاهرة؛ 
ــًرا  ووزي وبــغــداد،  دمشق  جمَْمَعْي  يف  وعــضــًوا  بالقاهرة، 
للّشؤون االجتاعّية )1٩52م(. من أبرِز أعاله املؤّلفة، إىل 
جانب »يف سبيل مْوسوعة علمّية«: »مع اهلل يف الّساء«، 
)ُتــويّف قبل إمتــامــه(. وِمــن كتبه  و»مــع اهلل يف األرض« 
الكيمياء«.  و»قّصة  وأنابيب«،  »بواتق  امُلرمجة:  العلمّية 
كا ترجم رواية »غادة الكاميليا أو مارغريت« أللكساندر 
دوماس االبن، ومرسحّية »جان دارك« جلورج برناردشو.

ظرّية.
ّ
غة العربّية األردنّي؛ أستاذ الفيزياء الن

ّ
* عضو َمْجَمع الل

أشياُء هذه احلياة
فيها اخلُشونُة كثرة، وفيها النّعومُة قّلة

عن »يف سبيِل مْوسوعة علمّية«
الدكتور أمحد زكي )1٣12- 1٣٩5 هـ/1٨٩٤- 1٩٧5 م(

الّلغة العربّية لغة علمّية

زاوية
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   لْوال الُخشونُة ما َمَشْت َقَدٌم على أْرٍض، ولْوال 
النعومُة ما داَر كْوكٌب حْوَل شْمٍس

في احلياِة نقوُل: هذا ناِعٌم، وهذا َخِشٌن. 

وأنَت في احلياِة تُشيُر إلى أحِد الّناِس، فتقوُل: إّنُه 
الّطبْع.  َخِشُن  إّنُه  آخَر، فتقوُل:  وإلى  الّطبِْع؛  ناِعُم 

ونَميُل بِجِبلِّتنا إلى الّناعِم، ونتحاشى اخَلِشَن.

والعيُْش نُِحبُُّه ناِعًما، ونَكَرُهُه َخِشًنا. 

ِل والّتصوُّر،  وكما في األشياِء التي نُدرُكها بالتعقُّ
فكذلك في األشياِء التي نُدِرُكها باحِلسِّ واللّْمس. 
املُعّبِد  غيُْر  والّطريُق  َخِشنة.  َوِعــرةٌ  اجلَبِل  فأرُض 

َخِشٌن. ويُعّبُد ويُطلى بالقار؛ فيُصِبُح أقلَّ ُخشونًة.

َخشنُة  ــاّم،  خـ ــَشــٍب  َخ مــن  وسطُحها  واملـــائـــدةُ، 
الّنّجار،  بفأرِة  الّسْطَح  هذا  عاجْلَت  فإذا  الّسْطح. 

نَُعَم. فإذا عاجْلتَُه باألدهان، صاَر أكثَر نعومًة. ...

الّسطوُح، إذن، في َمنزل أو ُسوٍق أو طريق، َخِشنٌة 
عادًة حّتى تدُخلَها الّصنَْعُة بالّتنْعيم. ونقوُل أحياًنا: 

بالّصْقل. وما الّصْقُل إاّل زيادةُ تنعيم.

والّسُطوُح ُكلَّما َقلّْت ُخشونًة، زادْت نُعومًة. ولكّنها 
أُمــوِر  في  [املئة]  في  [مئة]  الّنُعومَة  تبلُُغ  تكاُد  ال 

العيِْش التي نَعِرُفها. وإليَْك الَبيان.

االحتكاُك ُيسْيِطُر على أشياِء هذه األْرض، كالجاذبّيِة 

تماًما

هذا قالٌب ِمن آُجّر، ِمْن ِقْرميد، ِمْن ُطوب: وضْعتَُه 
على سْطِح هذه املائدة.

َكُه على هذا الّسْطح يَميًنا أو  ثُّم أنَت تُريُد أْن تُحرِّ
ُك إاّل إذا أنَت بَذلَْت لُه شيًْئا ِمْن  يَساًرا. إّنُه ال يَتحرَّ
ُكه. ذلَك أّن بيَْن السْطحيِْن [املُتالِمسيْن]  ُقّوِتَك يُحرِّ
-سْطِح الّطوبة، وسْطِح املائدة-  احِتكاًكا بسبِب ما 

ِك سْطح على سْطح.  بهما من ُخشونة، يَمنُع ِمْن حترُّ
حْتريَك  نُريُد  عندما  إاّل  تظَهُر  ال  ماِنعٌة  ُقــّوةٌ  إّنها 

سْطٍح في اّتجاٍه، هو اّتجاهُ ما بيَْن الّسْطحيْن. 

َر هذه الُقّوةَ الاّلزمَة بأْن تْربَط  وتستطيُع أْن تُقدِّ
الّطوبَة بَكّفِة ِميزان بَخيٍْط يَدوُر حْوَل بَكَرة. وتضُع 
في الكّفِة ِمَن األْوزاِن حّتى يَأُخَذ قالَُب الّطوِب في 
احلركة. فالثَِّقُل الذي بالَكّفة )مَع وْزِن الَكّفة( يُمثُِّل 
الُقّوةَ التي لَِزمْت لتُقاِوَم ُقّوةَ االحِتكاك. إّنُه يُساوي 

ُقّوةَ االحِتكاك. ...

ُق الحركة االحتكاك عقبٌة قائمٌة دائمٌة ُتعوِّ

يَتبّيُن هذا عند الّنقل: عندما ننقُل شيًئا ِمْن مكاٍن 
احلركَة  [االحتكاُك]  ُق  يَُعوِّ وزحًفا.  جّراً  مكان  إلى 
ه واألرِض التي يُجرُّ عليها.  ما بيْن الّشيِء الذي جترُّ
وأنَت تتغلُّب على ذلك، جّراً، بأْن تبذَل ِمن القّوِة ما 
يتغلُّب على قّوِة االحتكاك التي تقوُم بيْن الّسطحيْن 

عند احلركة. ... 

ومَع هذا، فاالحتكاك ضرورٌة الزمٌة لكّل حركة

كيف  في  ُر  تُفكِّ عندما  الفْور  على  هذا  وتُــدرُك 
متشي أنَت على األرض.

لْوال ُخشونُة األرِض ما مشيَْت؛ ولْوال احتكاٌك بيْن 
قدميَْك وسطِح األرِض اخَلشن ما َخطْوَت.

استطْعَت  ما  الّناعم،  الوْحل  في  مشيَْت  إذا  إّنَك 
األرَض  الّناعم  الوْحِل  تطلُب في  قَدَمَك  إّن  مشًيا. 
لبة التي تُمِسُك بها )تَحتكُّ بها(، فال جتد؛ فال  الصُّ
تتقّدَم بجسِمك. وتنزلق، فتسُقُط في  أْن  تستطيُع 
الوْحل. وتُريُد أْن تقوَم، فتبحَث عن ُجزٍء ِمن األرِض 
به  ارتبطْت قدُمَك  فإْن وجْدتَه،  ُصلب، غيِْر وحل. 
)أي احتّكْت(، واعتمدَت عليه وُقمَت؛ وإاّل فأنَت في 

الوْحِل باٍق. ...

الّلغة العربّية لغة علمّية
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ولْوال االحتكاُك ما استقّر شيٌء على شيٍء

اختراع العجلِة لُمعالجِة االحتكاك

لها شأٌن  كان  التي  القدمية  االختراعاِت  ِمن  إّنه 
في احلياة اإلنسانّية عميٌق، ال يُضاهيه إاّل اختراُع 
الِقالِع واألشرعِة للّسفن؛ ورّبما كان اختراُع العجلة 
أكبَر خطًرا. فالعجلُة مّكنت [اإلنساَن] ِمن [الّتنقُّل] 
َن  َمكَّ ــراُع  ــّش وال ــقــاّرات؛  ال واخــتــراق  األرض  على 
ل في البحر وعبور املُحيطات. ... اإلنساَن ِمن الّتنقُّ

تعليق

في  االحتكاك  ظاهرةُ  هو  الّنّص  هــذا  مــْوضــوُع 
الّطبيعة. واملثاُل األبسُط عليها هو االحتكاك بيْن 
الّسطح اخلشن جلسٍم ما وسطٍح خشٍن آخَر يستقرُّ 
أو يتحّرك عليه اجلسم. ففي حالة استقراِر جسٍم 

نسبّية  حركٌة  توجُد  ال  إّنــه  نقول:  ما،  سطٍح  على 
»سكونّي«.  فاالحتكاك  ثَــمَّ  وِمــن  الّسطحيْن؛  بيْن 
وال يتحّرك اجلسُم على الّسطح إاّل إذا بُذلت قّوةٌ 
احلالة،  هذه  وفي  االحتكاك؛  قــّوة  من  أكبُر  عليه 
حيث تُْوجد حركٌة نسبّية بيْن الّسطحيْن، نقول: إّن 
االحتكاك »حركّي«. وتُقاُس شّدةُ االحتكاك بنسبة 
املُعامُل  هذا  فيكون  االحتكاك«.  »ُمعامَل  تُسّمى 
أكبَر بيْن طريٍق جاّف وإطارات سّيارة منه بني هذا 

الطريق في يْوٍم ماطر واإلطارات نفِسها.
نفِسها  حْول  السماوّيُة  األجــراُم  تدور  باملُفارقة، 
سرعة  تنقَص  أْن  دون  الّسنني  من  املاليني  مئاِت 
اجِلــْرِم  بيْن  االحتكاك  ألّن  إاّل  ذلك  وما  الـــّدوران. 
هي  وهــذه  معدوًما.  يكون  يكاد  الغازّي  وُمحيطه 
زكي  أحمد  الدكتور  عنها  يتحّدث  التي  »الّنعومة« 

في عنوان الّنّص.



من الّتراث

الَقَسُم في الّشعر الجاهلّي
حمدي منصور

نبيل احريز 

ا َوِلَي الِخالفة ُخْطَبُة ُعَمَر بِن َعْبِد العزيز َلمَّ
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الَقَسُم في الّشعر الجاهلّي
حمدي منصور *

*  أستاذ األدب الجاهلّي في الجامعة األردنّية.

»امُلْحَكم وامُلحيط  ُمْعَجم  ابُن سيَده يف  الَقَسامة، يقول  أْصُله ِمن  الَقَسُم 
األْعـــظـــم«: »الــَقــســامــة: اجلــاعــُة ُيــْقــِســمــون عــىل الـــّيء أو يــشــهــدون«. 
واصطاًحا: يمنٌي ُيْقسُم هبا احلالُف ليؤّكد هبا شيًئا ُيـْخِبُ عنه من إجياب 
أو جحود، وهو مجلٌة يؤّكد هبا مجلة أخرى، والغايُة منه توكيُد ما ُيقسم 

عليه من نفي أو إثبات.

بــديــانــاٍت  ــوا  ــ دانُ جاهلّيتهم  فــي  الــعــرب  وألنَّ 
دياناٌت  منها  كثيرة،  معبوداٍت  وعــبــُدوا  مختلفة، 
سماوّيٌة كديانِة إبراهيَم -عليه الّسالم- الّتوحيدّيِة 
)احلنفّية(، ومنها وثنّيٌة كاألصنام وما سواها؛ فقد 
الَقَسم، من  وأدوات عديدة في  ألفاًظا  استَْخَدموا 

نحو: 
له  املشهود  ُسلْمى  أبي  بِن  كقوِل زهيِر  »أَْقَسْمُت«، 

باحلكمة واحلنكة:
فَأْقَسْمُت بالَبْيِت الذي طاَف َحْوَله

رجاٌل َبَنْوُه ِمْن ُقرْيٍش وُجْرُهِم

 و»َحلَْفُت«، وقد يكون احَللُْف بالهدي الذي يَسوُقه 
ار، كما َصنََع أوُس  َة املكّرمِة احلجيُج أو الُعمَّ إلى َمكَّ

ابُن َحَجر:

َحَلْفُت ِبَربِّ الّدامياِت ُنحوُرها
وما َضمَّ َأْجماُد اللَُّبْيِن َوَكْبَكُب

مييًنا  َحلََف  حنَي  العبد  بِن  طرفَة  كقوِل  و»آليُْت«، 
تَطيب بها نفُسه، فقال:

َحَلْفُت ِبَربِّ الّدامياِت ُنحوُرها
وما َضمَّ َأْجماُد اللَُّبْيِن َوَكْبَكُب

فآَلْيُت ال َيْنَفكُّ َكْشحي ِبطاَنًة
ْفَرَتْيِن ُمَهنَِّد ِلَعْضٍب َرقيِق الشَّ

وقد يَكون احَللْف بلفظ »مييًنا«، وأصلُه أْن يََضَع 
احلالُف يَمينه في ميني اآلَخر، كقوِل زهيٍر في مدِح 

يَّيْن: َهِرِم بِن سناٍن واحلارِث بن عوٍف املُرِّ
يِّداِن ُوِجْدُتما َيميًنا َلِنْعَم السَّ

على ُكلِّ حاٍل ِمْن َسحيٍل وُمْبَرِم
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هي  التي  كـ»الباء«  باحلروف،  القسم  يكوُن  وقد 
ر  املقدَّ للفعل  صلٌة  وهــي  القسم،  حـــروِف  أصــُل 
)أَْحِلُف أو أُْقِسُم(، كقوِل عامر بِن الّظِرِب الَعدوانّي 
حّتى  حياتَه  اخلمِر  شــرَب  نفِسه  على  َم  َحــرَّ وقــْد 

يُواريَه َجَدثُه:
َأْقَسْمُت بالّلِ َأْسِقيها وَأْشَرُبها

َق ُتْرُب الَقْبِر َأْوصالي حّتى ُيَفرِّ

أاّل يَشرَب اخلمَر  باللّه -جلَّ جالله-  فهو يُقسم 
وال يسقيها أحًدا حّتى ميوت، وفي ذلك بياُن إرادٍة 

وتصميٍم على صدِق فعِله.
و»الواو«، وهي أكثُر أدواِت القسم استعماالً عند 
الّشعراء اجلاهلّيني، وتَْدخل على احمللوف به، كقوِل 
كاشًفا  »أَثْلَة«  محبوبتَه  مخاطًبا  اخلطيم  بن  َقيِْس 
عن مدى حّبه وصدِق عواطفه، فهو ُمحّب صادٌق 
غيُر ذي كذب، فقد حّل حبُّها سويداء قلبه والمس 

شغاَف فؤاده وأصابه الهزاُل والّضموُر واالصفرار، 
ولذا فهو يتمّنى لقاءها ويرجو رؤيتها، ولكْن هيهات 
يثرَب  حالُّوَن  وأهلُه  ذلك  له  يكون  وكيف  هيهات! 
وقد ارحتل أهلُها وحلُّوا في مكاٍن بعيٍد قصيٍّ دونَه 

جبُل َسِرف، يقول:
وللّاِ ذي الَمْسجِد الحراِم وما

ُجلَِّل ِمْن ُيْمَنٍة لها ُخُنُف
إّني أَلَْهواك َغْيَر ذي َكِذٍب

َغُف َقْد ُشفَّ ِمّني اأَلْحشاُء والشَّ

َبْل َلْيَت َأْهلي وَأْهَل َأْثَلَة في

داٍر َقريٍب ِمْن َحْيُث َتْخَتِلُف

أْيهاَت َمْن َأْهُلُه ِبَيْثِرَب َقْد
َأْمسى وَمْن ُدوَن َأْهِلِه َسِرُف

ألّنها أضعُف  »الــواو«  ِمن  بدٌل  التي هي  و»الّتاء« 
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اجلاللِة  اسم  على  إاّل  تَدخُل  وال  القسم،  حــروِف 
)اللّه(، وفيها معنى الّتعّجب، كقوِل ساعدةَ بِن ُجَؤيََّة 

الذي رأى استحالَة اخللوِد والبقاء:
تاللَِّ َيْبقى على اأَليَّاِم ذو ِحَيد

َأْدفى َصُلوٌد ِمَن اأَلْوعاِل ذو خَدِم

وللَقَسِم قداسٌة وأهّمّيٌة ومهابة، ولذا فاملْرءُ عنَدما 
يُقسم ال يَفعل ذلك ِمن باِب الّرفِه والّترف؛ بْل ليُؤّكَد 
التزاَمه وصدَقه وحرَصه على أن يَبّر بقسِمه ويلتزم 
به ويحفظه، فال يَْحنَث به وال يتبّرم منه، وإاّل حلقتْه 
الّدناءةُ والّنقيصة، والزمه العاُر والّشنار، فال يعود 

َموثوًقا به وال ُمْطَمَأّناً إليِه فهو كاذٌب غادر.
وَمن يَتتّبُع أشعار اجلاهلّيني ال يعثُر على قصيدٍة 
واحدٍة أو مقّطعة َقصَرها صاحبُها على القسم، بل 
جند القسَم يأتي في أثناِء القصيدِة وفي ثناياها، 
ولعّل ِمن أهمِّ ما كان اجلاهليُّ يُقسم عليه ويَْعنى به 
»الوفاء واإلخــالص«، سواء أكان ذلك ملَن يُحّب أم 

ملَن يُحالف ويُعاهد.    
فهذا الّشاعُر عوف بُن األحوص يُقسم ملَن يُحّب 
أّنه سيبقى وفّياً ُمْخِلًصا لها، وأّنه لن ينالها منه ذمٌّ 
بالبيِت  لها  يُقسم  ذلك  ولتوكيد  َشيْن،  أو  قدٌح  أو 
احلراِم وبشهِر ذي احلّجِة الذي تعّظمه العرب، وما 

يسوقونه في حّجهم ِمن هدي:

ْت ُقريٌش وإّني والذي َحجَّ
محاِرَمُه وما َجَمَعْت ِحراُء

وَشْهِر َبني ُأَميََّة والهدايا
ماُء إذا ُحِبَسْت ُتَضرُِّجها الدِّ

َأُذمُِّك ما َتَرْقَرَق ماُء َعْيني
َعَليَّ ِإَذْن ِمَن للّاِ الَعفاُء

أمياًنا  يُقسمون  اجلاهلّيون  الّشعراءُ  كــان  وإذا 
جاهلّيتها  في  العرُب  تقّدسه  مبا  ويَحلفون  مغلّظًة 
وإخالًصا  يُحّبون  ملَن  وفــاًء  عبادتها،  في  وتعّظمه 

ملَن يَعشقون؛ فهم كذلك يُعّبرون عن سخطهم على 
مهجّويهم،  على  غضبهم  جــاَم  ويَصّبون  أعدائهم 
مّتخذيَن القسَم آلّيًة يُؤّكدون بها الّسخَط والغضَب 
يَعتمل في صدورهم، وناَر احلقِد والّضغينة  الذي 
التي تَحترق في أفئدتهم، يقول طرفُة بن العبد وقد 
-ملك  هند  بن  عمرو  امللك  على  غضًبا  استشاط 
وجتاوز  وطغيانه  ظلمه  في  أسرف  الذي  احليرة- 
صــورًة  له  راســًمــا  حــدٍّ  كــلَّ  وسلطانه  جبروته  في 

هزلّيًة قبيحة:
فَلْيَت لنا َمكاَن الَمْلِك َعْمٍرو

َرُغوًثا َحْوَل ُقبَِّتنا َتُخوُر
َلَعْمُرَك إنَّ قاُبوَس بَن ِهْنٍد

َلَيْخِلُط ُمْلَكُه نوٌك َكثيُر
فيهجو  مراجلُه  وتغلي  يحتدُّ  العبِد  بُن  فطرفُة 
شديدان،  وحتقيٌر  إقذاٌع  فيه  مريًرا  هجاًء  امللَك 
فاملَِلُك يّتصُف باحلمق واجلهالة والّسفه والّطيش، 
وإفساده  ُملْكه  في  فه  تصرُّ سوَء  الّشاعُر  ويَكشف 

في حكمه، فهو سادٌر في َغّيه ولهوه.
َس  املتلمِّ الّشاعَر  بُن هند  املَِلُك عمرو  أَبَْعَد  ولـّما 
َوَجْدنا  الــّشــام،  إلــى  وَطـــَرَده  العراق  عن  َبعّي  الضُّ
العرُب  وكــاَن  واألنــصــاب،  بالاّلت  يُقسم  املتلّمَس 
أميانهم  مداَر  ويَْجعلونها  اجلاهلّية  في  يُعّظُمونها 
وتقويتها  لتوثيقها  عهوَدهم  بها  ويعقدون  الغليظة 
حانًقا  غاضًبا  س  املتلمِّ نَجُد  ومتتينها..  وتوكيدها 
بني  كـ»الّساقط  فجعله  نسبه  ِمن  َوَضـَع  املَِلَك  ألّن 
ِمن  يَنجو  أْن  له  فأّنى  طــريــًدا،  وصـّيره  احليَّيْن« 
ولذا  ِمن هجوه!  يفلت  أْن  له  وكيف  الّشاعر  لساِن 
يكون، وجنُده  ال  ذلك  أّن  مغلّظة  أمياًنا  يُقسم  فهو 
هجاء  أقذَع  ويهجوه  امللك  على  جاَم غضبه  يَصبُّ 

وأفحشه، فينال ِمن نسبه ِمن جهِة أّمه قائاًل:
َأَطَرْدَتني َحَذَر الِهجاِء وال

ِت واأَلْنصاِب ال َتِئُل واللَّ



العدد الثاني1442هـ-2021م47

َوَرَهْنَتني ِهْنًدا وِعرُضَك في
ُصُحٍف َتلوُح َكَأنَّها ِخَلُل

َشرُّ الُملوِك وَشرُّها َحَسًبا
في الّناِس َمْن َعِلموا وَمْن َجِهلوا

الَغْدُر واآلفاُت ِشيَمُتُه
فاْفَهْم فُعرُقوٌب َلُه َمَثُل

وقد يَتبّرأ الّشاعُر مّما يُنَْسُب إليه، ويَتَنَّصل مّما 
يُرمى به، كما صنع الّنابغة الّذبيانّي ملّا اتُِّهَم بخيانِة 

الّنعماِن بن املُنِْذر َمِلِك احليرة والغدِر به، فقال:

َأتاني َأَبْيَت اللَّْعَن أّنَك ُلْمَتني
وِتْلَك التي َأْهَتمُّ ِمْنها وَأْنَصُب

َحَلْفُت َفَلْم َأْتُرْك ِلَنْفِسَك ِريَبًة
وَلْيَس َوراَء للّاِ للَمْرِء َمْذَهُب

َلِئْن ُكْنَت قْد ُبلِّْغَت َعّني ِخيانة

َلُمْبِلُغَك الواشي َأَغشُّ وَأْكَذُب

والحقه  والّنَصُب  الهمُّ  الزمه  أْن  -بعَد  فالّشاعُر 
العناءُ والّشقاءُ مّما ُرِمَي به- يُقسم باللّه، وليس بعد 
باللّه -عّز وجّل- للمرء مذهٌب وال مطلب،  اليمني 
يَقبل  أْن  وينبغي عليه  يُصّدقه  أْن  املَِلِك  ولذا فعلى 

اعتذاَره.
بالبيِت  يُقسم  ثانيًة  مــّرًة  نفَسه  الّشاعَر  وجنــُد 
العتيِق أّنه بريءٌ مّما نُِسَب إليه وأّنه ما خان امللَك 

وال غدر به ولو بكلمٍة واحدة:

ْحُت َكْعَبَتُه َفل َلَعْمُر الذي َمسَّ

وما ُهريَق على اأَلْنصاِب ِمْن َجَسِد

ما ُقْلُت ِمْن َسيٍِّئ ِمّما ُأِتيَت به

ِإَذْن َفل َرَفَعْت َسْوطي ِإَليَّ َيِدي

تخلو  وال  كثيرة،  للّنعمان  الّنابغة  واعــتــذارّيــاُت 
يتنّصل  كلّها  وفيها  أو ميني،  ِمن قسٍم  منها  واحدةٌ 

الّشاعُر مّما قيل فيه ويُقسم أّنه باٍق على العهِد لْم 
يَُخِن الّنعماَن ولم يغدر به.

وقد يُقسم الّشاعُر أاّل يفعل شيًئا مّما يشينه أو 
يحّط ِمن مروءته ويقلّل ِمن شأنه ومهابته، كشرِب 
اخلمِر أو إتياِن ُدوِر صاحباِت الّرايات، فهذا قيُس 
ابُن عاصم مثاًل يُحّرم على نفسه اخلمَر ألّنها تسلبه 

عقلَه وتورثه الّضعَف وعداوةَ الّصحب، يقول:

َلَعْمُرَك إنَّ الَخْمَر ما ُدْمُت شارًبا
َلَساِلَبٌة َمالي وُمْذِهَبٌة َعْقلي

عاِف ُقواُهُم وتاِرَكتي ِمَن الضِّ

ديِق ِبل َتْبِل وُموِرَثتي َحْرَب الصَّ

فالّشاعُر يُقسم بحياته أاّل يَشرب اخلمر، وكذلك 
الّسهمّي  الكنانّي  صبابَة  بُن  مقيُس  الّشاعُر  يَفعل 
يَُخطُّ  فَأَخَذ  َسِكَر  َذَهَب عقلُه ذاَت مّرة وقد  الذي 
ِمن  أفاق  فلّما  بعيَره،  ويحّدث  الّرمل  في  ببوله 
سكرِته وأُْخِبَر مبا َفَعَل أَْقَسَم باللِّه أْن يُحّرمها على 
نفسه وأاّل يشربها ثانية، وأَلَْزَم نفَسه بعدِم الّرجوع 

إليها حالًفا بلفِظ اجلاللة:

رأيُت الخمَر طّيبًة وفيها
ِخصاٌل ُكلُّها َدَنٌس َذميُم

َفل وللّاِ َأْشرُبها َحياتي

ْهِر ما َطَلَع النُّجوُم طواَل الدَّ
َسَأْتُرُكها وَأْتُرُك ما ِسواها

ِمَن اللَّّذاِت ما َأْرسى َيُسوُم

مجالسِة  عن  يكرب  معد  بن  عفيُف  ويَمتنع 
لعّزِة حسبه ورفعِة نسبه،  الّندامى وشرب اخلمر، 
ِمن  اجملَد  َجَمَع  فقد  أعّزة،  وأخواله  كراٌم  فآباؤه 
طرفيْه أعماًما وأخواالً، فهو أرفُع ِمن مجالِس اللّهو 
يقول  والّشراب،  اللّذاذة  أهِل  وأسمى من مجالسِة 

حالًفا باللّه سبحانه وتعالى:

من الّتراث
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َفل وللّاِ ال ُأْلفى وَشْرًبا
ُأناِزُعُهْم َشراًبا ما َحِييُت

َأبى لي ذاَك آباٌء ِكراٌم
وَأْخواٌل ِبِعزِِّهُم ُرِبيُت

ومن املوضوعات التي شغلِت الّشعراَء وأكثروا من 
القسم فيها؛ طلُب األخِذ بالّثأِر والّتحريض عليه، ألّن 
عدَم أخِذه فيه ِمن الهواِن واملذّلِة الكثير، وال يَسكُت عن 
ثأره ويَنكل عن دمه إاّل كلُّ جباٍن رعديد. فهذا احلارُث 
ابُن ُعَباٍد ِمن بني ُضَبيْعة، الذي اعتزل حرَب ابْنَي وائل 
بكر وتغلب إلى أْن َقتََل املهلهُل الّتغلبيُّ ابنَه بَُجيًْرا شامًتا 
مزدرًيا وهو يقول: »بُْؤ ِبِشْسِع نَْعِل ُكلَيْب«! فقال احلارث 
ًدا عازًما على  ًدا ُمتََوعِّ ُمخاطًبا بني تغلب قوم كليْب ُمهدِّ
الّثأر طالًبا الّدم، ُمْقِسًما بربِّ الِقالص التي تُساق إلى  

ِمًنى هدًيا:
ال َتْحَسبوا َأنَّنا يا َقْوُم ُنْفِلُتُكْم

أو َتْهُربوَن إذا ما َأْعَوَز الَهَرُب
َكّل وَربِّ الِقلِص الّراِقصات ُضًحى

َتْهوي ِبها ِفْتَيٌة ُغرٌّ إذا اْنُتِدُبوا
برّب  يُقسم  عباٍد  بن  احلارث  جند  ثانيًة  ومّرًة 
يُقسم  واإلحرام،  احلّل  وبرّب  مًنى  إلى  الّراقصات 
تغلب  ِمن  سينتقم  أّنه  عنها  رجعَة  ال  مغلّظًة  مييًنا 
شرَّ انتقام، وسيجعل نساءهم تبكي رجالهم القتلى 

حاسراِت الّرؤوس الطماِت اخلدود:
َأَفَبْعَد َمْقَتِلُكم ُبَجيًرا ُعْنَوًة

ا آِخَر األّياِم َتْرُجوَن ُودًّ
 َكلَّ َوَربِّ الرَّاقصاِت إلى ِمًنى

َكلَّ َوَربِّ الِحلِّ واإِلْحراِم
َحّتى ُتِقيُدونا الّنفوَس ِبَقْتِلِه

ْحناِء ُكلَّ َمراِم وَنُروَم في الشَّ
وَتُجول َرّباُت الُخدوِر َحواِسًرا

َيْبِكيَن ُكلَّ ُمغاِوٍر ِضْرغاِم

الّشعراء اجلاهلّيني عندما يَصفون  وكذلك جند 
الكرماء األجواد واألسخياء املنفقني الذين يُكرمون 
والّشّدة  الّضنك  أوقاِت  في  سّيما  وال  الّضيوف، 
فتغدو  الّشمأل  تهّب  عندما  والبرد،  القحط  وأّيام 
الّشعراء  جند  بامللح؛  ت  ُرشَّ كأّنما  بيضاء  األرض 
يُقسمون أمياًنا تؤّكد كرَم هؤالِء األجواد وسخاءهم، 

يقول ُزهيْر:
تالّلِ َقْد َعِلَمْت َسراُة َبني

ُذْبيان عاَم الَحْبِس واأَلْصِر
أْن ِنْعَم ُمْعَترُك الِجياِع إذا

فيُر وساِبُئ الَخْمِر َخبَّ السَّ
ويَقول لبيد بُن ربيعَة العامرّي:

َفل وَأبيَك ما َحيٌّ َكَحّي

ِلجاٍر َحلَّ فيِهْم أْو َعديِم

ْيِف إْذ َطَرَقْت َبليٌل وال للضَّ
ِبَأْفناِن الِعضاِه وبالَهشيِم

ولو ذهبْنا في تتّبِع أْضُرِب القسِم وأدواته وصيِغه 
يستخدمونه  اجلاهلّية  كان شعراءُ  التي  واجملاالت 
األمُر  بنا  لطال  ذلك؛  في  القوَل  وبسْطنا  فيها، 
لتجليِة  طواٍل  صفحاٍت  تسويِد  إلى  مّنا  واحتاج 

الَقَسم واستعماالته ِمن جوانبه جميًعا.
وخالصة القول أّن الّشعراء في العصر اجلاهلّي، 
وهم  معبوداتهم،  ِمن  يُعّظمون  مبا  يُقسمون  كانوا 
يََرْوَن أّن البيت العتيق واحلرم املقّدس ِمن أعظم ما 
يُقسمون به، وهم يفعلون ذلك عندما يكون القسم 
شأٍن  ذي  على  وقائًما  عندهم،  ٍم  ُمَعظَّ على  واقًعا 
كبيٍر في حياتهم. ويبقى القسُم بلفِظ اجلاللِة هو 

األعظُم عندهم جميًعا، يقول أوُس بن َحَجر:

وبالّلِت والُعزَّى وَمن داَن ِديَنها
وبالّلِ إنَّ للّاَ ِمْنُهنَّ َأْكَبر

                                                                  

الَقَسُم في الّشعر الجاهلّي



العدد الثاني1442هـ-2021م49

نبيل احريز *

اهلل  رمحه  العزيز  عبد  بن  ُعَمَر  حفص  أيب  »أخباُر  كتابه  يف  هـ(   ٣60 )ت  يُّ  اآلُجــرِّ َروى 
وسرته«، وابُن اجلَْوزّي )ت 5٩٧  هـ( يف »سرُة ومناقُب عمر بن عبد العزيز اخلليفة الّزاهد«: 

»لّما َدَفَن عمُر بن عبد العزيز سليماَن بن عبد 
امللك وَخرَج ِمن قبْره، َسِمَع لألرض هّدًة أو َرّجة، 
يا  مراكُب اخلالفة  فقيل: هذه  ما هذه؟!  فقال: 
بَْت إليك لتَْركَبها. فقال: ما لي  أمير املؤمنني، ُقرِّ
بَْت إليه  بوا إليَّ بغلتي. َفُقرِّ وها عّني! َقرِّ ولها! نَحُّ
ْرطة يَسير بني  بغلتُه فَرِكَبها، فجاءه صاحُب الشُّ
يديْه باحَلْربة، فقال: تَنَحَّ عّني! ما لي ولك! إّنما 
الّناُس  معه  وسار  فسار  املسلمني.  من  رجٌل  أنا 
إليه  واجتمع  امِلنبَر  َفَصِعَد  املسجَد  دخــَل  حّتى 

الّناس، فقال: 

عن  األمــر  بهذا  ِابْتُليُت  قد  إّنــي  الّناس!  أيُّها 

غة العربّية األردنّي. 
ّ
حرير- َمْجَمع الل

َّ
شر  والت

ّ
*  رئيُس قْسم الن

ّي عيَّة وسياَسة االْحراف الَبرَشِ ْ ياَسة الرشَّ َبنْيَ السِّ

ُخْطَبُة ُعَمَر بِن َعْبِد العزيز
ا َوِلَي الِخالفة  َلمَّ

من الّتراث
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مشورٍة  وال  له  ُطلَْبٍة  وال  فيه  ِمّني  كــان  رأٍي  غير 
ِمن  َخلَْعُت ما في أعناقكم  وإّني قد  من املسلمني، 
َصيَْحًة  الّناُس  فصاح  ألنفسكم.  فاختاروا  بَيْعتي، 

ا َوِلَي الِخالفة ُخْطَبُة ُعَمَر بِن َعْبِد العزيز َلمَّ

1- َحِمَد اللَّه وأثنى عليه، وصّل عل النّبّي صّل اللّه عليه وسلّم، وقال: 

ِمن  وليس  كُلِّ شيء،  َخلَُف  اللِّه  تقوى  فإنَّ  اللّه؛  بِتقوى  أُْوِصيكُْم   -2

تقوى اللِّه عزَّ وَجلَّ َخلَف. 

3- واْعملوا آلخرتكم؛ فإنّه َمن َعِمَل آلخرته كفاُه اللُّه تبارك وتعاىل أْمرَ 

دنياه. 

4- وأَْصلِحوا سرائركم يُْصلِِح اللُّه الكريُم عالنيتكم. 

َّه  َينزِل بكم؛ فإن أْن  الموت، وأْحِسنوا االستعداد قبل  ِذْكر  5- وأْكِثروا 

هاِدُم اللَّّذات. وإنَّ َمن ال يَْذكُرُ ِمن آبائه -فيما بينه وبين آدم عليه 

الّسالم- أبًا حيًّا لَُمْعرٌِق له في الموت. 

6- وإّن هذه األُّمَة لْم تَختلْف في ربّها عزَّ وجّل، وال في نبيّها صّل اللُّه 

عليه وسلّم، وال في كتابها، وإنّما اْختَلَفوا في الّدينار والّدرهم. وإنّي 

واللِّه ال أُْعطي أحًدا باطالً، وال أَْمنَُع أحًدا حقًّا. 

ثّم َرَفَع صوته حّتى أَْسَمَع الّناَس فقال:

7- يا أيُّها النّاس! َمن أطاَع اللَّه فقد َوَجبَْت طاعتُه، وَمن عصا اللّه فال 

فال  اللَّه  فإذا عصيُت  وجّل،  عزَّ  اللَّه  أطعُت  ما  أطيعوني  له.  طاعَة 

طاعَة لي عليكم«. 

ورضيناك؛  املؤمننَي  أميَر  يا  اخترناَك  قد  واحدة: 
قد  األصواَت  رأى  فلّما  والبركة.  باليُْمن  أَْمَرنا  َفِل 

َهَدأَْت وَرِضَي الّناُس به جميًعا:
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ُعــَمــُر هــذه اخلطبة  اّتــخــَذ 
ممارسته  فــي  ــى  ــ أُول وســيــلــًة 
ُسلَْطتَه، فقد ارتبطِت اخلطبُة 
باخلطبة،  والّسلطُة  بالّسلطة 
سواء أكانت الّسلطُة اجتماعّية 
ــة،  ــاســّي ســي أم  ــة  ــّي ــاف ــق ث أم 
الّسّيَد  يَلْزم  مهارةٌ  واخلطابُة 
لسلطته  س  يُؤسِّ فبها  إتقانُها، 
أَِلف  ويؤّثر في جمهوره، حّتى 
انقيادهم  فصار  ذلك  الّناُس 

نفوسهم  في  اخلطابة  الرتــبــاط  سائًغا  للخطيب 
بالّسلطة؛ 

يَقوُل الّشيخ محّمد أبو زهرة في كتابه »اخلطابة 
أصــولُــهــا.  تــاريــخــهــا فــي أزهـــر عــصــورهــا عند 
العرب«: »واخلطابة هي الّدعامة التي قامت عليها 
االنقالبات العظيمة والّثورات الكبيرة التي نقضْت 
الّثورةُ  فهذه  الباطل،  قصور  وهدمْت  الّظلم  بنيان 
احلكومات  اخلطابة...وفي  على  قامْت  الفرنسّية 
الّشورّية يكون اخلطباء هم الغالبني؛ تَْصدع األّمُة 
في  الغلَب  ألّن  لسلطانهم،  وتَخضع  بإشاراتهم 
لهم...وفي  البيان  والّسبَق في حلبة  الكالم  ميدان 

ذلك نشٌر لسلطانهم ورفعة لهم«. 

على  يَّتكئ  األّمــة،  أمــر  إليه  ــَل  أُْوِكـ الــذي  فُعَمُر 
خطبته وسيلًة حلمل الّناس على الّسيْر نحو املبادئ 
العاّمة التي سيُحّددها وفق رؤيته الفكرّية وفلسفته 
انقالًبا  أَْحَدثَِت  التي  والّسلطان  احلْكم  في طبيعة 
هائاًل في تاريخ الّدولة اإلسالمّية كما بَيََّن الدكتور 
االنقالب  »مــالمــُح  كتابه  فــي  خليل  الــّديــن  عماد 
اإلسالمّي في خالفِة عمَر بن عبد العزيز«.                   

)ُمقّوماُت  هي  األساسّيَة  ُخطبته  قضّيَة  وإّن 

مــشــروع اخلــالفــة الــُعــَمــرّي(، 
سلطٍة  ملعالِم  ْس  يُؤسِّ لْم  لكّنه 
ــة زمــنــّيــة  ــة تــقــلــيــدّي ســيــاســّي
املصالح  على  تقوم  تسلّطّية 
واالحــــتــــراف الـــبـــشـــرّي في 
املُلْك  لتثبيت  واإلدارة  احلكم 
لطان وإخضاِع اجلماهير  والسُّ
ــعـــاِرضـــني، على  املُـ وإقـــصـــاء 
ِمن  االعتيادّي  ع  املتوقَّ الّنحو 
ــَن  بَــيَّ كما  بــشــرّيــٍة  سلطٍة  أيِّ 
ساِلٌم القّمودّي في كتابه »سيكولوجّيُة الّسلطة«؛ فلْم 
يتحّدْث عمُر عن سياسته الّذاتّية في احلكم وإدارة 
الّدولة وتقدير مصاحلها بوصفه ُسلطاًنا تقليدّياً، 
اإلسالمّي  للمشروع  األساسّية  الّدعائم  َد  َحــدَّ بل 
ُس لتكويِن الفْرد املُْسِلم واجملتمع املسلم  الذي يُؤسِّ
الّنواميس  ــَق  وف يسير  مــشــروٌع  املسلمة؛  ــة  واألّمـ
اإللهّية ومبادئ الّشريعة اإلسالمّية، مشروٌع تَّتصُل 
خادمًة  وفَقه  الّدولُة  وتكون  بالّسماء،  األرُض  فيه 

للّدين ال العكس.

هة  ُمَوجِّ تفاعلّية  عالقٌة  وفاحتته  الــّنــّص  وبــنَي 
ــن، فهي ليسْت  مــعــيَّ ثــقــافــيٍّ  إطـــاٍر  نــحــَو  لــلــقــراءة 
القارئ  فيظلُّ  أثــر،  ذي  غيِر  شكليٍّ  مدخٍل  مجّرد 
)ت  القيروانّي  رشيق  ابــن  يقول  ُمْستَْحِضَرها، 
الّشعر  محاسن  في  »الــُعــْمــدة  كتابه  في  456هــــ( 
وآدابه«: »...ُحْسن االفتتاح داعيُة االنشراِح ومطّيُة 

الّنجاح«. 

في  عهَده  بها  يَفتتح  -التي  خطبتَه  ُعَمَر  فبْدءُ 
عليه  والّثناء  اللّه  بحْمد  اإلسالمّية-  األّمــة  قيادِة 
اللّه  صلّى  محّمٍد  رسوله  على  والّسالم  والّصالة 

عليه وسلّم:

اخلطابُة مهارٌة َيْلزم الّسّيَد 
س  إتقانُها، فبها يُؤسِّ

لسلطته ويؤّثر يف جمهوره، 
حّتى أَِلف الّناُس ذلك 

فصار انقيادهم للخطيب 
سائًغا الرتباط اخلطابة يف 

نفوسهم بالّسلطة

من الّتراث
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اّتباِع  إلــى  املتلّقنَي  النتباه  ولفٌت  إشــعــاٌر  فيه   -1
كتابه  فاحتَة  بدأ  تعالى  فاللّه  الكرمي؛  القرآن 
الّسماواِت  خلْقه  عن  حديثَه  ــدأ  وب بـاحلمد، 
واألرَض في سورة األنعام بـاحلمد، وآذَن إنزاَل 
أيًضا.  بـاحلمد  الكهف  ســورة  بداية  في  كتابه 
فحمُد )اللّه( الّذاِت اإللهّية األصِل األّول الذي 
كلُّها،  اإلسالمّي  الّتشريع  مبادُئ  عنه  صــدرْت 
اللّه  عن  املبلِّغ  الّنبّي  على  والــّســالُم  والــّصــالةُ 
هما  األّول؛  الّتربوّي  الّسياسّي  والقائِد  شرَعه 
مًعا بنيُة الّنّص األولى األساسّية في خطبة عمر، 
ونقطُة االرتكاز التي استفتَح بها ودارْت حولَها 
لتلّقي ما سيليها  فَهّيأ األفهاَم  كلُّها،  الّنصِّ  بنى 
ِمن أفكار؛ وهو ما يُشعُر املستمع بانسجاِم هذا 
الّنّص مع ما جاء في القرآِن الكرمي، فيُقبل عليه 
كان  وقــد  الّنفس،  مطمئنَّ  استقباله  ويُحِسن 

)اللّه( حاضًرا في البنى الّنّصّيِة الّتاليِة كلِّها. 

مشروعه  في  سيسيُر  بأّنه  أيًْضا  إشعاٌر  وفيه   -2
العظيمني؛  األصلني  بهذين  ُمْهتَِدًيا  الّسياسّي 
فاللّه سبحانه أَنزل كتابه هًدى للّناس، ورسولُه 
طريق  إلى  هاٍد  للعاملني  رحمٌة  الّسالم-  -عليه 

الّرشاد ال جاٍب أمواالً وال سلطاٌن قاهر. 

الّسالم-  الّنبّي -عليه  سّنُة  َجَرْت  البْدء  وبهذا   -3
تقليًدا  ذلــك  بــعــُد، حّتى صــار  ــن  ِم واخلــطــبــاِء 

راسًخا مألوًفا؛ فاْعِتيَد أّن 
افتتاح الكالم بهذه العتبة 
حديٌث  سَيْعقبُه  الّنّصّية 
مــهــّم فـــي أمـــــوِر الــّديــن 
املتلّقوَن  فيُحسُن  والّدنيا، 
عمر  أنَّ  ومبــا  اإلصــغــاء. 
َح  َصرَّ كما  ُمبْتَِدٌع  ال  ُمتَِّبٌع 

إشعاٌر  بهذا  بــْدأه  فــإّن  موقف،  غيْر  في  بذلك 
وسيرة سلِف  والّسّنة  القرآن  يَلْتزُم  َمن  أّوُل  أّنه 
فتُحاُل  واإلدارة،  احلكم  في  الّصاحلني  األّمــة 
َشِهَد  الذي  العهِد  ذلك  إلى  ونفوُسهم  أذهانُهم 
البناَء والّتكويَن والّتمكني، فيكوُن بهذا االفتتاِح 
قد أَْحَسَن املدخَل إلى الّنّص نفســـّياً وعضوّيـاً.    

الّسياسّي  مشروعه  معالم  يَرسم  عمُر  َشَرَع  ثُّم 
ــة  وآلــّي والــّســلــطــة  احلــكــم  طبيعة  فــي  وفلسفته 
األسس  إلى  يَرتّد  ذلك  أّن  املعلوم  ومن  ممارستها، 
بنيُة  فكانْت  الّسلطة،  لصاحب  والفكرّية  الّنفسّية 
فإّن  اللّه؛  بتقوى  »أوصيكم  الّثانيُة:  خطبِته  نصِّ 
تقوى اللّه خلَُف كّل شيء، وليس من تقوى اللّه عزَّ 
وجّل خلَف«، بَدأها بـ)أوصيكم(، رغَم أّنه اخلليفة 
أو  )آُمُركم(  يقول  أْن  ُع  يُتَوقَّ فقد  فيطاع،  يَأمر  َمن 
الكثيُر  يُهّدَد بجْعِل عاليها سافلَها كما  أو  )عليكم( 
بنَي  كبير  فــرٌق  فثّمة  قبلَه،  ــني  األمــوّي الـــوالة  ــن  ِم
ليكوَن  اجملتمع  إخضاِع  على  تقوم  التي  الّسياسِة 
صنيعَة شخٍص ما، والّسياسة التي تقوم على قيادِة 

اجملتمع. 
يُؤمن عمُر أّن سياسَة احلكم اإلسالمّية سياسُة 
وغطرسة،  قهٍر  ال  األّول،  املقام  في  وإرشــاد  دعوٍة 
أجــواِء  إلــى  يُحيُل  »أوصيكم«  اللّفظة  بهذه  وهــو 
البنه  األب  ِمن  تكون  أْن  عليها  يَغِلُب  التي  الوصّية 

رحمًة وِحرًصا. 
رحــيــٌم  داٍع  هــنــا  فاخلليفُة 
حريص، يُحيُل إلى املبدأ الذي 
الّسالم،  عليه  الــّرســوُل  ــلـَـُه  أَصَّ
الّراشدون؛  خلفاؤه  عليه  وسار 
ــا ُدعــــــاةٌ ال ُجـــبـــاة.  ــنـ ــو أّنـ ــ وه
اللّفظَة  هــذه  استعماله  ولعّل 

يُؤمن عمُر أّن سياسَة 
احلكم اإلسالمّية سياسُة 
دعوٍة وإرشاد يف املقام 
األّول، ال قهٍر وغطرسة 

ا َوِلَي الِخالفة ُخْطَبُة ُعَمَر بِن َعْبِد العزيز َلمَّ
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)أوصيكم( فعاًل مضارًعا ال أمًرا يُنبُئ عْن نفسّيِة 
تبدأ  التي  الّسلطة  لطبيعة  رؤيته  في  داعيٍة  حاكٍم 
بالّنْصح والكلمة الّطّيبة وتَستمرُّ في هذا الّنهج ال 
تَحيد عنه إلى طبائع االستبداد. ولطاملا كاَن يَْذُكُر 
ذلك ويُذّكُر والتَه به في خطبه ورسائله ووصاياه، 
وقد َجَمَعها الدكتور حسني عطوان في كتاٍب سّماه 
»ُخطب عمر بن عبد العزيز ورسائله«، وكانت مدار 
بـ»آثار  َوَسَمها  التي  الفايز  مفلح  الدكتور  أطروحة 

عمر بن عبد العزيز األدبّية حتقيق ودراسة«. 

يُذّكُر  الذي  اللَّه  حمده  بعد  الوصّيُة  هذه  تأتي 
بعَده  يُوصي  أْن  فناسب  العظيمة،  بنعمه  املتلّقي 
بْدأه  أّن  يؤّكد  ما  وهو  املُنِْعم،  اللّه  بتقوى  مباشرًة 
باحلمد ليس مجّرَد التزاٍم شكلّي بتقليٍد فّنّي متَّبع. 

داخلّياً  ذاتّياً  مناعٍة  جهاَز  تَُعدُّ  -التي  اللّه  تقوى 
املُتَّقى  شرِع  وفَق  كاّفًة  أحواله  يُراقب  ُمسلٍم  لكلِّ 
سبحانه- هي الوسيلُة النُّجعى في ضبِْط تصّرفات 
اإلنسان مع نفسه وغيره، وللدكتور محّمد البوطّي 
بـ»جتربة  موسوٌم  املهّم  املوضوع  هذا  حول  كتاٌب 
َرِت  الّتربية اإلسالمّية في ميزان البحث«. وطاملا َطوَّ
الّدوُل قدمُيها وحديثُها ِمن وسائِل الّضبط اإلدارّي 
اخلارجّي والّرقابّي ما طّورْت ضماًنا لتحقيق األمن 
العاّم، لكّن  وضبْط حركِة اجملتمع حلماية الّصالح 
الفاسديَن يَخلقوَن ِمن وسائل اإلفساد ما حتار به 

العقول! 

ــُم  ــال ــع ــُة ال ــف ــي ــل ــُر اخل ــم ــع ف
يُـــدرك أْن ال خــالَص  الــّداعــي 
باحلديد والّنار الذي ِمن شأنه 
أن يُخضَع القالَب ال القلَب، بل 
اللَّه  يَّتقي  الذي  اإلنسان  ببناء 

 - ويُراقبُه فيضبط نفَسه ذاتّياً، كيف ال وهو -ال بُدَّ
اللّه  رضي  الفاروق  عمَر  جلّده  نسِبه  بحكايِة  واٍع 
عنه، التي نقلتْها األخباُر وأثبتْت عملّياً جناعَة منهج 
الّتربية اإلسالمّية في بناء اإلنسان املّتقي الّضابِط 
وغابِت  الــكــامــيــرات!(  )تعّطلِت  لــو  حّتى  سلوَكه 
ملـّـا كــان  يتعّسُس   ــه  أنَّ ــة؛ ومــؤّداهــا  الّرقابة اإلدارّيـ
تَأمر  أُّماً  الفجر  ُقَبيَْل  َسِمَع  املدينة  اللّيل ُطرق  في 
ابنتَها -التي نشأت في اجملتمع اإلسالمّي األّول- 
ها متذرِّعًة  أمُّ باملاء فأبَْت، فأحّلْت  اللنّب  تَخلط  أْن 
ِت الفتاةُ بـ)يا أّمتاه! واللّه  أّن اخلليفة ال يراها َفَردَّ
ــال،  مــا كــنــُت أِلُطــيــعــه فــي املَ
وأعصَيه في اخلال، وإذا كان 
ُعمُر ال يرانا فإّن اللّه يرانا(، 
ــن اخلــّطــاب  ــن اب ــان ِم فما ك
بها،  ابنه عاصًما  َج  َزوَّ أْن  إاّل 
تزّوَجها  التي  ليلى  فأجنبا 
عبُد العزيز بُن مرواَن فأجنبا 

تزكية الّنفِس وتعاهدها 
باملراقبة الّذاتّية والّتقومي 

واإلصالح، ِمن أهّم األمور التي 
تسهم يف إعداد اإلنسان املسلم

من الّتراث
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عمَر بن عبد العزيز رحمهم اللّه.  

وبعَد وصّيته بتقوى اللّه في الّدنيا املرحلِة األولى 
الّثالثة  الّنّصّية  البنيُة  جــاءِت  اإلنساِن،  حياِة  ِمن 
»واعملوا  فقال:  إليها،  املَـــُؤوِل  ــرِة  اآلِخـ للمرحلة 
تبارك  اللّه  كفاه  آلخرته  عمَل  من  فإّنه  آلخرتكم؛ 
املباشر  األمر  بصيغة  ُمبْتَِدئَها  ُدنياه«،  أمَر  وتعالى 
معرفٍة  مجّرَد  باآلخرة  اإلميــاُن  فليس  )اعملوا(، 
قلبّية بل عمٌل جاّد. وألّنه يعلم أّن ما تَْحَبُل به الّدنيا 
لآخرِة؛ طمأن  العمِل  يَشغل عن  وآماٍل  مكارهَ  من 
بحتمّيِة كفالة )اللّه( كلَّ ذلك.                                        

الّذاتّية  باملراقبة  وتعاهدها  الّنفِس  تزكيَة  وإّن 
أهّم  ِمن  واإلصــالح،  والّتقومي 
إعداد  في  تسهم  التي  األمــور 
صالح  وإّن  املسلم،  اإلنــســان 
إلصالح  إلهّي  شرٌط  الّنفوس 
ال  اهلل  فـ}إّن  املَعيش،  الواقع 
وا  ُيغرِّ حّتى  بقوم  ما   ُ ُيغرِّ
أفلح  و}قد  بأنفسهم{،  ما 
مــن زّكــاهــا وقــد خــاب من 
دّساها{، ولذا أَرشد عمُر إلى 

الّرابعة:  الّنّصّية  البنية  في  فقال  املهّم  األمِر  هذا 
»وأصِلحوا سرائركم يُصلح اللُّه الكرمي عالنيتكم«، 
مبتدًئا بـ)أصلحوا( شرًطا إْن حتّقَق حتّقَق وعُد اللّه 
يأملُه  ما  هو  العالنية  وإصــالُح  بإصالح عالنيتنا، 
متلّقو خطابه، وهنا أيًضا يرّد األمَر إلى )اللّه( الذي 
افتَتح خطابَه بحمِده فهو اخليُط الذي يَنتظم بنى 

الّنّص كلَّها.

ومن املعلوم أّن فقدان احلياة مبا فيها من ملّذاٍت 
وما يَعقُب ذلك حتَت الّتراب، ِمن أكثر اخملاوف التي 
يُسهم في  به  فالّتذكيُر  البشرّية،  الّنفس  لها  تَجزُع 

مات وظلم الغير،  ضبط سلوكها فتمتنع عن احملرَّ
ولذا جعَل عمر بنيَة خطبِته اخلامسَة: »وأكِثروا 
يَنِزَل  أْن  قبَل  االستعداَد  وأْحِسنُوا  املــوت،  ِذْكــَر 

بكم؛ فإنَُّه هادُم اللّّذات«.  
اإلصــالحــّي  مشروعه  معالَم  عمَر  وبــإبــانــة 
القائم على »الّسياسة الّشرعّية« التي تبدأ بتربية 
اإلنسان إميانّياً، خطوًة أولى في إصالح اجملتمع 
أّن  يُلحُظ  والــّدولــة في شّتى اجملــاالت،  ــة  واألّم
كلّها  اإلنسان  حياة  مراحَل  هذا شمَل  مشروعه 
اللّه«،  بتقوى  )»أوصيكم  نفسه  باإلنسان  ابتداًء 
و»أصلحوا سرائركم«(، ثّم أموِره الّدنيوّية »كفاه 
مجتمِعه  ثّم  دنياه«،  أمر  اللّه 
الكرمي  الــلّــه  »يصلح  ــًة  عــاّم
مبرحلة  مــروًرا  عالنيتكم«، 
»وأحسنوا  ــوت(  )املـ الــبــرزخ 
ينزل  أن  قــبــل  االســتــعــداد 
ــوالً إلـــى آخــرتــه  ــكــم«، وصــ ب

»وأصلحوا آخرتكم«. 

في  اإلسالمّية  فاحلكومُة 
ها توفير احتياجات مواطنيها  نظر عمر ليس همُّ
فقط،  واملسكن  والــّدواء  والّشراب  الّطعام  من 
األمـــراُض  فتكثَر  الــّروحــّيــة،  اجلــوانــَب  ُمهملًة 
واالنتحار  ــم  واجلــرائ واالجتماعّية  الّنفسّية 
واخملّدرات والّتشّرد والّشذوذ...إلخ؛ األمر الذي 
يُؤّسس النهياٍر شامل في الّدين والّدنيا والّدولة 
روًحا  باإلنسان  تهتّم  التي  هي  بل  واحلــضــارة، 
ولشيخ  اخلير.  نحَو  لتقوده  ودنيا،  ديًنا  وبدًنا، 
املوضوع  هــذا  حــول  كتاٌب  تيمّية  ــِن  اب ــالم  اإلس
الّراعي  الّشرعّية في إصالح  »الّسياسة  عنوانُه 

والّرعّية«.   

فقدان احلياة مبا فيها من 
ملّذاٍت وما َيعقُب ذلك حتَت 

الّتراب، ِمن أكرث اخملاوف 
التي َتجزُع لها الّنفس 

البشريّة، فالّتذكرُي به يُسهم 
يف ضبط سلوكها

ا َوِلَي الِخالفة ُخْطَبُة ُعَمَر بِن َعْبِد العزيز َلمَّ
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إلى  األذهان  رّد  قد  يكون  الّسابق،  عمَر  وبطرح 
إلى  يَتوق  الذي  الّسؤال  ولعّل  األّول.  عهد اإلسالم 
إجابته املتلّقون: ما موقُف عمَر من الّتغّيرات التي 
ابتُِدعْت بعُد؟! فجاءت بنيُة اخلطبة الّسادسُة ُمنِْبئًَة 
األّمــة  هــذه  »وإّن  األذهـــان:  يَشغل  ِلما  فطنته  عن 
نبّيها صلّى  في  وال  وجــّل،  عّز  رّبها  في  تختلف  لْم 
وإّنما اختلفوا في  اللُّه عليه وسلّم، وال في كتابها، 
الّدينار والّدرهم. وإّني واللّه ال أُعطي أحًدا باطاًل، 

وال أَمنع أحًدا حّقاً«؛ 
فثّمَة حتاوٌر خفّي نشٌط بينه وبني جمهوره الذين 
عوا الّسلطان الّسابق الّناهَج نْهج احلْكم األموّي  َودَّ

البشرّي«،  »سياسة االحتراف 
ــّواقــة  ونـــفـــوُس كــثــيــر مــنــهــم ت
اجلديد،  العمرّي  العهد  إلــى 
فاملوقُف اآلن موقٌف سياسّي، 
الّسياسة  إليه  ترنو  ما  وأهــمُّ 
ــر  ــنُي املــســيــر واملــصــي حتـــسـ
عمَر  يَعرفون  فهم  اإلنسانّي، 
تُمّثل  الــتــي  احلسنة  ســيــرتـَـه 
الــّراشــدّي  اإلســالمــّي  الفكَر 

الّناقَم على امللْك العضود، فجاء خطابه ُمصيًبا ما 
يَشغل أذهانهم؛ فتحّدث عن الفكرة التي يُؤمن بها 
)إقامة شرع  ال عن شخصه حاكًما سلطاًنا، وهي 
اللّه( وفق ما أراد اللُّه ال األهواء البشرّية ومصلحة 

الّسلطة الّزمنّية. 

وقد تَضّمنْت هذه البنيُة أّول ظهور لعمر حاكًما 
أحــًدا  أُعــطــي  ــِه ال  والــلّ ــي  »وإّنـ ُسلطاًنا صــراحــًة: 
باطاًل، وال أمنع أحًدا حّقاً«، بعد بيانه األسَس التي 
سَيصدر عنها في حكمه )االلتزام بشرع اللّه وسّنة 
نبّيه، والّتقوى، وحسن الّنّية، وابتغاء ثواب اآلخرة(، 

فبُروز ذاته هنا حتديًدا يُنبئ بوضوٍح أّنه يرى نفسه 
وأّن سلطته  محكوًما معهم ال حاكًما عليهم فقط، 

ليست مطلقة بل تابعة لشرع اللّه. 

كان هذا الّظهور، ألّن األمر املُعالَج في هذه البنية 
يتعلّق باملال قواِم احلياة أهمِّ أدوات الّسلطة، وقد 
الفساد  مظاهر  أكثر  من  )املزاجّي!(  اإلنفاق  كان 
التي ُوِسَم بها والةٌ سابقون، لذا كانت الّصَرامة هنا، 
احلّق  وفق  ستكون  اإلنفاق  في  سياسته  أّن  ًرا  مقرِّ
في  الّتحّوالت  كبرى  من  هذا  كان  وقد  والباطل، 
ذلك  وتفصيُل  عهده،  في  اإلسالمّية  الّدولة  تاريخ 
للخليفة  واملالّية  االقتصادّية  »الّسياسة  كتاب  في 
العزيز«  الّراشد عمر بن عبد 

لبشير عابدين.     
ــاداة  ــن ــم خــطــابــه مب ــخــت ويَ
انتباههم  ليلفت  ــاس(،  ــّنـ )الـ
الستقبال  أذهــانــهــم  ويــهــّيــئ 
استراتيجّياً  حتّوالً  ميّثل  كالم 
فــي ســيــاســة الـــّدولـــة، رافــًعــا 
عن  ليعلن  أكــثــر،  هنا  صــوتــه 
تصحيِح مسار عالقة احلاكم 
اللَّه  أطــاَع  َمن  الّناس!  أيُّها  »يا  فيقول:  باحملكوم، 
له.  اللّه فال طاعَة  َوَجَبْت طاعتُه، وَمن عصا  فقد 
أطيعوني ما أطعُت اللَّه عّز وجّل، فإذا عصيُت اللَّه 

فال طاعة لي عليكم«. 

التزامه  هو  احلاكم  اّتباع  في  املعتبر  فاألصُل 
للّناس  )احلــاكــُم(  عمُر  أظهر  وقد  فقط،  بالّشرع 
أنه )محكوٌم( هو  أيًضا  البنية  احملكومني في هذه 
اآلخر، وذلك في قوله »أطيعوني ما أطعت اللّه...« 
تكريًسا للمبدأ الّشرعّي األساسّي الذي ميّثل نقطة 
احلاكمّية  مبدأ  العمرّي؛  اخلطاب  في  االرتــكــاز 

خطبة عمر قد اشتملت
 على سبع بنياٍت نّصّية 
متسلسلة منطقّيًا 

ومرتابطة عضويًّا، وهي 
منسجمة مع مبادئ 

الّتشريع اإلسالمّي

من الّتراث
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وتعالى،  تــبــارك  لــلّــه  املطلقة 
املُلتِزمني  أّوُل  هو  نفُسه  وعمُر 

به. 
و)اللُّه( الذي بدأ به في بنية 
نّصه األولى ها هو يختم به في 
بنية نّصه األخيرة، وبذا تَظهُر 
ربط  في  الّنّص  خامتة  أهّمّيُة 
بدأ  الــذي  اخلطاب  اخلطاب؛ 
بـ)اللّه( ها هو يعود إليه ليكوَن 
وهو  بــاألذهــان،  يَْعلق  ما  آخــَر 

أصُل األصول كلِّها، منه املبتدأ وإليه املعاد، فكأّنه 
وإليه  اللّه  من  تنطلق  كدائرة  خطابه  جعل  بذلك 

تعود.

وهكذا، فإّن خطبة عمر قد اشتملت على سبع 
بنياٍت نّصّية متسلسلة منطقّياً ومترابطة عضوّياً، 
اإلســالمــّي  الّتشريع  مــبــادئ  مــع  منسجمة  وهــي 
توّليه  قبل  العملّية  من سيرته  ُعِرَف عن عمر  وما 
اخلالفَة وبعده. ويُمكن تشبيه بنياِت نّصه بحّبات 
الِعقد التي ينتظمها خيط واحد، كأّنها جسد واحد 
متماسك بالعالقات الّرابطة بني هذه البنى بعِضها 
بسابقها،  والحــقــهــا  بالحقها،  سابِقها  ببعض؛ 

وأوالها بأخراها، وأخراها بأوالها. 

للّناس  يُبّين  أْن  أيًضا  أراد  َقّدمه  ولعّل عمَر مبا 
بذكره  يَحكمهم،  الذي  اخلليفة  صورة  لهم  ويرسم 
الّصفاِت التي ينبغي أن يكون عليها اخلليفُة املسلم 
املنصب،  بهذا  الئًقا  ليكون  القائد  الّداعي  احلاكم 
م اللَّه  وِلَيصُدر عنها في سياسته رعّيتَه، فهو: املَُعظِّ
ورسولَه، الّتقّي، الّساعي نحو ثواب اآلخرة، الّنقّي 
الّنفس  هوى  من  املتجّرُد  باملوت،  املّتِعظ  الّسريرة، 

بالتزامه  ــة  األرضــّي والعصبّيات 
شرَع اللّه على نفسه أّوالً. 

وقد أصاب حاكُم الّروم في ذلك 
بـ»الّرجل  عمَر  َوْسِمِه  في  الّزمان 
الّصالح« حني بَلََغه نعيُه رحمه اللّه 
كما جاء في كتاِب ابِن عبد احلكم 
)ت 214هـ( املوسوم بـ»سيرة عمر 
بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام 

مالك بن أنس وأصحابه«.   

وبناًء على ما سبق: إّن مصادَر الّسلطة العمرّية 
املعرفُة  هــي:  ثــالثــٌة،  اخلطبة  فــي  عــوجلــْت  التي 
)سلطان  ــقــّوةُ  وال احُلــّجــة(،  )سلطان  اإلســالمــّيــُة 
الّنظرّية  تكون  وبــهــذا  )الــّثــروة(.  ــاُل  واملـ القهر(، 
الّسياسّية العمرّية التي تضّمنتْها خطبته الّسابقة، 
ــســُة لــقــيــام اجملتمع  قــد اكــتــمــلــْت أركــانــهــا املــؤسِّ
حاكمة  ُسلطَة  فال  وتطويره،  وإصالحه  اإلسالمّي 
معّينة  فكرّية  فلسفٍة  من  نابعة  نظرّيٌة  ولها  إاّل 

لتستمدَّ شرعّيَة وجودها واستمرارها.

 يقول املاوردّي )ت 450هـ( في كتابه »أدب الّدنيا 
والّدين«: »اعلْم أّن ما به تصلح الّدنيا حّتى تصيَر 
أحوالُها منتظمة، وأموُرها ملتئمة، سّتُة أشياَء هي 
وسلطاٌن  متََّبع،  ديٌن  وهي:  تفّرعت،  وإْن  قواعُدها 
قاهر، وعدٌل شامل، وأمٌن عاّم، وِخْصٌب داّر، وأمٌل 
الّستَة اخلطاُب العمريُّ  فسيح«. وقْد اشتمَل هذه 

الّسابق، كما تقّدم بيانُه.  

مصادر الّسلطة العمريّة 
التي عوجلْت يف اخلطبة 

ثالثٌة، هي: املعرفُة 
اإلسالمّيُة )سلطان 

احُلّجة(، والقّوُة )سلطان 
القهر(، واملاُل )الّثروة(.

ا َوِلَي الِخالفة ُخْطَبُة ُعَمَر بِن َعْبِد العزيز َلمَّ



قضايا
 مسؤولّية الكلمة وآثارها
عبد الجليل الّزّق

جامعاتنا واالنهزام الحضارّي!
عالء الّدين القريوتي

تأّمالت حول األدب في المجتمع
محّمد شاهين
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أو  ــًة  ــ ــوب ــ ــت ــ ــك لـــلـــكـــلـــمـــِة -مــ
ــة  ــة- آثــــــــاٌر نــفــســّي ــوقـ ــطـ ــنـ مـ
ــة وتــــربــــوّيــــة،  ــ ــّي ــ ــاع ــ ــت ــ واج
ــُد  ــعــب فــمــفــعــوهُلــا خـــطـــر! وال
مسؤول عّا قاله لسانه وَخّطه 
ــورة  ــال تــعــاىل يف س بــنــانــه، قـ
َيلفُظ  )1٨(:{مــــا  اآليـــة  ق- 
رقيٌب  لــديــه  إاّلّ  قــول  ِمــن 
عتيد}، لذا جيب عىل املرء أن 
يرّوى كثًرا قبَل أن ينطق أو 
أو  نفَسه  يــّر  كيا  يكتب، 

غَره؛

نظيف  أسلوٍب  على  أتباعه  تربية  على  اإلسالم  حرص  ولهذا 
من القول، قال تعالى: }يا أّيا الذين آمنوا اّتقوا اهلل وقولوا قوالً 
اهلل  يطع  ومن  ذنوبكم  لكم  ويغفر  أعالكم  لكم  يصلح  سديًدا، 
اآليتني:  األحــزاب-  سورة  في  عظيًا{  فــوًزا  فــاز  فقد  ورسوله 

)70- 71(. وقال الّشاعر: 

وِزِن الكلَم إذا نطْقَت فإّنما 
ُيبدي عيوَب ذوي العقوِل المنطُق

ُعِرَفْت حقيقته، قال  تكلَّم  فاإلنساُن مخبوءٌ حتَت لسانه، فإذا 
حلن  في  »ولتعرفّنهم   :)30( اآليــة  من  محّمد-  ســورة  في  تعالى 
القول«، وقدمًيا قالوا: »ُربَّ كلمٍة قالْت لصاحِبها: دعني« أْي: ال 

تتلّفْظ بي، فإّنك إن فعلَت أهلكتُك وكشفت حقيقتك.
البشرّية،  الّنفس  في  األثر  بعيدةُ  املكتوبة  أو  املنطوقة  والكلمة 
فقد تَهديها إلى الّرشد أو تنحرف بها عن اجلاّدة، وفي اّتجاهات 
ولذا  االعوجاج؛  أو  االستقامة  إلى  تدفُعه  قد  البشرّي  الّسلوك 
يُوّجُهنا القرآُن الكرمي إلى االهتمام بانتقاء الكلمة ضارًبا األمثاَل 
تّتصف  حينما  احلميدة  الطّيبة  آثارها  الناُس  ليعرَف  حة  املوضِّ
باخلير والّصدق واملسؤولّية، ويدركوا نتائجها املدّمرة إذا جانبها 

ا.
ً

انية، سابق
ّ
عليم- عّمان الث

ّ
ربية والت

ّ
* مدير الت

قضايا
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قال  اخلديعة؛  وظلّلتْها  الكذب  وغلّفها  الّتوفيق 
تعالى في سورة إبراهيم- اآليات )24- 26(: }أملْ 
تَر كيف رضب اهلل مثًا كلمة طّيبة كشجرة 
تؤيت  ــاء،  ــّس ال يف  وفــرعــهــا  ثــابــت  أصــُلــهــا  طّيبة 
األمثال  بإذن رهّبا ويرب اهلل  أكَلها كلَّ حني 
خبيثة  كلمة  ومثل  يتذّكرون،  لعلهم  للنّاس 
هلا  ما  األرض  فوق  من  اجُتّثْت  خبيثة  كشجرة 

من قرار{. 

تتمايز  األشــيــاء  كــانــِت  ولـّما 
لنا مثل  الــلّــه  بــأضــدادهــا، ذكــر 
الكلمة  مقابل  اخلبيثة  الكلمة 
ُعِرَف  ما  الّظلمُة  فلوال  الّطّيبة، 
فــضــل الـــّنـــور، ولـــوال الــقــبــح ما 
َد  تعوُّ ألّن  اجلمال،  روعة  ظهرْت 
ــَة اجلــمــال وحــده  ــ ــان رؤي ــس اإلن

كان  مهما  قيمته  ويُفقده  نظره  في  باهًتا  يجعله 
جلياًل.

في  تتفّرع  الّطّيبة  الّشجرة  جــذور  كانْت  ولئن 
جوف األرض فإّن الكلمة الّطّيبة تتفّرع في شغاف 
أمًنا  مكانَها  تخلّف  سويداءها؛  وتالمس  القلوب 
الّنفس  سماء  إلى  فروُعها  تصعد  بينما  وسالًما، 
الوجدان  مرآة  وإلى  فتجلوها، 
َمــن  عــلــى  وتــنــشــر  فتصقلها، 

حولها ظالل اإلميان الّندّية.

الكلمة الّطّيبة لبنة أساسّية 
اإلنسانّية،  الّسعادة  صرح  في 
تخرج  وسامعها،  قائلها  تسعد 
ــى،  ــزّك مــن الــقــلــب الــّســلــيــم امل
املنّقى،  الــلّــســان  بها  وينطق 

الكلمة الّطّيبة لبنة 
أساسّية يف صرح الّسعادة 
اإلنسانّية، تسعد قائلها 

وسامعها، تخرج من القلب 
الّسليم املزّكى

قضايا
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لتستقّر في القلب، كما أّنها تسعد الّناَس مبا تخلقه 
بأريجها  وتنعشهم  ــوّدة  وامل باأللفة  يفيض  جوٍّ  من 

الفّواح. 

الّطّيب واإلحساس  للّشعور  إّنها ترجمة صادقة 
ــّذة  ول احلــيــاة  دفء  حــروفــهــا  بــني  حتمل  الّنبيل، 
العطاء وسعادة الّتواصل الّرفيع بني اإلنسان وأخيه 
اإلنسان؛ فهي روح وريحان، نتائجها مفيدة، وغايتها 
بّناءة، ومنفعتها واضحة، فكم من كلمة طّيبة قّربت 
املتخاصمني،  بني  ما  وأصلحت  املتباعدين،  بني 
عّزاً  صاحبها  فأورثت  املتدابرين،  شمل  وجمعت 

وحمًدا بني الّناس ال مّيحي على مّر األّيام!

واإلصالح،  والعطاء  للخير  مصدر  الّطّيبة  الكلمة 
فتسلّيه،  واحملــزون  فتهديه،  الّضاّل  نفس  في  تقع 
فيها  فتصلحه..  والفاسد  فتطمئنه،  واخلــائــف 
عطاء املدد الذي ال يعرف احلّد وال العدد، وتفتح 
أبواب اخلير، وتغلق أبواب الّشّر، وحتّول العدّو إلى 
}ادفع  تعالى:  قال  الّشيطان،  كيد  ومتنع  صديق، 
عداوة  وبينه  بينك  الــذي  فــإذا  أحسن  هي  بالتي 
كأّنه ويّل محيم{ )سورة فّصلت- من اآلية 34(.

في  تعالى  قــال  بــاآلبــاء،  األبناء  مــوّدة  تكون  وبها   
سورة اإلسراء- من اآلية )23(: }فا تقل هلا أفٍّ 
تنهرمها وقل هلا قوالً كريًا{. وحّتى مع  وال 
األعداء، أمر اللّه بها فقال ملوسى وهارون عليهما 
له  فقوال  طغى،  إّنه  فرعون  إىل  }اذهبا  الّسالم: 
طه:  )سورة  خيشى{  أو  يتذّكر  لعّله  لّينًا  قــوالً 

اآليتان: 43- 44(. 

الكرمي  القرآن  جانب  إلى  الّسّنة  تضافرت  وقد 
في توضيح مسؤولّية املرء الكبيرة جتاه الكلمة التي 
إْن  ومستقبله،  حاضره  على  آثارها  مبيِّنًة  يقولها 
خيًرا فخير، وإن شّراً فشّر. وتتعاظم هذه املسؤولّية 
حينما يكون املرء في مكان الّتوجيه والقدوة، فعن 
أبي عبد الّرحمن بالل بن احلارث املزنّي رضي اللّه 
اللّه عليه وسلّم- قال:  اللّه -صلّى  أّن رسول  عنه، 
»إّن الّرجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان اللّه تعالى ما 
كان يظّن أن تبلغ ما بلغت، يكتب اللّه عّز وجّل له بها 
بالكلمة  ليتكلّم  الّرجل  وإّن  يلقاه.  يوم  إلى  رضوانه 
من سخط اللّه تعالى ما كان يظّن أن تبلغ ما بلغت، 
يلقاه«  يوم  إلى  سخطه  بها  عليه  تعالى  اللّه  يكتب 

رواه اإلمام مالك في »املوّطأ«.
بالكلمة  البخل  لكّن  شنيع،  باملال  البخل  إّن  نعم، 
الّطّيبة أشنع وأخطر! وكيف يجود باملال من يبخل 
بالكلمة الّطّيبة، وكيف ينال رضوان اللّه تعالى َمن 
أمّس  اليوم في  بالّنصيحة! ونحن  أّمته  يضّن على 
احلاجة إلى كرم الكلمة الّطّيبة التي تبني الّنفوس 
أو وجل من  بال خوف  تقال  التي  الكلمة  والعقول، 
أحد. ما أحوجنا إلى الّسخاء بالكلمة الّطّيبة نفتح 
بها مغاليق اخلير ونغلق بها أبواب الّشّر! ما أحوجنا 
إلى األسخياء بقول املعروف الذي جعله اللّه أفضل 
ومغفرة  معروف  }قــول  أًذى:  يتبعها  صدقة  من 
حليم{  غنّي  واهلل  أًذى  يتبعها  صدقة  من  خر 

)سورة البقرة- اآلية 263(.
الّطّيبة  الكلمة  إلى  ــام  األّي هذه  في  أحوجنا  ما 
العنف والقسوة!  الهادفة في عالم طغت عليه لغة 

البخل باملال شنيع، لكّن البخل بالكلمة الّطّيبة أشنع وأخطر! وكيف 
يجود باملال من يبخل بالكلمة الّطّيبة!

 مسؤولّية الكلمة وآثارها
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الّطّيبة؛  الكلمة  لعّشاق  منازُل  اجِلنان  ففي 
قال صلّى اللّه عليه وسلّم كما في »صحيح 
يُــرى  ــا  ــة غــرًف الــّتــرغــيــب«: »إّن فــي اجلــّن
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. 
فقال أبو مالك األشعرّي: ملن هي يا رسول 
اللّه؟ قال صلّى اللّه عليه وسلّم: ملَن أطاب 

والّناس  قائًما  وبات  الّطعام  وأطعم  الكالم 
نيام«. 

وقال عليه الّصالة والّسالم فيما رواه عبد اللّه 
بن عمرو بن العاص: »ما أهدى املرء املسلم ألخيه 
هدّية أفضل من كلمِة حكمٍة يزيده اللّه بها هًدى أو 
يرّده بها عن رًدى« )رواه البيهقّي في شعب اإلميان(.
وذخيرة  اإلصــالح  عــّدة  الّطّيبة  الكلمة  وتبقى 
يهدي  الّطريق  على  ونــوًرا  الّنجاح  وطريق  الفالح 
اخلبيثة  الكلمة  أّمــا  احلياة.  دروب  في  الّسائرين 
املتكاتف،  اجملتمع  طريق  في  تتفّجر  ألغام  فهي 
تفّتت وحدته وتقتلع جذور األخّوة التي تثّبت احملّبة 
بني أبنائه، وتنشر مكانها بذور البغضاء واألحقاد، 
فيعّم الفساد في اجملتمع وتتداعى مقّوماته فيصبح 

هباًء منثوًرا تذروه الّرياح.
طّيًبا  كالًما  إاّل  نكتب  أو  ننطق  فال  اللّه،  فلْنّتق 
به  ونــصــون  ومــعــادهــم،  معاشهم  فــي  العباد  ينفع 
أنفسنا ومجتمعنا من الفساد والفتنة والفرقة التي 

فيها العذاب والهالك.
وعلى أهل الكالم وحملة األقالم ورجال األعمال 
يعلموا  أن  سّيئة  وسنًنا  حسنًة  سنًنا  يَسّنون  مّمن 
أّنهم شركاء في األجر حني اإلحسان، وشركاء في 
اللّه  القيامة، وصدق  يوم  إلى  الوزر حني اإلســاءة، 
القائل في سورة اإلسراء- من اآلية )53(:  }وقل 

التي هي أحسن{.  يقولوا  لعبادي 

وأختم بحكايِة اخلليفة العّباسّي املهدّي مع اإلمام 
ٌب  مــؤدِّ املهدّي  عند  كان  أّنــه  ُرِوَي  فقد  الكسائّي، 
يستاك  وهو  يوًما  املهدّي  فدعاه  الّرشيد،  ــؤّدب  يُ
)استك(  قال:  واك؟  السِّ ِمن  األمــُر  كيف  له:  فقال 
إليه  وإّنــا  للّه  إّنــا  املهدّي:  فقال  املؤمنني.  أمير  يا 
راجعون! ثّم قال: الْتِمسوا لنا َمن هو أفهُم من هذا. 
فقالوا: رجٌل يقال له علّي بن حمزة الكسائّي، ِمن 
أهل الكوفة، َقِدَم من البادية قريًبا، فكتب بإحضاره 
بن  علّي  يا  قــال:  عليه  دخــل  فساعَة  الكوفة،  من 
حمزة ! قال: لّبيك يا أمير املؤمنني. قال: كيف تأمر 
قال:  املؤمنني.  أمير  يا  )ُســْك(  قال:  الّسواك؟  من 

أحسنت وأصبت. وأََمَر له بعشرة آالف درهم. 
أمٍر  فعُل  »استك«  أّن  رغم  املهديُّ  استرجع  فِلَم 
-بالعرف  الكلمة  هذه  ألّن  العربّية؟!  قواعد  وفق 
االجتماعّي الّسائد في ذلك العصر- تُحيل إلى ما 
أن  الّصغير  لولده  يريد  ال  واملهدّي  ذكره،  يُْستقبح 

تألف أذنُه ألفاًظا تخدش احلياء. 
الكلمة  انتقاء  فــي  الــّتــربــوّي  الــوعــي  إلــى  انــظــْر 

املناسبة!  
 

قضايا
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جامعاتنا
واالنهزام الحضارّي!

عالء الّدين القريوتّي *

*  أستاذ األدب القديم- جامعة الّزيتونة األردنّية.

لـُِحَمة  َلقاح  تصنيِع  يف  األردنــّيــة  جامعاتنا  دور  عن  أتكّلم  لن   
العاملّية  الّتصنيفات  وفــق  ترتيبها  عــن  أحتـــّدث  ولــن  )كــورونــا(، 
للجامعات، ولن ُأمحِّل جامعاتنا فوق ما حتتمل، ولكنّني سأحتّدث 
التي  املكانة  عن  جامعة-  غر  يف  وتدرييس  ختّصيص  منطلق  -من 
وهذه  بالعربّية،  النّاطقة  جامعاتنا  يف  العربّية  الّلغة  هبا  حتظى 
سأتوّقف  التي  اإلشكالّيات  ُأوىل  هي  بالعربّية«  »النّاطقة  العبارُة 

عندها.

إّن جهود َمْجَمِع اللّغة العربّية األردنّي -في تعريب 
الّتعليم- معروفة مشهورة مشكورة منذ عقود عّدة، 
واجملـاّلت،  والبحوث  الكتب  حبيسة  ظلّت  ولكّنها 
وما زالت جامعاتنا تدّرس الّتخّصصات الّتطبيقّية 
ويتكلّفون  يعانون  طلبتنا  زال  ومــا  العربّية!  بغير 
وهل  الّدراسة،  مشّقة  إلى  إضافًة  الّترجمة  مشّقة 
تَُدرُِّس اجلامعات املتحّضرة غرًبا وشرًقا إاّل بلسان 

أبنائها؟!
وثّمة ظاهرة عاّمة ال بّد من الوقوف عليها، هي 
أّنك ترى بجانِب اسِم كلِّ َمْعلٍَم في اجلامعة ترجمتَه 
إلى اللّغة اإلجنليزّية، وهو أمٌر ال يحتاجه الّطالُب 
فهو  العربّية  بغير  الّناطق  الّطالُب  وأّمــا  العربّي! 
أحوج ما يكون إلى قراءِة اللّغة العربّية والّتأّمِل في 
ذلك كذلك، فال  كان  فإذا  األّخــاذ!  جمال حروفها 
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جامعاتنا
واالنهزام الحضارّي!

معنى لهذه الّترجمة إاّل كونها تنبئ بالّتبعّية لآخر. 

كاّفة،  الّتخّصصات  في  األساتذة  زمالئي  أّمــا 
جامعٍة  في  َدَرَس  َمن  والّتطبيقّية، سواء  اإلنسانّية 
عند  املــألــوف  فمن  بغيرها،  أم  بالعربّية  ناطقٍة 
اإلجنليزّية  باملصطلحات  يتحّدث  أن  منهم  كثيٍر 
فيترجم  علينا  يتعّطف  أن  ينسى  وال  الفرنسّية  أو 
منه  َمن طلب  أدري  ولست  العربّية!  إلى  املصطلح 
بداية أن يحّدثنا بغير لغتنا! واألمرُّ من ذلك الشائُع 
املألوُف عند عجزه عن الّترجمة إلى العربّية فيقول 
مبتسًما مفتخًرا: )ال أعرف املعنى بالعربي(!، رغم 
عرب  كلّهم  وأهله  ــّح،  ُق عربّي  )األســتــاذ(  هــذا  أّن 

أقحاح!! 

ولكوني مدّقًقا لغوّياً للعديد من األبحاث املكتوبة 
والّتاريخّية  الّتربوّية  اجملــاالت  في  العربّية  باللّغة 
ال  والقانونّية،  ــة  واإلدارّي واالقتصادّية  والّشرعّية 

أخفي عليكم سّر دهشتي وحسرتي بعد قراءِة لغِة 
في  الباحث  ضعف  عن  الكاشفة  الّركيكة  البحث 
لغته األّم؛ األمر الذي يضطّرني أحياًنا إلى تصحيِح 

كّل سطر في البحث، وال مبالغة. 

الّصادرة  الّرسمّية  واخلطابات  األوراَق  ولْتَتَتَّبِع 
عن األقسام والعمادات، ومناذَج ضمان اجَلودة -إاّل 
َجودة اللّغة- لتقَف عند األخطاء املَهولة في الّنحو 
يخلو  واحــد  يكاد منــوذج  فال  واإلمــالء،  والّصرف 
أحدهم  عذُر  يُقبل  وال  والهنات.  العيوب  ِتلْكم  ِمن 
َطَبَعِت اخلطاب،  َمن  الَكتُوَم )السكرتيرة( هي  بأّن 
فتوقيُعه وختمه يعنيان قراءته وتصديقه ومشاركته 
األخطاء  هــذه  كانت  ولــو  لغته.  على  اجلناية  إثــَم 
بعد  إاّل  تقعد  وال  الّدنيا،  لقامت  اإلجنليزّية  باللّغة 

تصحيحها العاجل!

لتزداد  اإللكترونّية،  اجلامعات  مواقع  ولتتصّفْح 
حسرتك على احلال التي وصلْت إليها اللّغة العربّية! 
هذا إن َفتََح لك املوقُع باللّغة العربّية بدايًة، فكثير 
منها يَفتح لك الّشاشة باللّغة اإلجنليزّية، ثّم تطلب 

أنت اختيار اللّغة العربّية الحًقا!

اللّغة  في  الكفاية  امتحان  أّن  في  ريــٍب  ِمن  وما 
العربّية، الذي يعقده مجمع اللّغة العربّية األردنّي، 
والكلّّيات،  اجلامعات  في  للّتدريس  قبول  شــرَط 
ــِرَض  ـــ َم َمـــن  ــاجــع، لــكــّل  ــالٌج ن ــ فـــرٌض الزب، وع
األساتذة  من  اللّه  رحم  َمن  إاّل  قلمه،  وجّف  لسانه 
أّمــا  الــغــّراء.  الــّضــاد  بلغة  الشغوفني  القديرين 
الّطلبُة فالكثيُر منهم ال يفقهون من اإلجنليزّية إاّل:
ال  وهم   )…First, second, final, quiz, break(
يحسنون تركيب جملة مفيدة تاّمة خالية من الّركاكة 
واخلطأ باإلجنليزّية وال بالعربّية، وهذا نتاج ضعف 

ثّمة ظاهرة عاّمة 
ال بّد من الوقوف 

عليها، هي أنّك ترى 
بجانِب اسِم كلِّ 

َمْعَلٍم يف اجلامعة 
ترجمَته إىل الّلغة 
اإلجنليزّية، وهو 
أمٌر ال يحتاجه 
الّطالُب العربّي!

قضايا
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متراكم، وصورة من صور وْهِم االنتقال من املدرسة 
إلى اجلامعة، ولعّل ترداد أساتذتهم لهذه الكلمات 

خاّصًة يحّفزهم ويحّفز أوهامهم. 

إّن نقل ماّدة اللّغة العربّية )2( إلى مواّد اجلامعة 
اإلجبارّية، جزء من احلّل املرجّو املأمول. 

قّدر  -ال  األخطاء  هذه  من  َصــَدَر شيء  إذا  أّما 
اللّه- من أقسام اللّغة العربّية وأساتذتها وطلبتها، 
وال  العاصمة،  ألجلها  تتزلزل  التي  القاصمة  فهي 
عاصم من أمر اللّه إاّل َمن رحم َفتََعلََّم وَسِلَم وَغِنَم.

اللّغة العربّية ُهوّية، وانتماء، وحضارة.  والّتقصير 
بحّقها انهزام حضارّي وال ريب.

باللّغة  املتخّصصني  نحن  مّنا،  السؤال  ويبقى 
العربّية، وِمن الغيورين عليها ِمن غير املتخّصصني: 
ألْم يأِن جلامعاتنا أن ترعوي، وتصير ناطقة بلساٍن 
ركب  في  الّصحيح  مكانها  تأخذ  كي  مبني،  عربّي 

احلضارة املتني؟!

نحن أدرى وقد سأْلنا بنجٍد

أطويٌل طريقنا أم يطوُل؟

وكثيٌر من الّسؤال اشتياٌق

وكثيٌر من رّدِه تعليُل!
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ا ثقافيًّا يتخّطى  أضحى األدب حديًثا نصًّ
التي  الّتقليدّية  األدبّية  املحّددات  أبعاده  يف 
ــعــرف هبــا وينتهي  ــعــرف هبــا بــل ُي كـــان َي
األمر. ولكْن قبل احلديث عن هذا الّتحّول ال 
بّد من عجالةٍ رسيعة نتوّقف فيها عند بعض 
املحّطات التي مّرت هبا الّتقاطعات بني األدب 
حمّطة  يف  الّثقافة  ترسو  أن  قبل  والّثقافة 

األدب وتصبح مكّوًنا رئيًسا يف تشكيله.

تأّمالت حول األدب في المجتمع
محّمد شاهين *

ــام  ــر ق ــش ــع ع ــاسـ ــّتـ ــرن الـ ــقـ ــي مــنــتــصــف الـ ف
ــد ومـــفـــّكـــر في  ــاقـ ــر ونـ ــاعـ ــد )شـ ــ ــول ــ ــو آرن ــي ــاث م
ــاّدة  ــعــصــر الـــفـــكـــتـــورّي( بــكــتــابــة دراســــــٍة جــ ال
ــقــافــة والــفــوضــى« ــّث  حـــول املـــوضـــوع بــعــنــوان »ال
)Culture and Anarchy( يؤّكد فيها تفّوق األدب 
مستمّداً  الكتابة  فنون  بقّية  على  خاّصًة  والّشعر 
الكالسيكّي  األدب  فــي  تخّصصه  مــن  مقولته 
اليونانّي والاّلتينّي، بل عّرف الّشعر تعريًفا أصبح 
الّشعر  أّن  وهــو:  باملوضوع،  املهتّمني  عند  شائًعا 
تنويرّية  وظيفته  وأّن  العقول  خلير  نــتــاج  خير 
تعريفه هذا مستمّد من  أّن  ينكر  جمالّية. وهو ال 

كالسيكّية األدب اليونانّي جملًة وتفصياًل.

يتضّمن موقف آرنولد هذا إسداَء نوٍع خاّص من 
بـ)الكهنوتّية(  نسّميه  أن  ميكن  األدب  على  البركة 
التي  الــّروحــّيــة  األزمــة  ضمن  فهمها  ميكن  التي 
الكهنوتّية  كانت  عندما  الفكتورّي  العصر  سادت 
الّتقّدم  يد  على  حتفها  تالقي  الّتقليدّية  الّدينّية 

*  أستاذ شرف- األدب اإلنجليزّي، الجامعة األردنّية.

قضايا
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ضاّلة  األدب  في  وجــد  ــه  أّن أي  للعصر.  العلمّي 
في  جــديــًدا  كاهًنا  الّشاعر  أصبح  إذ  تعويضّية 
ذلك  إلينا  ينقلها  كان  التي  الكون  أســرار  جعبته 
التي  العلم  وطأة  حتت  مكانته  فقد  الذي  الكاهن 

كانت مهيمنة على العصر. 
يكن  لم  األدبّية  آرنولد  كهنوتّية  نسّميه  ما  لكّن 
من  قروًنا  عاشت  التي  املعروفة  الكهنوتّية  تلك 
له  أراد  بعًدا علمانّياً  أيًضا  إّنها متتلك  إذ  الّزمن؛ 
صنوف  سائر  عن  متّيزه  لألدب  هوّيًة  يؤّسس  أن 
واالجتماع  والفلسفة  الّتاريخ  مثل  األخرى  املعرفة 
وما إلى ذلك من سائر املعارف. وهذا الّتمّيز الذي 
أراده له هو بداية فكرة البرج العاجّي لألدب الذي 

هو أصاًل فكرة الكهنوتّية.

تسلّل  الــذي  الّدنيوّي  أو  العلمانّي  البعد  هــذا 
الكالسيكّي  األدب  في  انغماسه  من  آرنولد  إلى 
هو الذي جعل مقولته متتّد في تأثيرها إلى أدب 
القرن العشرين. ونذكر هنا شخصّيتني رئيسّيتني 
تبّنتا موقفه هما )ف. ر. ليفس( و)ت. س. إليوت(: 
تتجلّى ــي  ــت ال ــوة  ــف ــّص ال بــثــقــافــة  األّول  ــادى  ــ ن
ــه املــشــهــور »املـــــــوروث الــعــظــيــم«/ ــاب ــت ــي ك فـ
)Great Tradition( الذي اختار له نفًرا من أولئك 
الّثقافة  صانعي  من  أّنهم  اعتقد  الذين  الكّتاب 
الكالسيكّي  الّسلف  لذلك  اســتــمــراًرا  احملدثني 

ثقافة  صــنــع  ــــذي  ال املــتــمــّيــز 
متمّيزة في املاضي. واملعروف 
يتمحور  )ليفس(  موقف  أّن 
ال  كــقــّوٍة  الّثقافة  فكرة  حــول 
َمــن  إاّل  إنــتــاجــهــا  يــقــدر عــلــى 
أوتي ذلك احلّظ العظيم، أّما 
بالّنسبة  ثانوّياً  فيظّل  الّناقد 
لهذا احلّظ إذ تنحصر وظيفته 

أو  االستيعاب  هــذا  ونقل  الــّنــّص  استيعاب  في 
االنطباع إلى اجلمهور، أي أّن املتلّقي ال يستقبل 
األدب  ترك  تعبيرّياً  نقًدا  يستقبل  ما  بقدر  أدًبا 
استطاع  عنه مبا  واستعاض  خلفه  مقّدس  كنّص 
من  يختزله  أو  يلّخصه  أو  يستخلصه  أن  الّناقد 
الّنّص األصلّي الذي يتحتم على الّناقد ومن بعده 
اختزاله  يجوز  ال  تراثّي  كأصٍل  يبقيه  أن  القارئ 
وال إحالته إلى غير حالته التي هو فيها. وهكذا 
يقبل  ال  ثابًتا  مرجًعا  الّزمن  مّر  على  الّنّص  يظّل 
الّنقدّية  البصيرة  أصــحــاب  يـــزوره  الــّتــصــّرف، 

لينقلوا بركاته إلى غيرهم.

أّكد )ليفس( إذن منهج آرنولد في مجمله لكّنه 
الّنّص حتى  بتحليل  أضاف عليه اهتماًما خاّصاً 
لو جاء هذا الّتحليل من خالل القراءة االنطباعّية 
نّبه  قد  )ليفس(  يكون  وبهذا  للّنّص،  الّتذّوقّية 
الّنقدّي  بالّتحليل  االهتمام  ضرورة  إلى  اخللف 
خارج  العملّية  الناحية  من  الّتحليل  وقع  لو  حّتى 

الّنّص األصلّي.

الكهنوتّية  إلــى  قــد أضــاف  آرنــولــد  كــان  ــإذا  ف
)ليفس(  أقّر  فقد  علمانّية،  كهنوتّية  الّتقليدّية 
بها  يستأثر  نقدّية  حتليلّية  كهنوتّية  بإضافة 
أو  الــقــّراء  سائر  من  غيره  دون  الكاهن  الّناقد 
بالّتحليل  )ليفس(  اهتمام  أّن  املــهــمُّ  املتلّقني. 
األســاس  حجر  كــان  الّنقدّي 
النطالقاتهم  بالّنسبة  للخلف 
الحــًقــا نــحــو حتــلــيــل نــقــدّي 
االنطباعّية  يتخّطى  مختلف 

والشخصنة.
وقــد أّكــد )إلــيــوت( ما جاء 
ملرجعّية  بالّنسبة  )ليفس(  به 
وأهّمّيتها  األدب  في  الّصفوة 

تأّمالت حول األدب في المجتمع

البعد العلمايّن أو الّدنيوّي الذي 
تسّلل إىل آرنولد من انغماسه 
يف األدب الكالسيكّي هو الذي 

جعل مقولته متتّد يف تأثريها 
إىل أدب القرن العشرين
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)على  املرجعّية  هــذه  حــّدد  لكّنه  أوحــد،  كنموذج 
األقّل من الّناحية الّنظرّية إذ إّنه تخّطاها عملّياً( 
احملدثني  الــّشــعــراء  فــدعــا  الكالسيكّي  ــاألدب  بـ
من  األدب  قـــراءة  احلسبان  فــي  يضعوا  أن  إلــى 
)فيرجل( إلى يومهم احلاضر بغية أن تترّسب روح 
يسبق  ضــرورّي  كمتطلٍّب  وعيهم  في  الّشعر  هذا 

انطالقهم في كتابة الّشعر. 

اكتسبت  مقالة  في  ثانيًة  القول  هذا  أَْجَمَل  ثّم 
فيها  بّين  واملــوروث«  الفردّية  »املوهبة  هي  شهرًة 
العقل  وأّن  اجلانبني  بني  تقاطع  عملّية  الّشعر  أّن 
يلتقي  )بالتينيوم(  بصفيحِة  أشبه  للّشاعر  املبدع 
على  لنحصل  األكسجني  مع  الهيدروجني  فوقها 
عليه  كانت  ما  إلى  الصفيحة  ترجع  بعدها  املــاء، 

وكأّن شيًئا لم يحصل. 

ال  الفردّية  املوهبة  أّن  يبّين  أن  هنا  إليوت  يريد 
الرومانتيكّيون  اعتقد  كما  الّشعر  مبفردها  تصنع 
في بداية القرن الّتاسع عشر، وأّن املوروث وحده 
الّثامن  القرن  ــاء  أدب اعتقد  كما  شعًرا  يصنع  ال 
عشر. ويّتفق إليوت مع ليفس في أّن أدب الّصفوة 
أو  يختزله  أن  للّناقد  مجاالً  يــدع  ال  أصيل  نتاج 
أن  نستطيع  ما  أكثُر  جديد.  من  تركيبه  يعيد  أن 
جاء  كما  إليه  الّنظرة  جنــّدد  أن  بــاملــوروث  نفعله 
الّتراث  إلــى  »انظر  الّشهيرة  )بــاونــد(  عبارة  في 
أصله  فــي  مغّيًرا  ال   )make it new( مــجــّدًدا« 
تطّل  الكهنوتّية  الّروح  استمّرت  باختصار،  طبًعا. 
علينا بني احلني واآلخر بقناٍع جديد يخفي وراءه 

حضور كاهن جديد بهيمنة جديدة.

في  وجتلّياته  األدب  قضّية  نوجز  أن  ــا  أردن لو 
بني  تقع  التي  الّزمنّية  الفترة  في  الّثقافة  ظالل 
املاضي  القرن  من  والّسّتينّيات  العشرينّيات  عقد 
خللصنا إلى أّن كهنوتّية جديدة قد سيطرت على 

تكون  ورّبما  الّشكل.  كهنوتّية  وهــي  أال  املشهد: 
الفّنان في  إشــارة )جــويــس( فــي روايــتــه »صــورة 
ذكر  عندما  املوقف  عن  مناسًبا  تعبيًرا  شبابه« 
»كاهن  يكون  أن  يطمح  كــان  )ستيفن(  بطله  أّن 
اخليال«، وهذا بالّطبع طموح جويس نفسه الذي 
كان آرنولد بشكٍل أو بآخر يحاول جاهًدا الوصول 

إليه من خالل كهنوتّية جديدة. 

الّشكالنّيني  سيادة  من خالل  األمر  هذا  يتجلّى 
والّثالثينّيات  العشرينّيات  عقدي  فــي  ــّروس  الـ
ــوا امــتــداًدا  ــان ــن ك ــذي ــاد اجلـــدد ال ــّق ــّن ــور ال وظــه
عقدي  ــي  ف ــرى  ــأخ ب أو  بــطــريــقــة  لــلــّشــكــالنــّيــني 
األربــعــيــنــّيــات واخلــمــســيــنــّيــات. ونــذكــر فــي هذا 
الّسياق قول أحد أولئك الّنّقاد اجلدد، وهو شاعر 
القصيدة بوجودها ال  إّن  أيًضا يدعى )ماكليش(: 

.)The poem should be not mean( مبعناها
في  البنيوّية  بظهور  الّشكل  سيادة  تكلّلت  وقد 
عقد الّسّتينّيات إذ تبّنت فكرة اللّغة كنظام مستقّل 
الّتعّرف  أردنا  إن  تركيبه  أمر  في  نبحث  أن  علينا 

ماثيو آرنولد

قضايا
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اللّغة  أّن  هذا  ويعني  األمر.  ينتهي  وعندها  عليه 
أطلقها  عبارة  )وهــي  األمهر«  »الّصانع  أصبحت 
املشهد  ــات  ــّي أدب فــي  بــاونــد(  معلّمه  على  إلــيــوت 

برّمته. 
لم  الــّشــكــل(،  على  و)الــّتــركــيــز  البنيوّية،  لــكــّن 
الّثقافّية  الــّدراســات  وجه  في  تصمد  أن  تستطع 
التي استطاعت أن تبّين فقر االعتماد على الّشكل 
الذي  واالجتماعّي  اإلنسانّي  املضمون  عن  بعيًدا 
الّناحية  أّن  هذا  يعني  وال  اللّغة.  ضمنه  تتحّرك 
بل  أنقاضه،  على  وقامت  الّشكل  ألغت  الّثقافّية 
من  ليخرج  مداه  يُوّسع  أن  إلى  بحاجة  رأته  أّنها 
حّيز  إلى  البنيوّية  به  متّيزت  الذي  الّتجريد  حّيز 
شكل  ليشمل  فيه  تعيش  الـــذي  الــّرحــب  العالم 
شكل  عند  الوقوف  من  بدالً  نعيشها  التي  احلياة 
عند  الــوقــوف  من  يحرمنا  أخير  كمطاٍف  اللّغة 

أسرار حياتنا العملّية وأمناطها اخملتلفة.
كسائر  نّصاً  البنيوّية  انهيار  بعد  األدب  أصبح 
متّيز  لو  حّتى  الّثقافّية  املنظومة  في  الّنصوص 
عن بقّية الّنصوص املعرفّية األخرى بلغته األدبّية 
محّل  حــلـّـت  جمعّية  أبــعــاٍد  ذات  هــوّيــة  واكتسب 
كهنوتّية البرج العاجّي وقدسّية الّنّص األدبّي التي 
حاصرت الّنّص مبا يعرف من تقاليد أدبّية تخّص 

األدب دون غيره من الّنصوص.
الّنصوص  بقّية  تتقاطع مع  األدب عالقة  أصبح 
التي تكّون حياة اجملتمع وسلوك أفراده، كما صار 
الكهنة،  على  حكًرا  ال  العالم  على  مفتوًحا  نّصاً 
)بــارت(  نــادى  عندما  ذروتــه  الّتأكيد  هذا  ووصــل 

مبوت الكاتب بعد الفراغ من عملّية الكتابة.

يَُعدُّ نداء بارت بداية النهيار فكرة الكهنوتّية في 
األدب وسقوط البرج العاجّي ووضع حّد للّسلطة 

املطلقة التي كان يتمّتع بها املؤّلف.

غير  أو  مباشرة  بطريقٍة  يعلن  أن  ــارت  ب أراد 
وعن  الّسلطة  صاحب  الكاهن  موت  عن  مباشرة 
أن يحرمه من سلطة  املتلّقي كوريٍث شرعّي، دون 
أو مكاًنا  موروثة ألّنه -املتلّقي- غير محّدد زماًنا 
يكتبه  بل  جديد  من  الّنّص  يشّكل  فهو  نوًعا.  أو 
ولكن دون أن يكتسب هذا الّتشكيل سلطة مطلقة 
ألّن تشكيالت أخرى ال حصر لها تتوالى مع تغّير 
أوضاع املتلّقي التي ال تكّف عن احلضور. لم يعد 
أو  واملتغّير،  الّثابت   معادلة   أمـًرا حتكمه   الّنّص 

الّثابت والّثابت.

بداية  بل  املطاف  نهاية  يكن  لم  بارت  نداء  لكّن 
حتّرر  على  أبقت  التي  الّثقافة  ملنظومة  مّهدت 
الّنّص ليس من املؤّلف فقط، بل من كّل األطراف 
إذ  املؤّلف؛  ذلك  في  مبا  بالّنّص  عالقة  لها  التي 
العالقة:  نوعّية  في  من جديد  الّنظر  أعادت  إّنها 
كما  ذاتــّيــة.  تعد  لم  التي  مبؤّلفه،  الــّنــّص  عالقة 
تعكس  محاكاة  مجّرد  تعد  لم  بالعالم  عالقته  أّن 
الّتفاعل بينه  عالقة واقع خارجّي بل عالقة تبّين 

وبني جميع األطراف التي اشتركت في إنتاجه. 

ونشوء  وتقاطع  تفاعل  عــالقــة  ــّص  ــّن ال أصــبــح 
وارتــقــاء ارتــقــت بــه عــن )املـــّوال الــقــدمي( للمرآة 
في  وجوده  بديناميكّية  يتمّتع  أصبح  إذ  العاكسة، 
العالم الذي جاء منه أصاًل، واستمرار عودته إلى 
اكتسب  ما  فيه  اكتسب  جديد  بشكل  العالم  ذلك 
من خالل تفاعله مع األطراف التي تكّون منها في 

البداية. 
الكهنوتّية وقّوًة  الّنّص متحّرًرا من قيود  أضحى 

تثري حياتنا ال سلطًة تقمع طموحنا.
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عامر حميدات *محمود الّسلمان *

الّلغة  َتطــّور  بذرة  ها  يمكن عدُّ التي  األساسّية  املصادر  أّن  إىل  يول(  )جورج  الّلغويُّ  َذَهَب 
واجليوتس(،  والّساكسون،  )األنجلو،  الّثاثة:  اجلرمانّية  القبائل  لغة  هي  اإلنجليزّية 
ُعــِرَفــْت  الــقــرن اخلــامــس، وقــد  ــا يف  ــ أتـــوا إىل اجلـــزر البيطانّية مــن شــال أوروّب الــذيــن 
اليوم املعروفة  الّلغة  اســُم  اشُتقَّ  األوىل  القبيلة  اســِم  ومــن   ،)Anglo-Saxon(بـ اختصاًرا 
بـ)Englisc= English(، واشُتقَّ أيًضا اسم موطنهم اجلديد )Engla- land(، وهذه النّسخة 

.)Old English( ُتسّمى )Englisc(املبّكرة للـ

من  العديُد  احلديثة  اإلجنليزّية  اللّغة  وفي 
الكلمات األساسّية التي تعود جذورها إلى كلمات 

قدمية من تلك الّنسخة املبّكرة، مثل:
)Mann= Man) )Wif= Woman)
)Cild= Child) )Hus= House
)Eatan= Eat) )Drinkan= Drink)

العائلة  إلــى  يعود  اإلجنليزّية  اللّغة  أصــل  إّن 
وجود  على  تدّل  املذكورة  والكلمات  اجليرمانّية. 
ــة.  ــّي ــان ــة واألمل نــفــس األصـــل لــلّــغــتــنِي اإلجنــلــيــزّي

غوّيات- جامعة البترا.
ّ
غة اإلنجليزّية والل

ّ
*  أستاذ الل

*  ُمحاِضر غير متفّرِغ- جامعة عجلون الوطنّية.

الّلغة اإلنجليزّية: أصلها وتعّلمها
ومكانتها االجتماعّية

اسمهم: كان  ولذا  األوثــان،  يعبدون  كانوا  وهؤالء 
الوثنّيني. املستوطنني  أي   ،)Pagan Settlers(
ومن بعض أسماء اآللهة   اشتُّقت  بعض أسماء أّيام    

األسبوع: 
“These pagan settlers also gave us some 
weekdays names, commemorating their 
gods”  )Yule, 2010)

على سبيل املثال )ألّيام األسبوع هذه(: 
)Woden and thor: Woden= Wednesday, 
Thor= Thursday(

قضايا
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ولكّنهم لم يبقوا بال دين، فقد حتّولوا للمسيحّية 
يعود  ولذلك  والّثامن.  الّسادس  القرنني  بني  ما 
أصل العديد من كلمات اللّغة اإلجنليزّية احلديثة 

لاّلتينّية، ألنها كانت لغة الّدين. مثل:
 Angel, Bishop, Candle, Church, Martyr, 
Priest, School

وجدير بالّذكر أّن كلمة )Church( تعود باألصل 
صوتّي  تغّير  عملّية  مّتت  حيث   ،)kirk( كلمة  إلى 
باللّغة  املــســّمــاة  الــّصــوتــّي  الّتغّير  عملّية  تشبه 
 )k( يتحّول الّصوت املهموس :)العربّية )الكشكشة
صوٍت  إلى   ،)Voiceless Velar Stop(بـ املوصوف 

.)Voiceless Palato- Alveolar(يوصف بـ

ذات  اللّغوّية  الّظواهر  أّن  إلى  إشارة  هذا  وفي 
إلى  الكاف  حتويل  )أي  فالكشكشة  عاملّي،  طابع 
بأّنها  سيبويه  علّلها  كتابتش(  كتابك=  ش:  تش/ 
املؤّنث،  اخملاطب  الّضميرين:  بني  للّتفريق  نتجت 
واخملاطب املذّكر، عند الوقف، ألّن غياب احلركة 
عنده يسّبب عدم القدرة على الّتفريق بني ضمير 

املذّكر )َك( واملؤّنث )ِك(. 
ــذه الــّظــاهــرة  ــن اجلــديــر ذكـــره أيــًضــا أّن ه وم
مواقف  فــي  الــكــاف  تـُـطــّبــق على  ــي  وه ــمــت،  ُعــمِّ
باللّغة يــســّمــى  مــا  وهـــو  ــورة،  ــذكـ املـ غــيــر  لــغــوّيــة 
بنوع  مشروطة  بقيت  لكّنها   .)Lexical diffusion(
املفردة، أي )lexically conditioned(، فالكشكشة 
راحة  عنت  إذا   ) )َكــفٌّ كلمة  في  بها  مسموح  مثاًل 
( عن فعل  اليد، لكّنها ال تُطّبق إذا كانت الفعَل )كفَّ

شيء ما. 

وفي الواقع، هذه الّظاهرة اللّغوّية تشبه -لفًظا- 
عملّيَة حتويل الـ)ك( إلى )ش( في بعض الكلمات 
كلمة  املثال:  كالتي ذكرنا. وعلى سبيل  اإلجنليزّية 
أشرنا  التي  القدمية  اإلجنليزّية  فــي  )كنيسة( 
إليها كانت: )كيرك( )كنيسة(، وقد حتّولت الحًقا 
إلى:  يأخذنا  وهــذا  )كنيسة(،  )تشيرش(=  إلــى: 
فكِر املتنّور )بيتر تريدجل( الذي يَعتقد أْن ال لغَة 
أفضُل من لغة وال لهجَة أفضل من لهجة، ما دامت 
املعنى. وجتلّياِت عالِم  أو تلك توصل  اللّهجة  هذه 
التي  بنظرّيته  تشومسكي(  )نعوم  األمريكيِّ  اللّغة 
أي   ،)Universal Grammar( سّماه:  مبا  تنادي 
العربّية،  في  حتدث  فالكشكشة  القواعد.  عاملّية 

وهي قابلة احلدوث في لغات أخرى. 

الذي  الــّســؤاِل  اإلجنليزّية  اللّغة  تعلِّم  عن  أّمــا 
بأقصر  عنه  جنيب  أن  فسنحاول  سمعناه،  طاملا 
الّطرق وأسهلها، علّنا نفيد القارئ العزيز. ولكْن، 
جّداً  الوثيقة  بعالقته  الوعي  من  بّد  ال  ذلك  قبل 

باجلانبني الّنفسّي واحلضارّي:

ما  تشّكل  ــام  األّيـ هــذه  فــي  اإلجنليزّية  فاللّغة 
تُْستعَمُل  التي  اللّغة  أي   )Lingua Franca( يسّمى 
وسيلًة للّتفاهم بني شعوٍب مختلفِة اللّغات. فمثاًل 
وفرنسّي..  وإسبانّي  وأملانّي  بصينّي  ِالْتقيَْت  لو 
للجأ جميعكم في الغالب إلى اإلجنليزّية للّتفاهم، 
  )International Language(الــــ عن  تختلف  وهي 
أي اللّغة العاملّية، التي ال يلزم أن تكون لغة تفاهم 

إذا أردَت من أحدهم أن يتحّدث اإلجنليزّية فأرشْده إىل أن يستمع، ال أن 
يتحّدث؛ استماًعا متواصالً بطريقة منتظمة ممنهجة
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لكّنها  عاملّية،  لغًة  تَُعدُّ  مثاًل  فالفرنسّية  الّشعوب، 
في هذا الّزمان ليست لغة الّتفاهم بني الّشعوب. 

زمان  كّل  ففي  ذلك،  تقّبُل  الواقعّية  من  وعليه؛ 
ثّمة لغة تلعب دوًرا رئيًسا تصل إليه، ففي املاضي 
وكانت  الّرومانّية،  كانت  يوٍم  وفي  اآلرامّية،  كانت 
العربّية أيًضا التي وصلت إلى هذا املستوى خالل 

اللّغوّي. تاريخها 

إذن، تستحّق اإلجنليزّية أن نبذل جهًدا لتعلّمها 
خيٌر  فيه  ليس  الذي  ولكّن  الواقعّية.  لضرورتها 
أّن  ومبــا  أخــرى.  للغٍة  خير  فيه  يكون  لن  للغته، 
فيجب  وحضارتنا،  وتاريخنا  ُهوّيتنا  هي  العربّية 
أن يبقى تعلّم اإلجنليزّية في الّسياق اللّغوّي فقط، 
على  تعلو  فــال  للّتفاخر.  مــدعــاًة  إتقانُها  وليس 

العربّية عندنا أّية لغة. 

واآلن جنيب عن الّسؤال: إذا أردَت من أحدهم 
أن يتحّدث اإلجنليزّية فأرشْده إلى أن يستمع، ال 
منتظمة  بطريقة  متواصاًل  استماًعا  يتحّدث؛  أن 
العلمّي  اإلميــان  من  بّد  ال  بيانها  وقبل  ممنهجة. 
بإمكانّية تعلّم أّية لغٍة )لغًة ثانيًة( مهما بلغ العمر؛ 

ما  صحيًحا  ولــيــس  ذلـــك،  مــن  مينعك  شــيء  وال 
 )Critical Period( احلرجة(/  بـ)املرحلة  يسّمى 
التي يسعك تعلُّم اللّغات قبلها ال بعدها، وهي التي 
يَُظنُّ أّنها سّن الـ)12(، فهذا كالم غير علمّي وغير 
دقيق، فهذه الّسّن تتعلّق باللّفظ فقط ال غير، ألّنه 
أي    )Places of Articulation( يسّمى  مبا  يتعلّق 
أماكن الّنطق التي تتعلّق بالعضالت، فرّبما تصعب 
الّسيطرة عليها بعد سّن الـ)12(، ال أكثر وال أقّل. 

ر الّسياسّي وزيِر اخلارجّية  ويُضرب املثل باملُنَظِّ
والـّروائّي  كيسنجر(  )هنري  األسبق  األمريكّية 
تعلّما  الــلّــذيــن  كـــونـــراد(؛  ــف  )جــوزي ــيــزّي  اإلجنــل
اللّفظ  أّن  مع  تاّماً،  إتقاًنا  وأتقناها  اإلجنليزّية 
من  قدومه  بعد  تعلّمها  ــاألّوُل  ف أصليهما،  يُظهر 
أملانيا إلى أميركا وعمره يتجاوز الـ)12(، والّثاني 
أولى  وكتب   )27( وعمره  تعلّمها  األصل  بولنديُّ 

رواياته »قلب الّظالم« وعمره )34( عاًما.

ــاغ  ــّدمـ الـ ــي  فـ أّن  ــي(  ــشــومــســك )ت ــر  ــ ذك ــد  ــ وق
املمكن  مــن  الــلّــغــة،  باكتساب  متخّصًصا  ــزًءا  جـ
ســّمــاه األســــود،  بــالــّصــنــدوق  ــاً  مــجــازّي تشبيهه 

قضايا
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أي   ،)LAD( )Language Acquisition Device(
أداة اكتساب اللّغة. هذا اجلزء يحتاج إلى الّتعّرض 
ويعمل  ينشط  حّتى  فقط،  االستماع(  )أي  للّغة 
أن  إلى  عمر،  بكّل  اخلاّصة  القواعد  بغزل  ويبدأ 
مرحلة  في  الّنهائّي  بشكلها  القواعد  هذه  تستقّر 
بناؤها  مّت  ما  إذا  القواعد  وهذه  اللّغوّي.  الّنضوج 
 ،)Natural Input( تسّمى  الّطبيعّي،  باالستماع 
وفي هذه احلال تكون عملّيُة اكتساٍب طبيعّيٌة للّغة 
لغة سليمة وصحيحة، وهي ما سّماها  ينتج عنها 

)تشومسكي(: 
)The “All and Only” criterion: All the 
grammatical sentences and Only the 
grammatical sentences(.

اكتسبها  الــتــي  الــقــواعــد  تلك  أّن  يعني  وهـــذا 
الّشخص بشكل طبيعّي ال ميكن أن يستنبط منها 
ثّم  صحيحة.  قواعدّياً  تعّد  التي  اجلمل  كــّل  إاّل 
استخدم دراسته الّرياضّيات لتبسيط ذلك فقال: 
إّن هذه القواعد التي يبنيها الّدماغ بشكل طبيعّي 
)غير التعلّم املدرسّي( تكون محدودة العدد ولكّنها 
من  والنهائّي  محدود  غير  عدد  إنتاج  على  قادرة 
الّتوليدّي.  الّنحو  عليه  يطلق  العلم  وهذا  اجلمل. 
أي: من عدد محّدد من القواعد نستطيع أن ننتج 

)نوّلد( عدًدا غير متناه من اجلمل.

(The grammar will have finite number of 
rules, but will be capable of generating an 
infinite number of well- formed structure(.

.)Generative Grammar(  :وهذا ما سّماه

)LAD( ولتطبيق ذلك عملّياً علينا أن ننّشط الـ
قواعد اجلبر  )تشومسكي(  وقد طّبق  باالستماع. 
مع  تعامل  عندما  ذلك  على  عموًما  والّرياضّيات 

شيء  ألّي  تستمع  ال  فمثاًل:  وثــوابــت.  متغّيرات 
يفوق مستواك اللّغوّي بدرجات كبيرة، ألّن ذلك لن 
يفيدك، بل رّبما يؤّدي إلى إحباطك. وثّمة معادلة 
فقد  )متغّير(،   :)i( الّرمز  ويعني   ،)i+1( نسّميها: 

يكون )1( أو )2( أو )3( أو... 

فيه:  يكون  اللّغوّي  مستواك  أّن  افترضنا  فــإذا 
القريب  أي   ،)4( ملستوى  تستمع  أن  يجب   ،)i=3(
ستحصل  احلــال  هذه  في   .)3( اللّغوّي  ملستواك 
تسمع  ما  فهم  أي   ،)Intake( نسّميه  شــيء  على 
منك  أعلى  املستوى  كان  إذا  ولكْن،  واستخدامه. 
أيًضا  تقدر  أّنك  يعني  فهذا  فقط،  واحدة  بدرجة 
قلياًل  مستواك  مــن  أعلى  أشــيــاء  اكتساب  على 
يعني  وهو  الــّرابــع(،  املستوى  في  املوجودة  )وهــي 
الذي  كالّطفل  متاًما  خطوة.  خطوة  تتطّور  أّنــك 
نتحّدث  عندما  البسيط  اللّغوّي  مستواه  نراعي 

معه في بداية تعلّمه اللّغة. 

املعادلة  تتغّير   ،)4( مستواك  يصبح  وعندما 
االستماع  تبدأ  )i=4(، وفي هذه احلال  فتصبح:  
بناء  تستطيع  الطريقة  وبــهــذه   .)5( للمستوى 
القواعد الّضرورّية الّطبيعّية التي متّكنك من إنتاج 
)تشومسكي(:   سّماها  التي  الّصحيحة  اجلمل 

.)Well- Formed Sentences(

ثّم االستماع. ولكْن  ثّم االستماع  إذْن، االستماع 
بطريقة علمّية ممنهجة وماتعة.

وهل  إجنليزّية«  »فصحى  وجــود  نناقش  واآلن 
كيف  الحظنا  لقد  العربّية؟  الفصحى  عن  تختلف 
كثيًرا  تأّثرت  تاريخها  عبر  اإلجنليزّية  اللّغة  أّن 
باللّغات اإلسكندنافّية عبر القرون الّثامن والّتاسع 
أّثــرت  كيف  ثــّم  ــرون(،  ق ثالثة  ملــّدة  )أي  والعاشر 
للفاّلحني  لهجًة  تعدو  ال  فجعلتها  الفرنسّية  فيها 
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لغة  الفرنسّية  وصارت  دارها  عقر  في  البسطاء 
املدنّية  واحلياة  والقانون  والّنبالء  العليا  الّطبقة 
املتحّضرة، حّتى أّن الّشعراء اإلجنليز العظام مثل 
تُعدُّ قيمته كقيمة )شكسبير( في  )تشوسر( الذي 
-قد  اللّغة(  رمــوز  أكبر  من  )والشاعر  تاريخهم، 
من  ورقّي  وأهّمّيتها  الفرنسّية  حتّدثوا عن عظمة 
الّشهير  بيت )تشوسر(  نتبّينه في  يستخدمها كما 
لبس  ال  واضح  بشكٍل  الفرنسّية  فيه  تظهر  الذي 

فيه:
«And Frenche she spak ful faire and fetisly»
)Frenche= French(
)Spak= speak(

 )Modern English( ثّم استقّرت اإلجنليزّية احلديثة 
أّن  في  بقيت  املشكلة  لكّن  القّوة،  موازين  لتغّير 
)الكوكني(  مثل  الــلّــهــجــات،  مــن  الــعــديــد  هــنــاك 
أو )اجلــــوردي( فــي اجلـــزء الــّشــمــالــّي الــّشــرقــّي 
ــي تــســّمــى ــت ــالد، أو لــهــجــة اجلـــنـــوب ال ــبـ مـــن الـ
من  توجد  ال  لكْن   ،)Received Pronunciation(
  )Standard English( عّدها  ميكن  لهجة  بينها 
األمور  في  الستخدامها  الفصحى،  يشبه  ما  أي 
عليه  تــكــون  أن  يجب  ملــا  كنموذج  أو  الــّرســمــّيــة، 

الّرسمّية.  اإلجنليزّية 
بحتة،  سياسّية  اقــتــصــادّيــة  لــظــروٍف  ونتيجًة 
بدأت لهجة املثلّث الواقع بني )كيمبردج( و)لندن( 
تلك  الزدهــار  خاّصة،  أهمّية  تأخذ  و)أكسفورد( 
الــّصــوف  جتـــارة  ــالل  خ مــن  سّيما  وال  املنطقة، 
وبدأت  فيها،  الّتاريخّية  السياسّية  الّرموز  ع  وجتمُّ

يسّمى  فيما  مكانها  تأخذ  اجلنوبّية  اللّهجة  تلك 
 ،)Standard English( الفصحى  مــجــاًزا  الــيــوم 
نستخدمها  التي  تلك  عن  تختلف  مبفاهيم  ولكْن 

في بالدنا. 

ــتـــي بـــدأت ــك؛ فـــــإّن هــــذه الــلّــهــجــة الـ ــ ــذل ــ ول
ــا ــًض ــى أي ــســّم ــم الـــلّـــغـــة )املـــــــودل( ت تـــأخـــذ اســ
)Received Pronunciation( وهي اللّغة املستخدمة 
توضيح  يجب  ولكْن  ســي(.  بي  الـ)بي  إذاعــة  في 

الّتالي لشّدة أهّمّيته: 

الفصحى،  إلى مستوى  ما  لهجة  ال ميكن حتّوُل 
ها فصحى البالد إاّل إذا مّرت بثالثة شروط  وعدُّ
وهي  ورفــاقــه،  )مستري(  يقول  كما  الختيارها 
املــاضــي:  فــي  العربّية  على  ُطــبِّــقــت  الــتــي  ذاتــهــا 
)Selection(  أي االختيار، وقد الحظنا أّن هناك 
ــن بينها  الــعــديــد مــن الــلـّـهــجــات اإلجنــلــيــزّيــة، وم
الّرسمّي.  الّنموذج  لتكون  اللّهجة  هذه  اختيرت 
موافقة  وهــي  الــقــبــول،  وتعني   )Acceptance(و
الــكــالم  مجتمع  يُــســّمــى  الـــذي  ــّي  الــكــلّ اجملــتــمــع 
اللّغَة  اللّهجُة  هذه  لتكون   )Speech community(
اللّهجة  تشريع  وتعني   )Codification(و الّرسمّية. 
واحملاكم  والكتابة  واإلعالم  االّتصال  لغة  وجعلها 
وغيرها في الدولة. وهذا ما كان، فمهما اختلفت 
التي  باللّغة  إاّل  تُكتَب  فال  اإلجنليزّية  اللّهجات 

.)Received pronunciation( تسمى
ثّمة فروًقا  أّن   ولكن يجب األخذ بعني االعتبار 
بني  والوظيفّية  االجتماعّية  املعاني  في  شاسعة 

ها فصحى البالد إلّا  ال ميكن حتّوُل لهجة ما إىل مستوى الفصحى، وعدُّ
إذا مّرت بثالثة شروط الختيارها كما يقول )مسرتي( ورفاقه

قضايا
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ولعّل  اإلجنليزّية،  ونظيرتها  العربّية  الفصحى 
أهّمها:

متحّدثون  لها  الّرسمّية  اإلجنليزّية  اللّغة   -1
جغرافّية  منطقة  لهجُة  األصل  في  فهي  أصلّيون، 
عملّياً  مستخدمة  البريطانّي،  اجلنوب  في  معّينة 
من قبلهم ومن قبل غيرهم من اإلجنليز. أّما اللّغة 
ألّي  األصلّية  اللّهجة  فليست  الفصحى  العربّية 
العربّي، فليس  موقع جغرافّي على امتداد الوطن 
أصلّية  كلهجة  اكتسبوها  أصلّيون  متحّدثون  لها 

أولى منذ الوالدة. 

أّنها  على  تُصّنف  الفصحى  العربّية  اللّغة   -2
  )Diglossic( املسّمى  اللّغوّي  اجملتمع  من  جــزء 
عالم  أسماها  كما  اللّغة  ازدواجّية  مجتمعات  أي 
اللّغة  أّمـــا  )1959م(،  عــام  )فــيــرغــســون(  الــلـّـغــة 
مجتمعات  مــن  أّنــهــا  على  فتُصّنف  اإلجنــلــيــزّيــة 
)Non- diglossic(، وقد بّين بوضوح املعنيَّ بهذا؛ 
للّغة:  مستويان  فيها  اللّغة  ازدواجّية  فمجتمعات 
األّول يسّمى )H( أي املستوى العالي )الفصحى(، 
مجال  منهما  لكّل  ويكون  األدنى،  أي   )L( والّثاني 
كّل  حتت  اآلخــر  يناسب  وال  استخدامه  يناسب 
 ،)Domain(ــال بــــــ الـــّظـــروف. وســّمــى هـــذا اجملـ
واملسجد،  اجلامعة  وكذا  لغوّي،  مجال  فاملدرسة 
وهي مجاالت للمستوى العالي. أّما املستوى اآلخر 

العاّم فيكون مجاله الّشارع والبيت وما شابه. 
ثالثة  في  موجودة  اللّغة  ازدواجــّيــة  ظاهرة  إّن 
العربّية،  وهـــي:  الــعــالــم،  فــي  لــغــوّيــة  مجتمعات 

واليونانّية القدمية، و)هاييتي بيدجن(. 

ــاطــق الــبــريــطــانــيــة الـــ ــن ــد مـــن امل ــعــدي فــفــي ال
اللّغة أي   )RP( )Received pronunciation(
)املودل(؛ هي اللّهجة األصلّية للعديد من الّسّكان، 
البيت  مثل  اللّغوّية،  اجملــاالت  كــّل  في  تُستخدم 

واجلامعة واملدرسة. 

ما  -إذا  العربّي  نــرى  مبّسًطا:  هــذا  ولتوضيح 
للفصحى،  يلجأ  تلفزيونّية-  مقابلة  معه  أجريت 
اعتقاًدا منه بالاّلشعور أّن هذا هو مكانها، ولكّنه 
إذ  وارد،  اللّغوّي  اخلطأ  فاحتمال  مرتبًكا،  يكون 
نراه يبدأ بها احلديث، وعندما يأخذ في التركيز 
وهذا  بالاّلشعور.  األّم  للهجته  يعود  الفكرة  على 
اإلجنليزّية  أّن  والّسبب  اإلجنليزّي،  مع  يحدث  ال 
يبدأ  عندنا  الفصحى  تعادل  التي   )RP(بـ املسّماة 
بها ألّنها لهجته، فال يجلس متوّجًسا خائًفا يفّكر 
أجلها،  التي جاء من  والقضّية  بالفكرة  بل  باللّغة، 

فهي لهجته األصلّية. 

فيها  مبــا  اإلجنــلــيــزّيــة،  اللّهجات  اخــتــالف   -3
في  ال  فقط،  اللّفظ  في  اختالٌف  )املــودل(،  اللّغة 
لذلك  وغيرها.  القواعدّية  الّتركيبّية  الّنواحي 
يكتب )اجلوردي( -وهو من سّكان مناطق  عندما 
ال  الّشرقّي-  الّشمال  وكــّل  وأمثالها  )نيوكاسل( 
اكتسبها  واحدة  القواعد  ألّن  لغوّياً،  خطًأ  يرتكب 
باللّفظ  اجلنوب  سّكان  عن  ويختلف  مولده،  منذ 
ولكّن  بينها؛  الّتاّم  الّتطابق  يعني  ال  وهذا  فقط، 
فال  بــال  ذا   )Significant( ليس  االخــتــالف  هــذا 

املدرسة جمال لغوّي، وكذا اجلامعة واملسجد، وهي جماالت للمستوى 
العايل. أّما املستوى اآلخر العاّم فيكون جماله الّشارع والبيت وما شابه
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مناطق  فــي  فمثاًل  ــال.  ــّع ف جـــذرّي  بشكل  ــر  يــؤّث
«pail / دلو«، في حني تُستخدم  الّشمال يقولون: 
في  فــرق  وثــّمــة   ،“Bucket” الكلمُة  اجلــنــوب  فــي 
إثباًتا ليس  الّنفي  نَفُي  فمثاًل:  الّنحوّية،  الّناحية 
فيقولون: نــفــًيــا،  فيبقى  الــلّــهــجــات،  بــعــض  فــي 
”I do not have no cigarettes“، بينما هذا غير 
مقبول في لهجات اجلنوب، ولذلك يجب أن تكون: 

.“I do not have cigarettes”

األمــور؛  من  كثير  في  تتشابه  عموًما  واللّغات 
بدوي-  الّسعيد  يقول  -كما  الــعربّية  فالعامـّيُة 
املثّقفني،  وعاّمّية  العاّمّيني،  عاّمّية  مستوياٌت: 
كذلك  اإلجنليزّية  والعاّمّيُة  املتنّورين.  وعاّمّية 
احلــمــيــمــّيــة ــة  ــّي ــاّم ــع ال  :-)Joos( ــول  ــق ي ــا  ــم -ك
والعاّمّية  البيت،  ومجالها   )Intimate Style(
األصــدقــاء،  ومجالها   )causal style( الّتلقائّية 
تسّمى  التي  الغرباء،  بني  الّرسمّية  غير  والعاّمّية 
-كما  العاّمّية  في  حّتى  ولكن   .)Consultative(
يَُعدُّ أعلى من  ثّمة مستًوى  إبراهيم-  يقول محمد 

.)Supra Dialectal Low( :غيره يسّمى
فهُم  املوضوِع  بهذا  الّصلة  ذات  القضايا  ومن 
ــقــاصــُر لــســلــوِك املـــرأة  ــرب ال ــغ بــعــض عــلــمــاء ال
انتهى  الّسابق  كالمنا  إّن  حيث   ، اللّغويِّ العربّية 
للفصحى  واالجتماعّية  اللّغوّية  الّطبيعة  بتوضيح 
ارتبطت  وقــد  اإلجنــلــيــزّيــة.  والفصحى  العربّية 
ــن،  ــّدي وال الــّثــقــافــة  بقضّية  الــعــربــّيــة  الفصحى 
فأصبح استخدامها يعطي هذا املعنى االجتماعّي 
ملستخدمها: املثّقف مثاًل. بينما ارتبطت الفصحى 
لذلك  بالّتحديد(،  )لــنــدن  باملدينة  اإلجنليزّية 
االجتماعّي  املعنى  هذا  يعطي  استخدامها  أصبح 
ملستخدمها: )مدنّي(، )ناعم(، )راٍق(.. وما شابه. 

معظم  تعرض  أن  الّطبيعّي  من  كــان  هنا  ومــن 
وتردجيل،  )لــوبــف،  مثل  الــغــرب  فــي  ــّدراســات  ال
الغربّية  املرأة  أّن  وسانكوف، وفيشمان، وغيرهم( 
تسّمى  التي  اإلجنليزّية  للفصحى  استخداًما  أكثر 
أكثر  املـــرأة  ألّن  )Received pronunciation(؛ 
بالفصحى  املرتبط  االجتماعّي  باملعنى  التصاًقا 

قضايا
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نعومة  أكثر  يظهرها  الذي  وهو  مثاًل،  اإلجنليزّية 
مييل  الغربّي  الــّرجــُل  باملقابل،  ــا.  ومتــّدًن ــاً  ورقــّي
للعاّمّية أكثر، ألّنها ترتبط بطبيعته املّيالة للّظهور 
اللّهجة.  بنعومِة  بالّظهور  يهتّم  وال  خشونة،  أكثَر 
وجاء سوء الفهم لسلوك املرأة الّشرقّية، وبخاّصة 
في بالد الّشام، من هذه الّنقطة بالّتحديد؛ نقطة 
 )Social meaning( االجتماعّي  املعنى  فهم  عدم 
باملعنى  وخلطه  الــعــربــّيــة،  الــلـّـغــة  فــي  للفصحى 

االجتماعّي للفصحى اإلجنليزّية. 

التي مّتت  الّدراسات  نتائج  بتحليل  قاموا  لذلك 
مياًل  أقّل  العربّية  املــرأة  أّن  وأظهرت  الّشرق  في 
قورنت  ما  إذا  احلديث  في  الفصحى  الستخدام 
أعلى.  الفصحى  استخدامه  نسبة  الذي  بالّرجل 
يحلّلون  الغرب  علماء  من  العديد  بــدأ  هنا  ومــن 
اجملتمع  بني  الفرق  اعتبار  بدون  دراساتهم  نتائج 
الذي  الغربّي  واجملتمع  اللّغة  ازدواجــّي  الّشرقّي 
أّن  وأظهر  األمــر  حسم  الــذي  لكّن  بها،  يتمّيز  ال 
في  الغربّية  املــرأة  عن  تختلف  ال  العربّية  املــرأة 
إبراهيم  محّمد  الكبير  العالم  هو  اللّغوّي  سلوكها 
اجملتمع  في  العاّمّية  أّن  أوضــح  فقد  اللّه؛  رحمه 
وأّن هناك عاّمّية متمّيزة سّماها العربّي متعّددة، 
هي  األخيرة  هذه  وأّن   ،)Supra dialectal low(
الّتمّدن  مراكز  في  تستخدم  التي  املدنّية  اللّهجة 
ودمشق،  القاهرة،  وهــي:  املاضي،  في  املعروفة 

والقدس.

متيل  العاّمّية  العربّية  املــرأة  تستخدم  وعندما 
بنسب عالية واضحة للعيان، عموًما، إلى استخدام 
هي  اللّهجة  وهذه  غيرها.  ال  املدنّية  اللّهجة  هذه 
وهي  امرأة؛  ألّي  االجتماعّية  الّرغبة  حتّقق  التي 
ظهورها أكثر نعومة ومتّدًنا، وهي بهذا ال تختلف 
عن أّي امرأة إجنليزّية حتّقق هذه الّرغبة اللّغوّية 

االجتماعّية عن طريق استخدام لهجة )لندن( التي 
فتستخدمها  الفصحى؛  هي  باملصادفة  أصبحت 
اللّهجة  تكون  أن  قبل  مدينة  لهجة  ألّنــهــا  املــرأة 
لتكون الفصحى اإلجنليزّية، واملرأة  التي اختيرت 
استخدام  خالل  من  الّرغبة  نفس  حتّقق  العربّية 
تقليدّياً  املعروفة  الّتمّدن  مبراكز  املرتبطة  اللّهجة 
فــي الــعــالــم الــعــربــّي، وهـــي: الــقــاهــرة، ودمــشــق، 

والقدس. 

علماء  من  العديَد  إبراهيم  محّمد  أرجع  وبهذا 
لغوّياً  العربّي  بالعالم  يوجد  ما  لتحليل  الغرب 
الغرب، آخذين بنصيحة  بطريقة تختلف عّما في 
نصحهم  الذي  )ولفرام(  الكبير  األمريكّي  الَعلَم 

بالقول:

“linguists in the West have to avoid using 
their western ears if they wish to hear the 
Arab world properly”.

»على علماء الغرب أاّل يستخدموا آذانهم الغربّية 
عند االستماع للعالم العربّي لغوّياً«.

لغوّياً  العربّية ال تختلف  املرأة  أّن  تبّين  ومن هنا 
كانت  الهدف  حتقيق  أداة  ولكّن  الكون.  نساء  عن 
يقع  ــَر  ُذِك ما  كــّل  بــأّن  علًما  غير.  ال  اخملتلفة  هي 
ضمن سياق القضّية الّنفسّية. مبعنى أّن استخدام 
اللّهجة املدنّية ال يلزم أّنك أكثر متّدًنا أو حتّضًرا، 
مبعانيها  الفصحى  وإتــقــان  الــغــرب.  فــي  أو  هنا 
الّنساء  من  العديد  عند  ميزة  يكون  قد  الّثقافّية 
أيًضا، ألّن املعنى االجتماعّي املرتبط بالّثقافة هو 

األهّم عندهّن أيًضا.   
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كان طبيعيًّا ونحن نعيش 
توّجُه  يلقي  أن  العلم،  عرص 
)الــعــلــم الــّتــجــريــبــّي( ظــاَلــه 
الكريم،  الــقــرآن  تفسر  عىل 
بظهور  محــاســًة  َيــْلــَقــى  وأن 
العلمّي  بالّتفسر  ُيعرف  ما 
اإلعجاز  )أو  الكريم  للقرآن 
أّنـهم  يقولون  مِمّن  العلمّي(، 
كتاب  خــدمــة  إىل  يــســعــون 
اهلل بمنهج جديد ُيفرض أن 
جيري وفق ضوابط صارمة، 
بخاّصة من النّاحية الّلغوّية، 
ــفــســر  ــج الــّت ــاه ــن ــم أســـــــوًة ب
عىل  استقّرت  التي  املعروفة 
فإىل  الّسابقة.  القرون  مدى 

أّي مًدى ُوفِّقوا يف ذلك؟  

نادر رزق *

غة العربّية األردنّي.
ّ
خطيط والّدراسات- مجمع الل

ّ
*  مدير مديرّية الت

ناذج تراثّية مضيئة
لف  السَّ تفاسير  كتُب  تعدم  لم  املنهج،  هذا  »تبلور«  حداثة  رغم 
العلمّية  ــارات  اإلشــ مــن  عــّده  ميكن  مــا  على  الّتعريج  وغيرها 
الّشمس  جرم  وِعَظم  األرض  كروّية  كإثبات  الكرمي،  القرآن  في 
األندلسّي  حزم  ابن  أورده  فيما  جلّياً  يظهر  كما  إليها؛  بالّنسبة 
»إّن  والّنحل«:  واألهــواء  امللل  في  »الفصل  كتابه  في  456هـ(  )ت 
غير  تقول  والــعــاّمــة  ــة،  كــروّي األرض  ــأّن  ب صّحت  قــد  البراهني 
املسلمني  أئّمة  من  أحًدا  إّن  الّتوفيق:  تعالى  وباللّه  وجوابنا  ذلك، 
املستحّقني السم اإلمامة بالعلم رضي اللّه عنهم لم ينكروا تكوير 
من  البراهني  بل  كلمة،  دفعه  في  منهم  يُحفظ ألحد  وال  األرض، 
القرآن والّسّنة قد جاءت بتكويرها، قال اللّه عّز وجّل: } يكـــّور 
الّليل عىل النّهار ويكـــّور النّهار عىل الّليل{ )الّزمر: 5(، وهذا 
َر العمامة  أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض، مأخوٌذ ِمن َكوَّ

وهو إدارتها، وهذا نّص على تكوير األرض...«.
لغوّية  بــأدّلــة  املفّسرين،  َســلـَـف  معظم  نفُي  أيــًضــا  ذلــك  ومــن 
وعلمّية، أن يكون غروب الّشمس في عنٍي حمئة حقيقّياً في اآلية 

الّتفسير العلمّي للقرآن
الكريم وإشكالّياته الّلغوّية 
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}حّتى  الكهف:  سورة  من   )86(
الّشمس وجدها  بلغ مغرب  إذا 
ومنهم  محئة{،  عني  يف  تغرب 
وابــن  هــــ(،   671 )ت  الــقــرطــبــّي 
ــّرازّي  وال اجلــوزّي )ت 597 هـ(، 
واملـــــــــــاوردّي  هـــ(،   606 )ت 
الّسالم  عبد  وابن  هـ(،   450 )ت 
)ت 660 هـ(، والّطبرســـــــّي )ت 

548 هـ(:
يقول الّرازّي في تفسيره هذه 
اآلية: »الّشمس أكبر من األرض 
يُعقل  فــكــيــف  ــرة،  ــي ــث ك ــّرات  ــ مبـ

هذا  ثبت  إذا  األرض،  عيون  من  عنٍي  في  دخولها 
محئة{  عــني  يف  }تغرب  قوله:  تأويل  فنقول: 
موضعها  بلغ  ملّا  القرنني  ذا  أّن  األّول:  وجــوه؛  من 
في املغرب ولم يبَق بعده شيء من العمارات وجد 
الّشمس كأّنها تغرب في عني َوِهَدة مظلمة وإن لم 
تكن كذلك في احلقيقة، كما أّن راكب البحر يرى 
الّشّط،  ير  لم  إذا  البحر  في  تغيب  كأّنها  الّشمس 
هو  هــذا  البحر.  وراء  تغيب  احلقيقة  فــي  وهــي 
الّتأويل الذي ذكره أبو علّي اجِلبائّي )ت 303 هـ( 

في تفسيره«. 

القّفال:  »وقال  تفسيره:  في  القرطبّي  ويؤّيده 
إلى  انتهى  ــه  أّن املـــراد  ليس  العلماء:  بعض  قــال 
جرمها  إلى  وصل  حّتى  ومشرًقا  مغرًبا  الّشمس 
من  عني  في  تدخل  أن  من  أعظم  ومّسها...وهي 
عيون األرض«، وأضاف: »بل هي )يعني الّشمس( 
أّنه  املراد  بل  مضاعفة،  أضعاًفا  األرض  من  أكبر 
انتهى إلى آخر العمارة من جهة املغرب ومن جهة 
عني  في  تغرب  العني  رأي  في  فوجدها  املشرق، 
حمئة، كما أّنا نشاهدها في األرض امللساء كأّنها 

تدخل في األرض«.

ــرّي: »قــد  ــبـ ــّطـ ويـــؤّكـــد الـ
أكبر  الّشمس  جرم  أّن  َوُضَح 
وسّت  مبئة  األرض  جرم  من 
فكيف  تقريًبا،  مــّرة  وسّتني 
من  عــني  فــي  دخولها  يُعقل 
اآلية  فتأويل  األرض!  عيون 
هناك،  تشاهد  الّشمس  أّن 
أعني في طرف العمارة كأّنها 
تغيب وراء البحر الغربّي في 
البحر  راكـــب  أّن  كما  ــاء،  املـ
املاء  في  تغيب  الّشمس  يرى 
ولهذا  الّساحل،  يرى  ال  ألّنه 
أّنها تغرب في  قال: }وجدها تغرب{ ولم يخبر 

عني«. 
م أّن هذه  م متوهِّ ويقول ابن اجلوزّي: »ورّبما توهَّ
الّشمس على ِعَظم قْدرها تغوص بذاتها في عني 
مراًرا،  الّدنيا  من  أكبر  فإّنها  كذلك.  وليس  ماٍء، 
بقدر  الّشمس  ِإّن  وقيل:  ماء!  عني  تََسُعها  فكيف 
مئة  الّدنيا  بقدر  وقيل:  ة،  َمرَّ مئة وخمسني  الّدنيا 
مّرة.  ثمانني  الّدنيا  بقدر  والقمر  ة،  َمــرَّ وعشرين 
راكــُب  يــرى  كما  العني  فــي  تغرب  وجــدهــا  وِإّنــمــا 
في  تغيب  الّشمس  أّن  َطَرفه  يرى  ال  الذي  البحر 
املاء، وذلك ألّن ذا القرنني انتهى إلى آخر البنيان 

فوجد عيًنا حمئة ليس بعدها أحد«. 
أن  يجوز  »وقيل:  تفسيره:  في  اخلــازن  ويقول 
عني  عندها  أي  محئة{  عــني  }يف  معنى  يكون 
موضًعا  بلغ  أّنــه  وذلــك  العني،  رأي  في  أو  حمئة، 
من املغرب لم يبق بعده شيء من العمران، فوجد 
أّن  كما  مظلمة،  ــَدة  َوِه في  تغرب  كأّنها  الّشمس 
في  تغيب  كأّنها  الّشمس  أّن  يــرى  البحر  راكــب 

البحر«.
ويقول ابن كثير: »وقوله }حّتى إذا بلغ مغرب 
الّشمس{ أي فسلك طريًقا حّتى وصل إلى أقصى 
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وهو  املغرب،  ناحية  األرض من  فيه من  يسلك  ما 
الّشمس  إلى مغرب  الوصول  وأّما  األرض،  مغرب 
من الّسماء فمتعّذر، وما يَذكره أصحاُب القصص 
والّشمس  مّدة،  األرض  في  سار  أّنه  من  واألخبار 
وأضاف:  له«.  حقيقة  ال  فشيء  ورائه،  من  تغرب 
أي  محئة{  عــني  يف  تغرب  }وجــدهــا  »وقــولــه: 
رأى الّشمس في منظره تغرب في البحر احمليط، 
وهذا شأن كّل َمن انتهى إلى ساحله، يراها كأّنها 

تغرب فيه«.

نستشّف مدى حرص  املضيئة  الّنماذج  ِمن هذه 
هؤالء العلماء على الّتواصل مع املنجز العلمّي في 
علمّياً  تفسيًرا  عّده  ميكن  فيما  وتوظيفه  زمانهم 
بلغة عصرنا، لكْن دون أن يلجأوا إلى لَيِّ املعاني. 
ة اللّغوّية ال يشفع له ُحسن الّنّية.  ي الّدقَّ وعدم حترِّ

ضوابط لغوّية للّتفسر العلمّي
للقرآن  كاماًل  علمّياً  تفسيًرا  أجنز  َمن  أّوَل  كان 
الكرمي )مبعنى ربطه بالعلوم البحتة أو الّتطبيقّية(، 
1940م(  )ت  جوهري  طنطاوي  األزهــريُّ  الّشيُخ 
الكرمي«  القرآن  تفسير  في  »اجلواهر  كتابه  في 
في  و)1935م(  )1932م(  عامي  بني  ظهر  الــذي 

خمسة وعشرين مجلًّدا، ثم تبعه كثيرون.. 

ابن عثيمني -كما جاء في مجموع  الّشيخ  يقول 
العلمّي في احلقيقة  »اإلعجاز   : فتاواه ورسائله- 
ال ننكره، ال ننكر أّن في القرآن أشياَء ظهر بيانها 
في  الّناس  بعض  غالى  لكْن  املتأّخرة،  األزمنة  في 
اإلعجاز العلمّي، حّتى رأينا َمن جعل القرآن كأّنه 
املغاالة في  إّن  كتاب رياضة، وهذا خطأ. فنقول: 
إثبات اإلعجاز العلمّي ال تنبغي؛ ألّن هذه قد تكون 
فإذا  تختلف،  والّنظرّياُت  نظرّيات،  على  مبنّية 
جعلنا القرآن دااّلً على هذه الّنظرّية ثّم تبّين بعُد 
أّن هذه الّنظرّية خطأ، معنى ذلك أّن داللة القرآن 

صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جّداً«. 

أّياً ما تكن املنهجّية املّتبعة في تفسير كتاب اللّه، 
فمن البدهّي أّنه يتعّذر في حال جتاوز بّوابة اللّغة 
في هذا املرتقى الّصعب. والّتفسير العلمّي للقرآن 
الكرمي ال يعدُّ استثناًء من هذا الّضابط )اللّغوّي( 
عند الّتصّدي لتأويل أّي مفردة من مفردات كتاب 
اللّه في سياق تفسير أّي آية تفسيًرا علمّياً، وهذا 
في  يعنينا  وما  الّضوابط،  وضع  إلى  دفع  وغيره 

هذا املقام اللّغوّية منها: 

العاّم  األمــنُي  املصلح،  اللّه  عبد  الدكتور  يُـــْوِرُد 
الــقــرآن  فــي  العلمّي  لــإلعــجــاز  الــعــاملــّيــة  للهيئة 
»اإلعجاز  كتابه  في  ضوابط  مجموعَة  والّسّنة، 
وضوابطه«  تاريخه  والّسّنة:  القرآن  في  العلمّي 
حتت عنوان )ضوابط استخراج وجه اإلعجاز بني 
الّنّص واحلقيقة(. وما يتعلّق باللّغة منها ما يأتي:

ــّص الــواقــع حتــت الــّدراســة  ــّن »مــحــاولــة فهم ال
وذلك  الوحي،  نزول  إّبــان  العرب  فهوم  وفق  على 
ولهذا  الوقت،  األلفاظ حسب مرور  لتغّير دالالت 
يقتضي األمر اإلملام مبسائل تعني على فهم الّنّص 

والّتمّكن من تقدمي معًنى على آخر، وهي:

مقّدم  والّظاهر  الّظاهر،  على  مقّدم  الّنّص  إّن  أ- 
ل. على املؤوَّ

املفاهيم  وإّن  املفهوم،  على  مقّدم  املنطوق  إّن   ب- 
بعضها مقّدم على اآلخر كذلك.

العاّم  لقاعدة:  للّنّص  تناوله  في  يخضع  أْن   ج- 
واملبّين،  واجململ  واملقّيد،  واملطلق  واخلــاّص، 
واإلطالق  اخلصوص،  على  مقّدم  العموم  وأّن 
االشتراك،  على  واإلفراد  الّتقييد،  على  مقّدم 
والّتأصيل على الّزيادة، والّترتيب على الّتقدمي 
والبقاء  الّتأكيد،  على  والّتأسيس  والّتأخير، 
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على الّنسخ، واحلقيقة الّشرعّية على العرفّية، 
والعرفّية على اللّغوّية.

الّنّص  اجتزاء  وعدم  والّسباق  الّسياق  مراعاة   د- 
عّما قبله وما بعده.

ــفــظ ال  ــاعــدة الــعــبــرة بــعــمــوم الــلّ  هـــ- مــراعــاة ق
الّسبب. بخصوص 

 و- معرفة معاني احلروف، وعدم تفسير حرف أو 
حمله على معًنى ال يقتضيه الوضع العربّي.

 ز- مراعاة أوجه اإلعراب، وعدم القول بتوجيه ال 
يسانده إعراب صحيح أو قرينة أخرى.

واحد  على  حمله  ميكن  اللّفظّي  املشترك   ح- إّن 
بأّن هذا  القطع  أو  من معانيه دون نفي اآلخر 
الّصواب وحده ما لم تكن هناك قرينة راجحة.

إضافًة إلى أّن هناك أموًرا من قبيل املتشابه ال 
مجال لفهمها أو تناولها بالبحث«.

احلديُث  الّضوابط؟  بهذه  ِالْتُِزَم  مًدى  أّي  فإلى 
بضعة  بذكر  سأكتفي  لذا  يطول؛  املقام  هذا  في 
مناذج لبيان اآللّية اللّغوّية التي يشتغل كثيرون من 

خاللها:

ناذج عىل ارتباكات الّتفسر العلمّي
املــصــرّي  والــّداعــيــة  للّطبيب  األّول  الــّنــمــوذج 
املعروف مصطفى محمود في كتابه الشهير »حوار 
ة يُعرف في  مع صديقي امللحد«: »وكان مثقال الّذرَّ
تلك األّيام بأنَّه أصغر مثقال، وكانت الّذّرة تُوصف 
ليقول  القرآن  فجاء  ينقسم،  ال  فرد  جوهر  بأّنها 
أّوَل  وكــان  ــّذّرة..  الـ إليها  تنقسم  أصغر  مبثاقيل 
يستشهد  ثّم  الــّذّرة«.  من  أصغر  شيًئا  يذكر  كتاب 
على هذا »الفهم« باآلية الكرمية: }ال َيْعُزُب عنه 
وال  األرض  يف  وال  الــّســاوات  يف  ذّرة  مثقاُل 

أصغر من ذلك وال َأكب{ )سبأ: 3(.
اللّغوّي  للّضابط  صريحة  مخالفة  نــرى  هنا 
فهوم  وفــق  على  الــقــرآن  مــفــردات  بفهم  ــّم،  األهـ
دالالت  تطّور  اّتباع  ال  الوحي،  نزول  إّبــان  العرب 
)الّذّرة(  كلمة  أصاب  ما  وهو  الّزمن،  مع  األلفاظ 
واحــدِة  من  داللــّيــاً  تــطــّورت  التي  احلــال  بطبيعة 
أصغِر الّنمل والكناية عّما ليس له وزن، إلى املعنى 
هو  -كما  وهو  اليوم  العلوم  لغة  في  االصطالحّي 
حّتى  مقصوًدا  ليس  الكرمية-  اآليــة  في  واضــح 

يُبنى عليه إعجاٌز علمّي!

إليه  املشار  كتابه  من  آخــر  موضع  في  ويقول 
بعد  }واألرض  الــكــرميــة:  ــة  اآليـ عــلــى  تعليًقا 
ــا( هي  ذلــك دحــاهــا{ )الــّنــازعــات: 30(: »و)دحـ
البسط  تعني  التي  القاموس  في  الوحيدة  الكلمة 
والّتكوير مًعا ... واألرض كما هو معلوم مبسوطة 
أشبه  هي  بل  احلقيقة،  في  ومكّورة  الّظاهر  في 

بالّدحية »البيضة« في تكويرها«.
املعنى  يحمل  ال  )َدَحـــا(  الفعل  أّن  الواقع  لكّن 
تكون  أن  عــن  فــضــاًل  أورده،  الـــذي  »املـــــزدوج« 
»الّدحية« مبعنى »البيضة« كما أّكد! يقول اللّسان 
األَرَض  َدَحا  الَبْسُط.  ْحُو:  »الدَّ و(:  ح  )د  مادة  في 
قوله  في  الفّراء  وقــال  بََسَطها.  َدْحــًوا:  يَْدُحوها 
قال:  َدحاها{،  ذلك  بعد  }واألَرض  وجــّل:  عّز 
واألُْدِحيَّة  واإلْدِحيُّ  »واألُْدِحيُّ  يقول:  ثّم  بََسَطها«. 
واإلْدِحيَّة واألُْدُحّوة: َمِبيض الّنعام في الّرمل، وزنه 
ثم  بِرْجلها  تَْدُحوه  الّنعامة  ألّن  ذلــك،  من  أُْفُعول 

تَِبيض فيه وليس للّنعام ُعّش«. 

مصطفى  إليها  أشار  التي  »الدحية«  كلمة  أّما 
عليها  نقع  فال  ْكل(  بالشَّ ضبطها  )بــدون  محمود 
ال  مبعنى  ولكن  تُفتح،  وقــد  ــّدال  الـ بكسر  ســوى 
ْحية  اللّسان: »والدِّ ميتُّ بصلة إلى ما ذكره؛ يقول 

الّتفسير العلمّي للقرآن الكريم وإشكالّياته الّلغوّية
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مهم،  ومقدَّ اجلــنْــد  رئــيــُس 
إذا  يَْدُحوه  َدحاه  ِمن  وكأّنه 
الّرئيس  ألّن  ده  وَمهَّ بََسطه 
وفي  والتَّْمهيد«،  الَبْسط  له 
»ويُْفتَُح،  احمليط:  القاموس 

وبالفتح: الِقْرَدةُ األنْثى«.
محمود  مصطفى  وتــابــَع 
كــثــيــرون فــيــمــا قـــالـــه في 
}كمثل  الــكــرميــة  اآليـــة 
بيًتا{  اتـّخذْت  العنكبوت 
كتابه  في  )العنكبوت:41( 
لفهم  مــحــاولــة  »الـــقـــرآن: 
العلم  بأّن  للقرآن«  عصرّي 

أثبت أّن نسج خيوط البيوت عند العناكب مقصور 
على األنثى دون الّذكر، لذا استخدم القرآن صيغة 
القرآن  نــرى  »فهنا  يــقــول:  إذ  اآليـــة،  فــي  املــؤّنــث 
يختار صفة الّتأنيث حينما يتحّدث عن العنكبوت 
اتـّخذْت بيًتا{، وقد  العنكبوت  }كمثل  فيقول: 
التي  هي  العنكبوت  أنثى  أّن  مؤّخًرا  العلم  كشف 
لم  بيولوجّية  حقيقة  وهي  الّذكر،  ال  البيت  تنسج 

تكن معلومة أّيام نزول القرآن«. 
علمّياً  إعــجــاَز  فــال  ذلــك،  صــّحــة  افترضنا  لــو 
الّرحمن  العرب، كما ذكرت عائشة عبد  فيه؛ ألّن 
»تؤّنث  العصرّي«:  والّتفسير  »القرآن  كتابها  في 
بالّتأنيث  له  لغوّي ال عالقة  تأنيث  وهو  العنكبوت 
ــث الــعــقــرب وغــيــرهــا من  ــؤّن الــبــيــولــوجــّي، كــمــا ت

احلشرات«!
الكرميتني  باآليتني  يتعلّق  شهير  مبثال  وأختتم 
أدنــى  يف   )2( ــّروم  الـ }غلبت  ــّروم:  الـ ســورة  من 
)٣({؛  سيغلبون  غلبهم  بعد  من  وهم  األرض 
أّن  العربّي-  باملعجم  -استشهاًدا  العديد  يذكر 
إعجاٍز  إلثبات  األخفض،  أي  ِفل«  السَّ هو  »األدنى 

ــار فــيــه الــقــرآن  عــلــمــّي أشـ
الكرمي إلى أّن هذه الواقعة 
دارت في أخفض بقعة على 
سطح األرض، أال وهي غور 
لم  املعلومة  وهــذه  األردّن، 

تُعرف إاّل حديًثا. 

معجم  أّي  في  بـُـِحــَث  ولــو 
كلمة  مــعــنــى  ــن  عـ ــّي  ــربـ عـ
تعني  أّنها  لُوِجَد  ِفل(  )السَّ
ــيء، ال  ــّدنـ الـ أو  اخلــســيــس 
األخفض، يقول ابن منظور 
ــة  ــلَ ــِف ــسَّ ــان: »ال ــسـ ــلّـ فـــي الـ
يُقال:  الّناس،  من  َقاط  السُّ
جمع،  ألّنها  َسِفلة  هو  يقال  وال  ِفلة،  السَّ من  هو 
والعاّمة تقول: رجل َسِفلة من قوم َسِفٍل، قال ابن 

األَثير: وليس بعربّي«. 
داللّياً  تطّورها  قبل  أصاًل  تعبِّر  )األدنى(  وكلمُة 
كما  األقصى (،   األبعد  )أو  مقابل  في  األقرب  عن 
ذهب املفّسرون، واألقّل في مقابل األكثر، ولم يرد 
الوحي- كانت تشير  نزول  إّبان  العرب  أّنها -بلغة 

إلى االنخفاض احلقيقّي. 
مقاله  في  الصالبّي  علّي  الدكتور  حــاول  وقــد 
الــلـّـه  كــالم  فــي  عــلــمــّي  إعــجــاز  »أدنـــى األرض.. 
على  املنشور  امللحدين«  وجه  في  مدوية  وصرخة 
من  يخرج  أن  )2018/12/30م(  بتاريخ  الّشابكة 
إليه  املشار  »الُقرب«  معنى  بتوظيف  املعضلة  هذه 
يصّر  الذي  العلمّي  اإلعجاز  إلى  للوصول  أعاله 
عليه، فجعل هذا الُقرَب رأسّياً إلى أسفل، يقول: 
من  األقــرب  مبعنى  جــاءت  )الّدنيا(  كلمة  »وهنا 
الّطبقة  وهــو  آخــر  معًنى  تتضّمن  ولكن  األرض، 
يت  وُسمِّ الّسبعة،  الّسماء  طبقات  بني  الّسفلى 
غريب  كــالٌم  وهــذا  األرض«.  من  لدنّوها  بالّدنيا 

قضايا
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النّجم   )2( الّطارق  أدراك ما  )1( وما  والّطارق 
تفسيره:  فــي  كثير  ابــن  يــقــول   .})٣( ــاقــب  الــّث
»يقسم تعالى بالّسماء وما جعل فيها من الكواكب 
قال:  ثم  والّطارق(  )والّسماء  قال:  ولهذا  الّنّيرة، 
)وما أدراك ما الّطارق(، ثم فّسره بقوله: )الّنجم 
الّنجم  سّمي  إّنما  وغــيــره:  قتادة  قــال  الــّثــاقــب(، 
بالّنهار...،  ويختفي  باللّيل  يرى  إّنما  ألّنه  طارًقا 
وقال  املضيء،  عّباس:  ابن  قال  )الّثاقب(  وقوله: 
وقال  عليها،  أُرسل  إذا  الّشياطني  يثقب  الّسّدّي: 

عكرمة: هو مضيء ومحرق للّشيطان«.

كلمة  أّن  ونــقــوالتــه  كثير  ابــن  كــالم  مــن  واضـــٌح 
كانت  وإن  الــّداللــة،  محسومة  ليست  ــّطــارق«  »ال
الــذي  بـــ»الــّشــهــاب«  الــيــوم  إلــى مــا يُسّمى  أقــرب 
وقد  اجلّوّي،  الغالف  دخوله  عند  ويضيء  يحترق 
يعني الّنجم املعروف. فلماذا يحار احليارى بني أن 
باسم  املعروفة  النيوترونّية  الّنجوَم  املقصود  يكون 
من  أخرى،  األسود  والّثقب  تارة،  الّنابضة  الّنجوم 
أّي من  لغوّياً حاسًما« على  »دلياًل  أن يقيموا  دون 
اللّغوّي؛  الّضبط  مسألة  إلى  يعيدنا  وهذا  ذلك! 
من  بكثير  معها  يتعاملون  الكلمات  مــن  فكثير 
الّتساهل في استخراج الّداللة بال دليل أو شاهد 
للّظّن  عرضة  يجعلها  وال  املسألة  يحسم  لغوّي 

الذي يتنافى مع استنباط اإلعجاز.
»الكافي  كتابه  في  العسقالنّي  حجر  ابن  يروي 
الّشاّف في تخريج أحاديث الكّشاف« عن أبي بكر 
معنى  عن  ُسئل  عندما  عنه  اللّه  رضي  الّصّديق 
أّنه  ــا{،  وأبًّ }وفاكهة  تعالى:  قوله  في   » »األبِّ
قلُت  إذا  تقلّني  أرض  وأّي  تظلّني  »أيُّ سماٍء  قال: 
به«!، فإذا كانت هذه  ِعلم لي  اللّه ما ال  في كتاب 
نقول  فما  »أَّب«،  كلمة  في  عنه  اللّه  رضي  مقالته 

في غيرها األكثر إشكاالً؟!

متكلّف، والتفاف على املعنى األصلّي لم يقم على 
شاهد في لغة العرب.

مؤونته  يكفينا  هنا،  قوله  نريد  ما  خير  ولعّل 
الفقه  »أصــول  كتابه  في  الّزحيلّي  وهبة  الدكتور 
اإلسالمّي«، إذ يقول: »إذا تعارض الّنّص مع عرٍف 
للّنّص  مخّصًصا  العرف  يصلح  فال  بعده،  حادث 
كان عرًفا عاّماً،  ولو  باتفاق األصولّيني،  الّشرعّي 
ر  تُفسَّ »وعليه،  موّضًحا:  ويتابع  عملّياً«.  أو  لفظّياً 
القائم  العرف  بحسب  والّسّنة  الــقــرآن  نصوص 
تبّدل األعراف، مثل  إلى  يُلتَفت  حني ورودها، وال 
تفّسر  املتأّخرة...وإّنما  االصطالحّية  األلفاظ 
كان  )أستاذ(  كلفظ  زمانهم،  في  عرفهم  بحسب 
مــدّرس  على  أُطلق  ثــّم  الّصناعة(  )رّب  به  ــراد  ي
باملعنى  القدمي  الفقهّي  الّنّص  يفّسر  فال  العلوم، 

املعاصر احلادث بعدئذ«.

املحكم واملتشابه
ض لها مّما  هل يراعى أن تكون اآليات التي يُتََعرَّ
كثير  ابن  يقول  مفرداتها؟  معاني  على  خالف  ال 
آيات  القرآن  في  أّن  تعالى  »يخبر  تفسيره:  في 
واضحات  بّينات  أي:  الكتاب،  أّم  هّن  محكمات 
الّناس،  من  أحــد  على  فيها  التباس  ال  الــّداللــة، 
ومنه آياٌت أُخُر فيها اشتباه في الّداللة على كثير 
عليه  اشتبه  ما  رّد  فمن  بعضهم،  أو  الــّنــاس  من 
متشابهه  على  محكمه  وحّكم  منه،  الواضح  إلى 
ولهذا  انعكس؛  عكس  ومــن  اهتدى.  فقد  عنده، 
منه  الكتاب  عليك  أنزل  الذي  تعالى: }هو  قال 
آيات حمكات هّن أّم الكتاب{؛ أي: أصله الذي 
متشاهبات{  }وأخــر  االشتباه.  عند  إليه  يُرجع 
حتتمل  وقد  احملكم،  موافقة  داللتها  حتتمل  أي: 

شيًئا آخر من حيث اللّفظ والّتركيب«.
}والّساء  الّطارق  سورة  بدايات  مثاًل  لنأخذ 
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 ال شّك يف أّن الّرمجة فّن وأّن املرِجم فنّاٌن مهنُته نقل األساليب واملعاين 
املرِجم  عند  والّلغة  وإنسانيًّا.  عاطفيًّا  هبا  والّشعور  النّصوص  وتبيان 
والقواميس،  املعاجم  يف  موجودة  ميتة  وكلات  ألفاًظا  ليسْت  القدير 
املشاعر  نقل  يف  وأساليبه  الكاتب  روحّية  عىل  تــدّل  حّية  تعابُر  هي  بل 
واألحاسيس والعواطف املوجودة يف النّّص األصّي املراد ترمجته. وال بّد 
أيًضا أن يتــرّشب املرِجم روح املؤلِّف ويتفاعل معها ويطرب هلا ويزن 
ألجلها، وهلذا ال بّد أن ترسخ النّصوص نثًرا أو شعًرا يف وجدانه وتستقّر 

يف خياله وذهنه.

 أبياٌت من قصيدٍة لجميل بثينة
مترجمًة إلى اإلنجليزّية

عيد الدحيات *

غة العربّية األردنّي؛ أستاذ األدب اإلنجليزّي.
ّ
*  عضو مجمع الل

عّباس  الكبير  ــب  األدي وصــُف  هنا  ويحضرني 
محمود العّقاد إلبراهيم املازنّي بأّنه املترِجم امللهم 
»الذي استطاع بترجمته أن يرّد الكالم أصياًل كأّنه 
لم يُكتب من قبل ذلك بلغة أخرى، ولم يصدر عن 
قريحة سابقة؛ فقد كان يترجم الكالم في سليقته 
قبل أن يترجمه لفًظا ومعًنى، فيجيش به كما جاش 
ينقل قطعة  كأّنه  ذلك  بعد  عنه  ويعّبر  به صاحبُه، 
املنظوم  بالكالم  ذلــك  ويصنع  وخياله.  حّسه  من 

روحه  نقل  قد  به  فإذا  املنثور،  بالكالم  يصنع  كما 
ظالل  من  عباراته  يتخلّل  وما  وموسيقاه  وطالوته 
يخرج  حّتى  املضمونة  وخفاياها  املستترة  املعاني 
الّنظُم واضًحا في موضع الوضوح، قوّياً في موقع 

القّوة، مكنّياً عنه في موضع الكناية«.

)إدوارد  اإلجنليزّي  الّشاعر  ترجمة  يعرف  وكلُّنا 
فتزجرلد(/ )Edward Fitzgerald( لرباعّيات عمر 

الترجمة

زاوية
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اخلّيام، حيث تصّرف فيها بطريقة تناسب أسلوبه 
الّشعرّي، ولكّنها حتافظ على ألق وروعة شاعرّية 

اخلّيام. 

والّشعُر هو أصعب ما يُترَجم. فترجمُة الّشعر 
إلى  الواقع  في  أخرى حتتاج  بلغة  آخر  شعٍر  إلى 
أحيان  في  جند  إذ  خاّص،  وإلهام  خاّصة  موهبة 
الّنّص  مــن  أجمل  الّشعرّية  الّترجمة  أّن  كثيرة 
املمتازة  الّترجمة  في  وجدتُه  ما  وهــذا  املترجم؛ 
)1868-1945م(  نيكلسون(  )رينولد  للبرفسور 
العصر  فــي  الــعــربــّي  األدب  أشــعــار  مــن  للعديد 
األموّي. وكمثاٍل على ذلك أقّدم األبيات الّشعرّية 
الّتالية من قصيدٍة شهيرٍة جلميل بثينة، مع ترجمة 
كتابه إلى اإلجنليزّية في  لها  نيكلسون  البرفسور 
(A Literary History of the Arabs).  وأتـــرك 

احلكم إلى القارئ الكرمي في جمال الّنّص العربّي وترجمته اإلجنليزّية:

جديُد الّشباِب  َرْيعاَن  ليَت  ـَعوُد أال  ي ـَْين  ُبث يا  َتــوّلى  ـًْرا   وَده
وأنتُم َنكوُن  ُكّنا  كما  َزهــيُد َفَنْبقى  َتــْبُذليَن  ما  وإْذ   قريٌب 
ليلًة َأبيتنَّ  هل  شعري  ليت  َلسعيُد أال  إذن  إّني  القرى   بوادي 
ليلًة بثينَة  َفْرًدا  أْلَقَيْن  ونجــوُد فهل  ُودِّهــا  ِمن  لــنا   َتجوُد 
وَيزيُد َعِلْقُت الهوى منها وليًدا فلْم َيَزْل ُحبُّها  َيْنمى  اليوِم   إلى 
 وَأْبلْيُت فيها الّدهَر وهو جديُد وَأْفَنْيُت عمري باْنتظارَي وْعَدها
طالًبا جئُت  بما  َمْردوٌد  أنا  يــبيُد فال  يــبيُد  فــيما  ُحبُّها   وال 

النّّص العريّب:

الترجمة
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الّرمجة اإلنجليزّية:

أبياٌت من قصيدٍة لجميل بثينة

Oh, might it flower anew, that youthful prime
And restore to us, Buthayna, the bygone time!
And might we again be blest as we wont to be,
When thy folk were nigh and grudged what thou gavest me!

Shall I ever meet Buthayna alone again,
Each of us full of love as a cloud of rain?
Fast in her net was I when a lad, and till
This day my love is growing and waxing still.

I have spent my lifetime, waiting for her to speak,
And the bloom of youth is faded from off my cheek;
But I will not suffer that she my suit deny,
My love remains undying, though all things die!
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حتـــمـــل كــــــلُّ لـــغـــة بــني 
طّياهتا جمموعًة من األمثال 
واألقــــوال املــأثــورة املــتــداولــة 
احلياة  تبعث  أفـــرادهـــا،  بــني 
طابًعا  عليها  فتضفي  فيها 
تارة،  واحلكمة  احليوّية  من 
وطابًعا من الّطرافة أو النّقد 
ــُل  ــَث ــّاذع تـــارة أخـــرى. وامَل ــ ال
مقتطفٌة  الــقــول  مــن  مجــلــٌة 
مـــرســـلـــٌة  أو  كـــــــام،  مــــن 
فيه  وردت  ممّا  ُتنقل  بذاهتا، 
تغير  ــدون  ــ بـ مــشــاهبــه  إىل 
املعاين  »معجم  يف  جاء  كا 

اجلامع«. 

ديمة عابد *

غة اإلنجليزّية.
ّ
*   بكالوريوس في الل

بالعديد  تزخر  غيرها،  كحال  هذا  في  اإلجنليزّية  اللّغة  وحال 
املوجودة  تلك  ومدلوالتها  مضامينها  في  تُماثل  التي  األمثال  من 
أو  الّناس فصيًحا  بني  السائر  املثل  يكون  وقد  العربّية،  لغتنا  في 
إلى  حكايتيهما،  مع  اإلجنليزّية  من  مثلنِي  أُترِجُم  وهنا  عاّمّياً. 

:)Africa short stories) العربّية، مأخوذين من موقع

املثل األّول
)A bad workman always blames his tools(

The meaning of this proverb is….our success does 
not depend on what Kind of tools we have but how we 
use them. A person may have all the equipment in the 
world but if he does not know how to use them he can 
never complete a job successfully. Whereas a person 
who can make effective use of what is available with 
him can make a success of any work given to him. 
The same can be said of real life situations too. We 

 َمَثالن َمْحكّيان من الّلغة اإلنجليزّية

الترجمة
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must learn to hone our talents and tabs maximum benefit out of them and not blame 
destiny or fate when something goes wrong. Kumar and Ravi were two farmers who 
were neighbors. Both owned a pair of oxen each with which they ploughed their land. 
Kumar worked hard all day long in order to get a good yield and looked after his oxen 
very well since he knew that they were very important for his farming activity, Ravi 
on the other hand was a very lazy and a miser who never fed his oxen properly but 
extracted maximum work from them and kept complaining that they were not doing 
a good job. As a true friend Kumar advised and pointed out to Ravi that it was cruel 
to ill-treat the animals which were helping him make a living. Ravi paid little heed to 
Kumar’s words. He soon bought a tractor to plough his land and chased the oxen away 
since he no longer needed them. Taking pity on the poor animals Kumar took them 
under his wing although he could ill-afford to maintain them.

The monsoon soon arrived and it was time for cultivation. Kumar’s land was well 
ploughed and ready for cultivation- thanks to his oxen. Ravi in his miserly fashion had 
not maintained his tractor well and it kept giving him trouble. With the result, he could 
not get his land ready for cultivation on time. He lamented and blamed it all on bad 
luck not realizing that it was he who was responsible for his miserable state. Ravi not 
only lost out on a good yield by his laziness but also spent more money than required 
to repair his tractor due to poor maintenance. Despite having better equipment Ravi 
was unable to get the best results, whereas Kumar was a good workman and hence was 
able to succeed with the limited resources that he had.

 )العامل غر احلاذق ُيلقي 
الّلوم عىل أدواته دائًا(

معًنى  الـــّذكـــر  آنـــف  ــل  املــث يَــحــمــل 
نوع  على  يعتمد  ال  جناحنا  أّن  مفاُده 
اعتماده  بقدر  منتلكها  التي  األدوات 
وتوظيفها.  استخدامها  كيفّية  على 
واألدوات  املعّدات  كامل  تتوافر  وقد 
الاّلزمة للفرد. ومع ذلك؛ إْن لْم يُحسن 
يكون قادًرا على  لن  فإّنه  استخدامها 
يُحسن  َمن  أّمــا  بنجاح.  عمله  إكمال 
فاعاًل  استخداًما  له  املتاح  استخداَم 
يُحّقق  أْن  يستطيع  شــّك-  -بال  فإّنه 

جناًحا في أّي عمل يُوكل إليه.

 َمَثالن َمْحكّيان من الّلغة اإلنجليزّية
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ــوُل نــفــُســه عــلــى مــواقــف احلــيــاة  ــق ويَـــصـــُدق ال
نوّظف  كيف  نتعلّم  أْن  علينا  ويتعّين  ومجرياتها، 
من  األقــصــى  الــقــدر  لتحقيق  وقــدراتــنــا  مواهبنا 
والقدر  القضاء  نلوم  أن  ال  منها،  املَرجّوة  املنفعة 

إذا ما انحرفت األمور عن مسارها الّصحيح.
وفي احلكاية الشعبّية الواردة هنا، كان )كومار( 
و)رافي( مزارعيْن لكلٍّ منهما أرٌض بجوار صاحبه 
كان  األرض.  بهما  يــحــرثــان  الــثــيــران  مــن  وزوٌج 
)كومار( يعمل بجّد واجتهاد لتكون أرضه بأفضل 
فأوالهما  العمل  في  ثوَريْه  أهّمـّية  وأدرك  حال، 
اهتماًما وعنايًة كبيرة. وكان )رافي( كسوالً للغاية 
وشحيًحا فلْم يُطعم ثوَريْه جّيًدا، وأنهكهما بأقسى 
صدوٍق  وكصديٍق  أدائهما،  ســوَء  شاكًيا  األعمال 

في  قسوته  إلى  إّياه  الفًتا  )رافــي(  )كومار(  نصَح 
عمله.  على  تُعينه  كانت  التي  احليوانات  معاملة 
ما  وسرعان  )كومار(،  بكالم  يأبه  لم  )رافي(  لكّن 
اشترى جّراًرا ليحرث أرضه طارًدا ثوَريْه ألّنه لْم 
على  الّشفقُة  )كومار(  فأخذْت  يحتاجهما؛  يعد 
تلك احليوانات املسكينة فألزَم نفسه أن يعتني بها 

رغم عدم قدرته على تكّبد تكاليف تلك العناية. 
الّرياح  هّبت  ما  وسرعان  الــّزراعــة،  وقت  حان 
بحال  )كــومــار(  أرُض  كــانــْت  آنـــذاك  املوسمّية.. 
)رافي(  أّما  ثوريه.  للّزراعة بفضل  جّيدة وجاهزة 
الكثير  واجــه  فقد  بــجــّراره  يعتني  يكن  لم  الــذي 
الوقت  في  جاهزة  ــه  أرُض تكن  ولــم  املتاعب  من 
املناسب، فألقى اللّوم على سوء احلّظ ولم يدرك 
إليه  نفسه  صّير  ما  على  وامللوم  املسؤول  هو  أّنه 
العائَد  يفقد  لــم  وبكسله  الّصعبة.  حاله  وعلى 
لصيانة  املــال  من  املزيد  أنفق  بل  حسُب،  ــاّدّي  امل

جّراره املهمل وإصالحه.
وعلى الّرغم من توافر معّدات أفضل، لم يتمّكن 
في  الّنتائج،  أفضل  على  احلصول  من  )رافـــي( 
حني كان )كومار( عاماًل جّيًدا فحّقق الّنجاح رغم 
املُزارع   املثُل في هذا  قيل  وقد  موارده.  محدودّية 

العاّمة. فتناقلتْه ألسنة 

املثل الثاين
)The pen is mightier than the sword(

The Power of a pen is Mightier than the Sword. The power that the written word 
carries is far more harmful and damaging than a sword. At best the sword can only 
cause physical harm that too by force. Whereas the written word is strong enough 
to influence many minds at a time. influence to the extent of even giving rise to 
revolutions and agitations against unjust/ unfair governance. Several important events 
in history have been the result of the powerful writings of the leaders of those times.

الترجمة
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Although a sharp weapon like a sword does appear dangerous, the damage it can 
inflict on the human body can be healed. But the written word can make or mar a 
person of reputation and character. It can build or bring down governments. The 
weapons and the force can only hurt the people. But the people will not change their 
minds. The worse the force is applied, the stronger the people will become in their 
ideology. The force and wars will not change the mind-set of the people against whom 
the wars are declared.

It was Edward Bulwer Eytton who first coined this proverb in 1839. The proverb is: 
“Beneath the rule of men entirely great the pen is mightier than the sword”. Take for 
example the struggle for freedom against the British in India. All our freedom fighters 
were constantly inspiring the common man to fight against the British with their powerful 
writings even when they were in prison. Great leaders like Gandhi preached ahimsa and 
non-violence. He achieved his dream of free India through this means and his objective 
proving that violence is not the means to success. Poets like Subramania Bartha adopted 
the medium of print to stir up the dormant spirit of the people. Through his writings 
in Swedesamitran, he inspired the masses to fight against the British. The result of 
those writings is right here for all of us to see a free India. There are many political 
leaders who have ignited the people against the wrong stance of their governments. 
The word SWORD does not literally mean the weapon which is used It refers to any 
kind of violent activity or use of force. 
In modern days it is used in the context 
of wars. People are no longer ready to be 
taken for granted. They believe in peace 
and any attempt at dictatorship or corrupt 
governance is questioned immediately. 
The press in fact is often referred to as the 
watchdog of democracy. There is ample 
evidence to prove this point.

)القلُم أشدُّ بأًسا من الّسيف(
أمضى  املكتوبة  الكلمة  بــأّن  املثل  هــذا  يصّرح 
من الّسيف وأشّد فتًكا، فالّسيف في واقع احلال 
هو  ما  الكلمة  تُلحق  بينما  البدنّي،  الّضرر  يُلحق 
من  العديد  في  تؤّثر  فهي  بكثير؛  ذلــك  من  أبعد 
العقول في الوقت ذاته، وهو ما قد يفّعل الّثورات 
من  العديد  انبثقت  وقد  واالستبداد.  الّظلم  ضّد 

موّجهة  كتاباٍت  إثَر  الّتاريخ  في  الفاعلة  األحداث 
كتبها زعماء تلك العصور.

ومن جانب آخر، فإّن اجلرح الذي يُلحقه الّسيف 
بالبدن -وإن بدا خطيًرا- قد يندمل، بينما تنسّل 
قادرة  وهي  سمعته،  تشّوه  أو  فرًدا  لتنّمق  الكلمة 
على  وإسقاطها  احلكومات  بناء  في  الّتحّكم  على 
حدٍّ سواء، وال غبار على أّن للقّوة واألسلحة دوًرا 

 َمَثالن َمْحكّيان من الّلغة اإلنجليزّية
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ال  لكّنها  ــراد،  ــ األف ــة  أذّيـ فــي  خــطــيــًرا 
متّس فكرهم، وتعجز عن تغيير آرائهم 

ومعتقداتهم.
االعتبار  بعني  أخـــذه  ينبغي  ــا  ومّمـ
املمنهج  غــيــر  الـــقـــّوة  ــخــدام  اســت أّن 
مبعتقداتهم  متــّســًكــا  األفــــراد  يــزيــد 
ــّق  ــّراســخــة. واحل وآيــدولــوجــّيــاتــهــم ال
األفــراد  توّجه  تغيير  في  تؤّثر  ال  أّنها 
الــتــي أعلنت  الـــّدول  والــّشــعــوب جتــاه 

احلرب ضّدها.
ولعّل أّول َمن مّهد الّسبيل لهذا املثل 
هو )إدوارد بولر ايتون( عام )1839م(، 
حكم  »حتــت  القائل:  املثل  صــاغ  الــذي 
أشدُّ  القلم  فــإّن  الّرجال  من  العظماء 
املثل  اشتُّق  ومنه  الّسيف«.  من  بأًسا 

اإلجنليزّي املذكور.

وباستعراض الفكر الّسياسّي في صراع احلّرّية 
ضّد البريطانّيني في الهند، جند أّن دعاة احلّرّية 
األفراَد  املنّظمة  بكتاباتهم  يُلِهمون  كانوا  جميعهم 

للكفاح على الّرغم من اعتقالهم. 
ويَبرز أمامنا من الّزعماء العظام )غاندي( الذي 
حترير  في  حلمه  من  جاعاًل  العنف  بوقف  بّشر 

ــد حــقــيــقــًة مــاثــلــة  ــن ــه ال
الكلمَة  مستخدًما  أمامه 
دعائم  ومقّيًضا  له  نهًجا 

العنف كسبيٍل للّنجاح.
كثيرون  شعراء  وتبّنى   
ــل )ســـوبـــرامـــانـــيـــا  ــثـ -مـ
في  ذاتــه  الّنهج  بــارثــا(- 
ــب  ــع ــّش ــة ال ــّمـ شـــحـــذ هـ
ــن خــالل  ــ ــن، وم ــاكـ ــّسـ الـ
كتاباته ألهم اجلماهير للقتال والّثورة، إذ أسفرت 
جميًعا  أمامنا  املاثلة  الّصورة  عن  الكتابات  تلك 
العديُد  أضرم  وقد  واستقاللها،  الهند  حّرّية  في 
مواقف  ضّد  الّثورة  لهيب  الّسياسّيني  القادة  من 

املسيئة. حكوماتهم 
احلرفّية  الّداللة  هنا ال حتمل  »سيف«  كلمة  إّن 
صنف  كــّل  إلــى  لتشير  تتجاوزها  بل  حسُب،  لها 
وقد  املستخدمة،  الــقــّوة  أو  العنف  صنوف  مــن 
احلرب  مفاُده  توظيًفا  األخيرة  اآلونة  في  َفْت  ُوظِّ
حرفّياً. ولم يعد األفراد يُسلّمون لكّل أمر كسابق 
تــرّدٍد  وبال  بالّسالم،  يؤمنون  اآلن  فهم  عهدهم، 
ما  وكثيًرا  للّدكتاتورّية.  محاولة  أّي  في  يشّككون 
يشار إلى الّصحافة بالبنان لكونها اجلهة الّرقابّية 
هذه  تــعــّزز  التي  ــة  األدّلـ ــرة  وف مــع  للّدميقراطّية 

الّنقطة. 

كلمة »سيف« هنا ال 
حتمل الّداللة احلرفّية 

لها حسُب، بل تتجاوزها 
لتشري إىل كّل صنف من 
صنوف العنف أو القّوة 

املستخدمة

الترجمة
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محّمد عصفور *

شعوًبا  البرشّية  خلق  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألّن  اإلنسايّن  الوجود  ترافق  للّرمجة  احلاجة 
وقبائل لتتعارف. والّشعوب والقبائل يستقّل بعضها عن بعض يف بقع جغرافّية شبه منفصلة، 
ولذلك تدها تتكّلم بلغات خمتلفة، يف داخل كلِّ بقعة منفصلة أو شبه منفصلة بلهجات 

خمتلفة حّتى يف داخل الوحدة الّلغوّية الواحدة. 

نفسها  جتد  والقبائل  الّشعوب  هــذه  ولكنَّ 
إّما بسبب احلاجة  بينها  فيما  للّتعامل  مضطّرة 
أو بسبب الفضول، ولذلك فإّنها تُضطّر  املاّدّية 
للّتفاهم وللّترجمة. وهذا الّتفاهم يجعل استعارة 

لغٍة لكلماٍت من لغة أخرى أمًرا شائًعا متاًما. 

على  ــة  اإلنگليزّي اللّغة  تاريخ  في  نظرنا  ولو 
التي  املــفــردات  عــدد  أّن  لوجدنا  املــثــال  سبيل 
إلى  يصل  يكاد  الفرنسّية  اللّغة  من  استعارتها 
خمسني باملئة من مفرداتها، مع أّنها من اللّغات 
إلى  الفرنسّية  اللّغة  تنتمي  بينما  اجلرمانّية، 

غة العربّية األردنّي؛ أستاذ األدب اإلنكليزّي.
ّ
*  عضو مجمع الل

عائلة اللّغات الّرومانسّية ذات األصل الاّلتينّي.

اللّغة العربّية في العصر احلديث محتاجة إلى 
في  الّترجمة في شّتى اجملاالت، خاّصًة  من  كثير 
مجال العلوم الّطبيعّية، ولذلك تنشأ فيها احلاجة 
االستعارة  هما  الّترجمة  وسائل  من  وسيلتني  إلى 
والّنحت. وال شّك في أّن االستعارة أسهل الّطرق 
املستعارات  تكون  عندما  خــاّصــًة  اللّغة،  إلغناء 
مثل  الّطبيعّية  العناصر  كأسماء  ألشياء  أسماًء 
ذلك،  إلى  وما  واملنغنيز(  والبالتني  )األوكسجني 
واملايونيز  )اجلــيــنــز  مثل  املــصــنــوعــات  وأســمــاء 

من مشكالت الّترجمة
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واملعكرونة( وغيرها. 

ــٌت اســتــعــرنــا فــيــه )األوتــومــوبــيــل  وقـــد جـــاء وقـ
مع  متّكّنا  لكّننا  والكمبيوتر(،  والبسكليت  والترين 
مرور الوقت من إحالل بدائل لهذه فقلنا: سّيارة، 
وقطار، ودّراجة ]هوائّية وبخارّية[، وحاسوب. مع 
إدخال  إلى  أحياًنا  اضطّرتنا  املستعارات  هذه  أّن 
العربّية،  اللّغة  أصوات  من  جزًءا  تكن  لم  أصواٍت 
وهي األصوات التي ابتكرنا لها احلروف: پ/ڤ/

غ/چ، التي تقابل: CH/G/V/P على الّتوالي. 

غير أّن ما يهّمني هنا أكثر من استعارة األشياء 
يترّتب  وما  واألفكار،  املفاهيم  استعارة  وأسمائها 
وبخاّصة  اللّغة،  حتتاجها  اشتقاقات  من  عليها 

األفعال. 

واألمتتة  املكننة  مثل:  مفاهيم  استعرنا  لقد 
والّتلفزة والّرقمنة، ووجدنا أّن من املمكن أن نشتّق 
أفعاالً منها هي: يَُمْكِنن، ويَُؤتِْمت، ويُتَلِْفز، ويَُرْقِمن، 
من  األفعال  اشتقاق  بصعوبة  اصطدمنا  ولكّننا 
وكالسيكّية،  ورومانسّية  وديناميكّية  دميقراطّية 
وذلك ألّن اللّغة العربّية ال تسمح باشتقاق األفعال 
أحرف،  أربعة  على  أحرفها  عدد  يزيد  جذوٍر  من 

وال جتيز لنا أن نتحّدث عن الّدمقرطة. 

واملــقــرطــة  ــّدقــرطــة  ال أّن االشــتــقــاقــني:  ومـــع 
عنصًرا  يفتقدان  بأّنهما  نحّس  أّننا  إاّل  ممكنان، 
قابل  غير  إحساس  وهو  املعنى،  الستكمال  مهّماً 
التي  العربّية  الّسليقة  إلــى  بالعودة  إاّل  للّتعيني 
أو  الّثالثي  اجلــذر  من  األفــعــال  باشتقاق  تسمح 

الّرباعّي، وال تسمح به من اجلذر اخلماسّي. 
املورد  قاموس  في  البعلبكّي  منير  اجتهد  لقد 
فلم   )computerize( مقابل  »يَُكْمِتر«  كلمة  فوضع 

اشتّط  فقد  الكرمّي  حسن  أّما  أحد.  منه  يقبلها 
فــي االجــتــهــاد وأعــطــى هــذه الــعــبــارة فــي مقابل 
الكلمة نفسها: »أعمل )مكاًنا( باآلالت احلاصية؛ 
حاصية«،  آالت(  )أو  آلــة  فــي  املعلومات  اخــتــزن 
واآللة احلاصية عنده هي ما اعتدنا على تسميته 

باحلاسوب. 

عنصًرا  فقدت  ألّنها  سقطت  »يَُكْمِتر«  كلمة 
ظلّت  »احلاصية«  وكلمة  عناصرها،  من  أساسّياً 
أســيــرة املــغــنــي األكـــب ألّن مــفــردات الــلّــغــة ال 
يبتكرها واضعو القواميس بل مستعملو اللّغة. أّما 
القواميس فتسّجل ما ورد في اللّغة، وتورد أحياًنا 
على  للّتمثيل  وحديِثه،  قدمِيه  الّتراث،  من  أمثلة 
ينحصر  الّتمثيل  هذا  لكّن  استقّرت.  التي  املعاني 

عادًة في القواميس املوسوعّية.
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ليضيفها  الكلمات  ابتكار  له  يحّق  الذي  َمن هو 
إلى اللّغة؟ هو في العادة املترجم الذي يبحث في 
لغته القومّية عن مقابٍل للكلمات التي يجدها في 
الّنّص األجنبّي. في تراثنا العربّي واجه املترجمون 
األوائل الذين ترجموا عن اليونانّية مئات الكلمات 
فاضطّروا  العربّية  اللّغة  في  لها  مقابل  ال  التي 
لتعريبها بدرجات متفاوتة من الّنجاح، فدخل كثير 
في  يجادل  يعد  ولم  العربّي،  القاموس  إلى  منها 
واجلغرافية،  الفلسفة  مثل  كلمات  أحد،  أصالتها 
)اإلســبــانــاخ(  والّسبانخ  والكيمياء،  والــفــيــزيــاء، 
بينما بقيت كلمات مثل: األُسُطقسات، واإلهليلج، 

واألسطرالب مدفونة في الكتب الّتراثّية:

الوسيط-:  املعجم  -حسب  و)األُســُطــقــس( 
األصل البسيط يتكّون منه املركَّب، واألُسُطقسات: 
والهواء  املاء  القدماء؛ وهي  األربعة عند  العناصر 
ــيــلَــُج( -حــســب  معجم ــراب.  و)ِإْهــِل ــّت ــار وال والــّن
املــعــاين- أو ِإْهــِلــيــِلــُج، والــواحــدة: ِإْهــِلــيــلـَـِجــُة أو 
أسوُد،  ومنه  أصفُر،  منه  معروف،  ثََمٌر  ِإْهِليِلَجُة: 
ينفع من  ــيُّ  ــِل ــاِب ك ومــنــه  الــّنــضــيــُج،  ــُغ  ــبــال ال وهـــو 
داع، وهو في  اخَلوانيق، ويَحفظ العقل ويُزيل الصُّ
املَِعَدة، كالَكْذبانونَة في البيت، )وهي املرأة العاقلة 

املُدّبرة(. 
ــث تــعــّربــت كــلــمــات مثل  وفـــي الــعــصــر احلــدي
بقيت  بينما  والــتــلــفــزيــون(  والـــراديـــو  )السينما 

كلمات مثل )الكاسيتات والسكانَر والدينمو( ذات 
احلديث  العصر  في  ظهرت  لكْن  أجنبّية.  صبغة 
الّسابقة،  العصور  في  موجودة  تكن  لم  مؤّسسة 
هي اجملامع اللّغوّية التي أخذت على عاتقها وضع 
جتّمعت  وقد  األجنبّية،  للمصطلحات  مقابالت 
لديها ولدى مكتب تنسيق الّتعريب الّتابع للمنّظمة 
العربّية للّتربية والّثقافة والعلوم كّمّيٌة ضخمة من 
اجملاالت  في  لالستخدام  املقترحة  املصطلحات 
محدودة  تبقى  منها  االستفادة  ولكّن  اخملتلفة، 
بتعريب  القاضي  الّسياسّي  الــقــرار  غياب  فــي 
حّية  تبقى  األلفاظ  ألّن  إلزامّياً،  وجعله  الّتعليم 
إذا استُعملت ودرجت بني الّناس، أّما إذا ُحِشرت 
تختنق  فإّنها  القواميس  وفي  قرارات اجملامع  في 

ومتوت. 
اللّغة  بطبيعة  عالقة  لها  مشكلة  هنالك  تبقى 
لغوّية  لعناصر  قبولـها  عدم  أو  قبولها  حيث  من 
موجودة  غير  ولكّنها  اللّغات  من  لغة  في  موجودة 
في لغة أخرى، وسأرّكز في هذه العجالة على ما 
يدعى بالّسوابق أو (prefixes( باللّغة اإلنگليزّية. 

تــســاعــد فــي تطوير  ــة  ــغــوّي الــلّ الــعــنــاصــر  هـــذه 
يبدو  الكلمة على نحو قد  اللّغوّية جلذر  الّدالالت 
وقد  بالّتقليد.  يغري  جّذاًبا  ب  املعرِّ أو  للمترجم 
لهذا  املعروف  قاموسه  في  البعلبكّي  منير  خضع 

اإلغراء فجاء باشتقاقات غريبة منها:

interpersonal interoffice   بَيْشخصي    بَيْمكتبي   

undergraduate interplanetary  الاّلُمتَخّرج    بَيْكوكبي  

undersea underground   تَْحبَحري    تَْحأرضي 

من مشكالت الترجمة
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postaxial postdoctoral     خلفيِمْحَوري   بعديدكتوراتي 

postnasal  خلفيأنفي   postcardinal خلفيقلبي 

autobiographic سيريذاتي    postdiluvian بعديطوفاني 

»االستشراق«  لكتاب  ترجمته  امتألت  بحيث  اإلنگليزّية  اللّغة  تقليد  في  ديب  أبو  كمال  وبالغ 
إلْدَوْرد سعيد بكلمات مثل: 

  Socio-political Socio-economic  االجتماسي  االجتصادي 

  Greco-Latin اإلغريالتيني    Poetics الشعرّيات 

 Satellite relationship التََّكْوُكِبيَّة    Epigraph ُرَشيمي  اقتباس 

 Extra-academic زا-جامعي    Geopolitical اجلغراسي 

    militaristic عسكرانية   Pseudo-scientific الزيـ - علمي 

   Asexual ليـ-جنسي   Cosmopolitan عواملي-مدائني 

  Tragicomic ملهاوي   Ahistorical  ليـ-تاريخي 

أوّد في ختام هذا االستعراض لبعض مشكالت 
الّطرافة.  بعض  فيهما  َمثَلني  أذكــر  أن  الّترجمة 
في  الّشعر  فّن  عن  أرسطو  كتاب  تُْرِجم  فعندما 
ورد  الهجرّي  الّثالث  الــقــرن 
فيه  ــان  أســاســّي مصطلحان 
ــاملــأســاة  ــوه  ب ــدعـ هــمــا مـــا نـ

وامللهاة في هذه األّيام. 
يعرفوا  لم  العرب  أّن  ومبا 
ــّن املـــســـرح فــــإّن املــتــرجــم  ــ ف
املشكلة  مــن  مــهــرًبــا  يجد  لــم 
املصطلحني  باستيراد  ســوى 

املصطلحات  هذه  من  الكثيرون  يستغرب  وقد 
املعجبني،  من  نصيٌب  له  كان  ولكْن  ابتكرها،  التي 
بأّنها  نفَسه وصف ترجمته  إدورد سعيد  إّن  بل  ال 

نذير  ووجــد   ،)remarkable(
الّترجمة  تــلــك  أّن  جــزمــاتــي 
ــغــت مـــن اجلــــــودة درجــــًة  ــل ب
ــاب كــلـّـه  ــكــت جــعــلــتــه يــنــســخ ال
ــّدعــي  ــه وقــضــيــضــه وي بــقــضِّ
صيغة  ــي  فـ تــرجــمــتــه  ــا  ــهـ أّنـ
االسترشاق التي نشرتها دار 
نينوى بدمشق سنة )2016م(.

املأساة اليونانّية كانت 
تتناول حياة شخص متمّيز 
يف قواه العقلّية واجلسديّة، 

هو يف العادة َمِلٌك
 أو قائد عظيم
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األصــلّيني،  الـيونانّيـــني 
ــا  ــ ــوذيـ ــ ــراغـ ــ ــا )ْطـ ــ ــم ــ وه
وقــومــوذيــا(، ولــيــس في 
ما  ــنــا  ألّن مــن عيب  ــك  ذل
الكلمتني  نــســتــورد  زلــنــا 

اإلنكليزّية.  بصيغتهما 

ــذي  لــكــّن ابـــن رشـــد ال
ــة  كـــتـــب شــــروًحــــا مــهــّم
لم  أرســطــو  أعــمــال  على 
يــســتــعــمــل الــكــلــمــتــني بل 
)املديح  كلمتَي  استعمل 
هل  مقابلهما.  والهجاء( 
كان مخطًئا؟ أنا أقول إّنه 
لم يكن مخطًئا، وذلك ألّن 

املأساة اليونانّية كانت تتناول حياة شخص متمّيز 
َمِلٌك  العادة  في  هو  واجلسدّية،  العقلّية  قواه  في 
يسامحه  ال  يرتكب خطيئة  ولكّنه  قائد عظيم،  أو 
عليها اجملتمع، ولذلك فإّنه يعاَقب باملوت. وكذلك 
قصيدة املدح عندنا: إّنها تتناول شخصّية من علية 
القوم وتصفه بكلِّ ما يرى اجملتمع أّنه يستحّق املدح 
تنتهي  ال  العادّية  املدح  أّن قصيدة  ومع  واإلطراء. 
قصيدة  من  األخرى  الّصيغة  فإّن  املمدوح،  مبوت 
ل ما بدأته قصيدة  املدح، وهي قصيدة الّرثاء، تكمِّ
املدح ومتدح املمدوَح أو املرثّي، وتضعه في عداد 
اخلالدين، وهي لذلك تعبير عما تتضّمنه املأساة 

ولكن بواسطة الّسرد وليس الّتمثيل. انظر:
 https://www.startimes.com/f.aspx?t=22129110

أّما )القوموذيا( أو الكوميديا فكانت الّشخصّية 
الّرئيسة فيها شخصّية أدنى مّنا نحن النُّّظارة من 
شخصّية  إّنها  األخالقّية.  والقيم  الــّذكــاء  حيث 

إبعادها  أو  بقتلها  وليس  عليها  بالّضحك  نعاقبها 
صفاتها  وهجاء  بفضحها  نعاقبها  اجملتمع.  من 
اجلسدّية والعقلّية؛ )الهجاءُ مبعنى )satire( وليس 
الغالبّية  أّن  له  يؤسف  ومّما   .)invective( مبعنى 
الّنوع  إلى  تنتمي  عندنا  الهجاء  من شعر  العظمى 

الّثاني. وهذا موضوع يستحّق وقفة أخرى(.
القدر  يكتسبا  لم  العربّيني  املصطلحني  لكّن 
وظاّل  املسرحّي  الّنقد  في  الّشيوع  من  الكافي 
الّنقدّية العربّية، ألّن فّن املسرح  للّتقاليد  أسيرين 
لم يتطّور عندنا إاّل في أواخر القرن الّتاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين، بعد أن أخْذنا نستعير كّل 
أسهل  صــار  أن  وبعد  احلديثة،  ــا  أوروب من  شــيء 
راســني  إلــى  بــالــعــودة  املصطلح  نفهم  أن  علينا 

وموليير، أو إلى شيكسپير وأوسكار وايلْد.

أرسطوابن رشد
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قراءة في كتاب
 قراءة في كتاب »حماسة الّشهداء»
للدكتور خالد الكركي
خليل الّزيود

 مراجعة كتاب »في زمن الموجة الّشرقّية»
للدكتور عيد عبد اهلل الدحيات

 
َكَتَبها َحّنا سعادة
وَتْرَجَمها: جعفر عبابنة
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 »محاسة الّشهداء« عنواُن الكتاِب الّرئيُس، إضافًة إىل عنوان شارح )رؤية 
الّشهادة والّشهيد يف الّشعر العريّب احلديث(. وقواُمه َمْطلٌع وثاثة أبواب 
ع ليلقي بظاله عىل قوله تعاىل {عند رهّبم يرزقون}،  وملحق، وقد توزَّ
والّشهيد،  بالّشهادة  وعاقته  احلديث  الّشعر  تربة  يف  الكركّي  فنظر 
وكان سفره دليًا للجيل الذي يصعد نحو اهلل باخلوف والّرجاء واألمل 

ماّدًة حّية... 

 قراءة في كتاب »حماسة الّشهداء»
للدكتور خالد الكركّي

خليل الّزيود*

*  باحث في العالقات اإلنسانّية.

الكتاب.  هذا  في  قــراءة  لتقدمي  محاولة  هذه 
في  ــك  أّن شــعــرَت  احلماسَة  هــذه  طالعَت  وكلّما 

حماسة فتعيد القراءة!  

ما إْن تطالع ماّدًة مرئّية أو مرقومة أو مسموعة 
هذه  تّتفق  حّتى  الكركّي  خالد  للدكتور  منقولة  أو 
وما  واملتنّبي،  والّشهادة  الوطن  ثالثّية  على  املواّد 

قراءة في كتاب

زاوية
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إلــى  تفضي  أن  ــاول  حتـ إن 
كتاٍب  أّي  في  القراءة  ضّفة 
جتد للّشهادة مكاًنا، بل لقد 
دراســة جعلت من  انــفــردْت 
الذي  عّباس  إحسان  الكبير 
صفحتني  ميأل  للكتاب  قّدم 
ــذي  ــبــحــث الـ ــال ــا ب ــاًبـ إعـــجـ
ــراف الــّشــهــادة  تــقــّصــى أطــ
والّشهيد في احلّس الّشعرّي 
العربّي احلديث، يقول: »إّن 
اهتدى  قد  الكركّي  الدكتور 
ــى مــفــاتــيــَح جـــديـــدة في  إلـ
والّصور  الّرموز  تشكيالت 
العمل  جعل  حني  الّشعرّية 

الفّنّي من الّداخل مجاالً لرؤية أحكامه الّسديدة«. 
خّصها  التي  ــّزاويــة  ال تلك  إلــى  عــّبــاس  ويشير 
)الّزاوية  الّشهادة عليها  الكركّي في تسليط ضوء 
قد  الّصديق  الــّدارس  كان  »وإذا  فيقول:  الفّنّية( 
الّنبيلة،  الّظاهرة  لهذه  مدخاًل  الفّن  زاوية  اختار 
إلى  االلــتــفــات  مــســؤولــّيــة  لــلــمــؤّرخــني  ــرك  ت فقد 

األسباب والّنتائج...«. 

ويبّين عّباس أيًضا كيف 
استطاعت  الــّدراســة  أّن 
مجموعة  إلى  تفضي  أن 
املتعلّقة  الــّتــمــّثــالت  مــن 
كي  والّشهيد  بالّشهادة 
احلالة  ذروة  إلــى  تصل 
ــتـــي تــســّمــى  الـــفـــّنـــّيـــة الـ
وتبقى  الّشهادة(،  )عشق 
عنَْوَن  التي  العبارة  تلك 
في  شهادته  عــّبــاس  بها 
الّصادقة«  »املرآة  الكتاب 
ــارح  ــّشـ هـــي الـــعـــنـــوان الـ
لعنوان الّدراسة اجلاّدة. 

يشعر  )احلــمــاســة(  فــهــرس  فــي  ــاظــر  ــّن ال إّن 
طّياتها  في  حتمل  الكتاب  عناوين  أّن  باحلماسة 
بالعنوان،  يليق  معًنى  إلــى  تفضي  حقيقّية  ــاّدًة  م
إلى  عشرة  اخلامسة  مــن  الّصفحات  أّن  فنجد 
وإضاءة(،  )مطلع  عنوان  حتمل  والّثالثني  الّرابعة 
العربّية  القصيدة  عليه  كــانــت  مبــا  يشي  وهــذا 
أعتاب  بيان  إلى  األولــى  أبياتها  في  تضيء  وهي 
القصيدة، وهو ما جرى عندما حمل املطلع تسليًما 

قراءة في كتاب
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ــى الـــّشـــهـــداء، ويـــكـــأّن  عــل
ــوٍة  ــّي يــقــف عــلــى ربـ ــكــرك ال
ويلقي  الّشهداء  إلــى  ينظر 
قرآنّية  بــآيــة  حتــّيــة  عليهم 
والــّرزق،  باحلياة  تبّشرهم 
إلى  اإلضـــاءة  بــك  وتفضي 
الّشهادة  بني  االلتباس  فّك 
ــا اإلســــالم  ــي يـــريـــدهـ ــتـ الـ

فهنا  احملسوبة،  غير  اجملازفات  تلك  من  وغيرها 
أن  يريد  ملا  احلقيقّية  القيمة  إلــى  الكركّي  ينّبه 
بالّنفس  الّذهاب  وهو  عليه،  يشّجع  بل  إليه  يشير 
يُجلّيه  بينهما  والفرق  الّشيطان.  إلى  ال  اللّه  إلى 
في املطلع واإلضاءة والبيان ألكثر القيم اإلنسانّية 

نباًل وكرامة.
ــِة  األّم فجَر  تشّكل  التي  هي  الّشهادة  وتبقى   
في  املوت  أّن  في  ماثلة  اإلضاءة  وتبقى  ونضالَها، 
جنوم  هــم  الــّشــهــداء  وأّن  الغاية،  هــو  الــلـّـه  سبيل 

الّسرى في زمن الّتيه.
بقوله:  واإلضاءة  املطلع  شتات  الكركّي  ويجمع   
الّسهول  عبر  والفداء  الــّدم  من  نْهر  ميتّد  »...ثــّم 
والــّرســالــة،  الفتح  أرض  فــي  ــان  ــودي وال واجلــبــال 
الذي  اإلســالم  جنَم  الّشهداء  سّيُد  حمزةُ  ويكون 
تتشّكل حوله رؤى الّتعبير األولى«، وقبل أن يقفل 
املطلع واإلضاءة يشير -وهو يربط العصور بعَضها 
في  العربّي  األدب  روائع  رائعتني من  إلى  ببعض- 
احلــرب واجلــهــاد والــّشــهــادة بقول أبــي مّتــام في 
إنباًء...« ويعطف عليها  »الّسيف أصدق  عّمورّية: 

بتحفة املتنّبي »على قدر أهل العزم...«.
ويبقى اخُللُق مذموًما إْن ُوصف بالوعورة إاّل في 
يكون  فهنا  األرض؛  مغتصب  ضّد  الكفاح  موطن 

ال  وقيمة  سمة  الــوعــر  اخلــلــق 
تأّمل  َمن  إاّل  غورها  إلى  يفطن 
رّبــهــم  }عند  تعالى  الــلّــه  قــول 

يرزقون{.

ــاب املــعــنــون  ــبـ ــّم يــفــتــح الـ ــ  ث
بهجة  ــر:  ــع ــّش وال ــادة  ــه ــّش ـــ)ال ب
تقابٌل  وهــذا  ــاة(،  واحلــي املــوت 
عميق  في  ــرادف  ت لكّنه  ظاهر 
)الّنبش( بالّنتائج التي تفضي إليها الّشهادة، فهي 
ميالد جديد لكّنه للّروح قبل اجلسد وللفكرة قبل 
بشرط  األّول  الباب  عنان  يشّد  فتجده  وسائلها، 
وعقول،  لنا  أعـــراٌض  تسلم  ــأْن  ب األولــى  احلــرب 
على  القلم  روَح  حــامــاًل  والّصليل  بــالــّدم  فيبدأ 
راحته، ُميّمًما شطر الوطن ليجعلها في خندق بني 
بطوالتهم  اقترنْت  »لقد  فيقول:  واألعــداء  الوطن 
باحلّق والّدفاع عنه، وصاروا حاالٍت إنسانّيًة تبّشر 
بحضورها الّدائم، بأّن احلياة تستحّق احلياة، لكّن 
احلّرّية  شكل  واألنبل،  األجــّل  شكلها  عن  الّدفاع 
واحلّق والعدل يجعلها تستحّق الّشهادة في سبيل 
اللّه حتى تظّل رايُة احلّق عالية، والكرامة مصونة، 
عن  غابوا  وإن  -حتى  عنها  ألّنهم  باقية؛  واحلّرّية 

أنظارنا- يدافعون«. 
وتظّل العبارة اخلالدة للباحث بأّن االختيار بني 
ال  العدى«  يغيظ  ممات  أو  الّصديق  تسّر  »حياة 
يكون باحلياد بل باالختيار والوعي والقرار، وهذه 
محمود  الّرحيم  عبد  الكبير  ألّن  الّشهادة،  هي 

يقول: 

َلَعْمُرَك إّني أرى َمْصرعي    

ولكن أغّذ إلْيه الُخطى

إّن الّناظر يف فهرس 
)احلماسة( يشعر باحلماسة 

أّن عناوين الكتاب حتمل يف 
طّياتها ماّدًة حقيقّية تفضي 

إىل معًنى يليق بالعنوان

«حماسة الّشهداء« للدكتور خالد الكركّي
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في  الّشعراء  عند  الّشهداء  أّن  الكركّي  يقّرر 
الّشعراء  عند  »الّشهداء  فيقول:  اخلالدين  أعلى 
الّثرى وقد نسلّمهم  أعلى اخلالدين، قد نوّسدهم 
لكّنهم خالدون، وال  إلى مضاجعهم دون جنازات، 

مجال للّسؤال: 

ال تقل أين جسُمه

واسُمه في فم الّزمن

إّنه كوكب الهدى

الح في َغْيهب الِمَحن

بينهما  يربط  باإليقاع عندما  القول  يّتصل  وهنا 
على  الّشهيد  عبق  بأّن  الكرمّي  قول  باستحضار 

الّشهيد دليُل... 
ال  الّشهيد  من  قصيدته  يستلهم  الّشاعر  ويبقى 
سليمان  رائعة  إلى  الكركّي  بنا  ويفضي  العكس، 
حّتى  ملحمًة...«  والّتاريخ  الّنسُر  »تعانَق  العيسى 
يا  جناحيك  »افتح  بقوله:  الــّذروة  إلى  فيها  يصل 
ُهما...« ويصل بنا إلى عنوان فرعّي في  تشريُن ُمدَّ
هذا الباب وهو )الّذبيح الّصاعد( الذي اّتكأ عليه 
وناحت  اجلزائر  شاعر  زكرّيا  ُمفدي  ديــوان  في 
الــّنــازالت...  بــرّب  يقسم  وهــو  الوطنّي،  سالمها 
تشّد  التي  الّتساؤالت  من  هائاًل  كّماً  يضيء  وهنا 
حيث  الّتباطؤ  نحو  اجلديد  ميالده  قبل  الّشهيد 
األهل والّذكريات واحلياة والّناس واألحالم.. كلّها 
)حماسة  ولكّن  الّدنيا،  عالم  في  مشروعة  أسئلة 
الّشهداء( مبا فيها تعني الّشهيد أن يكون شهيًدا، 
فضاء  في  الّصاخبة  األسئلة  بعض  »هذه  فيقول: 
الّشهداء،  حماسة  هي  فالقصائد  الّدراسة،  هذه 
العربّي،  الّشعر  أّوالً في مختارات  نتمّنى أن يكون 
ففيه يجتمع تاريخ مقاتلهم، وإيقاع أناشيدهم في 

الّزمن املكفهّر، ويصير الّشعر لوحاٍت فّنّية خالدة 
الّشهداء  أهــل  يرفعها  والّتشكيل  ــوان  األل زاهية 
ويجعلونها  منازلهم،  ــدران  ج على  ــة  األّم وأبــنــاء 
نقوًشا على جدران صروحهم وأضرحتهم، ودفاتر 

أطفالهم«. 
احلرف  أعتاب  على  ومقوله  القول  يصعد  وهنا 
ليصل  بَِقيََّة  ابَن  صديقه  يرثي  وهو  األنبارّي  عند 

به إلى الّذرى في قوله: 

كأّنَك واقٌف فيهم خطيًبا 

وكلُّهُم قياٌم للّصلة

جعل  في  واملتنّبي  الّزهاوّي  بني  الّربط  يَنَْهُد  ثّم 
ليل  بني  املعنى  في  مترادفني  والعشق  الّشهادة 
اخلائفني وليل العاشقني، وهنا يعلّق الكركّي: »...
ألّنهم  والّرضا  بالّصبر  مجلّلني  الّشهداء  يتقّدم 
أصحاب قضّية، وألّنهم يعرفون أّن الّشهادة طريق 
واخللود  لألوطان  احلّرّية  مًعا،  واخللود  احلّرّية 

ألنفسهم«. 
عمر  قاله  كما  يقوله،  أن  البحث  أراد  ما  وهذا 

أبو ريشة: 

فكأّن الِحباَل قد َضفَّروها

ِمن شرايين أّمٍة مغلوبة

وميتّد الّصوت حّتى يصل أحمد زبانا وهو يؤّكد 
أّن الوطن يبقى بعد الّشهيد وقبله فيقول: 

أنا إن مّت فالجزائر تحيا حّرة مستقّلة أن 
تبيدا...

ــوص مــتــنــّقــاًل بني  ــغ ــي ال ــّي ف ــكــرك ويــســتــمــّر ال

قراءة في كتاب
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رائعة  بني  احمليط  أصــداف  في  كثيرة  مرجانات 
طــوقــان فــي )الــّثــالثــاء احلــمــراء( وهــي اإلشــارة 
ومحمد  حــجــازي  فــؤاد  نحو  اخلــالــدة  الــعــروبــّيــة 
اللّه  إلــى  صــعــدوا  عندما  الــّزيــر  وعطا  جمجوم 
ناقوسه  من  الّصادر  العويل  ذي  الّثالثاء  يوم  في 
ويصف  جنمه،  واملنحوس  ألذانه  املرافق  والّنواح 
الباحث تلك اللّحظة بأّنها جعلت كّل شيء عاصًفا 
الّشرفاء  وبيع  الّتفتيش  مبحاكم  وهائًجا...يشّبهه 
فيقول:  كربالء  صوت  إلى  نصل  حّتى  العبيد  بيد 
»إّن علّون احلويزّي وبالل فْحص وسناء محيدلي 
الّشهادة ويجّددها في  يعّزز مفهوم  يشّكلون جياًل 
أسماًء  يرّدد  الّصوت  ويبقى  واملوت  الوعي  جدل 
وبالل  ونزيه  سناء  مثل  الّشهادة  عالم  في  جديدة 

وراغب«. 
وهنا نصل مع الكركّي في هذا الباب إلى وحدة 
صورٍة  في  ينّز  وهو  الّشهيد  صوت  في  األصــوات 
باهرة: »وأطّل من جسدي على جسدي بل لكأّنني 
األضداد في رجل تقاتله وحوش يديه، وهنا يصل 
اشتعاالتي  فوضى  في  ينتظرون  األجــداد  صوت 
التي  رفاتك«  »َرَكـــزوا  وتبقى  الغبار«...  لينقشع 
يشير  كي  واضحة  احترافّية  في  الكركّي  بها  جاء 
احلقيقّي  الّشهيد  صرح  أّن  إلى  العنوان  هذا  في 
يستنهض  الكركّي  وكان  الغازي،  مواجهة  في  هو 
ــوادي  ال شوقي  استنهض  كما  والــّشــعــراء  اجليل 
الكركّي-  يقول  -كما  فشوقي  اخملتار...  برفات 
اجلــرح  وهــي  مضيئة  ثالثّية  فــي  الّشهيد  جعل 
شوقي  الكركيُّ  يصل  وهنا  والّسيف،  والّضحّية 

بالّزهاوّي في جعل املوت رحياًل: 

لقد ركبوا طوَر المنايا َيحّثهم

 إلى الموت ِمن وادي الحياة رحيُل

والّرؤى واحلضور في  اللّغة واحلنني  ويبقى في 
صالح  يصل  وهنا  الكثير،  الّشيء  الّشعراء  كالم 
وجه  فــي  ــرح  اجل ــأّن  ب يخبرنا  كــي  الــّصــبــور  عبد 
في  الكركّي  برفقة  القول  وميتّد  مباح...  الّشهيد 
اجلنازة/  مشهد  »إّن  فيقول:  الـــوداع  احتفالّية 
وفقراء  عادّيني  أبطال  تاريخ  من  صفحة  العرس، 
إاّل  يأتي  أّنه ال  الذي ظّنوا  البعيد  يحلمون باجملد 
في  ويكتب  ويهّنئهم،  يعانقهم  به  فإذا  احللم،  في 
بكتابته  ويعدهم  شهيدهم،  اسم  أطفالهم  دفاتر 
وهنا  والّنجوم«،  والغيم  والــّصــرح  الّضريح  على 

يبدأ في الّنظر إلى بزيع وهو يشير: 

تمشي جنازته الهوينا

وأنت تشاهدها وهي متشي الهوينى ثّم: 

تشّم قميصه 

وُتعّشُب األّيام ِمن َدِمِه البهّي

يــرّوض  الــذي  هو  الّشهيد  هــذا  ــأّن  ب يعلّق  هنا 
القمح العنيد وهو يعود ملفوًفا بَعلم ممّزق وكيِس 
رمل... ويقفل هذا الباب بـ»حلن الّرجوع األخير«، 
ويختار الكركيُّ العازَف على احلروف حجازي في 

)نوبة رجوع(: 

كان صوًتا ما ينادي؟

فتعود من وراء األفق أسراب الحمائم
تدور في شمس المغيب دورة وتفترق

كان صوًتا ما ينادي

«حماسة الّشهداء« للدكتور خالد الكركّي



العدد الثاني1442هـ-2021م103

وهنا ميّد الكركّي يده ليفتح 
ويــقــرع على  بــاًبــا جــديــًدا  لنا 
اجليل  ــدون:  ــالـ »اخلـ جــرســه 
األّول  اجليل  ويــبــدأ  األّول«، 

بنفٍس تخاف العار... 
يبدأ هذا الباب بتأّمٍل ومتنٍّ 
املاثل  ضياعها  يكاد  ولــوحــة 
فيقول:  أمامنا  يكون  للعيان 
و1996   1916 سنتي  »بـــني 

كانت  عاًما  ثمانون  البحث(  هــذا  كتابة  )تــاريــخ 
لثورتها  قّيض  لو  ــة  األّم نهضة  الستكمال  كافية 
دمشق  في  األولى  تستمّر، وحلكومتها  أن  الكبرى 
أن تبقى، وألحالمها في الّتحّرر واملساواة والوحدة 
وألــوانــه  بأشكاله  االستعمار،  لكّن  تتحّقق،  أن 
ومطامعه، ماَطَل ومّزق وخّرب حّتى جاء اخملاض 
من  أقطارها  فخرجت  األّمــة،  أرض  على  موّزًعا 

رقعة االستعمار...«.
األّول  ــّدم  ال نحو  شطره  ميّمًما  البحث  ويبدأ   
»سليمان احللبّي«... وهنا -بعد وصفه حال الغزو 
والّشهيد  باللّغة  يصعد  مصر-  على  الفرنسّي 
»عندما كانت هذه األحداث حتّرك الواقع الّراكد 

تشهد  الـــتـــي  ــطــقــة  ــن امل فـــي 
صدمة خيبتها، مببادئ الّثورة 
أزهــريٌّ  فًتى  كان  الفرنسّية، 
ــب اســـمـــه ســلــيــمــان  ــل ــن ح مـ
التي  ــاّلءات  ــ الـ كـــّل  يستعيد 
ضّد  املناضلني  تاريخ  ضّمها 
ويخرج  واملستبّدين؛  الــغــزاة 
التي  الّطريق  طاوًيا  حلب  من 
غاضًبا،  املتنّبي  قبله  سارها 
إلــى مصر  ويصل  ثــائــًرا،  األّيــوبــّي  الّدين  وصــالح 
لغاية واحدة أن يقتل قائد القّوات الفرنسّية على 

مصر اجلنرال كليبر 1800/6/17م«. 
عن  يحّدثنا  كي  اليمن  ابن  صوت  يستعيد  وهنا 
ابن حلب وهو في مصر لقتل الفرنسّي الغازي.. 

جّثتي في حلب العمياء

في الفسطاط رأسي

ودمي نهر الفرات

وأّمتي أّمة منزوعة العينين

في سوق الغزاة

لم تعد تجدي طبول الكلمات

وهي  دنشواي  شهيِد  بزهران  احللبيُّ  يّتصل  ثّم 
الهّبة الّشعبّية التي كانت بعد ثورة عرابي بعقدين 
عام  ذروتــه  املصرّي  والّنضال  اخملاض  بلغ  وفيها 

مشهد اجلنازة/ العرس، 
صفحة من تاريخ أبطال 
عادّيني وفقراء يحلمون 

باجملد البعيد الذي ظّنوا أنّه 
ال يأتي إلّا يف احللم، فإذا به 

يعانقهم ويهّنئهم

قراءة في كتاب
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عبد  في قصيدة صالح  فزهران يحضر  1919م، 
الّصبور في حلظة اإلعدام ورأس زهران يتدّلى... 

وثوى في جبهة األرض الّضياء

ومشى الحزن إلى األكواخ

تّنين له ألف ذراع

كّل دهليز ذراع

من أذان الّظهر حّتى الّليل

يا للّا

وهكذا ميتّد خيط الّدم ليصل إلى الّسودان لتاج 
قبيلة( في  )اسم  املساليت  قّوات  قاد  الذي  الّدين 
غرب الّسودان ضّد الفرنسّيني وصعد شهيًدا في 

معركة الّنصر 1910م. 
ويرسم الفيتورّي صورة دامية لهذا الّتاج: 

فوق األفق الغربّي سحاب أحمر لم يمطر

والّشمس هنالك مسجونة

تتنّزى شوًقا منذ سنين

والّريح تدور كطاحونة

حول خيامك يا تاج الّدين

شهداء  إلــى  بالّدم  املمهورة  الــّرايــة  تصل  وهنا 
الّثورة العربّية الكبرى، ويلقي الكركّي الّتحّية على 
حماة الّديار بصوت فؤاد اخلطيب وهو ينادي بنا 

أّن: 

جريحهم كقتيلهم وأسيرهم

 نهب يراوحه الّردى ويغادي

»الّنائحة«  فــي  لــلــّزهــاوّي  الــّصــوت  ميتّد  وهنا 
فيقول:  ليبكينا 

وإّن بكائي اليوم لو ينفع البكا

عليهم وفي مستقبلي سيطول

الّطائيِّ العظيِم  الّراية مرسوم عليها قول  وهذه 
أبي مّتام: »اخللق الوعر«: يوسف العظمة.. وخير 
ماضي  أبــو  إيليا  هو  العظمة  بطموح  يصعد  َمــن 

عندما قال: 

بأبي وأّمي في العراء موّسد 

بعث الحياة مطامًعا وِرغابا

احلمراء  احلّرّية  في  اخلالدين  مع  تنّفس  هنا 
الوصف  فكان  1927م  إلى  1925م  سوريا  لثورة 
ثورتهم  في  لنجد  واحلماسة  الّرثاء  إلى  والفجع 
ومــريــود  األطـــرش  سلطان  فنجد  نــازفــة  أســمــاء 
هنا  الكركّي  ليبدأ  سليم،  وفؤاد  اخلراط  وحسن 
من  احلــمــراء  ــة  احلــّرّي هــذه  شــعــراء  باستحضار 
وزركلي  والكاظمّي  أرســالن  شكيب  إلــى  شوقي 
الّشّبّي  ورضــا  والشريقّي  شــادي  ــو  وأب وصــيــدح 

يصل بنا الكركّي إىل ذروة الّشهادة، تلك التي تضاءلت احلروف يف حضرتها..

هنا اخملتاُر الّشيُخ عمُر شيُخ الّشهداء كّلهم كما كان حمزة ّسّيَد الّشهداء

«حماسة الّشهداء« للدكتور خالد الكركّي
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العرب  ينصر  بأن  تهيب  وكلّها  مــردم،  بك  وخليل 
شاعر  -وهو  الِبْزُم  وهنا  الّسورّيني،  من  إخوتهم 

كبير- ينكز القول: 

ال زلَت ُتوَهُب تمكيًنا على َظَفر

وُتْوِسُع القوَم تمزيًقا وإثخاًنا

وهنا أيًضا يصل بنا الكركّي إلى ذروة الّشهادة، 
هنا  حضرتها..  في  احلــروف  تضاءلت  التي  تلك 
كان  كما  كلّهم  الّشهداء  شيُخ  عمُر  الّشيُخ  اخملتاُر 
خليل  املشيخة  هذه  ويتّوج  الّشهداء،  ّسّيَد  حمزة 

مطران بقوله:

 أبيَت والّسيُف يعلو الّرأَس تسليًما 
وِح جود الحرِّ إْن ضيما وُجدَت بالرُّ

الّدين  عــزُّ  العزُّ  الّشهادةَ  اإلمــامــِة  إلــى  ويجمع 
كي  يعبد  ــراش  أحـ فــي  استشهد  الـــذي  الــقــّســام 
احلاج  الّرحيم  عبد  لرفاقه  الّشهادة  طريق  يشّق 
احلسينّي،  القادر  وعبد  وفرحان سعدي،  محّمد، 
ــوٍد  ــرون... وإبــراهــيــم طــوقــان ينظر مــن ُس ــ وآخـ

صوادَق في الّشهادة ليصف وجه العّز بقوله: 

أّي وجه تهّلل
 َيِرُد الموَت مقبل

أنيق  الّثاني مبوٍج جديد وفوٍج  الباب  يفتح  وهنا 
حيث  بتوطئة  الفصل  هذا  ويبدأ  اخلالدين،  من 
يقول: »إّن الّشعر الذي توافر لنا حول هذا الّنضال 
املستمّر بعد حرب الـ 48 ميّثل موقًفا ثقافّياً كبيًرا 
يشّكل  حيث  احلديث  العربّي  الّشعر  حركة  في 
شعر  اّتجاهاته  وتعّدد  مدارسه  تنّوع  من  بالّرغم 

مقاومة يسّجل حاالت الغضب، والّثورة، والّشهادة، 
زمن  وهو  العشرين  القرن  من  الّثاني  الّنصف  في 
الـ 48، ولعّل  وقعت فيه أحداث قومّية هائلة منذ 
هي  وعــدن  وفلسطني،  واجلــزائــر،  مصر،  ثــورات 

األبرز شعبّياً وتاريخّياً«. 
»أّي شعر ميكن أن ينهض  بالّتساؤل:  يبدأ  وهنا 
وأّي  احلــجــم؟  بــهــذا  مــأســاة  عــن  الّتعبير  بــعــبء 
املشاهد  من  تختزن  أن  ميكن  لغة  أّي  بل  ذاكــرة؟ 
هذه  نطرح  والّتعبير؟  الّتذّكر  على  يساعدها  ما 
من  اجلديد  اجليل  هذا  أمام  نقف  ألّننا  األسئلة 
ما  إلــى  دمهم  ينابيع  عــدد  يصل  الذين  الّشهداء 
يــقــرب خمسة وأربــعــني ألــف نــبــع! لــذلــك جــاءت 
في  جنحت  وقد  احلــدث،  مستوى  دون  القصيدة 
الّرجوع  »حلــن  منحه  في  وأخفقت  لــه،  الّتأريخ 

األخير« مبستًوى فّنّي عظيم يليق باملأساة: 

تمّر الّليالي وهو َيْدمي فلم نجد له

مرهًما منهم سوى العنف والباس«

ثّم نصل إلى مصر، تلك التي في خاطر الكركّي، 
حيث يصل صوت صالح عبد الّصبور وهو يرسم 
في  الفلسفّي  احلــّس  إلى  مشيًرا  املدافن  صــورة 

الّتوّحد بني رفات الّشهيد وتراب الوطن: 

وفي المدافن التي تنام في الحقول غّيبوه

لم يبق من هذا الوسيم غير حفنة تراب

تراب مصر

تعود كي تنام في حضن الّتراب

تراب جّدنا وأهلنا تنام، تنام في سلم

الّسّياب  صرخة  إلى  الكركّي  بنا  يصعد  وهنا   

قراءة في كتاب
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التي خاطب بها جموع املتآمرين على مصر بقوله: 

يا حاصد الّنار من أشلء قتلنا

 منك الّضحايا وإن كانوا ضحايانا

 وتّتصل الّروح بني شهداء الـ)67( ومن على ِقبْلٍَة 
بنا مّرة أخرى  الكرامة يحلّق  من مؤتة في معركة 
برفقة حيدر محمود في لوحته املضيئة، إذ يقول: 

رّب إّن هذا الماء

من دم جندك األبرار

فل تجعله نهًبا لألعادي

اجعله في جوف األعادي نار

وهنا يستعيد مقطوعة شعبّية »هّبت الّنار والبارود 
غّنى . . . فالفضاء الّرحب عطٌر . . . والّثرى الّطاهر 
قلم  ــّروح حــاضــرة حتــت ســّن  الـ وتبقى  ــّنـــا««.  »ِحـ
رياض-  املنعم  -عبد  الكنانة  صقر  عند  الكركّي 

وهنا سليمان العيسى ينكز لنا احلرف: 

بيضاء شامخة األسى سيناُء

ُتْسقى بجرحك روعة وتضاُء

اسق  1973م:  تشرين  حــرب  ــى  إل نصل  حــّتــى 
أبو سنة »رؤيا  إبراهيم  العطاش...  وبقلم محّمد 
حلظة  في  يلتقي  الغروب  توقيت  وهنا  الّشهيد« 

العشق بتوقيت الّشروق: 

وابتدأنا من حقول الياسمين

من قرى مصر البعيدة من دمشق

ــورة  ــّث ال إلـــى شــهــداء  الــكــركــّي  بــنــا  وهــنــا يعبر 
واالنتفاضة، وبدأ احلديث عن فلسطني من الّنهِر 

الّثالِث للعراِق اجلواهريِّ الكبير عندما قال: 

جّل الفداء وجّل الخلد صاحبه 

ضاق الفضاء وما ضاقت مذاهبه

وهنا يفرد لنا فصاًل موقوًفا على منوذج جديد 
هذا  استطاع  وكيف  عّياش  يحيى  وهو  للّشهادة، 
الفتى أن يكون موضوًعا عند عبد الّرّزاق الّربيعّي 

في: 

عليك سلم األرض الميمونة

يوَم كّبرْت على ثوب العيد

ويوم تصّدرَت الذَّبح 

ويوم بكى الّشيخ المحزون )على يحيى(

وا أسفاه!

ــّد األســـف نــحــو لــبــنــان شــقــائــق اجلــنــوب  وميــت
الّشهادة  قــانــا:  بعرس  الــبــاب  ويقفل  والّنعمان، 
وطأة  حتت  تغادر  الّشهداء  أرتال  وكيف  والقيامة 

الغازي. 
الّشهداء(  )حماسة  في  نظٍر  محاولة  هي  تلك 
كما وردت في كتاب الدكتور خالد الكركّي، وكيف 
ماّدًة حتفيزّية ال خطًبا  املوت  أن يجعل من  حاول 
قيمة  على  مـــّرٍة  غير  ــًدا  مــؤّك ترهيبّية،  منبرّية 
رّب  أراده  الذي  الّسامق  العالي  مبعناها  الّشهادة 

العّزة في قرآنه.   

«حماسة الّشهداء« للدكتور خالد الكركّي
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ثّمة قوٌل مشهور بالّاتينّية ُأثر عن الّطبيب 
 )٤60( سنَتي  بني  عاش  الذي  أبوقراط  اليونايّن 
النّحو  عىل  ترمجته  يمكن  املياد،  قبل  و)٣٧٧( 
قصرة،  واحليوّية  األمــد،  طويل  الفنُّ  اآليت: 
واحلكم  ُمْرعبة،  والّتجربة  متهــّورة،  واملناسبة 

عىل األشياء عسر.
وياول عيد عبد اهلل الدحيات يف هذا الكتاب 
ــاه: »يف زمــن املــوجــة الــرّشقــّيــة« أن  الـــذي أسـ
ــواَر كـــلِّ عــنــرص مــن عــنــارص الــقــول  ــ يــســب أغ
الّثمني الّسابق، جاهًدا أن يظهر لنا أّن فّن األدب 
العظيم ال يعرف حدوًدا وال قيوًدا، ويتغلغل يف 

كــّل مظاهر احلياة، وخيّص كــّل إنسان.

غة العربّية األردنّي.
ّ
*    عضو مجمع الل

كّل  يخترق  البشرّية،  ربيب  األدب،  فّن  إّن 
الّثقافات ويؤّثر فيها ويدوم أطول منها؛ وهو 
بايرون  الــلــورد  خارقة  بفطنٍة  عنه  َعبَّر  ما 
)1788- 1824م( شعًرا في »دون جوان«، إذ 

قال: 
وقطرةُ  حقيقّية.  أشياء  الكلمات  ...لــكــّن 
ــدة تــنــزل كــالــّنــدى على فــكــرة من  حــبــٍر واحـ
املاليني  بل  اآلالف  جتعل  بأن  كفيلٌة  األفكار 
ــرون. ومـــن الــغــريــب أّن أقــصــر حــرف  ــفــكِّ ي
كامل  خطاب  مــن  ــدالً  ب اإلنــســان  يستخدمه 

ميكن أن يخلق رباًطا أبدّياً بني األجيال.
بها  الــِكــَبــُر  يَبْتَلي  التي  الــّشــدائــد  وليست 
خلََّدهُ  ما  إذا  بال،  بذات  ضعيًفا  َهّشاً  رجاًل 

مراجعة كتاب
 «في زمن الموجة الّشرقّية»

للدكتور عيد عبد اهلل الدحيات
)نشر Hesperus Press، لندن، 2012م( 

َكتََبها في مجلّة )ALJADID( )مجلّد 17، عدد: 64(
َحّنا سعادة، وتَْرَجَمها: جعفر عبابنة*

قراءة في كتاب
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هذا-  قرطاسي  مثل  بالًيا  كان  -ولــو  الِقرطاُس 
وَخلَّد َقبَْرهُ، وكلَّ ما له شأٌن به.

واالنتشار  للّذيوع  قابلّية  األكثُر  هو  األدب  إنَّ 
الذي  الوحيد  الفنُّ  أيًضا  الفنون، ولكّنه  من سائر 
ألّن  الكبرى؛  املعضلة  تكمن  وهنا  ترجمة؛  يتطلّب 
هي  الّشهير  الفرنسّي  املثل  يقول  كما  الّترجمات 
يَُكنَّ غيَر وفّيات،  يَُكنَّ جميالٍت  الّنساء: حني  مثل 

وحني يَُكنَّ وفّيات ال يَُكنَّ جميالت.
العاملّية  اآلداب  في  واجلــزر  املــّد  هذا  ظّل  وفي 
فكرة  ثّمة  أّن  الكتاب  مؤلُِّف  الدحيات  عيد  يقّرر 
إنسانّية عاّمة تنتظمها، وهي تلك الّرحلة اخليالّية 

إلى العالَم اآلخر.
َة  املُِلحَّ الفكرة  هذه  أّن  حّقاً،  املؤلِّف،  لنا  ويُبّين 
فمن  ويسر؛  بسهولة  الّتاريخّية  العصور  تتخّطى 
لفيرجل،  »اإلنياذة«  إلى  لهوميروس  »األوديسة« 
العالء  ألبي  الغفران«  و»رسالة  الكرمي،  والقرآن 

املعّرّي، و»الكوميديا اإللهّية« لدانتي، و»الفردوس 
حاضرة  الــفــكــرة  هــذه  -ظــلّــت  مليلتون  املــفــقــود« 

متواترة.
املفقود«  »الفردوس  ملحمة  املؤلِّف  تناول  وقد 
اللّغة  فــي  ــة  ــّي أدب ملحمة  أعــظــم  وهــي  ملــيــلــتــون، 
علمّية  دراسـًة  ودرسها  دقيًقا،  تناوالً  اإلجنليزّية 
ه األكبَر أن تتبّوأ مكانها الّصحيح  أمينة، جاعاًل همَّ

في تاريخ األدب.
خ األدبّي، بتجّرد تاّم، تأثيَر  ولقد َدَرَس هذا املؤرِّ
وإسبانيا  سوريا  في  اإلسالمّية  الّثقافّية  الّنهضة 
في  تأثيرها  سّيما  وال  الوسطى،  العصور  ــان  إّب

رائعة ميلتون »الفردوس املفقود«.
األدب  في  ميلتون  تأثير  ذلــك  بعد  تناول  وقــد 
نقاشه  واختتم  هــذه.  رائعته  تــال  ــذي  ال العربّي 
صدقي  جميل  الــعــراقــّي  الّشاعر  عــن  باحلديث 
في  )ثــورة  املسّماة  الّطويلة  وقصيدته  الــّزهــاوّي 

»في زمن الموجة الّشرقّية» للدكتور عيد عبد اهلل الدحيات



العدد الثاني1442هـ-2021م109

اجلحيم( التي يُْزَعُم أّنها رّبما كانت أجرأ قصيدة 
َشَبٍه  سماِت  من  به  تفّردت  ملا  العربّي،  األدب  في 
قوّية برسالة الغفران للمعّرّي، والفردوس املفقود 

مليلتون.
إّن كتاب »في زمن املوجة الّشرقّية« عمٌل علميٌّ 
ويّتسم  املستنيرة،  الّتاريخّية  باحلقائق  يزخر 

املتبادلة،  األدبّية  للّتأثيرات  تقييمه  في  باحلذر 
وباإليجاز اجلامع )131 ص، فقط(، ويقّدم وصًفا 
عبر  الّسامية  البشرّية  الّنفس  لتطلّعات  ضافًيا 

الّتاريخ املوّثق.
ذي  مثّقف  كلِّ  مكتبة  في  عنه  غنى  ال  كتاٌب  إّنه 

عقٍل حتليلّي، وكلِّ معنيٍّ بشؤون العالم قاطبة.  
  

الّنّص األصلّي

قراءة في كتاب
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شعر
  لَمْن تكتب الّشعر؟
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حسين عدوان
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)1(

ُأصيُخ..

إذا ما فرغُت من النَّّص،

أو َلْم يزْل

بعُد سْطٌر أخيْر

لصوٍت..،
ُيعّذُبني

آخَر الّليِل
قبَل األذاِن

إبراهيم الكوفحّي *

لَمْن تكتُب الّشعر؟

قد الحديث- الجامعة األردنّية.
ّ
*  أستاذ األدب والن

يهّز كياني:
ِلَمْن تكتُب الّشعَر؟

مات الّشعوْر
فما هذه ُمُدًنا

بل قبوْر
أغّرَك منها عماراُتها

ناطحاُت الَجهاْم
وأين األناْم

)شواِهُد( هذي،

شعر
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فما تحُت
غيُر بقايا من الّناِس

غيُر ُغباٍر نثيْر
ِلَمْن أنَت ُتنفُق

؟! هذا الِمداَد الّنجيعيَّ
ارفْق بنفِسَك

قبَل فواِت األواِن
أتسقي الّصخوْر

وترجو طلوَع الّزهوْر!
ُسًدى

تضحياُتَك في ذا الّزماِن
ُسًدى..

لن ُيفيَق اأُللى
تحَت هذي الرِّجاْم

وهل يسمُع المّيتوَن..
الكالْم؟!

)2(
أَجْل

يسمُع المّيتوَن

نشيَدَك
رغَم الّظالْم

وأعرُف منهْم كثيًرا..
كثيْر

َصَحْوا..،
َينفضوَن ُغباَر المناْم

َوِتيَه الّدهوْر
يقولون: تلك الّسبيُل..

ويستأنفوَن المسيْر
فِمْن ثْقِب ناٍي

بكفَّْيَك
ينساُب نهُر الحياِة..

على الُمُدِن الُمْقفراِت
ويضَحُك ُشّباُك نوْر
فأمِسْك )بُصوِرَك(

منَتِصَب الّروِح
وانفْخ

أناشيَد )يوِم الّنشوْر(

شعر
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اعِتياُدُه لوال  الَعْيِش  هجُر  ِجياُدُه بُودَِّك  إليها  تجري  الُمنى   ولوال 

َمعاُدُه ولوال انِتظاٌر ُكّلما َعْسَعَس الدُّجى ُمقَلَتْيَك  عن  نأى   لُصبٍح 

َغدي عن  اليوَم  مّيادُة  ِقياُده؟! ُتساِئُلني  يَديَّ  في  يَتَسنَّى   متى 

 وحّتى َمتى ُيْضني الُفؤاَد ُسهاُدُه؟ وفي أّي أرٍض ُتنِزُل الّنفُس ِثقَلها؟    

حسين عدوان *

م وكاتب محتوى. ِ
ّ
*  معل

ِبُودَِّك هجُر الَعْيِش لوال...

شعر



أّنني  العمِر  مّيادَة  فاعَلمي  ِبعاُدُه أال  َمْجٍد  ُكلِّ  من   ُيقّرُبني 

 سَلَكْتُ الذي َتْفري النُّفوَس ِوهاُدُه وأّني إذا ما اسَتْيَسَر الّناُس َمْسَلًكا  

بعيدٍة   كلِّ  نحَو  َطرفي  ِطراُدُه وأرسلُت  ُيستطاُع  ال  ما   وطاردُت 
أراُهــُم   باألّولــيَن  أنـــا  َرماُدُه َأهــيُم  وَيْبقى  َيْفنى  ما  كلِّ   على 

لشاعٍر  َمـدارًا  كاَنْت  ــٍة  ُأمَّ اْمِتداُدُه على  الفرقديِن  أعلى  أّن   يرى 

عيــوُنُه   ُطرًّا  الّنــاِس  ُعيوَن  ِعماُدُه وأنَّ  باَق  الطِّ الّســماواِت   وأنَّ 

قلُبُه   والـماِء  الــّناِر  بيَن   وِمن َضّفِة األضداِد ُيسقى ِمداُدُه ُيجـنُِّح 

بيـنها  يشــُطُر  حــدَّ  ال  ِبــالُدُه منـازُلُه  يشــتهيها  بـــالٍد   وُكــلُّ 
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