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١-  اأْن ل تزيد امل�شاَركة على ع�شر �شفحات، بواقع )2500( كلمة، 
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٤-  اأْن ُتْكَتَب الهوام�ُش يف اآخر امل�شاَركة اإذا تطّلب الأمُر ذلك.

١- تعتذر هيئة الّتحرير عن عدم اإعادة امل�شاركات غري املقبولة للّن�شر اإلى اأ�شحابها.
2- امل�شاركات املن�شورة يف املجّلة تعرّب عن اآراء اأ�شحابها، ول ُتعرّب عن هيئة الّتحرير اأو امَلْجَمع.

٣- يخ�شع ترتيب امل�شاركات عند الّن�شر يف املجّلة ملعايري فّنّية تراها هيئة الّتحرير.
٤- ُت�شبح امل�شاركة بعد قبولها للّن�شر حّقًا للمجّلة، ول يجوز الّنقُل عنها اإّل بالإ�شارة اإلى املجّلة.

5- يدفُع امَلْجَمع مكافاأة رمزّيًة مقابَل كّل م�شاركة ُتن�شر يف املجّلة.
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ومن هذه املحطات الظروُف التي متر بها الأمة العربية يف الوقت 
للمراجعة  طللويللاًل  عندها  الللوقللوف  جميًعا  منها  وتتطلب  احلا�شر 
متطلبات  �شوء  على  وذلك  الللذات،  ونقد  احل�شاب  واإعللادة  والتقييم 
يرحم  ل  وقا�ٍش  �شلعٌب  زملٌن  �شك  بال  وهو  نعي�ش،  فيه  الذي  الزمن 
ال�شعفاء واملتواكلني؛ زمٌن الغلبُة فيه لالأقوياء الذين ا�شتطاعوا بناء 

دول ع�شرية حديثة. 

وتفر�ش علينا التحولت العميقلة التلي متلر بهلا اأوطاننلا اأن نكون 
مراحلل  ملرد  لي�شلت  احليلاة  اأن  نللدرك  واأن  التحلديات،  بحجلم 
ترفيهيلة ملجموعلة ملن الك�شلالى، بل مراحلل ت�شعنا وجًها لوجه اأملام 
حقائق ل ميكن جتاهلها. ولي�ش اأمامنا خيار �شوى اأن نكون اأ�شحاب 
عطاء واأن نتفاعل مع الدنيا ومع اأنف�شنا ح�شب لغة العقل ولغة الإجناز 

املرتكز على االن�شباط والتميز احل�شاري.

البقاء  نابع من حب  الأوطللان والدفاع عنها �شعور فطري  بناء  اإن 
م�شروعها  لأمتنا  يكون  بلاأن  احلق  وعن  ذاتها،  احلياة  عن  والدفاع 
احل�شاري والإن�شاين الذي تقدمله للعلامل؛ م�شروٌع ينقلهلا اإللى امل�شتقبل 

بثقلة واقتلدار وميكنها من اللحاق بركب الب�شرية املتح�شرة.

ق�شايا للتاأمل
وا�شتخال�س العرب والدرو�س

عيد الدحيات*

* رئيس هيئة التحرير

  يف حياة ال�شعوب حمطاٌت
ت���ت���وق���ف ع���ن���ده���ا ل��ل��ت��اأم��ل 
وا����ش���ت���خ���ا����س ال����درو�����س 
نف�شها  جتد  حيث  والعرب، 
ع��ن��د احل����د ال��ف��ا���ش��ل بني 
وعليها  وامل�شتقبل  املا�شي 
اأن تقرر يف اأي اجتاه ت�شري 
اإيقاع  ت�شبط  بو�شلة  واأي 

خطواتها نحو الآتي.

االفتتاحّية 



العدد الثالث 1443هـ - 2022م 7

الأمللم  نهو�ش  يف  اأ�شا�شيًّا  دوًرا  عللادًة  املثقفة  الطبقة  وتللوؤدي 
احللول  طللرح  يف  الللريللادة  م�شوؤولية  كاهلها  على  ويقع  وتقدمها، 
امل�شكالت  حل  اإلى  يوؤدي  ا  ومو�شوعيًّ علميًّا  حتلياًل  الواقع  وحتليل 
ور�شم خارطة طريق نحو امل�شتقبل، م�شتفيدة من جتارب املا�شي 
ودرو�شه واإخفاقاته واأخطائه وعرثاته. وبناًء على ما مرت به هذه 
ًة، وما متر  الأمة خالل القرن الع�شرين، واجلزء الثاين منه خا�شّ
به حاليًّا، ل بد لهذه الطبقة اأن تعي وتاأخذ بعني العتبار والتحليل 

احلقائق التالية وت�شتخل�ش منها العرب:

اأوًل  نف�شها  وتنمية  بتطوير  تبداأ  اأن  عربية  دولللة  كل  حق  من   -١
معتمدة على ذاتها ومواردها وقدرات قواها الب�شرية.

التاريخ العربي احلديث  التي ارتكبت يف  اأكرث الأخطاء  اإن من 
اإهمال مرحلة الدول الوطنية املعتمدة على ذاتها، حيث مت القفز 
الدعوات  واعُتربت  الكاملة،  الندماجية  الوحدة  دولة  اإلى  عليها 

الرامية اإلى تعزيز بنيان كل دولة عربية اأوًل �شرًبا من التخاذل.

اإن اختزال مرحلة الدولة الوطنية يف التفكري القومي العربي خالل القرن املا�شي كان خطاأً ا�شرتاتيجيًّا. 
وقد  و�شعيفة.  مهلهلة  بقيت  العربية  الأقطار  اأن  كما  تقم،  مل  ال�شاملة  العربية  الوحدة  اأن  النتيجة  وكانت 
واإذابة  الفوارق  واإزالللة  واملطابقة  التوحيد  مبفهوم  العربية  الوحدَة  -خطاأً-  العربي  والوجدان  الفكُر  َربط 
الختالفات، وجعل منها اأداة قولبة وتدجني و�شل بع�َش الأحيان اإلى درجة العنف والإرهاب، وقد اأدى هذا 
اإلى ظهور احلزب الواحد والفكر الواحد والزعيم امللهم الواحد. وهكذا اأ�شبحت منهجية الوحدة منهجيًة 
اأحادية اأدت اإلى خلق اأوهام عند اأ�شحابها الذين اعتقدوا اأن ما يفعلونه هو احلقيقة املطلقة، واأّما غريه فهو 

الباطل املطلق. 

ومل ينجح من جتارب الوحدة اإل التجربة الأردنية التي قامت بني ال�شفتني ال�شرقية والغربية يف اأعقاب 
حرب �شنة ١9٤8م، وكان ال�شبب يف جناحها اأنها مل تفر�ش بالقوة على النا�ش بل بناًء على رغبتهم وطلبهم، 
و�شاعدت اأجواء احلرية والنفتاح و�شعة الأفق واحلنكة ال�شيا�شية التي اأر�شى قواعدها امللك املوؤ�ش�ش عبد 
اهلل الأول ابن احل�شني طيب اهلل ثراه، وعززها امللك احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه وامللك عبداهلل الثاين 

ت���ف���ر����س ع���ل���ي���ن���ا ال���ت���ح���ولت 
ال��ع��م��ي��ق�����ة  ال���ت�������ي مت�������ر ب��ه�����ا 
ب��ح��ج�����م  ن���ك���ون  اأن  اأوط���ان���ن�������ا 
اأن  ن�����درك  واأن  ال��ت��ح�����دي��ات، 
مراح�ل  جم�رد  لي�ش�ت  احلي�اة 
ت���رف���ي���ه���ي�������ة مل���ج���م���وع�������ة م�����ن 
ت�شعنا  مراح�ل  بل  الك�ش�الى، 
وج��ًه��ا ل��وج��ه اأم�����ام ح��ق��ائ��ق ل 

ميكن جتاهلها

االفتتاحّية 
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ابن احل�شني حفظه اهلل ورعاه، على جناح جتربة الوحدة وتعميقها 
ودميومتها، حتى و�شع الحتالل نهاية ق�شرية لها.

الوحدة  نحو  م�شعاها  الأخللرى يف  العربية  الللدول  ف�شل  اأدى  لقد   
واأو�شلها  طائل،  دون  الأمللة  هذه  عمر  من  ثمينة  �شنوات  �شياع  اإلى 
ا  عاطفيًّ �شعاًرا  الوحدة-  -اأي  منها  جعل  كما  الإنهاك،  درجللة  اإلللى 
ا اأبعدها عن امل�شمون الجتماعي املرتبط مب�شالح الفئات  ا�شتهالكيًّ

واملجموعات املتواجدة على م�شاحات الوطن العربي كله.

وقرون  ت�شكلت عرب ع�شور  فروًقا  هنالك  اأن  الإقللرار  من  بد  ول 
تنظري  اأو  �شيا�شي  بقرار  جتاهلها  اأو  عليها  الق�شاء  ميكن  ل  طويلة، 
الأمة من ذرة  اأن حُترم  املنطقي  اأنه من غري  كما  الواقع،  بعيد عن 
ومن  اأبنائها.  من  واح��د  كل  من  واإخ��ا���ش  اجتهاد  ق��رياط  اأو  جهد 
املنا�شب هنا القول اإن املجتمعات الغربية قد �شهدت مع بدايات ع�شر 
النه�شة الأوروبية تغرًيا يف الفكر ال�شيا�شي اأدى اإلى العرتاف بالفرد 
الدميقراطي  البناء  ا�شتكمال  اإلللى  اأدى  ما  وهو  واعية،  وذاًتللا  فللرًدا 
بخ�شو�شيتهم  كلهم  الأفراد  فيها  يتمتع  ليربالية  متمعات  واإر�شاء 
ال�شيا�شية  الأطياف  كل  ت�شتوعب  التي  للدولة  الوا�شعة  املظلة  �شمن 

والجتماعية والدينية والعرقية.

٢- اإن �شخ�شية الأمة العربية وجوٌد تاريخي واجتماعي ل وجوٌد يف الفراغ، وقد كان من اأهم ميزات هذه 
الأخرى  الأمم  ح�شارات  مع  التفاعل  العرب  ا�شتطاع  حيث  اخلارجي،  العامل  على  النفتاح  ال�شخ�شية 
كاليونانية والرومانية والفار�شية، وترجموا تراثها واأ�شافوا عليه، ومل يرف�شوا الوجود احل�شاري والثقايف 
التاريخي خ�شائ�ش م�شرتكة لدى اجلميع  الواقع  اأوجد هذا  واأفللادوا منه. وقد  لالآخرين، بل احرتموه 
فيها  والتاأليف  العربية  اللغة  ا�شتعمال  مال  ويف  اليومية  احلياة  مالت  كل  يف  عرب-  وغري  -عرًبا 

وتبجيلها. 

وقد اأبقى الدين احلنيف على بع�ش العادات والطقو�ش الدينية التي كانت �شائدة قبل الإ�شالم واعترب اأن 
»خياركم يف اجلاهلية خياركم يف الإ�شالم«. والقراآن الكرمي ميثل نهج اهلل يف الأر�ش الذي حمله العرب اإلى 

توؤدي الطبقة املثقفة عادًة 
نهو�س  يف  ��ا  اأ���ش��ا���ش��يًّ دوًرا 
الأمم وتقدمها، ويقع على 
الريادة  م�شوؤولية  كاهلها 
احل��ل��ول وحتليل  ط���رح  يف 
��ا  ال�����واق�����ع حت���ل���ي���ًا ع��ل��م��يًّ
ومو�شوعيًّا يوؤدي اإلى حل 
امل�����ش��ك��ات ور����ش���م خ��ارط��ة 
ط����ري����ق ن���ح���و امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
م�������ش���ت���ف���ي���دة م�����ن جت�����ارب 
املا�شي ودرو�شه واإخفاقاته 

واأخطائه وعرثاته.

االفتتاحّية 
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النا�ش كافة، وبه اأقاموا دولتهم وح�شارتهم، وقد اأخرج الإ�شالم العرب من دائرة التع�شب والقبلية و�شما 
بهم اإلى مفهوم التاآخي والأخوة. 

كما اأن املجتمع العربي الذي دان بالإ�شالم متمع متكامل، ل ع�شبية فيه ول نعرة، يعي�ش فيه النا�ش على 
�شتى اختالفاتهم وفروقهم مواطنني مت�شاوين لأنهم رعايا دولة ل تفرق بني م�شلم وغري م�شلم، عا�ش فيها 
�شهيب الرومي وبالل احلب�شي و�شلمان الفار�شي مع اأبناء قري�ش ل فرق بينهم اإل بالتقوى. والإ�شالم دين 
احلياة كلها يرعى كل فرد يعي�ش يف كنفه، ولي�ش من �شاأن االإ�شام اأن ُيكِره فرًدا على اعتناقه، كما اأنه لي�ش 

�شيًقا حمدوًدا ال ي�شتوعب كلَّ من يختار العي�ش يف دياره.

٣- لقد دعا القراآن الكرمي امل�شركني لالإميان باهلل، ولكنه يف الوقت نف�شه ترك عقوبَة َمن مل يوؤمن بذلك 
 ٰ اإلى اهلل وحده، كما دعا الر�شوَل عليه ال�شالة وال�شالم اإلى مادلة الكفار بالتي هي اأح�شن: ]اْدُع إِلىَ
لَّ  ْعلىَُم بِمىَن ضىَ

ىَ
بَّكىَ ُهوىَ أ ُنۚ  إِنَّ رىَ ْحسىَ

ىَ
ادِلُْهم بِالَِّت ِهىَ أ نىَةِۖ  وىَجىَ ةِ اْلىَسىَ وِْعظىَ الْمىَ ةِ وىَ ّبِكىَ بِاْلِْكمىَ بِيِل رىَ سىَ

[ )�شورة النحل: ١25(. وقد بني القراآن الكرمي اأْن لي�ش من حق اأحد  ْعلىَُم بِالُْمْهتىَِدينىَ
ىَ
بِيلِهِۖ  وىَُهوىَ أ ن سىَ عىَ

اأن ُيكره اأحًدا على الإميان، كما اأن احل�شم يف الق�شايا يعود اإلى 
اهلل ل الب�شر. 

عليه  الر�شول  من  طلب  اإذ  ذلك  من  اأكرث  اإلى  الإ�شالم  وذهب 
الة وال�شالم ومن جميع امل�شلمني اأّل ين�شوا اأحًدا من الدعاء يف  ال�شّ
 ِ عىَ اللَّ ن يىَْدُع مىَ �شالتهم حتى الذين �شلوا عن �شبيل اهلل: ]وىَمىَ
ّبِهِ ۚ إِنَُّه لىَ ُيْفلُِح  ابُُه ِعندىَ رىَ ا ِحسىَ ُ بِهِ فىَإِنَّمىَ انىَ لىَ رىَ لىَ بُرْهىَ ًٰها آخىَ إِلىَ
الب�شر  )املوؤمنون: ١١7-١١8(. فوجود الختالف بني   ] فُِرونىَ  الْكىَ
هو جت�شيد لق�شاء اهلل عز وجل وقدره، واهلُل تعالى يريد اأن ميتحن 
املوؤمنني بهذا الختالف، كما اأّن فيه انعكا�ًشا للطبيعة الب�شرية يف 
الُونىَ  لىَ يىَزىَ ةًۖ  وىَ اِحدىَ ًة وىَ مَّ

ُ
لىَ انلَّاسىَ أ ىَعىَ بُّكىَ لىَ اءىَ رىَ ىَْو شىَ ل التنوع: ]وىَ

[ )هود: ١١8(. ُمْتىَلِفِنيىَ
 اإن فهم الإ�شالم العميق واملت�شامح للب�شر هو اإقرار �شمني اأن 
احلياة امل�شرتكة مع غري امل�شلمني ل تعني اأبًدا اإكراههم على ما ل 
ولبا�شهم  الدين طرائق حياتهم  با�شم  يريدون، ول يفر�ش عليهم 

التي  الأخ���ط���اء  اأك����رث  م��ن  اإن 
ارت��ك��ب��ت يف ال���ت���اري���خ ال��ع��رب��ي 
احلديث اإهمال مرحلة الدول 
ذاتها،  على  املعتمدة  الوطنية 
حيث مت القفز عليها اإلى دولة 
الكاملة،  الندماجية  الوحدة 
واع���ُت���ربت ال���دع���وات ال��رام��ي��ة 
اإل�����ى ت��ع��زي��ز ب��ن��ي��ان ك���ل دول���ة 
عربية اأوًل �شرًبا من التخاذل

االفتتاحّية 
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يجمع  النا�ش،  جلميع  واحللد  تعالى  اهلل  اإن  وم�شربهم.  وماأكلهم 
فهم  هكذا  ح�شُب.  امل�شلمني  ل  العاملني  رب  �شبحانه  وهو  يفرق،  ول 
امل�شلمون الأوائل الإ�شالم، فاأبدعوا واأبدع غريهم من اأتباع الأديان 

والأجنا�ش الأخرى. 

٤- اإن من جوهر الإ�شالم اإقامة الدولة ال�شاحلة العادلة، والإ�شالُم ل 
يدعو اأبًدا لإقامة دولة من رجال الدين، بل لإقامة حكومة مدنية، لأن 
ر�شا النا�ش -املتمثل بالبيعة- هو م�شدر �شرعية ال�شلطة ال�شيا�شية. 
وقد بني الكثري من الفقهاء اأن الإمامة عقٌد والبيعة �شيغة تنظيمية 
احلاكم  بني  الجتماعي  العقد  مبداأ  مع  يتوافق  �شك  بال  وهللذا  له. 
الدميقراطيات  عليه  قامت  الللذي  الأ�شا�ش  يعترب  الللذي  واملحكوم 

الغربية يف الع�شور احلديثة.

نعم  الت�شريع.  م�شادر  اأحَد  الأكرثية،  راأي  اأو  الإجماع،  ُعدَّ  وقد 
عن  يعربان  فهملا  والتبديل  التغيري  يلحقهما  ل  وال�شنة  الكتلاب  اإن 
حقائق مطلقة وثابتة مهما اختلفت الأماكن والأزمنة، ولكْن هنالك 
م�شادر تكميلية اأخرى تزداد احلاجة اإليهلا ملع تباعد الزملان وتغري 
الظروف. وهذه امل�شلادر تقع كلها حتت كلمة »اجتهاد«، ومتى اجتهلَد 
املجتهلُد اأعمَل عقَله وفكره؛ يحلل ويقلارن وي�شتنتج، وقلد يجلد امل�شلحة اأحياًنا فلي حلللول �شبق اإليهلا غيلر 

امل�شلمني. ومن غري املعقول اأن نرف�ش اأمًرا �شحيًحا ومفيًدا لأن غري امل�شلمني قد اأخذوا به.

مكونات  وامل�شلمني-  العرب  -نحن  عندنا  ال�شيا�شي  الللرتاث  مكونات  بع�ش  اأن  العللرتاُف  احلكمة  من   -٥
منف�شلة عن الإ�شالم، م�شدُرها هو الفكر ال�شيا�شي الغربي والتجربة ال�شيا�شية الأوروبية. فعلى �شبيل 
املثلال: اإن م�شطلحات الدميقراطية والف�شل بني ال�شلطات وحق القرتاع العام وحرية ال�شحافة؛ كلها 
ال�شيا�شي  الوجدان  املبادئ يف  ا�شتقرت هذه  وقد  املتحدة،  والوليات  لأوروبللا  الفكري  الرتاث  جزء من 
العربي الإ�شالمي وتداخلت معه بحيث ي�شعب اأحياًنا كثرية الف�شل بينهما. وعلينا اأن ندرك اأن الإ�شالم 
لي�ش كياًنا مقطوع ال�شلة بتجارب الأقوام والأمم الأخرى، كما اأن حياة امل�شلمني ل تختلف يف نواحيها 

املعي�شية وهمومها اليومية عن حياة غري امل�شلمني.

ويلتقي الإ�شالم مع اأنظملة كثرية غري اإ�شالمية يف الأخذ مببلادئ العلدل وتكافوؤ الفر�ش وم�شوؤولية احلكام 

العربية  الأم����ة  �شخ�شية  اإن 
ل  واجتماعي  تاريخي  وج���وٌد 
وجوٌد يف الفراغ، وقد كان من 
ال�شخ�شية  ه��ذه  م��ي��زات  اأه���م 
النفتاح على العامل اخلارجي، 
التفاعل  العرب  ا�شتطاع  حيث 
م��ع ح�����ش��ارات الأم���م الأخ��رى 
ك���ال���ي���ون���ان���ي���ة وال����روم����ان����ي����ة 
تراثها  وترجموا  والفار�شية، 
يرف�شوا  ومل  عليه،  واأ�شافوا 
ال��وج��ود احل�����ش��اري وال��ث��ق��ايف 
ل�����اآخ�����ري�����ن، ب�����ل اح����رم����وه 

واأفادوا منه
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نحو النا�ش والتكافل الجتماعي وحقوق الأفراد. وقد بني الإ�شالم وحدة امل�شار الإن�شاين باختالف الأزمنة 
وحدة  على  اإحلاحها  يف  وا�شحة  وال�شنة  القراآن  ون�شو�ُش  الب�شرية،  الطبيعة  وحدة  من  انطالًقا  والأمكنة 
 ٰ نثىَ

ُ
أ ٍر وىَ لىَْقنىَاُكم ّمِن ذىَكىَ ا انلَّاُس إِنَّا خىَ هىَ يُّ

ىَ
النوع الب�شري رغم اختالف الأفكار والقبائل واللغات: ]يىَا أ

برٌِي[  خىَ لِيٌم  عىَ ىَ  اللَّ إِنَّ   ۚ اُكْم  تْقىَ
ىَ
أ  ِ اللَّ ِعندىَ  ُكْم  ْكرىَمىَ

ىَ
أ إِنَّ   ۚ ارىَفُوا  ِلىَعىَ بىَائِلىَ  وىَقىَ ُشُعوًبا  لْنىَاُكْم  عىَ وىَجىَ

)احلجرات: ١٣(.

وقد اعرتف الإ�شالم باليهودية والن�شرانية واعترب موكب الر�شل والأنبياء موكًبا واحلًدا مت�شلاًل، كملا 
 ِ اللَّ ِعندىَ  ُكْم  ْكرىَمىَ

ىَ
أ ]إِنَّ  النلا�ش جميًعا ملبلداأ:  ال�شعب املختلار املميلز، واأخ�شلع  رفل�ش الإ�شالم فكلرة 

اُكْم[ )احلجرات: ١٣(. كملا اأن الإ�شالم وا�شح كل الو�شوح؛  تْقىَ
ىَ
أ

فاحلكمة �شالة امل�شلم وهي مبثوثة يف اأرجاء هذا الكلون كلله جتلدهلا 
عنلد امل�شللم وعنلد غيلر امل�شللم، وعللى امل�شلمني اأن يطلبوها ولو يف 

ال�شني.

عميق  وفهٍم  حتليٍل  دون  الللرتاث  اإلللى  النا�ش  بع�ش  توجه  اإن   -٦
لوظائفه التاريخية وعنا�شر الإبداع فيه التي مار�شها �شّناعه، 
ي�شبه اإلى حد كبري ميل بع�ش الدول املتخلفة عن ركب احل�شارة 
جاهزًة  والتكنولوجيا  العلوم  منتجات  ا�شترياد  اإلللى  والتقدم 
اأية  من الدول ال�شناعية املتقدمة التي قامت بت�شنيعها بدون 
حماولة الكت�شاف قوانني العلوم الداخلية واملراحل املعرفية التي 
اأو�شلت اإلى اإنتاجها. فال بد واحلال هذه من توطني العلوم وفتح 

باب الجتهاد والتحليل واإعمال العقل على م�شراعيه.

وهذا يف واقع الأمر رجوٌع اإلى منهجية علمية ا�شتعملها امل�شلمون 
اأن تقود هذه الأمللُة يف مرحلة ما العامَل كله يف  اإلى  الأوائللل واأدت 
ميادين البحث العلمي والعطاء والإجناز احل�شاري الرفيع. ولكْن 
راح  والتقهقر  التخلف  مرحلة  يف  الإ�شالمي  املجتمع  دخل  عندما 
يقد�ش تفا�شري الع�شور ال�شابقة بدًل من اأن ي�شتلهم روؤيتها وروحها 

ومنهجيتها يف التفكري والبحث. 

اإقامة  الإ�شام  جوهر  من  اإن 
ال���دول���ة ال�����ش��احل��ة ال��ع��ادل��ة، 
والإ�شاُم ل يدعو اأبًدا لإقامة 
دول����ة م���ن رج����ال ال���دي���ن، بل 
لإق��ام��ة ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة، لأن 
ر�شا النا�س -املتمثل بالبيعة- 
ال�شلطة  �شرعية  م�����ش��در  ه��و 
الكثري  ب��ني  وق���د  ال�شيا�شية. 
عقٌد  الإمامة  اأن  الفقهاء  من 
له.  تنظيمية  �شيغة  والبيعة 
وه�����ذا ب���ا ���ش��ك ي���ت���واف���ق مع 
بني  الجتماعي  العقد  م��ب��داأ 
يعترب  الذي  واملحكوم  احلاكم 
الأ����ش���ا����س ال����ذي ق��ام��ت عليه 
ال��دمي��ق��راط��ي��ات ال��غ��رب��ي��ة يف 

الع�شور احلديثة

االفتتاحّية 
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�شك-  اأدنللى  -دون  ي�شكالن  املطهرة  وال�شنة  الكرمي  الللقللراآن  اإن 
ل  ولكنهما  والواجبات،  واحلقوق  املحرمات  لتو�شيح  علمية  مرجعية 
يعفيان امل�شلم ول املجتمع الإ�شالمي من ال�شتمرار يف الجتهاد. ومما 
امل�شلم مدفوًعا  به  يقوم  الذي  هو  فائدة  الأكرث  العمل  اأن  فيه  ريب  ل 
بعاطفة اخلري والرب وحمبة اهلل تعالى وحمبة النا�ش اأجمعني، م�شتذكًرا 
دوًما اأن الدين ي�ْشر و�شلوك وعطاء ورحمة، وهذا يجعله يتجاوز التقيد 
احلريف بالن�شو�ش ويرقى اإلى الروح الكامنة وراء الكلمات. اإن احلياة 
الإن�شانية  معه خلدمة  م�شاركة  بل  الآخر  مع  مواجهة  لي�شت  الب�شرية 

والرتقاء بح�شارتها.

والللدول. ويف وطننا  ال�شعوب  الأحللزاب دوًرا كبرًيا يف حياة  توؤدي   -٧
الأردين  ال�شعب  الأحزاب وما تزال جزًءا من حياة  الأردين كانت 
اأ�شيبت  ولكْن  العربية.  لالأمة  انتمائه  وقللوة  ب�شالبة  املللعللروف 
على  كبرية  ب�شربة  كله،  العربي  العامل  ويف  كلها،  الأحللزاب  هذه 
الأحللزاب يف بناء  اأثبتت ف�شل هذه  التي  اأثر هزمية حرب ١967م 
اأبانت ممار�شات هذه الأحزاب  دول عربية حديثة وع�شرية. وقد 
على  العملي  التطبيق  وبني  نظريًّا  به  تنادي  ما  بني  ال�شا�شع  البون 
اأر�ش الواقع واملمار�شة. وترجع حالة البتعاد عن الأحزاب والنفور 
منها عند النا�ش اإلى ف�شلها يف املمار�شات ال�شيا�شية ويف املواجهة 
الأحللزاب  اأكللرث  ارتبطت  وقد  الأوروبلللي.  والغرب  )اإ�شرائيل(  مع 

الأيدولوجية عند الفرد العربي بالقمع والدكتاتورية.

نعم لقد تخل�شت بع�ش الأحزاب الآن من اأ�شاليبها واأيدولوجياتها، 
واأ�شبحت اأقرب اإلى منابر �شيا�شية ح�شُب. لكن ل بد من بذل املزيد 
ناحية  ومن  فعاًل.  تغريت  قد  اأنها  العربي  الإن�شان  لإقناع  اجلهد  من 
اأخرى فاإن عملية التغيري هذه ع�شرية و�شعبة لأن الذاكرة اجلماعية 
والفردية العربية ما زالت تختزن الكثري من الآلم التي �شببتها هذه 
الأحزاب. والق�شية املطروحة -كما اأرى- هي غربة ال�شعوب عن العمل 

احلزبي، وهي الغربة التي اأوجدتها الأحزاب نف�شها.

واهلل ويل التوفيق

لي�شت  ال��ب�����ش��ري��ة  احل���ي���اة  اإن 
مواجهة مع الآخر بل م�شاركة 
م����ع����ه خل�����دم�����ة الإن�������ش���ان���ي���ة 

والرتقاء بح�شارتها

اإن ت��وج��ه ب��ع�����س ال��ن��ا���س اإل��ى 
وف��ه��ٍم  حت��ل��ي��ٍل  دون  ال������راث 
ع��م��ي��ق ل��وظ��ائ��ف��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وع��ن��ا���ش��ر الإب������داع ف��ي��ه ال��ت��ي 
اإل��ى  ي�شبه  ���ش��ّن��اع��ه،  م��ار���ش��ه��ا 
ح��د ك��ب��ري م��ي��ل بع�س ال���دول 
احل�شارة  رك��ب  ع��ن  املتخلفة 
والتقدم اإلى ا�شترياد منتجات 
جاهزًة  والتكنولوجيا  العلوم 
من الدول ال�شناعية املتقدمة 
ب��دون  بت�شنيعها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
اأية حماولة لكت�شاف قوانني 
ال��ع��ل��وم ال��داخ��ل��ي��ة وامل���راح���ل 
امل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي اأو���ش��ل��ت اإل���ى 

اإنتاجها

13
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اأنا واللغة العربية.. يف دارها!

زيد حمزة*

اأخرى،  منابر  يف  اأقوله  ما  اأو  »الراأي«  يف  مقالتي  يتابعون  الذين  بع�ُس 
التي  وامل�شاعب  العربية  اللغة  عن  حتديًدا  اأكتب  واأنا  مني  تعودوا  وقد 
تواجهها اأن اأطلق تعليقات لذعة اأو قا�شية على جمامع اللغة العربية عامًة 
اأثناء  اأعتب عليها تق�شريها بحق لغتنا العزيزة  يف الوطن العربي، وحني 
املعاناة املتكررة للناطقني بها من بع�س تعقيداتها، وان�شغالها اأو ت�شاغلها 
)كاأجهزة بريوقراطية حكومية( بالعديد من الق�شايا اللغوية التي رمبا 
تهم الأكادمييا اأكرث مما تهم النا�س يف حياتهم -قد ي�شابون اليوم بالده�شة 
وهم يرونني اأكتب يف »البيان العربي« املجلِة الثقافية التي ي�شدرها جممُع 
اللغة العربية الأردين، اأي يف عقر دارها، وكاأنهم ل يدركون اأن خايف مع 
املجامع يدخل يف باب الراأي والراأي الآخر فا ُيذهب للود ق�شية، لي�س لأن 
يل يف �شفوفها اأ�شدقاَء اأثق يف اإخا�شهم لُلغتنا الوطنية واأقّدر جهودهم 
يف خدمتها فح�شب، بل لأين اأعترب انتقادي لهم من �شميم واجباتي ككاتب 
م�شتقل، ِمن ع�شاق لغة ال�شاد منذ طفولته وله معها �شحبة جميلة حميمة 
ورحلة طويلة �شائقة، رغم ما عانى يف احلالني وما زال يعاين من م�شاّق 
اللغة ممن كانوا ذات  ُفر�شت موؤبدًة على  اأنها قد  اأجيالنا  نحوية توّهمْت 
زمان خدًما لها حقيقيني، وو�شعوا قواعدها و�شوابطها قبل قرون وقرون. 
واحلقُّ اأن هوؤلء مل يقولوا بذلك قط، ومل يّدعوا اأنها غري قابلة للتعديل 
حتت �شغط الظروف وخربات ال�شتعمال الطويل املنِهك، اأ�شوًة مبا حدث 
ر عن اأداء وظائفها؛  لُلغات ال�شعوب الأخرى، حتى ل ت�شعف وتذبل وتق�شّ

فبع�شها اندثرت متاماً!

* وزير الصحة األردني سابًقا، وكاتب عمود صحفّي.

أنا واللغة العربية.. في دارها!
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هذا  يف  �شابًقا  كتبت  مللا  اأنللبلل�للش  اأن  اأريلللد  ال 
بع�ش  يف  �شعوبات  عن  مثاًل  اأحتدث  واأنا  ال�شدد، 
اإليها،  نلجاأ  زلنا  ما  التي  معاجمنا  ا�شتخدامات 
مئات  قبل  و�شعت  عندما  حالها  نف�ش  على  وهللي 
ال�شنني دومنا تعديل اأو تطوير، مع اأن القدرة على 
قد  احلا�شر،  ع�شرنا  يف  ا  خ�شو�شً بذلك،  القيام 
م�شتجدات  مع  واأ�شمل  واأدق  واأي�شر  اأ�شهل  غللدت 
اإنني  حتى  احلا�شوب،  وعلوم  احلديثة  التكنولوجيا 
نّددُت ذات مرة بتقاع�ش مامعنا اللغوية عن اإجناز 

»�شركات«  عنا  نيابًة  به  تفاجئنا  اأن  قبل  ذلللك 
وفي�ش  غوغل  مثل  العمالقة  الإنرتنت 

بوك، اأو على الأقل وكالت الأنباء 
ويف  لأهدافها  خدمًة  الأجنبية 

مقدمتها ال�شيا�شية.

اأحتلللللدث،  اأن  اأريللللللد  ول 
الأهللم، عن تق�شرٍي  وهذا هو 

كلللبلللرٍي ارتلللكلللبلللْتللله كلللل مللامللع 
عن  تخلت  عندما  العربية  اللغة 

م�شوؤوليتها الوطنية يف امل�شاركة يف اجلهد 
العظيم الذي بذله ل�شنوات عديدة كلٌّ من مل�ش 
وزراء ال�شحة العرب ومل�ش وزراء التعليم العايل 
اجلامعات  واحتللاد  العرب  الأطباء  واحتللاد  العرب 
العاملية،  ال�شحة  العربية، بدعٍم كامل من منظمة 
الكامل  لالنتقال  الأول  الر�شمي  امل�شروع  لإجنللاز 
خطة  ح�شب  جامعاتنا  يف  الطبي  التعليم  لتعريب 
ع�شر  غ�شون  يف  وذلللك  وافلليللة،  درا�للشللة  مدرو�شة 
١999م.  العام  وُتْخَتَتُم  ١989م  العام  تبداأ  �شنوات 
يف  دم�شق  يف  عليه  بالتوقيع  الحتفال  جللرى  وقللد 

الثامن من دي�شمرب/ كانون الأول ١988م، لكنه مل 
غام�ش  ب�شكٍل  التنفيذ،  حّيز  عن  وغاب  النور،  ير 
ِقَبل  م��ن  ت��ربي��ر،  اأو  تف�شري  اأو  تو�شيح  اأي  ودون 
ول  والع�شرين!  الثنتني  العربية  احلكومات  جميع 
وراء  كان  وحده  املجامع  تقاع�ش  اأن  بالطبع  اأزعللم 
لغتنا وجامعاتنا وممل  املريبة على  املوؤامرة  هذه 
تعليمنا العايل.. ويف هذا ال�شدد لن ي�شفع ملجامعنا 
اأن بع�شها ي�شّدق اأنه ي�شاهم  يف ترجمِة بع�ِش كتٍب 
علميٍة ت�شتغرق منه �شنوات طواًل تغدو معها قدمية 
جامعات  مطابع  تكون  ما  مقابل  ع�شرها،  خللارج 
العامل قد اأ�شدرته من ع�شرات جديدة 
ملنفعة  اأطلقتها  ثة  اأو حمدَّ غريها 

الطالب والدار�شني..

عنه  احلديث  اأريد  ما  اأما 
فهو  مللرة،  لأول  ورمبللا  اليوم، 
البلبلة التي اأوقعْتنا فيها بع�ش 
ومعلوماتنا  اإعللالمللنللا  م�شادر 
عندنا،  الن�شر  دور  اأو  ومطبوعاتنا 
با�شتبدال الأرقام املغربية التي كنا طوال 
بالأرقام  »اأجنبية«: )…،1،2،3(،  نعتربها  عمرنا 
امل�شرقية التي عهدناها منذ مئات ال�شنني على اأنها 
»عربية«: )3،2،1،...(. ومل َيِجد املواطن العادي اأو 
قرائح  به  فا�شت  ما  اأو مدًيا  مقنًعا  التعليم  عايل 
ت�شويغ  مللن  غللربللي،  هللو  مللا  لكل  امل�شفقني  بع�ش 
عربيٌة  اأ�للشللاًل  هي  الأجنبية  الأرقلللام  بللاأن  م�شحك 
لي�شا  قدميني  م�شدرين  اأو  م�شدر  اإلللى  ا�شتناًدا 
التي  واأن  وثائقيًّا،  �شحيحنْي  كانا  اإن  حتى  ملِزَمنْي 
داأبنا على ا�شتعمالها هنديُة الأ�شل، حتى بتنا ن�شهد 

لغتنا العربّية
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الطباعة  �شاحات  يف  والزدواجية  الرتباك  فو�شى 
على  الأمللر  خلط  مما  عموًما،  والن�شر  وال�شحافة 

معظم القّراء و�شّوه ان�شياب الكتابة املاألوفة..! 

ممع  اأّن  هنا  اأ�شجل  اأْن  الإن�شاف  من  ولعل 
ن  ت�شمَّ �شارًما  موقًفا  اتخذ  الأردين  العربية  اللغة 
لزوم ال�شتمرار يف ا�شتعمال الأرقام »العربية« كما 

عهدناها دائًما.  

وبعد.. فلن اأم�شي يف طرح مالحظاتي التي مل 
املالحظات  مغزى  من  اأكرث  حتمل  اأنها  يوًما  اأزعم 

التي حتتاج بالطبع ملزيد من البحث والتمحي�ش كي 
ت�شل اإلى م�شتوى املقرتحات الر�شينة التي ت�شتحق 
الوطن  اأقطار  �شتى  يف  اللغوية  مامعنا  اهتمام 
ال�شركات  ومنا  منهم  تخطفها  اأن  قبل  العربي، 
الأجنبية الكربى من عابرة القارات التي اأ�شرت لها 
اآنًفا فتقوم بتحويلها اإلى �شلعة يف اأ�شواقها ول هدَف 
لها �شوى حتقيق مزيد من الأرباح، اأما اللغة العربية 
لغة  اأ�شحاب  واأما  ال�شركات،  تلك  تهم  فال  نف�شها 
اجليوب  �شق  حللد  املللعللانللاة  يف  فلي�شتمروا  ال�شاد 

واللطم على اخلدود.. دون جدوى!

موقف جممع اللغة العربية من ا�شتعمال االأرقام امل�شرقية واملغربية 

اأربعَة  جتللاوزْت  التي  م�شريته  عللرْبَ  متاأنيًة  درا�شًة  الأرقللام  مو�شوَع  الأردين  العربية  اللغة  َمُع  َمْ »َدَر�للَش 
ال�شاأن، وا�شتجابًة  َدَر عنه ِمن درا�شاٍت وتو�شياٍت وقراراٍت يف هذا  عقود. وبعد مراجعٍة م�شتفي�شٍة ملا �شَ
ه اإليه عن هذا املو�شوع، فقد قّرَر تاأكيَد موقِفه الثابِت من املو�شوع؛ اأال وهو ا�شتعماُل  لا�شتف�شارات التي ُتَوجَّ
الأرقام امل�شرقية )٣،2،١،...( -التي َكَتْبنا بها منُذ قروٍن وما زْلنا نكتب؛ باعتبارها جزًءا من لغتنا العربية 

وح�شارتنا العربية الإ�شالمية- يف جميع املطبوعات واملن�شورات الثقافية والرتبوية والعلمية والر�شمية«.

كما اأّكد املجمُع -بناًء على ما تفيد به اأغلُب الدرا�شات- احلقائق الآتية: 
- اأّن كال النمطني من الأرقام يرجع اإلى اأ�شٍل هندي، واأنه كان للعرب الف�شُل يف تطويرهما.

امل�شتعملة  فال�شورُة  املغربي؛  الرقم  من  ال�شتعمال  يف  اأعرُق  الآن  ن�شتعمله  الذي  امل�شرقي  الرقم  واأّن   -
العربي  الرتاث  واأ�شبحْت جزًءا من  قروٍن  منذ  فيه  ا�شتقرت  قد  العربي  امل�شرق  امل�شرقية يف  لالأرقام 
الإ�شالمي، واأ�شبح لها م�شحٌة اإ�شالميٌة مثلما اأّن للحرف العربي مثل هذه امل�شحة. لذا فاإن تغيريها اإلى 
الأرقام املغربية تنبني عليه اإيحاءاٌت �شارٌة نحن يف غًنى عنها، ول �شيما يف ظل الظروف التي متر بها 

الأمة العربية، على حّد تعبري املجمع.
- واأّن الرقم امل�شرقي اكت�شب عرب الع�شور �شبغًة فنيًة جماليًة ت�شتثري الإعجاب حتى عند غري العرب، 
�شاأنه يف ذلك �شاأن احلرف العربي، ولي�ش من املرغوب فيه اأن يفقد هذا الرقُم �ِشَمَته اجلمالية بالتحول 

عنه اإلى الرقم املغربي.
- ول مانع من اللجوء اإلى الأرقام املغربية يف التطبيقات احلا�شوبية والعلمية عموًما حيثما يلزم.     

أنا واللغة العربية.. في دارها!
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اللغة العربية بني مكانتني

عبد الحميد الفالح*

وعلومه  وتاريخه وح�شارته  الإن�شان  باأهمية كبرية يف حياة  اللغة  حتظى 
اللغة غاب  واإذا غابت  الإن�شان،  ُوجد  اللغُة  ُوجدت  اإذا  وثقافته. وقد قيل: 
الإن�شان. ويقول الدكتور عبد ال�شام امل�شدي يف كتابه »التفكري الل�شاين يف 
احل�شارة العربية«: »...لأن احلدث الل�شاين مازم للوجود الب�شري مهما 
تباعد املكان اأو تعاقب الزمان، بل مهما تنوعت الأل�شنة واختلفت اللغات. 
مع  احل�شور  لزمُة  مطلق-  وجود  هي  حيث  -من  اللغة  اأن  ذلك  ومعنى 

الإن�شان، ويف ذلك طابعها الكوين«. 

* عضو مجمع اللغة العربية األردني؛ توفاه اهلل في اليوم الموافق 
2021/3/13. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ويرى الدكتور كمال ب�شر يف كتابه »علم اللغة 
االجتماعي« اأن اللغة وطن، واأن الإن�شان اإذا ُحرم 
ا  روحيًّ موطًنا  يجد  فاإنه  الأر�للش  على  موطنه  من 
كلها،  بحوا�شه  دائًما  يح�شها  التي  القومية  لغته  يف 
وهي التي -لهذا ال�شبب- �شوف ت�شبح قوة حقيقية 

متكنه يوًما من احل�شول على موطن على الأر�ش.

ويجمل الدكتور عبد احلميد مدكور ذلك كله يف 
الغائبة«  والفرائ�ش  العربية  بلل»اللغة  املو�شوم  بحثه 

ال�شابع  الثقايف  »امل��و���ش��م  كللتللاب  يف  املللنلل�للشللور 
االأردين«  العربية  اللغة  ملجمع  والثالثون 

الفكر  وخزانة  العلم  وعللاء  هي  اللغة  »اإن  فيقول: 
من  مهم  ركللن  وهللي  والللتللاريللخ،  اللللرتاث  وم�شتودع 
الجتماع  جللوامللع  مللن  قللوي  وجللامللع  الهوية  اأركلللان 
الإن�شاين، وهي بهذا اأقوى ما يعرب عن الإن�شان يف 
واإبداعاته،  ووجدانه  �شعوره  وجوهر  وجوده  حقيقة 
االأخاقية  وقيمه  النف�شية  ماحمه  تتج�شد  وفيها 

لغتنا العربّية
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الكون  جتللاه  ي�شت�شعرها  التي  الفكرية  ومللواقللفلله 
واحلياة الجتماعية«. 

مهمتان  ولغوية(  )دينية  مكانتان  العربية  وللغة 
الدينية  يف حياة الأمة الإ�شالمية والعربية: املكانُة 
ذاُت اأبعاد زمانية ومكانية، اأما زمانّيتها فهي ممتدة 
الكرمي،  الللقللراآن  لغة  لكونها  الكون  هللذا  بامتداد 
وا�شتمراريتها  مبني،  عربي  بل�شان  نللزل  فالقراآن 
تتمثل يف قوله تعالى: }اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له 
حلافظون{، واأما مكانيتها فتتمثل يف �شعة انت�شارها 
فهي يف كل بقعة يذكر فيها ا�شم اهلل تعالى، لأنها 
وعاء الثقافة الإ�شالمية والأداة املثلى ملعرفة مبادئ 
ترتبط  التي  الوحيدة  اللغة  وهي  احلنيف،  الدين 
العربية  علماء  اأ�شار  وقد  وثيًقا.  ارتباًطا  بالدين 
فهذا  موؤلفاتهم،  من  كثري  يف  ذلك  اإلللى  والإ�شالم 
العربية«  و�شر  اللغة  »فقه  كتابه  يف  الثعالبي 
يقول: »...فاإن َمن اأحب اهلَل اأحب ر�شوله امل�شطفى 
�شلى اهلل عليه و�شلم، وَمن اأحب النبي العربي اأحب 
التي  العربية  اللغة  اأحب  العرب  اأحب  ومن  العرب، 
نزل بها اأف�شل الكتب على اأف�شل العجم والعرب...

والإقباُل على تفهمها من الديانة، اإذ هي اأداة العلم 
ومفتاح التفقه يف الدين«.

ويقول ابن تيمية يف كتابه »اقت�صاء ال�صراط 
»فللاإن  اجلحيم«:  اأ�شحاب  ملخالفة  امل�شتقيم 
وجعل  العربي  بالل�شان  كتابه  اأنللزل  ملا  تعالى  اهلل 
ر�شوله مبلًغا عنه للكتاب واحلكمة بل�شانه العربي، 
وجعل ال�شابقني اإلى هذا الدين متكلمني به؛ مل يكن 
�شبيل اإلى �شبط الدين ومعرفته اإل ب�شبط الل�شان، 

و�شارت معرفته من الدين، و�شار اعتبار التكلم به 
واأقرب  اهلل  دين  معرفة  يف  الدين  اأهل  على  اأ�شهل 
م�شابهتهم  اإلللى  واأقللرب  الدين  �شعائر  اإقامة  اإلللى 
لل�شابقني الأولني من املهاجرين والأن�شار يف جميع 
اأمورهم«. ويروي فتاوى لبع�ش كبار فقهاء الإ�شالم 
كال�شافعي واأحمد بن حنبل موؤداها اأن اللغة العربية 
من الدين، ومعرفتها فر�ش واجب، فاإن َفْهَم الكتاب 
وال�شنة فر�ش، ول يفهم كالهما اإل بفهم العربية، 

وما ل يتم الواجب اإل به واجب. 

عنه  اهلل  ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  عن  ويللروى 
قوله: »تعلموا العربية فاإنها من دينكم«. وثمة اأقوال 
كثرية يف هذا ال�شاأن، من اأبرزها قول ابن خلدون يف 
كتابه »ديوان املبتداأ واخلرب يف تاريخ العرب 
ال�شاأن  ذوي  م��ن  عا�شرهم  وم��ن  وال��ربب��ر 
ال�شريعة  اأهل  على  �شرورية  »ومعرفتها  االأك��رب«: 
وهي  وال�شنة  الكتاب  من  كلها  الأحللكللام  ماأخذ  اإذ 
بلغة العرب، ونَقَلَتُها من ال�شحابة والتابعني عرب، 
معرفة  من  بد  فال  لغاتهم،  من  م�شكالتها  و�شرح 
العلوم املتعلقة بهذا الل�شان ملن اأراد علم ال�شريعة«. 

الللذي  بيانها  يف  فتتمثل  اللغوية  مكانتها  اأمللا 
يف  »ال�صاحبي  كتابه  يف  فار�ش  ابن  عنه  اأف�شح 
العرب  و�شنن  وم�شائلها  العربية  اللغة  فقه 
يف كالمها« يف »باب القول يف اأن لغة العرب اأف�شل 
اللغات  �شائر  اأن  اأردت  »...واإن  واأو�شعها«:  اللغات 
تبنّي اإبانة اللغة العربية فهذا غلط، لأنا لو احتجنا 
ملا  الفار�شية  باللغة  واأو�شافه  ال�شيف  عن  نعرب  اأن 
لل�شيف  نذكر  ونحن  واحللد،  با�شم  اإل  ذلك  اأمكننا 

اللغة العربية بين مكانتين
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والفر�ش  الأ�للشللد  وكذلك  كثرية،  �شفات  بالعربية 
املرتادفة.  بالأ�شماء  امل�شماة  الأ�شياء  وغريهما من 
فاأين هذا من ذاك، واأين ل�شائر اللغات من ال�شعة 

ما للغة العرب؟ هذا ما ل خفاء به على ذي ُنهية«.

ول�شنا ب�شدد املفا�شلة بني اللغات، فقد اأجريت 
يف هللذا درا�للشللات ومللقللارنللات كللثللرية، واألللفللت كتب 
يقال.  كما  لياله  على  يغني  وكللل  اأفللكللار،  وتناثرت 
لغوية  مكانة  حتتل  العربية  اللغة  قوله:  نريد  ومللا 
الأمريكي  امل�شت�شرق  يقول  كما  اللغات  بني  عالية 
وليام باول: »اإن اللغة العربية من اللني واملرونة ما 
ميكنانها من التكيف وفق مقت�شيات الع�شر، وهي 
مل تتقهقر فيما م�شى اأمام اأي لغة اأخرى من اللغات 
يف  كيانها  على  �شتحافظ  وهللي  بها،  احتكت  التي 

امل�شتقبل كما حافظت عليه يف املا�شي«.

اأكللرث  اللليللابللان ملعرفة  اأجللريللت درا�للشللة يف  وقللد 
ا�شتخدامات  يف  �شوتية  مللواءمللة  العاملية  اللغات 
احلا�شوب فاأثبتت �شدارة العربية يف هذه الناحية. 
ناحية  من  العربية  متيز  الدرا�شة  تلك  اأكللدت  وقد 
اللغوية  خ�شائ�شها  وتللوؤكللد  ال�شوتي.  الللو�للشللوح 
عامليتها من ناحية التزامها بالقاعدة الذهنية فيما 
جتمع  فالعربية  اللغوي،  والتوازن  التو�شط  يخ�ش 
الأخرى على م�شتوى  اللغات  الكثري من خ�شائ�ش 
وحروًفا  واأ�شواًتا  كتابًة  جميعها:  اللغوية  فروعها 
بتوازن  منظومتها  وتت�شم  ومعجًما.  و�شرًفا  ونحًوا 

وثيق وتاآخ حم�شوب بني فروع اللغة املختلفة.

يف  العجماوي  الللديللن  عللالء  املهند�ش  ويللذهللب 
حما�شرته املو�شومة ب��»املعاجلة االآلية للغة العربية 

بني الواقع والتحديات« املن�شورة يف كتاب »املو�شم 
العربية  اللغة  ملجمع  ع�شر  التا�شع  الثقايف 

واللغة  العربية  اللغة  بني  مقارنًة  اأن  اإلى  االأردين« 

مع  التعامل  يف  العربية  �شهولة  توؤكد  الإجنليزية 
اأ�شهل  لي�شت  الإجنليزية  واأن  احلديثة،  التقانة 
ما  ح�شر  وميكن  التعامل.  هللذا  يف  منها  واأي�شر 
�شليًما  ريا�شيًّا  جللدوًل  واأربعني  واأربعة  مئة  يقارب 
ا�شتثناء.  بللدون  العربية  الأفعال  جميع  مع  تتعامل 
ال�شوابق واللواحق يف العربية ثراًء  ومتثل تركيباُت 
للغة العربية عمًقا  البناء النحوي  ل حد له، وميثل 
الإعللراب  حركاُت  حت�شم  حيث  له،  نظري  ل  دلليًّا 
املختلفة العديد من اأوجه اللب�ش ح�شًما ل يدع ماًل 

ل�شوء الفهم.

على  ع�شيًة  لي�شت  العربية  اأن  املللوؤكللد  ومللن 
ا�شتخدامات التكنولوجيا احلديثة، ولي�شت عاجزة 
يف  املت�شارعة  والللتللغللريات  الللتللطللورات  مواكبة  عللن 
والثقافة  وال�شيا�شة  والقللتلل�للشللاد  العلم  ملللالت 
والتكنولوجيا، وهي لي�شت ميتة كما يحلو للبع�ش اأن 
ي�شفها، فهي لغة حياة متنامية متطورة اإذا اأح�شنا 
اأمور حياتنا. والعيب لي�ش فيها بل  توظيفها يف كل 
يف اأهلها الذين مل يقوموا بخدمتها كما تعنى كثري 

من الأمم بلغاتها، فاحلال كما قال ال�شافعي: 

نعيب زماننا والعيب فينا       وما لزماننا عيب �شوانا

»ما  القول:  اإلى  امل�شت�شرقني  اأحد  دعا  ما  وهذا 
راأيت لغة يف العامل اأغنى من اللغة العربية، وما راأيت 

لغة يف العامل مظلومة من اأبنائها مثل العربية«.

لغتنا العربّية
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ونتائج  خطرية  اآثللار  العربية  اللغة  يف  ولل�شعف 
اأو  درا�للشللات  علمي-  -ح�شب  تللوجللد  ول  وخلليللمللة، 
اأبحاث حول هذه االآثار، واإن ُوجدت فهي حمدودة 
ا. وت�شري هذه املقالة اإلى بع�ش هذه الآثار ب�شكل  جدًّ

ممل و�شريع، ومنها:
1- ال�صعف التح�صيلي يف املدر�صة واجلامعة

تعاين ن�شبة كبرية من طلبة املدار�ش واجلامعات 
املواد  من  كثري  يف  التح�شيلي  م�شتواهم  تدين  من 
ل  التح�شيلي  ال�شعف  اأن  ويللالحللظ  الللدرا�للشلليللة، 
اأنه  الغالب  اإذ  نللادًرا،  اإل  يقت�شر على مادة واحدة 
برامج  ومعظم  كلها.  اأو  درا�شية  مللواد  عدة  ي�شمل 

التح�شيلي  ال�شعف  هذا  عالج  وخطط  وم�شاريع 
وال�شبب  مر�شية،  نتيجة  اإلللى  تللوؤدي  ل  اأو  تف�شل، 
ال�شبب  اإلللى  تلتفت  مل  املللعللاجلللات  هللذه  جميع  اأن 
اجلوهري، وهو ال�شعف يف اللغة العربية يف مهارة 
�شعف  مللن  يعاين  الللذي  فالطالب  منها؛  اأكللرث  اأو 
بقية  على  �شعفه  �شينعك�ش  وكتابًة  قللراءًة  اللغة  يف 
�شعف  من  يعاين  كان  فاإذا  حتًما،  الدرا�شية  املواد 
املللواد  قلللراءة  �شيح�شن  فكيف  الللقللراءة  مللهللارة  يف 
الإ�شالمية  والرتبية  واجلغرافيا  التاريخ  وخا�شة 
يف  �شعف  من  يعاين  كللان  واإذا  وغللريهللا.  والعلوم 
مهارة الكتابة ف�شيعاين كثرًيا عند متابعة �شروحات 

االآثار اخلطرية لل�شعف
يف اللغة العربية

موسى أبو رياش*

القرائي  ال�شعف  ومنها:  كثرية،  العربية  اللغة  يف  ال�شعف  مظاهر  اإن 
والكتابي، والأخطاء اللغوية والنحوية، واحلديث بغري العربية، اأو اخللط 
وغريها،  والركية  والفرن�شية  كالإجنليزية  الأخرى  اللغات  وبني  بينها 
املعيب يف احلديث  الوا�شح  التعبري، واللحن  الكتابة، و�شعف  والركاكة يف 
وخا�شة يف خطب اجلمعة واملحا�شرات، وكتابة الأ�شماء باللغة الإجنليزية 
على مواقع التوا�شل الجتماعي، وتدين م�شتوى وقيمة املنتجات الأدبية 

والإبداعية،...اإلخ.

* مشرف تربوي متقاعد وخبير مناهج.

اآلثار الخطيرة للضعف في اللغة العربية
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الدرا�شية،  واجباته  اأداء  ويف  وتدوينها،  املعلمني 
وتقدمي امتحاناته. واإذا كان ال�شعف �شاماًل جلميع 
عاجًزا  الطالب  ف�شيكون  العربية  اللغة  مللهللارات 
متاًما. والدليل على ذلك اأن بع�ش الطلبة يتميزون 
من  يعانون  ولكنهم  احلفظ،  على  مده�شة  بقدرة 
وعند  امتحاناتهم،  يف  يف�شلون  ولذا  كتابي،  �شعف 
موؤ�شر  وهذا  يتفوقون،  لهم  �شفهية  امتحانات  عقد 
على اأن هذا الطالب لي�ش غبيًّا بل يعاين من �شعف 

تاأ�شي�شي يف اللغة العربية. 

القراءة  مهارتي  وخا�شة  العربية،  اللغة  اإتقان  اإن 
والكتابة، هو ال�شبيل للتعلم الفعال والتح�شيل الوايف.

2- خلل وق�صور التفكري

اأو  التفكري،  ت�شبق  اللغة  اأن  حول  اختالف  ثمة 
اأدوات  من  اأنها  املوؤكد  من  ولكْن  لوازمه،  من  اأنها 
التفكري املهمة، واأنه ل بد منها للتعبري عن الأفكار 

ا اأو كتابيًّا. وترجمتها �شفهيًّ

املعنونة  مقالته  يف  الرباهيم  اأحمد  فللوؤاد  يقول 
يف  املن�شورة  بالتفكري؟”  اللغة  عالقة  هي  بلل“ما 
و�شيلة  اللغة  “اإن  ال�شعودية:  اجلللزيللرة  �شحيفة 
اإلى حيز الت�شريح،  لإبراز الفكر من حيز الكمون 

وهلللي عللمللاد الللتللاأمللل والللتللفللكللري 
ا�شتطاع  ملللا  ولللولهللا  ال�شامت، 
احلقائق  غور  ي�شرب  اأن  الإن�شان 
حينما ي�شلط عليها اأ�شواء فكره. 
 Worf( ورف  اللللعلللامل  وكلللللان 
تاأثري  بطريقة  اهتم  قد   )1941

العالقات اللغوية على التف�شري اأو 

باأن  راأي يقول فيه  له  للب�شر، وكان  املعريف  التعبري 
اللغات التي يتحدث بها الب�شر توؤدي بهم اإلى فهم اأو 
ت�شور العامل الذي يحيط بهم. وهذا يعني اأن اللغة 
تلعب دوًرا كبرًيا يف تكوين املفاهيم، ويف العمليات 
اللغوية،  الللرثوة  تنمية  �شرورُة  كانت  لذا  العقلية، 
فتقدمُي خربات لفظية ذات معًنى ي�شهم يف تطوير 
وزيللادة  جديدة  خللربات  تطوير  ويف  املعريف  البناء 
ذلك  وكل  مزونه،  اإلى  ي�شيفها  جديدة  مفاهيم 
وت�شكل  التفكري.  ا�شرتاتيجيات  حت�شني  يف  ي�شهم 
مما  معرفية،  اأبنية  املعنى  ذات  اللفظية  اخلربات 
ي�شهل عملية }حفظها{ وا�شرتجاعها، وهي يف نف�ش 
البناء  تخزينها يف  التي مت  التفكري  الوقت وحدات 
املعريف للفرد، حيث اإنه بزيادتها تزداد قدرة الفرد 
على معاجلة اخلربات والق�شايا واملواقف اجلديدة 

التي يواجهها”. 

فاطمة  مقالة  يف  جاء  -كما  الللراأي  هذا  ويوؤيد 
العلي “عالقة اللغة بالفكر” املن�شورة يف بوابة نون 
الذي  هاملتون  الإجنليزي  الفيل�شوف  الإلكرتونية- 
يوؤكد العالقة الوطيدة بني اللغة والفكر حيث يقول: 
“اإن املعاين �شبيهة ب�شرار النار ل توم�ش اإل لتغيب 
ول ميكن اإظهارها وتثبيتها اإل بالألفاظ”، فاللغة هي 
الأفكار،  فيه  ت�شب  الذي  الوعاء 
بني  ع�شوية  وحللدة  فهناك  وعليه 
“فالألفاظ ح�شون  اللغة والفكر، 

املعاين”، كما يقول.

لللا  وهللللللذا مللللا يلللللوؤكلللللده اأيللل�لللشً
الللذي  هيغل  الأمللللاين  الفيل�شوف 
يرى اأن الإن�شان يفكر داخل اللغة 

ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ل���غ���ة  اإت����ق����ان  اإن 
وخ���ا����ش���ة م���ه���ارت���ي ال����ق����راءة 
للتعلم  ال�شبيل  هو  والكتابة، 
ال���ف���ع���ال وال��ت��ح�����ش��ي��ل ال����وايف

لغتنا العربّية
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ل خارجها، واأن فعل التفكري ل يتحقق يف ا�شتقالل 
على  وي�شتدل  اجلمل.  تركيب  اأو  الكالم  فعل  عن 
ذلك بقوله اإن الفكرة ل تكت�شب وجودها الفعلي اإل 
اللغوية  ال�شياغة  اإن  لغوية.  �شياغة  ت�شاغ  عندما 
هي التي جتعل الفكرة تتحقق بالفعل، وبذلك نتمكن 
كلمات”،  داخل  نفكر  “اإننا  يقول:  بها.  الوعي  من 
ا: “اللغة تعطي الفكر وجوده الأ�شمى”. ويقول اأي�شً

الأفكار  عن  التعبري  يف  اللغة  اأهمية  يوؤكد  وهذا 
ومتنا�شق  ومنظم  وا�شح  ب�شكل  والللروؤى  واملفاهيم 
ومفهوم، واأيُّ �شعف يف اللغة �شيوؤدي اإلى ا�شطراب 
ب�شكل  لالآخرين  فت�شل  و�شوحها  وعللدم  الأفللكللار 
مغاير للمراد منها، ورمبا يوؤدي اإلى عك�ش املطلوب، 

اأو على الأقل خالف املراد. 
3- �صعف البحث العلمي

اللللللغللة مللن مللرتللكللزات الللبللحللث الللعلللللمللي، لأنللهللا 
الروابط  وت�شكيل  وامل�شطلحات  باملفاهيم  ترتبط 
والعالقات التي هي جوهر البحث العلمي واأ�شا�شه، 
اإتقان اللغة من �شرورات البحث العلمي،  ولذا فاإن 

بلغٍة  ُكِتَب  علمي  ببحث  ُيعتدُّ  وال 
ركيكة �شعيفة تفتقر اإلى الر�شانة 
وال�شياغة املحكمة ودقة الألفاظ 

وجودة البناء وت�شل�شل الأفكار.

نعم، قد يعتمد بع�ش الباحثني 
اللغوي  التدقيق  يف  غريهم  على 
ولكن  واللللرتاكللليلللب،  واللل�للشلليللاغللة 
اأ�شحابها  اأرواح  �شتفقد  بحوثهم 
التي  هي  اللغة  لأن  وب�شماتهم، 

هويته  البحث  يفقد  حمكمٍة  لغٍة  وبغرِي  ذلك.  ت�شكل 
اأفكار  هللذه  اإن  نقول  اأن  ن�شتطيع  احلقيقي.  واأبلللاه 
فالن، ولكننا جنانب احلقيقة اإن قلنا اإن هذا اأ�شلوبه 

اأو طريقته، فهذه ترتبط باللغة ارتباًطا ع�شويًّا.

ومبا اأن البحث العلمي هو نتاج تفكري يف الأ�شا�ش، 
حروًفا  لتج�شيده  �شليمة  لغة  اإلللى  يحتاج  والتفكري 
وكلمات ومفاهيم، فاإن البحث العلمي �شيتاأثر حتًما 
بامل�شتوى اللغوي للباحث من حيث اجلودة والأ�شالة 
والو�شوح والرتابط والت�شل�شل والرتتيب وغريها من 

العوامل املرتبطة باللغة.
4- �صعف الإنتاج الأدبي

الإنتاج الأدبي، وخا�شة فنون الإبداع، لعبة لغوية 
اأواًل واأخرًيا. واإتقان اللغة مبهاراتها املختلفة �شرط 
الكاتب  امتالك  وبقدر  الإبداعية،  للكتابة  اأ�شا�شي 
للمهارات اللغوية وثروة املفردات تكون القدرة على 

الإبداع بجودة واإتقان.

ُيقبل ال�شعف اللغوي املحدود يف جانب معني،  قد 
لكن ال�شعف اللغوي على اإطالقه ل ميكن اأن يقبل من 
عماد  هللي  اللغة  لأن  اأدبلللي،  كاتب 
هللذا الللنللوع مللن الللكللتللابللة، وتللفللرُده 
يف  قدرته  على  يعتمد  ومتيزه  فيها 
عن  بها  واخلللروج  اللغوية  الألعاب 

املاألوف والنمطية.

اللغة  اأن  يللظللن  مللن  يللخللطللئ 
اأمرها �شهل، واأن املهم هو الأفكار 
ومو�شوع الكتابة، ففي اللغة يكمن 
اإنللهللا احلللامللل  اإذ  �للشللر الإبلللللداع، 

ال��ل��غ��ة م��ن م��رت��ك��زات البحث 
العلمي، لأنها ترتبط باملفاهيم 
وامل���������ش����ط����ل����ح����ات وت�������ش���ك���ي���ل 
التي هي  والعاقات  الروابط 
جوهر البحث العلمي واأ�شا�شه
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للمعاين والناقل لالأفكار. وبغري لغٍة �شليمة وعبارة 
حمكمة و�شرٍد �شل�ش تفقد الكتابة نكهتها وتاأثريها 

ومربر وجودها.

حمرر  اأو  لغوي  مدقق  على  البع�ش  اعتماد  واإن 
اأدبي قد يحل جانًبا من املع�شلة، ولكنه يفقد الن�ش 
ا�شتقالليته، وي�شكك يف ن�شبته للكاتب، ويعكر �شفوه، 
ن�ش  باأنه  ت�شكيك  وحمالت  تاأويالت  رهني  ويجعله 
هجني متعدد الآباء. وهذا ل يعني اأّل ي�شتعني الكاتب 
املعقول  االأدن��ى  باحلد  اأدب��ي  حمرر  اأو  لغوي  مبدقق 
الذي ل يوؤثر على هوية الن�ش وروح الكاتب وب�شمته.

اإن الأف�شل والأ�شلم ملن يعاين من �شعف لغوي اأن 
يبتعد عن دروب الكتابة وم�شالكها، فلم ُتخلق له ومل 
ُيخلق لها، واأيُّ نتاج اأدبي له لن تتحقق فيه اجلودة 
اللغوي  �شعفه  تللدارك  اإذا  اإل  والأ�شالة،  والإبللداع 

واأعاد تاأهيل ملكاته اللغوية يف جميع املهارات.

5- �صعف ال�صخ�صية

ال�شخ�شية  بناء  اللغة من عوامل  اأن  �شك يف  ل 
�شورًة  ال�شخ�ش  لغُة  وتعك�ش  وتكاملها.  الإن�شانية 
�شخ�شية  مراآة  هي  فاللغة  لالآخرين،  عنه  وا�شحة 
وكلما  الآخرين،  عن  به  تنفرد  اأو  تتميز  وما  املللرء 
�شخ�شيته،  على  انعك�ش ذلك  قوية  املرء  لغة  كانت 
حقيقة  تعك�ش  فال  مادًعا  دوًرا  اللغة  تلعب  ورمبا 
املرء بل تعك�ش ما يتحلى به من قدرات لغوية، وهذا 
وتاأثريها  ال�شخ�شية  �شطوة  مدى  على  قوي  موؤ�شر 
وخا�شة  لغويًّا،  املتمكن  فال�شخ�ش  الآخرين؛  على 
على  القدرة  ميتلك  املبا�شر،  ال�شفاهي  الكالم  يف 
والجتللاهللات  القناعات  وتغيري  والإقللنللاع  الللتللاأثللري 

وك�شب الأن�شار ومناظرة الأغيار.

عنه  غنى  ل  قللوي  �شالح  احلقيقة  يف  اللغة  اإن 
والأقوى  وال�شيا�شية.  الفكرية  املواجهات  �شاحة  يف 
بفنونها  والأعللرف  اللغة،  تطويع  والأقللدر على  لغًة، 
واإْن  املعركة  الفوز وك�شب  اإلى  الأقرب  ومتونها، هو 
كان على باطل. كما اأن اإتقان اللغة �شروري للقراءة 
الواعية التي ل غنى عنها لبناء ال�شخ�شية املتكاملة 
املتوازنة الواثقة من نف�شها، وهي مطلوبة لالحتكاك 
بالآخرين وا�شتخال�ش ما عندهم من علم ومعرفة. 
ا على املرء، وهي  ومن هنا، فاإن اأثر اللغة كبري جدًّ
فال�شخ�ش  الفاعلة،  املوؤثرة  ال�شخ�شية  عوامل  من 
�شعيف  �شخ�ش  اللغة  يف  �شعف  من  يعاين  الللذي 
ي�شعر  مللرتدًدا  مهزوًزا  يظل  قد  غالًبا،  ال�شخ�شية 

بالنق�ش ورمبا الدونية. 

 6- ا�صطراب العالقات الجتماعية

اإلى  يللوؤدي  اللغة  �شعف  اأن  اإلللى  �شابًقا  اأ�شرنا 
�شعف ال�شخ�شية واهتزازها، وهذا يقود بال�شرورة 
الآخرين؛  مع  الجتماعية  العالقات  ا�شطراب  اإلى 
القراءة  يف  كبري  �شعف  من  يعاين  الللذي  فالطفل 
من  بال�شخرية  �شيقابل  ال�شفية  الغرفة  داخلللل 
ان�شحابه وانعزاله  اإلى  يوؤدي غالًبا  اأقرانه، وهو ما 
الذي  ال�شخ�ش  اإن  بنف�شه.  ثقته  وعللدم  وتقوقعه 
تلكوؤ  دون  بو�شوح  نف�شه  عللن  التعبري  عللن  يعجز 
�شيعاين كثرًيا و�شيخاف دائًما من مواجهة الآخرين 

يف املواقف الكالمية الر�شينة.

ي�شبب  قد  اللغوي  ال�شعف  فللاإن  عللام،  وب�شكل 
العزلة والتقوقع، ورمبا اخلوف والقلق وال�شطراب 

لغتنا العربّية
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وعدم الثقة بالنف�ش، والهروب من املواجهات مهما 
يخ�شر  اأن  ل  ُيف�شِّ وقد  �شرورتها،  اأو  نوعيتها  كانت 
كثرًيا من الفر�ش خوًفا من املواجهة، وهو �شخ�ش 

مرتدد ويفتقد اأي حما�ش اأو دافعية.
7- خلل يف النتماء

هوية  فللال  مللتللالزمللان،  �شنوان  والللهللويللة  اللغة 
قوية  هوية  �شاحبها  متنح  القوية  واللغة  لغة،  بال 
ت�شع  ال�شعيفة  واللغة  والعتزاز،  الفخر  ت�شتدعي 

اأ�شحابها يف ماأزق انتماء ل يح�شدون عليه.

اإن �شعف املرء يف اللغة العربية يوؤثر على مدى 
العربي.  مبحيطه  وارتباطه  العربية  بهويته  اإميانه 
اأخللرى  بلغات  لغته  يخلط  كللان  اإذا  امل�شكلة  وتزيد 
لأن  عنده؛  النق�ش  عقدة  اأو  �شعفه  على  للتغلب 
بلغته،  اإل  يتحدث  اأن  ياأبى  بهويته  يعتز  الذي  املرء 
عامله  اإلللى  بالنتماء  وي�شعر  بها،  واعللتللزاًزا  فخًرا 
العربي املمتد ويحدوه الأمل مب�شتقبل م�شرق با�شم 
يعيد لالأمة مدها وللغة األقها و�شطوتها وتاأثريها 

اجلامع املوحد امللهم.

�شعف  بال�شرورة  يعني  ل  اللغوي  ال�شعف  اإن 
الطريق  يعبد  قد  ولكنه  بالهوية،  وال�شعور  النتماء 
الثقة  وعدميي  النفو�ش  �شعاف  ويغري  ذلللك  اإلللى 
بالنف�ش والأمة، كما اأن �شعف النتماء ل يتاأتى عن 
لذلك  كثرية  اأ�شباب  هناك  بل  فقط،  لغوي  �شعف 

لي�ش هنا حمل ذكرها فمو�شوعها خمتلف.
8- تركة هزيلة لالأجيال القادمة

اللغة ينعك�ش بال�شرورة على حركة  ال�شعف يف 
التاأليف والرتجمة ب�شكل عام، ويوؤثر على م�شتواها 

مالت  على  يوؤثر  اأنلله  كما  واأ�شالتها،  وجودتها 
والفنون  والإعللللالم  التعليم  منها  كللثللرية  متلفة 
واحللللوار  اخلللطللاب  وم�شتوى  ال�شعبية  والللثللقللافللة 
التي  القادمة  لالأجيال  ث  ُيللَورَّ ذلك  وكل  وغريها، 
اأن  اإرًثا هزياًل �شعيًفا قد حتاول  �شتجد بني يديها 
الأركان  اأحد  بالتاأكيد  لأنه  تتجاهله،  اأو  منه  تترباأ 
فهو  م�شّرًفا  قويًّا  يكن  مل  فاإذا  مل�شتقبلها،  املوؤ�ش�شة 

جدار ه�ش تخ�شى ال�شتناد اإليه اأو العتماد عليه!

اإن ال�شعوب احلية ت�شعى اأن تورث من بعدها تركة 
متينة ثمينة تدعوها للفخر والعتزاز واملباهاة بها 
بني الأمم، فنحن العرب ما زلنا نتفاخر بالع�شور 
تركته  وما  الإ�شالمية  العربية  للح�شارة  الذهبية 
من نتاج ح�شاري م�شرف، وخا�شة يف مال اللغة 
والأدب؛ فموؤلَّفاُت الأعالم مثل اجلاحظ والأ�شمعي 
وابن عبد ربه وابن عبد الرب وابن املقفع وغريهم، 
ما زلنا نعتمد عليها ونتخذها م�شادر ل غنى عنها.

9- عدم  تقدير الآخرين

على  تللفللر�للش  قلللوم  لللغللة  قلللوة  اأن  يف  جللللدال  ل 
اللغة  قوة  وتتاأتى  واحرتامهم،  احرتامها  الآخرين 
وحر�ِش  واإليها،  منها  والرتجمة  التاأليف  بحركة 
الدولية  املنظمات  واعرتاِف  تعلمها،  على  االآخرين 
لغًة ر�شمية، وتطوِرها واالحتفاء بها من خال  بها 
الإجنليزية  فاللغة  وغريها.  والللنللدوات  املللوؤمتللرات 
ح�شور  من  لها  ملا  العامل  يف  لغة  اأقللوى  هي  مثاًل، 
قوي طاٍغ يف كل املحافل واملجالت، ولأنها لغة العلم 
والبحث، وبها تن�شر اأهم نتاجات الفكر الب�شري يف 
لغات  وثمة  الفرن�شية،  اللغة  تليها  املو�شوعات.  كل 
الأملانية  مثل  والتقدير  بللالحللرتام  حتظى  عديدة 
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والإ�شبانية وال�شينية واليابانية والرو�شية.

مهم�شة  لغة  العربية  اللغة  اإن  القول  املجحف  من 
ثانوية، ولكن ح�شورها ل يرقى اإلى امل�شتوى املاأمول ول 
اأنها لغة القراآن الكرمي الكتاِب املقد�ش  ِفه، خا�شة  ِن�شْ
لكل امل�شلمني يف الأر�ش الذين يزيد عددهم على مليار 
على  يزيد  ملللا  القومية  الر�شمية  اللغة  وهللي  ون�شف، 

)٣50( مليون عربي.

قويًّا  بها ح�شوًرا  الناطقني  تك�شب  اللغة  اإن قوة 
ومكانًة مرموقًة وتاأثرًيا فاعاًل وقبوًل كبرًيا واهتماًما 

يف  الن�شبي  ال�شعف  ولكن  لفللًتللا. 
اللللللغللة الللعللربلليللة اللللذي تللعللاين منه 
ال�شعوب العربية انعك�ش �شلًبا على 
لهثة  تابعة  وجعلها  ال�شعوب  هذه 
ذاتها  عللن  تبحث  الآخللريللن  خلف 
بني  تنتقل  وهللنللاك،  هنا  وهويتها 

القوى ل تركن اإلى �شيء. 

الللقللويللة  الأخللللللرى  اللللللدول  اإن 
زاويلللة  مللن  الللعللرب  اإللللى  تنظر  ل 

ح�شارية ت�شتحق الحرتام، بل من زاوية م�شاحلها 
ا�شتهالكيًّا  �شوًقا  العربي  العامل  وكون  القت�شادية 
ا  رخي�شً وم�شدًرا  ومنتجاتها  ل�شناعاتها  كبرًيا 
واأ�شاطيلها  ناقالتها  حلركة  ا  وممللرًّ للنفط  متاًحا 
الفكري  النتاج  اأما من حيث  التجارية والع�شكرية. 
والأدبي والعلمي فهو يف اأدنى درجات اهتمام العامل 
هذه  توؤكد  العربية  من  الرتجمة  وحركُة  الغربي؛ 

احلقيقة املرة.

اإن اإ�شهامنا يف تطور الب�شرية حمدود للغاية، ال 

امل�شرف، وهذا يدعونا  وتاريخنا  وتعدادنا  يتنا�شب 
اأن نعيد النظر يف كل �شيء، وخا�شة يف مال اللغة 
وحركة  والعلمي  والفكري  الأدبي  واإنتاجنا  العربية 

الرتجمة اإلى اللغات الأخرى ومنها.

10- ا�صت�صهال العامية والإعالء من �صاأنها

اإن ال�شعف يف اللغة العربية يجعل من العاميات 
بدياًل �شهاًل متاًحا حتت ذرائع ومربرات ل ح�شر 
لها، وهذا ما دعا بع�شهم للدعوة اإلى اعتماد العامية 
وال�شحافة  والتعليم  والتاأليف  الكتابة  حركة  يف 
اإلى  اأقللرب  اأنها  والإعللالم؛ بدعوى 

الفهم واأ�شهل يف التعليم!

هذه  تهافت  مللن  الللرغللم  وعلى 
ت�شكل  اأنها  اإل  والدعوات،  احلجج 
خللطللًرا وجتلللد جتللاوًبللا بللني احلللني 
العامية  ت�شلل  ويللالحللظ  والآخلللر، 
احلفاظ  بحجة  الأدبية  الفنون  يف 
م�شتوى  ومللراعللاة  الللواقللعلليللة  على 
اأن  كما  وثقافتها،  ال�شخ�شيات 
العامية تتمدد يف لغة ال�شحافة واخلطابة وحديث 
املللدر�للشللني يف امللللدار�لللش واجلللامللعللات وامللل�للشللاجللد 
ا  والندوات واملوؤمترات، وهو ما يجعلها مقبولة نف�شيًّ

عند املتلقني!

اأن تف�شي العاميات وعلو �شاأنها  اأن نذكر  ويكفي 
اأو منطقة عربية جزيرة معزولة  بلد  كل  يجعل من 
والختالف  الفرقة  عوامل  من  ويزيد  غريها،  عن 
و�شعوبة التوا�شل. اإن اللهجات العامية حملها البيت 
وال�شارع، واأما يف غري ذينك فخطٌر واإ�شعاٌف متعمد 

ت��ك�����ش��ب  ال����ل����غ����ة  ق��������وة  اإن 
ا  الناطقني بها ح�شوًرا قويًّ
وم��ك��ان��ًة م��رم��وق��ًة وت��اأث��رًيا 
ف������اع������ًا وق�������ب�������وًل ك����ب����رًيا 

واهتماًما لفًتا 
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ولذا  وم�شتقبلها،  مكانتها  من  ونيٌل  العربية  للغة 
يجب اأن حتارب اأي دعوة لتبني العامية لغًة للكتابة 

والتاأليف والتدري�ش واملعرفة.
11- اجلراأة على اللغة واللعب بقواعدها 

اإن �شعف البع�ش يف اللغة العربية يدفعهم للجراأة 
عليها بدعوتهم لكتابتها ح�شب اأهوائهم دون التقيد 
الت�شهيل  بحجة  وال�شرف  والنحو  الإمللالء  بقواعد 

متاحة  وجللعلللللهللا  اللللللغللة  وتللبلل�للشلليللط 
ملحة  احلللاجللة  اأن  ومللع  للجميع. 
اللغة  لتعلم  وبرامج  خطط  لو�شع 
وباأ�شاليب  حديثة  بطرق  العربية 
اإبداعية مبتكرة، اإل اأن هذا ل يعني 
اللعب بقواعد اللغة وتركيبتها، لأن 
بني  ا  �شدًّ يخلق  اأن  �شاأنه  من  هللذا 
وي�شعب  وم�شتقبلها  اللغة  ما�شي 
اأن تفهم لغة  على الأجيال القادمة 
ال�شلة  يقطع  مللا  وهللو  الأ�للشللالف، 
بينهما ويحرم الأجيال القادمة من 

ثروة �شخمة ل ميكن اأن تعو�ش.

�شعوبتها  بذريعة  اللغة  قواعد  على  اخلروج  اإن 
يعني باخت�شار هدم اللغة ون�شوء اأجيال غريبة عن 
ما�شيها و�شائعة يف م�شتقبلها، ولذا يجب على اأهل 
تعلمها  بت�شهيل  العمل على حمايتها  اللغة وحمبيها 
تعلمها  من  جتعل  التي  والأدوات  الو�شائل  وابتكار 
-بال  اللغة  اإن  والتقعري.  التنظري  عن  بعيًدا  متعة، 
�شوابط حتكمها اأو قواعد تبنيها- مائعة هالمية ل 

قوام لها، ماآلها الزوال ال حمالة. 

يحتاج  العربية  اللغة  �شعف  اآثللار  من  �شبق  ما 
لتو�شيفها  وعملية  نظرية  واأبللحللاث  درا�للشللات  اإلللى 
ب�شكل علمي دقيق وتبيان تاأثريها للخروج بتو�شيات 
حمددة قابلة للتطبيق تنقذنا من هذه احلالة التي 

ا. ل ت�شر �شديًقا ول تغيظ عدوًّ

واملخرج من هذا الو�شع املوؤمل واملعيب، هو العمل 
قراءًة  واإتقانها  العربية  باللغة  الطلبة  تاأ�شي�ش  على 
وكتابًة وتعبرًيا وحواًرا وتذوًقا منذ 
مرحلة الطفولة، ول يتاأتى ذلك اإل 
غري  وا�شرتاتيجيات  خطط  بو�شع 
بتدري�شهم  ال�شماح  وعدم  منطية، 
اللغة  اإتللقللان  قبل  اأخلللرى  لغة  اأي 
واللبنة  الأ�للشللا�للش  لأنللهللا  العربية، 
الأولى. وبعد التمكن منها، ل مانع 
من تعلم غريها، فلم تقم لأي دولة 
لغتها  باعتماد  اإل  قائمة  العامل  يف 
والفكر  للعلم  لللغللًة  اأوًل  الوطنية 

والأدب وكل مالت احلياة.

اإن حمل م�شوؤولية اللغة العربية 
من  يعفى  ل  موقعه،  كلٌّ يف  اجلميع؛  عاتق  على  يقع 
ذلك عربي، ولكن العبء الأكرب يقع على احلكومات 
والإرادة ال�شيا�شية بدعم اللغة العربية وتقدميها على 
غريها، واأن تكون لها الأولوية يف كل املجالت، واأّل 
يتقدم عليها غريها مهما كانت الأ�شباب واملربرات، 
والللعللمللل علللللى متللكلليللنللهللا ملللن خلللالل الللتلل�للشللريللعللات 
وامل�شروعات واملبادرات وال�شبل الكفيلة باأن يعود لها 

األقها ورونقها وقيادتها للم�شهد بقوة و�شالبة.

ال��ل��غ��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ح��م��ل  اإن 
ال���ع���رب���ي���ة ي���ق���ع ع���ل���ى ع��ات��ق 
اجل��م��ي��ع؛ ك���لٌّ يف م��وق��ع��ه، ل 
ولكن  عربي،  ذلك  من  يعفى 
ال�����ع�����بء الأك���������رب ي���ق���ع ع��ل��ى 
احلكومات والإرادة ال�شيا�شية

اآلثار الخطيرة للضعف في اللغة العربية
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على اأن بع�ش اللغويني املحدثني يرى اأنه لي�ش بال�شرورة اأن يكون كل تعبري اأو اأ�شلوب م�شتعمل يف العربية 
املعا�شرة قد خرج من رحم العربية املتوارثة؛ لأن بع�شها جاء تاأثًرا باللغات الأجنبية من خالل الرتجمة التي 
ت هذه التعابري والأ�شاليب اأج�شاًما غريبًة يف العربية، ول �شك يف هذا الأمر؛  كان لها الأثر البالغ يف ذلك؛ لذا ُعدَّ
فال ننفي التاأثر والتاأثري بني اللغات؛ لأنه اأمر طبيعي ومن �شنن اللغات التي اأقرها جمهور اللغويني، فال جند 

لغًة يف العامل منكفئًة على نف�شها، فالعربية منذ القدم اأّثرت وتاأثرت على �شعيد الألفاظ والتعابري والأ�شاليب.
لكننا يف الوقت عينه نلحظ ت�شرًعا يف بع�ش الآراء التي تطرح حول تاأثر العربية بغريها، اإذ ي�شارع بع�ش 
اللغويني اإلى عد بع�ش التعابري والأ�شاليب امل�شتعملة يف العربية املعا�شرة من باب التاأثر باللغات الأخريات، 
وهذا الأمر ين�شاأ جراء مقابلة تعابري العربية واأ�شاليبها بالوافد اإليها، تلك املقابلة التي جتري ح�شب كفاية 
اللغويني املعرفية النظرية باأ�شاليب العربية ودللت األفاظها، وهم معذورون يف ذلك؛ لأن العربية –لالأ�شف- 

ما زالت ت�شكو من عدم وجود ذخرية لغوية عربية ل�شعرها ونرثها.

بع�س التعابري  واالأ�شاليب اللغوية 
يف العربية املعا�شرة:

بني االأ�شالة واالقرتا�س
محمد الهروط*

حتوي العربيُة املعا�شرة واللهجات املحكية العديَد من التعابري اللغوية التي 
توؤدي دوًرا فاعًا يف اخلطاب املتداول نطًقا وكتابة، لكونها جزًءا من ن�شيج 

اللغة التي يتداولها الناطقون بالعربية للتعبري عن اأغرا�شهم واأفكارهم.

* أستاذ مساعد- الجامعة األلمانية األردنية.

لغتنا العربّية
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باأنها  م العديد من التعابري والأ�شاليب  ورغم و�شْ
ال�شتعمال  يف  بقوة  نف�شها  ْت  َفَر�شَ الأ�شل،  اأجنبية 
األ�شنة  على  ذائللعللًة  �شائعًة  وباتت  املعا�شر،  اللغوي 
النا�ش، لكن الت�شاوؤل الذي يقدح يف الذهن: هل كل 
وافدًة  جاءت  املقرت�شة  اللغوية  والأ�شاليب  التعابري 
حقيقًة؟ اأم اأنها امتداد طبيعي ل�شتعمالها يف العربية 

عرب الع�شور؟
دون  الت�شاوؤل  هللذا  عن  دقيقة  اإجللابللة  تقدمي  اإن 

توافر ذخرية لغوية عربية �شيكون �شرًبا من التعميم 
املت�شرع، وهو الأمر الذي حدث مع بع�ش الباحثني، اإذ اّدَعْوا اأن بع�ش التعابري والأ�شاليب ان�شلت اإلى العربية 

املعا�شرة نتاج الرتجمة، واحلقيقة خالف ذلك، وما ُيثبت ذلك الدواوين ال�شعرية.
فمع اعرتايف بتاأثري الرتجمة على التعابري والأ�شاليب يف العربية املعا�شرة، لكن بع�ش التعابري والأ�شاليب 

اللغوية –التي ُظن اأنها مقرت�شة- لها وجه يف ال�شتعمال يف العربية قدمًيا، ومن الأمثلة على ذلك:
1- )ا�صتعمال اأ�صلوب العطف “بل و”(:

اإذا عدنا اإلى )املعجم الو�شيط( رغبًة يف معرفة معاين احلرف )بل(، فاإننا نعرث بني ت�شاعيف املعاين 
على احلكم التايل: “ويف لغة املحدثني تكرث زيادة )الواو( بعد )بل( وهو اأ�شلوب حمدث”، وظاهر القول 
ي�شي اأن اأ�شلوب )بل و( مل يرد يف اللغة العربية الف�شيحة، لكْن هو اأ�شلوب جديد يف لغة ال�شحافة والإعالم 
والرتجمة، ويبدو اأنه من مغبة التاأثر باأ�شلوب )العطف( يف اللغة الإجنليزية not only…but also، ورمبا 
ها  اعتمد موؤلفو )املعجم الو�شيط( يف بناء راأيهم على القاعدة النحوية: ال يجوز دخول حروِف العطف بع�شِ

على بع�ش.
بدرا�شة  واأفللرده  الأ�شلوب  در�ش هذا  ال�شو�شوة  عبا�ش  الدكتور  لأن  ُتُوهم؛  كما  لي�ش  الأمر  اأن  واحلقيقة 
م�شتقلة معنونة بل)اأداة العطف »بل و« يف العربية(، فراح يفت�ش عن مواطنه ويتتبع �شواهده يف الأدب العربي 
القدمي، وبعد التنقيب اأثبت –ب�شواهد عديدة- اأن هذا الأ�شلوب م�شتعمل يف العربية قدمًيا، وقد اعرتف يف 
بداية درا�شته بعدم ورود هذا الأ�شلوب يف ال�شعر اجلاهلي، اأو القراآن الكرمي، اأو احلديث ال�شريف، اأو يف 

الن�شو�ش اللغوية حتى نهاية القرن الثاين الهجري، واأن اأول من ا�شتعمله ال�شاعر اأبو نوا�ش يف قوله:
تي فيما اأَتْيُت، وما ***  قويل لرّبي، َبْل وما ُعْذري؟                    ما ُحجَّ

ومع ذلك، فاإنني عرثت م�شادفًة -من خالل مطالعتي لكتاب )فتوح ال�شام( للواقدي- على �شاهد �شعري 
اأقدم ين�شب اإلى عمار بن يا�شر العن�شي يف نعي �شليمان بن خالد، وعبد اهلل بن مقداد:

بل وانُدبي االأخياَر ِمن بعدهم  ***  وكلُّ َقْرٍم للَمعايل ُم�شيُب         

بعض التعابير واألساليب اللغوية في العربية المعاصرة: بين األصالة واالقتراض
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2- )ذّر الرماد يف العيون(: 

ُي�شتعمل التعبري يف العربية املعا�شرة للدللة على �شرت احلقيقة، اأو الت�شليل، اأو �شرف النتباه عن �شيء 
يق�شده املتكلم، وهذا املعنى م�شتمد مما ُيحدثه ذر الرماد اأو الرتاب يف الوجه من حجب للروؤية.

يف  وجللوده  ويحددون  الرتجمة،  بفعل  الأجنبية  اللغات  من  جاء  التعبري  هذا  اأن  الباحثني  بع�ش  ويللرى 
 Il jette de la poudre aux والفرن�شية بالتعبري ،To throw dust in the eye الإجنليزية بالتعبري

.yeux

ا، وقد يكون املعنى  واحلقيقة اأن هذا التعبري باعتبار لفظه )ذر الرماد/ مل الرماد( لي�ش اأجنبيًّا خال�شً
الدليل املقرت�ش هو اجلديد؛ لأن التعبري ا�شتعمله الأ�شمعّي؛ فقد روى احلامتي يف كتابه )حلية املحا�شرة( 
بن  يحيى  مع  اختلف  الر�شيد  هارون  اأن  القري�ش(  ن�شرة  يف  الإغري�ش  )ن�شرة  كتابه  يف  العلوي  واملظفر 
خالد الربمكي يف اأ�شعر بيت قالته العرب يف الت�شبيه، فا�شتدعى الأ�شمعيَّ اإلى مل�شه ملعرفة راأيه يف ذلك، 
فلما اأبدى راأيه لقي ا�شتح�شاًنا عند الر�شيد فغ�شب الربمكي! وقد و�شف الأ�شمعي حال الربمكي لنبهاته 

و�شدمته بقوله: »كاأن الرماد ذر يف وجهه«.
3- )ال�صحك على الذقون(: 

ف التعبري يف العربية املعا�شرة للدللة على اخلداع، ويرى بع�ش اللغويني اأنه مل يرد يف كالم العرب،  ُيوظَّ
.Il rit dans sa barbe بل هو ترجمة للتعبري الفرن�شي

على اأن ال�شاعر ابن اأبي َحَجلة التِّلم�شاين -وهو من �شعراء الع�شر اململوكي- ا�شتعمله يف ديوانه )ديوان ال�شبابة(:
َحْك على ِذْقن الَعُذول وَقْهِقْه ًما  ***  فا�شْ واإذا بدا لَك َثْغُره ُمَتَب�شِّ

4- )دموع التما�صيح(: 
ال�شادق يف  الإن�شان غري  اإلى  اإ�شارًة  العامل  لغات  التما�شيح( مازيًّا يف  التعبري )دموع  ا�شتعمال  جاء 
م�شاعره، اإذ يذرف الدموع امل�شطنعة من اأجل اخلداع وك�شب العطف وال�شفقة من الآخرين. ومن مكافئات 
 Il pleure aux Larmes de وبالفرن�شية   ،To shed crocodile tears التعبري  لهذا  الإجنليزية 

.crocodile

وقد ورد معنى هذا التعبري عند ال�شاعر ابن املعتز يف قوله:
للْمل�شلاُح ثّم َبَكْوا ِمن َبعده وناُح�����وا  ***  َجلللْهللاًل، كللذاَك َيلفللعللُل التِّ

تاأ�شي�ًشا على ذلك، اإّن وجود املدونات اللغوية لي�ش ترًفا، بل حاجة تتطلبها اللغات احلية، بهدف خدمتها 
ون�شرها، فلم َيُعد لالرجتال والتخمني واإطالق الأحكام اللغوية مكاٌن يف ظل التطور التكنولوجي، والعربية على 
امتداد عمرها الطويل اأحوج اللغات اإلى مدونة لغوية �شاملة كاملة، تلم �شعث ما تناثر من ن�شو�شها هنا وهناك 
لتكون بني يدي الباحثني الراغبني يف خدمتها تعليًما وتطويًرا، فلو توافرت لها مدونة لغوية ل�شتطعنا متحي�ش 

العديد من الق�شايا اللغوية املتعلقة بها يف امل�شتويات الأربعة: النحوي، وال�شريف، والدليل، وال�شوتي. 

لغتنا العربّية
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ِمن اأخطاء 
قي ال�شعر القدمي حمقِّ

حسن الحضري*

تعتمد عملية النقد على حتليل الن�س والوقوف على جيده ورديئه و�شوابه 
وخطئه؛ وهذا يتطلب من الناقد قراءة الن�س بال�شكل الذي اأراده �شاحبه، 
وفًقا ملعايري الفن الذي يندرج حتته الن�س، اآخًذا بعني العتبار كل ما يعينه 
يف فهم الن�س، كالإملام ب�شرية الكاتب ومو�شوع الن�س، بجانب اأدوات النقد 
الناقد ق�صيدًة  يتناول  وا�صتنباٍط ونحوهما؛ فحني  ا�صتقراٍء  الأخرى من 
مثًا، عليه اأن يقراأها قراءًة توافق قواعد ال�شعر واللغة، مع مراعاة احتمال 

وقوع �شقٍط اأو زيادة اأو ت�شحيف اأو حتريف اأو نحو ذلك. 

* عضو اتحاد كتاب مصر.

ِمن أخطاء  محقِّقي الشعر القديم
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   وحني يكون الن�ش تراثيًّا؛ فال بد -اإ�شافًة اإلى ما �شبق- من مراعاة 
الع�شر، وهل  �شخ يف ذلك  النَّ ُن�ِشخ فيه وطبيعة  الذي  ع�شره والع�شر 
ن�شخه �شاحبه بخطه اأم ن�شخه غريه.. فذلك كله من عوامل ال�شتقراء 
من  وكم  والتحقيق؛  النقد  عمليتي  يف  وتطبيقها  اتباعها  يجب  التي 
ن�شو�ش اأ�شابها الت�شحيف والتحريف ِمن قَبل بع�ش املحققني والنقاد 
لذلك  احلتمية  والنتيجة  وقواعدها!!  �شوابطها  مراعاة  عدم  ب�شبب 
ف اإلى  تف�شرٌي غري �شحيح اأو نقٌد جائر، اإ�شافًة اإلى ن�شبة الن�ش امل�شحَّ

غري �شاحبه احلقيقي.

ومن �شوابط القراءة اأنه اإذا احَتمل الن�ش غرَي وجٍه يف قراءِة لفظه 
اأو توجيه معناه، وجب حمله على اأقرب الوجوه اإلى ال�شحة مبا ينا�شب 
العربي  تراثنا  روايللة  يف  فالأ�شل  �شاحبه؛  �شخ�شية  ويالئم  ال�شياق 

التدوين  الرواية مبن عا�شوا قبل الإ�شالم، واعُتمد على  التدوين فانقطع ات�شال  امل�شافهة، ثم جاء ع�شر 
والرواة الذين ظهروا بعد الإ�شالم، وكان من هوؤلء الرواة َمن ل يقول ال�شعر، اإ�شافًة اإلى عر�شة التدوين 
اأثر وا�شح يف فهم الن�ش املكتوب،  اأو نق�شه ونحو ذلك، وهو ما كان له  للت�شحيف وال�شهو بزيادِة حرٍف 
“قرئ يوًما على الأ�شمعي  اأنه:  “معجم ما ا�شتعجم” للبكري الأندل�شي )ت٤87هل(  ومن ذلك ما جاء يف 

ِمن �شعر اأبي ذوؤيب ]ت27هل   :  ]ت2١6هل   
َج��ح�����ُش��ه��ا اأُْف��������ِرَد  ْب����ِر  ال����دَّ ذاِت   ف����َق����ْد َوِل������َه������ْت ي����وم����نِي ف����ْه����ي َخ����ُل����وُج ب��اأ���ش��ف��ِل 

حزنت لفقدانه، والناقة اخللوج: التي ُجِذب عنها ولدها بذبٍح اأو موت فحّنت اإليه وقّل  مبعنى:  ]وولهت 
ير( بالياء ...، فقال اأعرابي باحل�شرة  لذلك لبنها، كما يف “ل�شان العرب” لبن منظور    قرئت )ذات الدَّ
بر( -بالباء املوحدة- وهي ثنية عندنا؛ فاأخذ الأ�شمعي بذلك بعُد”.  للقارئ: �شلَّ �شاللك، اإمنا هو )ذات الدَّ

ومن الأخطاء التي وقع فيها بع�ش النقاد والباحثني واملحققني يف عملهم نتيجًة لعدم مراعاة �شوابط 
القراءة، ما وقع فيه حمقق ديوان عمرو بن قميئة )ت85ق.هل( عند قوله:

������ِل������َدك������م ُمْ ال�������ده�������ر  حت�����������ش�����نَّ  َي���������������ُدِمل  ومل  ل��������ك��������ُم  دائ�����������ًم�����������ا   اأو 

ال����� وذوي  �����ٍع  ِل�����ُت�����بَّ ]داَم   داَم  اإَرِم ل�����و  وِم�����������ن  ع�����������اٍد  ِم���������ن   اأ��������ش�������ن�������اِع 

حيث �شَبط املحقق البيت الثاين بدون ذكر )دام( الثانية، وعلى افرتا�ش اأن البيت ورد بدونها يف النُّ�شخ 
التي َوَقَف عليها، كان يجب عليه اأن يقراأ البيت قراءًة توافق �شبط العرو�ش وال�شياق، وقد ورد البيت �شحيًحا 

على  النقد  عملية  تعتمد 
حت��ل��ي��ل ال��ن�����س وال���وق���وف 
ع�����ل�����ى ج������ي������ده وردي������ئ������ه 
و���ش��واب��ه وخ��ط��ئ��ه؛ وه���ذا 
ق��راءة  الناقد  من  يتطلب 
اأراده  الذي  بال�شكل  الن�س 

�شاحبه

لغتنا العربّية
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يف حتقيق غريه. 

   وكذلك ما وقع يف حتقيق ديوان قي�ش بن اخلطيم )ت2ق.هل( عند قوله:

ن�������ش���اءن���ا ُب�������ع�������اٍث  َم����ن����ع����ن����ا يف  �������������ا   وم����ا َم��ن��ع��ْت )م���ْل���ُم���خ���زي���اِت( ن�����ش��اَءه��ا واإنَّ

ق مك�شور الوزن بلفظ )من املخزيات(، وال�شواب اأنها بحذف النون وهمزة  فقد جاء يف الديوان املحقَّ
)ال( التي تليها. وكذا قوله:

���ٌب )ِم���ْل���ك���اه���ن���ني( وم���ال���ٍك  وث��ع��ل��ب��َة الأَث�����ري�����َن ره�����ِط اب�����ِن غ��ال��ِب اأت������ْت ُع�������شَ

ق مك�شوًرا بلفظ )من الكاهنني(.  فقد جاء يف الديوان املحقَّ

    ومن القراءات التي جاَنبها ال�شواب قراءة املرزباين )ت٣8٤هل( بيَت دريد بن ال�شمة )ت8هل(، حيث 
َذكر الإقواء فقال يف “املو�شح يف ماآخذ العلماء على ال�شعراء”: “كقول دريد بن ال�شمة:

����ُه م��������اُح َت����ُن����و�����شُ ِد ن�����ظ�����رُت اإل�����ي�����ه وال��������رِّ �����ش��ي��ِج امل��م��دَّ ��ي��ا���ش��ي يف ال��نَّ ك���َوْق���ِع ال�����شَّ

داة واللُّحمة.  ي بها ال�شَّ ]ومعنى تنو�شه: تتناوله، وال�شيا�شي: جمع �شي�شية، وهي �شوكة احلائك التي ي�شوِّ
. ثم قال: كما يف الل�شان 

دوا اأ�شوُد”. ف���اأره���ب���ُت ع��ن��ه ال����ق����وَم ح��ت��ى ت���ب���دَّ ال��ل��وِن  ح��ال��ُك  ع���اين   وح��ت��ى 

وما ذهب اإليه املرزباين وهٌم منه، وال�شواب اأنه باإ�شافة ياء الن�شب كما رواه اأبو زيد القر�شي )ت١70هل( 
يف “جمهرة اأ�شعار العرب”:

�شْت   تنفَّ ح��ت��ى  اخل���ي���َل  ع��ن��ه  ���َوِدي ف��ط��اع��ن��ُت   وح��ت��ى ع���اين ح���اِل���ُك ال���لَّ���وِن اأ����شْ

( ثم اأَهمل ال�شاعر حركة الياء ل�شبط الوزن، والدال قبلها مك�شورة، فال اإقواء يف  فالأ�شل اأنه )اأ�شوديٌّ
ا بعد اأن ذكر الإكفاء: “قال: و�شمعت بع�ش العرب ين�شد: البيت. وجاء يف املو�شح اأي�شً

ل���������سُّ ف�������������اإينِّ  ل�������������سٌّ  ي������اأِت������ن������ى   اإْن 

َي���ع���َت�������سُّ اإْذ  ئ������ِب  ال������ذِّ ِم����ث����ُل   اأط����ل���������ُس 

” النَّ�سُّ ���ِف���ريي  و����شَ ُح���دائ���ي  ����َش���ْوِق���ي 

: �شرعة الذهاب  �شُّ : يطوف بالليل لطلب �شيء ياأكله، والنَّ ومعنى اأطل�ش: يف لونه ُغربة اإلى ال�شواد، ويعت�شُّ

ِمن أخطاء  محقِّقي الشعر القديم
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يعدو  االأم��ر ال  اأن  النظر جند  الل�شان. وعند  امل��اء؛ كما يف  ل��ِورد 
الالم  -بفتح   ) )َللل�للشُّ الللراجللز  قللول  ف  ت�شحَّ حيث  الت�شحيف؛ 
(. قال يف “ل�شان العرب”: “َل�شَّ َيُل�شُّ  وبال�شني املهملة- اإلى )ِل�شُّ

ا؛ اإِذا اأَكل”، والبيت بلفظ )َل�ش( منا�شب للمعنى وال�شياق. َل�شًّ

يت�شح من النماذج ال�شابقة اأن ال�شبب هو الت�شحيف وال�شهو 
�شخ، وعدم مراعاة ذلك يف اأثناء النقد والتحقيق.     يف اأثناء النَّ

 والإملام ب�شرية �شاحب الن�ش له دور كبري يف معاجلة ما قد 
م�شدر  ا�شتنباط  للناقد  ذلك  يتيح  حيث  اأخطاء؛  من  عنه  ي��ِرد 
اخلطاإ و�شببه؛ فاأحياًنا يكون �شبب اخلطاأ ت�شرف الرواة اأو �شهو 
الن�ش.  �شاحب  اإلى  ظلًما  ُين�َشب  ثم  ذلك،  اأ�شبه  ما  اأو  النُّ�ّشاخ 
ب�شريته  الإملام  فاإن  نف�شه  الن�ش  يكون اخلطاأ من �شاحب  وحني 
والوقوف على درجة ف�شاحته وجودة اإبداعه ي�شاعد يف ك�شف �شبب ذلك اخلطاإ؛ اإْن كان اجلهل اأو ال�شهو، 
ول �شيما اإذا كان من املْحدثني، فرمبا وقع يف خطاإٍ �شادف وجًها من اأوجه ال�شواب؛ مبعنى اأن يقع يف حلٍن 

اأو ك�شٍر عرو�شيٍّ وهو ل يعلم اأن ذلك اللحن اأو الك�شر له وجه �شحيح.

وقد كان العرب مييزون الكالم ويردون كل لفظة اإلى معناها ويعزون القول اإلى قائله لي�شتنبطوا احلكم 
ب�شحة ن�شبته اأو عدمها ويعرفوا ما حلق به من خطاإٍ يف النقل ونحوه، ومن ذلك ما جاء يف “جالء الأفهام يف 
ف�شل ال�شاة على حممد خري االأنام” لبن قيم اجلوزية )ت75١هل( من: “اأن اأعرابيًّا �شمع رجاًل قد اأخطاأ 
يف تالوة اآيٍة من حفظه، حيث قال الرجل: )وال�شارق وال�شارقة فاقطعوا اأيديهما جزاًء مبا ك�شبا نكاًل من 
اِرُق  اهلل واهلل غفور رحيم(، فقال له االأعرابي: ما هذا بكاِم اهلل!! فرجع القارئ اإلى حفظه فقال: ]َوال�شَّ
ا َك�َشَبا َنَكااًل ِمَن اهلِل َواهلُل َعِزيٌز َحِكيم[ فقال الأعرابي: �شدقَت؛ عزَّ  اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء مِبَ َوال�شَّ
فَحَكَم فَقطع، ولو غفر ورحم ملا قطع”. فهذا الأعرابي رد الكالم اإلى قائله -وهو اهلل تعالى- فعرف اأنه ل 

ينبغي اأن يكون اهلل قال ذلك؛ لأنه ينايف املعنى العظيم الذي يريده اهلل تعالى. 

ومن خالل معرفة �شاحب الن�ش ميكن احلكم ب�شحة ن�شبة القول اإليه اأو بطالنها، ومن ذلك هذا البيت 
املن�شوب لطرفة بن العبد )ت56٤م(:

��َب��ُح��ك ال���َغ���ْل���ب���اُء َت���ْغ���ِل���ُب، غ����ارًة الَعْر�ِس ���ش��َت�����شْ من  َعْر�ٌس  ُينجيك  ل   هنالَك 

باأنهم  )ت٤5ق.هللل(  هند  بن  لعمرو  وتهديٌد  البكريني  خ�شوم  بتغلب  فخٌر  فيه  والبيت   ، بكريٌّ فطرفة 
�شيدركون ثاأر طرفة!!. 

الإمل����������ام ب�������ش���رية ���ش��اح��ب 
ك���ب���ري يف  دور  ل����ه  ال���ن�������س 
م��ع��اجل��ة م���ا ق���د ي����ِرد عنه 
م���ن اأخ����ط����اء؛ ح��ي��ث يتيح 
ذل�����ك ل��ل��ن��اق��د ا���ص��ت��ن��ب��اط 

م�شدر اخلطاإ و�شببه

لغتنا العربّية
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والإملام مبو�شوع الن�ش له اأثره الكبري يف عملية النقد؛ حيث ميكن من خالله ا�شتنتاج مدى اإ�شابة الكاتب 
للمعنى. ومن هذا الباب ما جاء يف مو�شح املرزباين: “وعابوا على امرئ القي�ش ]ت5٤5م    :

 ت�����������ش�����دُّ ب�������ه َف�������ْرَج�������ه�������ا ِم����������ن ُدُب������������ْر ل����ه����ا َذَن������������ٌب ِم�����ث�����ُل ذي���������ِل ال�����َع�����رو������ِس

وقالوا: ذيل العرو�ش مرور، ول يجب اأن يكون ذنب الفر�ش طوياًل مروًرا ول ق�شرًيا. قالوا: وال�شواب 
قوله: 

َف���ْرَج���ه ���دَّ  ����شَ ا����ش���ت���دب���رَت���ه  اإذا  باأعَزِل” ���ش��ل��ي��ٍع  لي�س  الأر�����سِ  ُف��وي��َق   ِب�����ش��اٍف 

، كما يف الل�شان. فاإمنا حكموا  ومعنى ال�شليع: تام اخلْلق، و�شاٍف: كثري، والأعزل: الذي يعزل ذَنَبه يف �شقٍّ
بذلك ملعرفتهم باملو�شوف -وهو الفَر�ش- فعرفوا ما َيح�ُشن و�شُفه به وما يقبح. 

ا ما جاء يف مو�شح املرزباين: “مرَّ امل�شيِّب بن عل�ش ]تويف قبل الإ�شالم     مبجل�ش بني قي�ش  ومن ذلك اأي�شً
بن ثعلبة، فاأن�شدهم، فلما بلغ قوله:

ك����������اِرِه ���ى ال����ه����مَّ ع���ن���د ادِّ ����ُة ُم�����ْك�����دِم وَق��������ْد اأت���ن���ا����شَ ����ي����ع����ريَّ  ِب������ن������اٍج ع���ل���ي���ه ال���������شَّ

قه، وقيل: هو الع�ش. كما يف الل�شان   قال طرفة  وهو مت�شم�ش العظم وتعرُّ الكْدم؛  من  مكدم:  ]ومعنى 
ابن العبد وهو �شبي يلعب مع ال�شبيان: ا�شتنوق اجلمل!! فقال امل�شيِّب: يا غام؛ اذهب اإلى اأمك مبوؤِْيدة؛ 
يعريَّة كما يف الل�شان: “�شمة يف عنق الناقة دون البعري”، واإن معرفة طرفة بذلك هي  اأي: داهية”. وال�شَّ

التي جعلته ينقد قول امل�شيِّب.  

ِمن أخطاء  محقِّقي الشعر القديم
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العربية  يتوج  الذي  الرئي�ش  ال�شبب  اأن  ريب  ول 
وثيًقا  ارتباًطا  ارتباطها  هو  غريها  عن  ومييزها 
لدى  عظيم  �شاأن  فلها  احلنيف؛  الإ�شالمي  بالدين 
واأجنا�شها،  اأ�شولها  امل�شلمة على اختالف  ال�شعوب 
يف  تعالى  اهلل  قال  الكرمي؛  القراآن  لغة  باعتبارها 
َلَعلَُّكْم  ا  َعَرِبيًّ ُقْراآًنا  اأَْنَزْلَناُه  ا  ]اإِنَّ يو�شف:  �شورة 

َتْعِقُلوَن[.  

واأهِدف يف مقايل هذا اإلى اإ�شقاط ال�شوء على 
الواقع التعليمي الذي خربُته يف اأثناء تدري�شي اللغَة 
20١5م(   -20١٣( الإملللارات  من:  كلٍّ  يف  العربية 
بداياتي  اأولللى  كانت  20١8م(:   -20١6( وماليزيا 
دولللة  يف  بغريها  للناطقني  العربية  لّلغة  معلمًة 

البحث  مدر�شة  ويف  املتحدة،  العربية  الإمللللارات 
العلمي الرائدة، يف دبي حتديًدا؛ حيث بداأُت العمل 
هناك معلمًة للثقافة الإ�شالمية باللغة الإجنليزية. 
اأعمل  التي  املوؤ�ش�شة  اإدارة  ارتاأْت  ول�شغفي بالعربية 
للناطقني  العربية  تدري�ش  مهمة  اإيّل  ُتوكل  اأن  فيها 
املهمة  لتلك  الزمالء  من  وعللدًدا  فاأهَلْتني  بغريها؛ 
التدريبية  الللللدورات  مللن  مبجموعٍة  اإيللانللا  رافلللدًة 
الطريق  اأ�شق  بللداأُت  ثم  ال�شلة..  ذات  واملوؤمترات 
الذي اأحببت؛ اإذ لم�ش تعليُم العربية �شغاف قلبي، 
الكرمي  القراآن  لغة  �ش  ُتدرِّ حني  بالفخر  َت�شعُر  كم 
فُتْتِقنه على يديك األ�شنٌة مل تتذوق حاوته من قبل! 

كانْت جتربًة ثرية تبعْتها اأخرى يف ماليزيا حيث 

تعليم العربية للناطقني بغريها: 
واقع جتربة

ديمة عابد*

تتفاوت ال�شعوب والبلدان حول العامل يف العناية باللغة العربية والهتمام 
بتعليمها لأبنائها؛ كلٌّ ح�شب ثقافته وفكره وهويته، ف�شًا عن دور املوؤثرات 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والدينية. 

*  بكالوريوس في اللغة اإلنكليزية؛ معلمة اللغة العربية للناطقين بغيرها سابًقا

لغتنا العربّية
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الر�شالة  تلك  يف  لال�شتمرار  خ�شبة  البيئة  كانت 
العربية  يقد�شون  م�شلمون  فاأهُلها  ال�شامية؛ 
َمن  بكل  فَيحفلون  عظيًما،  اهتماًما  ويولونها 
واإكبار،  باإجالٍل  معلميهم  جهود  رين  مقدِّ اأتقنها 
وهو ما يدفعك لتُحّث اخلطى بغبطٍة ويقني. ويف 
اأكرب م�شجٍد يف ماليزيا ُيعّد ثاين اأكرب م�شجد يف 
جنوب �شرق اآ�شيا -م�شجد ال�شلطان عبد العزيز 
املاليزية؛  ولية �شالجنور  �شاه عامل يف  �شاه- يف 
الفريوزية  قبابه  حتللت  العربية  بتعليم  �شُرفُت 

واأعمدته الزرقاء اخلالبة.

عن  الكثري  فيها  تعلمُت  مكتنزًة  جتربًة  كانت 
جتربًة  وح�شارتهم،  وثقافتهم  واأهله  البلد  ذلللك 
اأحيْت بداخلي م�شاعر الفخر بلغتنا الأم وعروبتنا 

الأ�شيلة.

ُنق�شم الطالبات يف مموعات؛ كل  وهناك كنا 
الكرمي،  القراآن  وعلوم  لّلغة  اإتقانها  درجللة  ح�شب 
ويتم ذلك باختباٍر ق�شرٍي توؤديه الطالبات يف بدايِة 
املتباينة  م�شتوياتهن  لتحديد  درا�للشللي  ف�شٍل  كل 
يقي�ش  لكي  الختبار  مم  �شُ وقللد  احللللال؛  بطبيعة 
للفرد  ت�شمح  التي  الأربللع  الأ�شا�شية  اللغة  مهارات 
فهَم واإنتاَج لغٍة منطوقٍة �شليمٍة لتوا�شٍل فاعل، فهو 
والتحدث.  وال�شتماع  والكتابة  القراءة  على  يرتكز 
وقد كان لكل م�شتًوى من امل�شتويات منهاٌج خا�ش، 
وترتقي الطالبات من م�شتًوى اإلى اآخر ح�شب تطور 
ُتعدَّ  اأن  اللغوية. وكان لزاًما على املعلمة  مهاراتهن 
خطًة تعليميًة خا�شًة لكل طالبة على حدة، لكون هذا 
امل�شمار م�شماَر متايٍز تتباين فيه امل�شتوياُت تبايًنا 
الطالبات  تقدم  بر�شد  املعلمة  وتلتزم  ملمو�ًشا، 

ا تبًعا لكل خطٍة من اخلطط املَُعّدة. دوريًّ

وكان على الطالبة اأن ترتقي يف �شلم امل�شتويات، 
رفعت  قد  الدرا�شي  الف�شل  انتهاء  مع  تكون  حيث 
من م�شتواها اللغوي بقفزاٍت متعددة؛ وذلك ح�شب 
مل  الطالبة  تخّرج  ف��اإّن  وهكذا  واجتهادها.  ِجّدها 
بقدرتها  بل  الف�شول،  من  ثابت  بعدٍد  مقروًنا  يكن 
م�شتًوى  كلَّ  متازًة  جميعها  امل�شتويات  اإنهاء  على 

باختباراته واأن�شطته.  

وكما جاء يف بحٍث للدكتور حممد طلبة �شعيد، 
ِم��ن معهد ع��امل امل��اي��و واحل�����ش��ارة امل��اي��وّي��ة من 
الكلمات  بع�ش  فللاإن  املاليزية؛  الوطنية  اجلامعة 
قد  الإ�للشللالمللي،  بالدين  املتعلقة  خا�شًة  العربية، 
مثل:  منها؛  جزًءا  واأ�شبحت  املايوية  اللغة  دخلِت 
حالل، وحرام، وعلم، وعمل، وعقل، وحكم، وغريها 
الكلمات  االأب��ح��اث عن ع��دد  اأُْج��ِرَي��ِت  وق��د  الكثري. 
العربية الداخلة اإلى اللغة املاليوية فكانت النتيجة 
كلمة  و)2000(   )١700( بني  ما  يقع  عددها  اأن 
بعنوان  للدكتور عبد اجلبار بك  كما جاء يف كتاٍب 

تعليم العربية للناطقين بغيرها
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املاليوية”.  اللغة  يف  امل�شتعارة  العربية  “الكلمات 
يف  الرحمن  عبد  زك��ي  حممد  الدكتور  َج��َم��َع  وق��د 
اللغة  “اأثر  بللعللنللوان  وهللي  للللللدكللتللوراه،  اأطللروحللتلله 
الدللية”،  الناحية  من  املاليزية  اللغة  يف  العربية 
وق�شمها  املاليزية،  املعاجم  من  العربية  الألللفللاَظ 
الدخيلة  العربية  الألفاظ  الأولللى  مموعتني:  اإلى 
التي حافظت على معانيها، وكان عددها )١005( 
كلمات، والثانية الألفاظ العربية الأ�شل التي تغريت 

مدلولتها يف اللغة املاليوية، وعددها )7٤( كلمة.

�شي  واأُوِرُد هنا بع�ش التحديات التي تواجه مدرِّ
العربية هناك، وقد مل�شُت �شيًئا منها:

اأن  وجدُت  اإذ  العربية:  الأ�صوات  نطُق  اأوًل- 
اأ�شواٍت  نطق  يف  بالغًة  �شعوبًة  يواجْهَن  الطالبات 
حمددة، خا�شًة اإذا ارتبطت تلك االأ�شوات بغريها؛ 
الل)�ش(  يقلْبَ  منهن  كثرياٍت  اأن  -مثاًل-  فوجدُت 
زاًيللا.  الللل)ظ(  يلفظن  اأنهّن  كما  �شيًنا،  والللل)�للش( 
وهللذا  متللاًمللا،  كالهمزة  اللللل)ع(  يلفظن  هن  وبع�شُ
جاء  وقد  الأم.  بلغتهن  الطالبات  تاأثر  اإلللى  يرجع 
اللغوية  “اخل�شائ�ش  اًل يف كتاب  الأمر مف�شَّ هذا 
ملحمد  مقارنة”  درا�شة  واملاليوية؛  العربية  لّلغتني 
�شالجنور،  يف  الإ�شالم  موؤمتر  يف  عبداهلل،  احلاج 
اأبرز  النظام ال�شوتي من  اأن م�شكالت  اأَبللَرَز  الذي 
العربية يف ماليزيا،  تواجه تدري�ش  التي  التحديات 
لأن نظام اللغة العربية وطبيعتها يختلفان عنهما يف 
اللغة املاليوية اختالًفا كبرًيا.                                       

ث��ان��ًي��ا- اخ��ت��ي��ار امل��ن��اه��ج وب��ن��اء اخلطط 
ثمَة  اأن تكون  ويف هذا ال�شدد ينبغي  الدرا�شية: 

واختيار  املناهج  اإعداد  هيئٌة م�شوؤولة ومت�شة يف 
الأمثل منها واإر�شاد املعلم اإلى طريقة بناء اخلطط 
يرتكز  للا  فللرديًّ جللهللًدا  هللذا  يكون  فللال  ومراجعتها، 
على قدرِة وكفاءِة املعلم، بل يكون اأ�شلوًبا ممنهًجا 
ومدرو�ًشا من ِقَبل هيئاٍت خمت�شة. وقد اأكد الدكتور 
حممد طلبة �شعيد يف بحٍث له يف اجلامعة الوطنية 
العربية  لتعليم  املقررة  املناهج  نللدرَة  اأن  املاليزية 
معوقات  اأهم  اأحُد  الرتبوية  والبحوث  اللغة  وعلوم 
اأن  ذاك  بحثه  واأفللاد يف  ثانية.  كلغٍة  العربية  تعليم 
جهوًدا  بذلت  قللد  املاليزية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
كبرية يف اإعداد الكتب املدر�شية لتعليم العربية التي 
و�شع  وتالئم  املاليزي  املجتمع  وظللروف  تتنا�شب 
وعلى  هناك.  اأجنبية  لغًة  باعتبارها  العربية  اللغة 
الكتُب  زالللت  ما  املبذولة  اجلهود  تلك  من  الرغم 
واملناهج حملَّ نقا�ٍش وبحٍث وتقييٍم وتقومٍي لتداُرِك 

ما فيها من ق�شور.

اأنف�صهم:  العرب  عند  العربية  واقع  ثالًثا- 
وهو واقٌع موؤ�شٌف من وجهة نظري؛ وذلك اأن متعلم 
امل�شتخدمة  اللغة  بواقع  ثانيًة ي�شطدم  لغًة  العربية 
فيجدهم  لهم  مالطته  حاَل  اأنف�شهم  العرب  من 
اإليها يف الكتابة وو�شائل  يتكلمون العامية وَيعمدون 
ال�شحَف  العاميُة  غزِت  وقد  االإلكرتونية،  التوا�شل 
اأن  �شك  ول  ا!  اأي�شً التعليمية  واملوؤ�ش�شات  واملجالت 
هذا الواقع ي�شدم دار�شي العربية من غري اأبنائها، 
ويعوق اإتقانهم لها ويوؤدي اإلى قدٍر كبري من احلرية 
ٍد يف هذا ال�شاأن  والرتدد. فا بد من عمِل �شيٍء ُمْ
اأبنائها  ولغري  لأبنائها  العربية  تدري�ُش  يحقق  حتى 

نتائجَ مُرْ�شِية.                                         

لغتنا العربّية
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ا�شتطاع �شنة ١6٣١م اأن ُيقنع تاجر اأجواخ )اأن�شجة �شوفية( من 
يتحمل  باأن   Thomas Adams اآدمللز  توما�ش  يدعى  لندن  مدينة 
مبلغ  بتاأمني  وذلللك  اجلامعة،  يف  عربية  درا�شات  تاأ�شي�ش  تكاليف 
اأربعني جنيًها كل عام ملدة ثالث �شنوات من �شنة ١6٣2م. ومت تاأ�شي�ش 
من�شب اأ�شتاذ كر�شي يف اجلامعة لهذه الغاية، وُعنيِّ ويلوك اأول اأ�شتاذ 

حما�شر للغة العربية فيها. 

وقد كتب اآدمز اإلى ويلوك بهذه املنا�شبة قائاًل: »اأدعو لك بالتوفيق 
اأن تنال التكرمي الذي ت�شتحق  يف تنفيذ مهام هذه الوظيفة، واأرجو 
اإلى  التاأ�شي�ش  منحة  وحتولت  بريطانيا«.  يف  وال�شهرة  كيمربدج،  يف 
وعمداُء  الرئي�ش  نائُب  وّجلله  وقللد  ١6٣6م.  العام  يف  دائمة  موازنة 
الكليات يف اجلامعة ر�شالَة ال�شكر التالية اإلى اآدمز )9 اأيار ١6٣6م( 

التي ُتبني بو�شوٍح اأهداف تاأ�شي�ش كر�شي اللغة العربية هذا: 

كان ويلوك م�شتعرًبا �شليًعا، وتوجد يف الر�شائل املوجهة اإليه من 
اآدمز اإ�شارات اإلى مطبعته العربية رغم اأنه مل ين�شر اأي �شيء قليل اأو 
كثري يف هذه املطبعة؛ وقد يكون ال�شبب احلاجة اإلى احلروف العربية 

والعاملني القادرين على تركيبها. 

اللغة واملخطوطات العربية يف جامعة 
كيمربدج يف القرن ال�شابع ع�شر

عيد الدحيات*

* أستاذ األدب اإلنجليزي؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

اللغة والمخطوطات العربية

قامت جامعة كيمب�������ردج
ويلوك  اأبراهام  بتكرمي 
 Abraham Weelocke
العربية  اللغَة  لتعليمه 
ذاته.  الوقت  يف  وتعلمها 
م�شت�شرق  اأ�شهر  ولأنه 
القرن  يف  كيمربدج  يف 
ال�شابع ع�شر اختري زميًا 
يف  كلري  كلية  يف   fellow
هذه اجلامعة عام ١٦١٦م، 
مكتبة  اأمنَي  واأ�شبح 
ال�شر  واأمني  اجلامعة 

فيها عام ١٦٥4م.
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يقوم  اأن  ويلوك  ا�شتطاع  ذلك  الرغم من  وعلى 
والتون  برين  مِلُوؤَلَِّف  اخلطة  ر�شم  يف  اأ�شا�شي  بدور 
اأي   polyglot Bible امل�شمى   Brian Walton

)الكتاب املقد�ش من�شوًرا بعدة لغات( عام ١65٤م، 
ن�شختيه  يف  الن�شو�ش  بت�شحيح  اإليه  ُعهد  فقد 
اإل  فيه  العمل  عن  يتوقف  ومل  والفار�شية،  العربية 

عند وفاته.

ا اأمني مكتبة قديًرا، ُعرف  وقد كان ويلوك اأي�شً
اأهللم  اأحللد  كيمربدج  جامعة  جعلت  التي  بجهوده 

هرني  اأ�شاد  وقد  هذا،  اإجنلرتا.  يف  الكتب  مراكز 
جامعة  اأمناء  اأحد   Henry Bradshow براد�شو 
ويلوك  بجهود  �شنة  ع�شرة  ثماين  ملللدة  كيمربدج 
وامتدحه كثرًيا. واحلق اأنه كانت هناك مطوطات 
املجموعة  اأن�شئت  وقد  كيمربدج.  مكتبة  يف  عربية 
اأ�شا�ش مكتبة الباحث  ال�شرقية لتلك اجلامعة على 
فقد  Erpenius؛  اإيربينيو�ش  ال�شهري  الهولندي 
Duke of Buckingham بكينقهام  دوق  جلب 
ايربينيو�ش  رئي�ًشا جلامعة كيمربدج مكتبة  بو�شفه 

�شيدي الفا�شل،

بعد مرور هذه ال�شنوات الأربع على عملك ال�شخي اجلاد لإن�شاء اأ�شتاذية اللغة العربية يف جامعتنا، 
ا، يف احلفاظ عليها على الدوام، ل ي�شعنا اإل اأن نتقدم اإليك  واإدراًكا منا لرغبتك الكرمية، الآن اأي�شً
بوافر �شكرنا وتكرمينا خلدمتكم العلمية التي كان لكم فيها دور املح�شن النبيل. واإننا لنعلن ا�شتعدادنا 
خلدمتكم باأف�شل ما لدينا من راأي وجهد لتح�شني هذه الدرا�شة وتوجيهها نحو الغايات الطيبة التي 

تريدها.

بل  وح�شب،  للمثقفني  توفره  الذي  اجليد  لالأدب  تقدًما  باعتباره  لي�ش  العمل  هذا  اإلى  ننظر  اإننا 
باعتباره خدمة ح�شنة للملك والدولة، يف جتارتنا مع تلك الأمم ال�شرقية، وعلى املدى البعيد، مب�شيئة 
اأولئك الذين  اإليه لدى  الرب، فر�شة لتو�شيع حدود الكني�شة، والإعالن عن الدين امل�شيحي والدعوة 

يعي�شون يف الظالم. 

مبوافقتنا،  ليحظى  ويلوك،  اأبراهام  ال�شيد  الأ�شتاذية،  من�شب  لرعاية  اخرتته  الذي  ال�شيد  اإن 
لقدراته وجهوده املخل�شة ومثابرته يف اأداء هذه املهمة. 

واأهلكم عنه خري  واأن يجزيكم  الطيبة،  نواياكم  التوفيق ح�شب  العمل  لهذا  يقدر  اأن  الرب  ن�شاأل 
اجلزاء، واأن يجعل ذكراكم كذكرى جميع امل�شلحني املح�شنني من �شعبنا باقيًة عزيزة بيننا. 

مع اأف�شل حتياتنا القلبية ودعائنا لك.

اأ�شدقاوؤك املحبون

لغتنا العربّية
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مللن ليللدن خللالل زيلللارة للله اإلللى مدينة لهللاي يف 
العام ١625م. وقد اغتيل بكنقهام يف عام ١626م، 
فقدمت اأرملُته تلَك املجموعَة )وهي خم�ش وثمانون 
مطوطة( اإلى جامعة كيمربدج يف العام ١6٣2م. 

ع�شرون  فيها  مبا  الثانية،  املهمة  املجموعة  اأما 
مللطللوطللة حلل�للشللل عللللليللهللا نلليللكللول�للش هلللوبلللارت 
NicholasHobart يف الق�شطنطينيلللللللللة، فقلللللللد 

ُقدمت للجامعة عام ١655م بتوجيه من وليم بيدول 
اأمني  باعتباره  ويلوك  اإلللى   William Bedwell

ا  اأي�شً له  ير�شل  �شوف  باأنه  ووعده  مكتبة اجلامعة، 
ن�شخة من القراآن الكرمي يف قادم الأيام. 

الثاين  اإلللى  تاريخهما  يرجع  ر�شالتان  وهنالك 
ع�شر من متوز واحلادي والثالثني من اآب من العام 
كالرك  جون  من  موجهتان  التوايل،  على  ١6٣2م، 
امل�شتعربني  واأح��د  بدويل  �شهِر    John Clerke

قامو�َشه  بللدويللل  اإهلللداء  اإلللى  ت�شريان  املللعللروفللني، 

العربي للجامعة. ويبني ثْبت املخطوطات املحفوظة 
يف مكتبة جامعة كيمربدج:

 A Catalogue of the Manuscripts

 Preserved in the University of

Cambridge vol.l،1979، p.71

ُكتبت  ر�شالتني:  كتب  قد  كان  كللالرك  جون  اأّن 
الأولى اإلى �شديق، وقد يكون ويلوك نف�شه. وُعنونت 
كان  الللذي   M.Olrye اأولللراي  ال�شيد  اإلللى  الثانية 
يف  وي�شتو�شح  اجلامعة.  يف  كلري  كلية  يف  زملليللاًل 
تطبع  �شوف  الكلية  كانت  اإذا  فيما  الر�شالتني  كلتا 
القامو�ش العربي الذي قدمه والده، واإل فهو يعر�ش 
ال�شري  اأن  كذلك  ويذكر  مطبوعة.  ن�شخة  تقدمي 
وليم ديجباي  Sir William Digbye يود تقدمي 
و�شراء  الكتاب  هللذا  طبع  لدعم  جنيه  خم�شمئة 

حروف الطباعة العربية الالزمة لذلك.

اللغة والمخطوطات العربية
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ال�شفحات  عللن  »الللعللوملللة«  م�شطلح  يغيب  ل 
ويثري  الأيللام؛  هذه  الإخبارية  ال�شحف  يف  الأولللى 
وال�شلبية  تللارًة  الإيجابية  امل�شاعر  امل�شطلح  هللذا 
به  اأ�شادت  ما  اإذا  الإيجابية  امل�شاعَر  اأخللرى؛  تللارًة 
فئة رجال الأعمال، لأنه فتح الأ�شواق العاملية اأمام 
جتارٍة اأو�شع؛ وامل�شاعَر ال�شلبية اإذا ما اأدانه اأولئك 

الدول  بني  املت�شارع  الهّوة  بات�شاع  يربطونه  الذين 
وال�شعوب الغنية والدول وال�شعوب الفقرية. وت�شكل 
زيادة النتقال من دولٍة اإلى دولة اأحد جوانب العوملة 
التي لها تاأثرياٌت مهمة على املعلمني و�شائر العاملني 
يف �شلك التعليم. ولهذه الزيادة اأ�شباٌب عدة، منها 
بحُث املنتقل عن حالٍة اقت�شادية اأف�شل، اأو حاجة 

ثنائية اللغة عند االأطفال: 
ملاذا ُتَعدُّ ق�صيًة مهمًة يف التعليم؟

.)Jim Cummins( َكَتَبها: جيم كِمنز -
د ال�صريحني* -َتْرَجَمْتها: َمْ

واأنا اأطالع مقاَل
)Bilingual Children›s Mother Tongue: Why is it important for education?(
املن�شور يف جملة  )Sprogforum )Journal(, 7)19(,15-20, 2001( لاأ�ش���������تاِذ

جيم كِمنز  الأ�شتاِذ يف معهد اأونتاريو للدرا�شات الربوية 
يف جامعة تورنتو الكندية، َخَطَر يل اأن اأترجمه اإلى اللغة العربية، لأن ما 
العربية،  البلدان  العاملية يف  املدار�س  جاء فيه ينطبق على واقِع كثرٍي من 
رين العرب يف الدول الأجنبية، كما اأن ق�شيته  ف�شًا عن �شلته باأبناء املهجَّ
ال�شتاب  من  اللغات  بحفظ  ينادي  ل  َفكِمنز  ح�شا�شة،  ق�شيٌة  املعاجَلة 
ا بحقوق الطفل و�شخ�شيته. وقد ا�شتاأذنُته  احل�شاري فقط، بل ينادي اأي�شً

بالرجمة والن�شر فاأذن يل م�شكوًرا. وهذا ن�سُّ الرجمة:

*  طالبة الّطّب البشري- الجامعة الهاشمية.

لغتنا العربّية



٤2العدد الثالث 1443هـ - 2022م

ن�شبة  قلة  مللن  تللعللاين  الللتللي  اللللدول 
التدفق  اأو  العمالة،  اإلللى  املللواللليللد 
امل�شتمر لالجئني نتيجًة ال�شراعات 
واأللللللوان ال�للشللطللهللاد الللطللائللفللي اأو 
التكامل  اأن  كما  البيئية.  الكوارث 
القللتلل�للشللادي يف الحتلللاد الأوربلللي 
ي�شجع حريَة تنقل العمال واأ�شرهم 
بني دوله. واحلقيقة اأّن ال�شفر الآن 
�شّهل  ما  وهو  غالًبا،  �شهاًل  اأ�شبح 

انتقال ال�شكان. 

ونتيجًة لهذا النتقال، كان التنوُع اللغوي والثقايف 
 58 ياأتي  مثاًل:  املدار�ش.  داخل  والديني  والعرقي 
تورنتو  الأطفال يف مدينة  باملئة من تالميذ ريا�ش 
الإنكليزية  اللغة  فيها  تكون  ل  بيوٍت  من  الكندية 
الف�شيحة لغَة التوا�شل العتيادية. ومع اأن مدار�ش 
اأوروبا واأمريكا ال�شمالية �شهدت هذا التنوع ل�شنواٍت 
تثري  خالفّيًة  ق�شيًة  الأمللر  هللذا  يللزال  ما  طويلة؛ 
التعليمية  واملمار�شات  ال�شيا�شات  وتختلف  اجلدل. 
اإزاء هذه الق�شية اختالًفا وا�شًعا بني الدول بل حتى 
وتلللرّوج بع�ش اجلماعات  الللواحللدة.  الللدولللة  داخللل 
الفا�شية املتطرفة يف عدد من الدول التي يوجد فيها 
ن�شبة من الأطفال ثنائيي اللغة ل�شيا�شاٍت عن�شريٍة 
املختلفة  واملجتمعات  املهاجرين  �شد  �شريحٍة 
اأخللرى  �شيا�شية  مموعاٌت  تتبنى  بينما  ثقافيًّا؛ 
اأفكاًرا م�شتنريًة اإلى حدٍّ ما، وتبحث عن طرٍق »حلّل 
يف  دمها  وحتلللاول  املختلفة  املجتمعات  م�شكلة« 
املدار�ش واملجتمع. ولكّنهم ما يزالون َيُعدون وجود 

متمعاٍت متلفٍة »م�شكلة«، ول يكادون ي�شتطيعون 
روؤية القليل من النتائج الإيجابية لوجود متمعاٍت 
اأن  من  قلقون  اإنهم  املُ�شيف.  املُجتمع  يف  متلفة 
ُيهدد هذا الختالُف الثقايف والعرقي والديني هويَة 
متمعهم، لذا فهم يروجون ل�شيا�شات تعليمية من 
�شاأنها اأن تخفي »امل�شكلة«. ويف حني اأن اجلماعات 
الأقللل  على  اأو  املهاجرين  ترحيل  تللوؤيللد  الفا�شية 
)نظام  للمجتمع  الرئي�ش  التيار  من  ا�شتبعادهم 
تدعو  مثاًل(  والأحياء،  للمدار�ش  العن�شري  الَعزل 
اأكرث اجلماعات حترًرا اإلى دمهم يف ذلك التيار. 
والدمج، على اأية حال، ي�شابه كثرًيا »الرتحيل«، لأن 
كال الأمرين يحاول اأن  يخفي »امل�شكلة«. ومبوجب 
املختلفة  املجموعات  تكون  لللن  ال�شيا�شتني،  كلتا 
ال�شتيعاب  و�شيا�شاُت  م�شموعة،  اأو  مرئيًة  ثقافيًّا 
احلفاظ  عن  الطالب  تثني  لن  التعليم  يف  الثقايف 
على لغتهم الأم، و�شُيعَترَبون اأقّل قدرًة على التماهي 
بثقافتهم  احتفظوا  اإذا  ال�شائدة  واللغة  املجتمع  مع 
اإذا  ا  ُيعاقبون ج�شديًّ اأّنهم ل  الأم. �شحيٌح  وبلغتهم 
العديد  يف  �شابًقا  ُيفعل  كان  )كما  بلغتهم  حتدثوا 

ثنائية اللغة عند األطفال
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اأّنه  اإليهم ر�شالًة مفادها  من الدول( ولكننا نر�شل 
فعليكم  ومعّلموكم  متمعكم  يقبلكم  اأن  اأردمت  اإذا 
اأّي ولٍء للغتكم وثقافتكم. وما يزال  اأن تتخلوا عن 
نهج حّل »م�شكلة« الختالف هو ال�شائد يف الأنظمة 

التعليمية يف معظم دول اأوروبا واأمريكا ال�شمالية. 

عواقُب  النهج  لهذا  يكون  قللد  احللللّظ،  ول�شوء 
حق  ينتهك  اإّنللله  واأ�للشللرهللم.  الأطللفللال  على  وخيمٌة 
الأطفال يف التعلم املنا�شب، ويقو�ش �شبل التوا�شل 
بالثقة  جديٍر  معلٍم  اأيُّ  �شيوؤيُد  ذويهم.  وبني  بينهم 
التي  واملعرفة  اخلللربة  على  املللدار�للش  بناء  وجللوَب 
ووجوَب  الدرا�شية،  ال�شفوف  اإلى  الأطفال  يجلبها 
اأننا  اأي  ومواهبهم،  االأطفال  قدراِت  التعليم  تنمية 
نختلف مع جوهر التعليم عندما ندمر لغة الأطفال 
ونقطع عالقتهم باآبائهم واأجدادهم، �شواء ق�شدنا 
اإلى هذا اأو مل نق�شد. و�شيوؤدي تدمري اللغة والثقافة 
املجتمع  على  �شلًبا  تنعك�ش  نتائج  اإلللى  املدار�ش  يف 

امل�شيف نف�شه.

ويف ع�شر العوملة، �شيكون باإمكان املجتمع الذي 
ميتلك موارد متعددة اللغات والثقافات اأن يوؤدي دوًرا 
ا على امل�شرح العاملي. مْل  اجتماعيًّا واقت�شاديًّا مهمًّ
 ، تكن هويات املجتمعاِت وطوائفها العرقية ثابتًة قطُّ
ولعّله من ال�شذاجة اأن نعتقد اأنها ميكن اأن تكون ثابتًة 
يف حني اأننا ن�شهد وتريَة التغري العاملية املت�شارعة. 
اأعلى  العامل  فيه  َيخترب  الللذي  الوقت  ويف  واليوم، 
الب�شرية،  تاريخ  يف  الثقافات  بني  للتوا�شل  م�شتًوى 
�شتتطور هوياُت املجتمعات جميِعها. والتحدي الذي 
الهوية  تطوير  هو  الللقللرار  و�شناع  املعلمني  يواجه 

الوطنية بطريقٍة حترتم حقوق املواطنني جميِعهم، 
الدولة  مللوارد  تعظيم  مع  املدار�ش،  اأطفال  ومنهم 

الثقافية واللغوية والقت�شادية. 

اإن تبديد املوارد اللغوية من خالل منع الأطفال 
من تنمية لغتهم الأم اأمٌر غبي من منظور امل�شلحة 
الوطنية، ف�شاًل عن اأنه ميثل انتهاًكا حلقوق الطفل 
�شاملٌة  مراجعٌة  وفيه  كانغا�ش،  �شكوتناب  )انظر: 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  واملمار�شات  لل�شيا�شات 

الإن�شان اللغوية(.

منا�شًبا  تعليًما  تقدم  اأن  للمدار�ش  مُيكن  كيف 
الأولللى  اخلطوة  وثقافيًّا؟  ا  لغويًّ متلفني  لأطفاٍل 
اللغة،  دور  عن  الأبحاث  تقول  ماذا  نعرف  اأن  هي 
االأطفال. التعلم لدى  تنمية  ًة، يف  االأم خا�شّ  واللغِة 
ما الذي نعرفه عن تطور اللغة الأم؟ البحُث وا�شٌح 
تنمية  يف  الأم  اللغة  اأهمية  تبيني  حيث  من  ا  جللدًّ
ثنا الأطفال  لدى  الأكادميي  وامل�شتوى  ال�شخ�شية 

ئيي اللغة. وميكن التعرف على مزيد من التفا�شيل 
�شت  عن النتائج التي تو�شل لها البحث العلمي وخُلِّ
 )2000( وكمنز   )2000( بيكر  كتاب  يف  اأدنلللاه 

و�شكوتناب كانغا�ش )2000(.

ثنائية اللغة لها اأثٌر اإيجابي على تطور 
االأطفال اللغوي والعلمي

تنمية  البتدائية  املرحلة  اأطفال  يوا�شل  عندما 
اأعمق  فهًما  �شيكت�شبون  اأكللرث،  اأو  بلغتني  قدراتهم 
اأكرث  باأ�شاليَب  ا�شتخدامها  و�شيتعلمون كيفية  للغة، 
فعالية، و�شيملكون عدة اأ�شاليب ملعاجلتها واإدراكها، 
باللغتني،  والكتابة  القراءة  يتقنون  عندما  خا�شًة 

لغتنا العربّية
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وي�شتطيعون اأن يقارنوا ويعرفوا كيف تختلف اللغتاِن 
لغة  كللّل  تت�شكل  وكيف  والبناء  الرتتيب  حيث  من 

منهما على ِحدة. 

خالل  اأُجللريللت  بحثية  درا�للشللة   ١50 مللن  اأكلللرُث 
املا�شية تدعم ما قاله  ال�شنوات اخلم�ش والثالثني 
جوتللللله: »ال�شخللللللل�ش الذي يعرف لغًة واحدة فقط 
اأن  اإلى  الأبحاث  وت�شري  ا«.  حقًّ اللغَة  هذه  يعرف  ل 
يف  مرونًة  اأكللرث  يكونون  قد  اللغة  ثنائيي  الأطللفللال 
طرق تفكريهم نتيجة معاجلة املعلومات من خالل 

لغتني متلفتني. 

م�شتوى تطور اللغة االأم لالأطفال موؤ�شر 
قوي على تطور لغتهم الثانية

املدر�شة  اإلى  ياأتون  الذين  الأطفال 
يطورون  الأم  لغتهم  يف  متنٍي  باأ�شا�ٍش 
بلغِة  والكتابة  ال��ق��راءة  على  قدراتهم 
املدر�شة. وعندما يتمكن الآباء والرعاة 
ق�شاء  من  الأجلللداد(  )مثل  الآخلللرون 
الق�ش�ش  وروايللة  اأطفالهم  مع  الوقت 
بطريقة  معهم  امل�شكالت  مناق�شة  اأو 
الأم،  لغتهم  ومفاهيم  مفردات  تطور 
لتعلم  جيًدا  م�شتعدين  الأطفال  ياأتي 
اأكادمييًّا،  بها  ويتفوقون  املدر�شة  لغة 

لأن معارف الأطفال ومهاراتهم تنتقل من اللغة الأم 
التي تعلموها يف املنزل اإلى لغة املدر�شة. 

املفاهيم  منو  جهة  من  مرتابطتان  اللغتني  اإن 
واملهارات اللغوية، اأي اأنه ميكن للمهارات واملعارف 
اللغُة  ز  ُتَعزَّ حينما  كليهما  الجتاهني  يف  تنتقل  اأن 

ثنائي  تعليمي  برنامج  )بتعميم  املدر�شة  يف  الأمُّ 
اللغة، مثاًل(، وت�شتطيع اأن تنقل املفاهيم واملهارات 
اللغوية التي يتعلمها الأطفال بلغة الأغلبية اإلى لغة 
املنزل. باخت�شار، ترعى اللغتان كلتاهما اإحداهما 
حرية  التعليمية  البيئة  تعطى  عندما  الأخللللرى، 

الو�شول اإلى كلتا اللغتني.

تعزيز اللغة االأم يف املدر�شة ال ي�شاعد على 
تطوير قدرات الطفل بلغته االأّم فقط، بل 
على تعزيز قدرات االأطفال بلغة الغالبية 

ا يف املدر�صة اأي�صً

النتائج  �شوء  يف  مفاجئة  لي�شت  النتيجة  هللذه 
متنح  اللغة  ثنائية  )اأ(  اأن:  تفيد  التي  ال�شابقة 
اللغتني  يف  القدرات  )ب(  لالأطفال،  لغوية  مزايا 
ويقدم  كللثللرًيا.  مرتابطة  اأو  متداخلة 
يف  اأف�شل  اأداًء  اللغة  ثنائيو  الأطللفللال 
�ش اللغة الأم بفعالية  املدر�شة التي تدرِّ
باللغة  والللكللتللابللة  الللقللراءة  )مللهللارات 
النقي�ش من  الأقللل(. وعلى  الأم، على 
اللغة  اإ�للشللعللاف  نللحللاول  عندما  ذللللك، 
الأم ون�شعى اإلى �شمورها، فاإننا نهدم 
للتعلم  واملفاهيمي  ال�شخ�شي  الأ�شا�ش 

عند الأطفال. 

اإن ق�صاء وقٍت تعليمي بلغة الأقلية ل ي�صر 
بالتطور االأكادميي عند االأطفال الذين 

يتحدثون بلغة الغالبية يف املدر�شة

برامج  يف  الأمللور  واأولياء  املعلمني  بع�ش  يرتاب 
التعليم ثنائي اللغة اأو برامج التدري�ش باللغة الأم، 

»ال�������ش���خ�������س ال�����ذي 
ي���ع���رف ل���غ���ًة واح����دة 
هذه  يعرف  ل  فقط 

ا« اللغَة حقًّ

ثنائية اللغة عند األطفال
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لأنهم يقلقون من اأن هذه الربامج �شتاأخذ وقًتا على 
ح�شاب لغة الغالبية. مثاًل، يف الربنامج ثنائي اللغة 
يتم ق�شاء 50٪ من الوقت يف التدري�ش بلغة الأطفال 
اأن تعلم  الغالبية، فمن املحتم  املنزلية، و50٪ بلغة 
اأقوى  اإحدى  �شيتاأثر. وكانت  الأغلبية  لُلغة  الأطفال 
التي  الرتبوية  الأبحاث  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج 
اأن  الللعللامل،  حللول  البلدان  مللن  العديد  يف  اأجللريللت 
الربامج ثنائية اللغة التي يتم تنفيذها جيًدا ميكن 
بلغة  العلمية  واملللعللارف  اللغوية  املللهللارات  تعزز  اأن 
الأقلية، دون اأي اآثار �شلبية على تطور لغة الغالبية 

عند الأطفال.

 يبني برنامج )فوير( يف بلجيكيا فوائد التعليم 
الربنامج  اللغة، حيث يطور  والثالثي  اللغة  الثنائي 
قللللدرات الأطلللفلللال اللللللغللويللة )الللتللحللدث والللكللتللابللة 
والهولندية،  االأم،  )لغتهم  لغات  بثاِث  والقراءة( 

كِمنز،  جيم  )ان��ظ��ر:  والفرن�شية(. 
2000م، �ش2١9-2١8(.

يحدث  كلليللف  نللفللهللم  اأن  ميكننا 
هذا من نتائج البحث امللخ�شة فيما 
بلغة  الأطللفللال  يتعلم  فعندما  تقدم، 
ل  فاإنهم  الأم،  لغتهم  مثل  الأقلية، 
ال�شيق،  باملعنى  فقط  اللغة  يتعلمون 
بللل يللتللعلللللمللون املللفللاهلليللم وامللللهلللارات 
على  قدرتهم  ت�شاوي  التي  الفكرية 

ممار�شة لغة الأغلبية. 

الللتللالملليللذ الللذيللن يللعللرفللون كيف 
يخربون عن الوقت )اأي: يقولون كم 

»اإخبار  مفهوم  يدركون  الأم  بلغتهم  ال�شاعة(  هي 
)لغة  ثانية  بلغة  الوقت  معرفة  اأجللل  من  الللوقللت«، 
تعلم  اإعلللادة  اإلللى  يحتاجون  فللال  مللثللاًل(،  الأغلبية 
اإلى  بب�شاطة  يحتاجون  بل  الوقت؛  اإخبار  مفهوم 
اكت�شاب عالمات جديدة اأو »هياكل �شطحية« ملهارة 
وثمة  بالفعل، ويف مراحل متقدمة.  تعلموها  فكرية 
اللغات،  عرب  واللغوية  الأكادميية  للمهارات  انتقاٌل 
والتفا�شيل  الرئي�شة  الفكرة  بني  الطفل  مييز  كاأْن 
الداعمة ملقطٍع اأو ق�شة مكتوبة، اأو اأن يحدد ال�شبب 
والنتيجة، اأو اأن مييز احلقيقة عن الراأي، اأو كيفية 
ر�شم اخلرائط اأو معرفة ت�شل�شل الأحداث يف ق�شٍة 

اأو حدٍث تاريخي. 

اللغة االأم عند االأطفال ه�شة ومن ال�شهل 
فقدانها يف ال�شنوات االأولى من املدر�شة

يتعجب كثري من النا�ش من مدى �شرعة اكت�شاب 
الأطفال ثنائيي اللغة مهارات املحادثة 
املدر�شة  �شنوات  يف  الأغلبية  بلغة 
الأمللر  اأن  مللن  الللرغللم  الأوللللى )على 
لّلحاق  لديهم  اأطلللول  وقللًتللا  ي�شتغرق 
املللهللارات  يف  الأ�شليني  باملتحدثني 
الأكللادميلليللة(. ومللع ذلللك، ل  اللغوية 
يعي املربون غالًبا مدى ال�شرعة التي 
قدرتهم  الأطفال  بها  يفقد  اأن  ميكن 
حتى  الأم،  لغتهم  ا�للشللتللخللدام  علللللى 
ويختلف  اأ�شرهم!  ومللع  منازلهم  يف 
مدى فقدان اللغة و�شرعته باختاِف 
لغوية  مموعة  من  العائالت  تركز 

اللغة  ثنائية  ال��ربام��ج 
التي يتم تنفيذها جيًدا 
املهارات  تعزز  اأن  ميكن 
ال����ل����غ����وي����ة وامل������ع������ارف 
الأق��ل��ي��ة،  بلغة  العلمية 
دون اأي اآثار �شلبية على 
تطور لغة الغالبية عند 

الأطفال

لغتنا العربّية
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�شمور  احتمالية  وتقل  واحلللي.  املدر�شة  يف  معينة 
اللغة الأم عند الأطفال عندما ُت�شتخدم على نطاٍق 
وا�شٍع يف املجتمع خارج املدر�شة، واإذا مل تكن هذه 
املجتمعات مركزة اأو »معزولة« يف اأحياٍء معينة، فقد 
يفقد الأطفال قدرتهم على التوا�شل بلغتهم الأم يف 
املدر�شة.  بدء  من  �شنواٍت  ثالث  اأو  �شنتني  غ�شون 
لكنهم  ال�شتيعاب  مبللهللارات  يحتفظون  قللد  نعم، 
�شي�شتخدمون لغة الأغلبية يف التحدث مع اأقرانهم 
الوقت  مرور  ومع  لوالديهم،  وال�شتجابة  واإخوتهم 
و�شتتحول  مراهقني،  وي�شبحون  الأطفال  �شيكرب 
فجوٍة  اإلللى  واآبللائللهللم  الأبللنللاء  بللني  اللغوية  الفجوة 
عاطفية، وكثرًيا ما �شينفر التالميذ من ثقافة كلتا 
البيئتني )املنزل واملدر�شة(، مع نتائج ميكنك التنبوؤ 

بها.

اأن  الآبللاء  الأم، يجب على  اللغة  فقدان  ولتقليل 
املنزلية،  لّلغة  حازمة  �شيا�شة  ي�شعوا 
من  تزيد  كللثللريًة  ا  فر�شً يللوفللروا  واأن 
الوظائف التي ي�شتخدم فيها اأطفالهم 
واأن  وكتابلللللللللة(،  )قراءًة  الأم  لغتهم 
ميكن  التي  الظروف  يخلقلللللللللللللللللللللللوا 
الأم،  لغتهم  ممار�شة  فيها  لأطفالهم 
مثل الرعاية املجتمعية النهارية باللغة 
وزيلللارة  اللللللعللب،  ومللمللوعللات  الأم، 
وميكن  ا.  جللرًّ وهلّم  الللراأ�للش،  م�شقط 
ا م�شاعدة الأطفال يف  للمدر�شني اأي�شً
الحتفاظ بلغاتهم الأم وتطويرها من 
قوية  اإيجابية  ر�شائل  اإي�شال  خللالل 

ثنائية  واإن  اإ�شافية.  لغات  اإليهم حول قيمة معرفة 
ا، وميكنهم البدء  اللغة اإجناٌز لغوي وفكري مهم حقًّ
تنمية  على  تركز  �شفية  املثال مب�شاريع  �شبيل  على 
وعي الأطفال باللغة، كالحتفاء بتعدد لغات الطالب 
يف الف�شل مثاًل، وبت�شارك اللغات يف ال�شف، كاأْن 
يوم،  كلَّ  املنزل  لغة  من  جديدة  كلمًة  طفٌل  يجلَب 
ويتعّلَمها اجلميع مبا يف ذلك املعلم ويتناق�شوا فيها. 

رف�ُس لغة الطفل يف املدر�شة هو رف�ُس 
الطفل

ال�شريحة  اأو  ال�شمنية  الر�شالة  تكون  عندما 
لغتك  »اتلللرك  هللي  املللدر�للشللة  لللالأطللفللال يف  املوجهة 
ا  وثقافتك عند باب املدر�شة« �شيرتك الأطفال اأي�شً
جزًءا اأ�شا�شيًّا من �شخ�شياتهم وهوياتهم عند الباب 
بهذا  ي�شعرون  وعندما  واملللدر�للشللة.  املللنللزل  بللني  مللا 
يف  وثقٍة  بن�شاٍط  م�شاركتهم  احتمال  يقل  الرف�ش، 
املعلمون ب�شكل  اأن يقبل  الدرا�شي. ل يكفي  الف�شل 
�شلبي التنوع اللغوي والثقايف لالأطفال 
يف املدر�شة، بل يجب اأن يكونوا فاعلني 
لتاأكيد  املللبللادرة  زملللام  يللاأخللذوا  واأن 
الهوية اللغوية لالأطفال من خالل و�شع 
مل�شقات بلغات املجتمع املختلفة حول 
الأطفال  ت�شجيع  املدر�شة، ومن خالل 
على الكتابة بلغاتهم الأم، اإ�شافًة اإلى 
التي  الكتابات  ون�شر  الأغلبية،  لغة 
عموًما  يخلقوا  واأن  التالميذ،  يوؤلفها 
التجربة  قبول  فيه  يتم  تعليميًّا  مناًخا 

اللغوية والثقافية للطفل ودعمها.

ل��ت��ق��ل��ي��ل ف���ق���دان ال��ل��غ��ة 
الأم، يجب على الآباء اأن 
حازمة  �شيا�شة  ي�شعوا 
واأن  امل���ن���زل���ي���ة،  ل���ّل���غ���ة 
��ا ك��ث��ريًة  ي���وف���روا ف��ر���شً
ت����زي����د م����ن ال���وظ���ائ���ف 
ال���ت���ي ي�����ش��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا 

اأطفالهم لغتهم الأم

ثنائية اللغة عند األطفال
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ت�شكيل هوية فعالة للم�شتقبل

�شيا�شاٍت  املدر�شة  داخل  املعلمون  يطور  عندما 
بطريقة  وتعليماتهم  مناهجهم  وينظمون  لغوية 
لالأطفال  والثقايف  اللغوي  املللال  راأ�للَش  بقوة  تدعم 
فاإن  جميِعها،  املدر�شية  االأن�شطة  يف  واملجتمعات 
اإزاء  اجلهل  اأو  ال�شلبية  املواقف  �شرتف�ش  املدر�شة 
التنوع املوجود يف املجتمع الأو�شع. وعندما تتحدى 
مثاًل  تعطي  فاإنها  الق�شرية  القوة  املدر�شة عالقات 
وعن  هويتهم  عن  اللغة  ثنائيي  لالأطفال  يحتذى 
كيف ميكن اأن يكونوا �شمن هذا املجتمع. فلالأطفال 
متمعاتهم  يف  هائلة  م�شاهمة  اللغات  متعددي 

قمنا،  اإذا  اإل  ذلك  يكون  ول  الللدويل،  املجتمع  ويف 
جلميع  �شحيح  اأنللله  نعتقد  مللا  بتطبيق  كللمللربللني، 
الأطفال: خربُة الأطفال الثقافية واللغوية يف املنزل 
هي اأ�شا�ش تعلمهم يف امل�شتقبل، ويجب اأن نبني على 
هذا الأ�شا�ش بدًل من تقوي�شه. ولكل طفل احلقُّ يف 

التعرف على مواهبه وتعزيزها داخل املدر�شة.

الثقايف  امللللال  راأ�لللش  يلللزداد  �للشللوف  باخت�شار، 
نتوقف  عندما  كثرًيا  ملجتمعاتنا  والفكري  واللغوي 
عن روؤية الأطفال املتنوعني ثقافيًّا ولغويًّا على اأنهم 
على  اأعيننا  نفتح  وعندما  حلها‹‹،  يجب  »م�شكلة 
املوارد اللغوية والثقافية والفكرية التي يجلبونها من 

منازلهم ملدار�شنا ومتمعاتنا.

املراجع:
1- Baker, C. )2000(. A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. 2nd Edition. 

Clevedon, England: Multilingual Matters.
2- Cummins, J. )2000(. Language, power, and pedagogy. Bilingual children in the 

crossfire. Clevedon, England: Multilingual Matters.
3- Skutnabb-Kangas, T. )2000(. Linguistic genocide in education-or worldwide diversity 

and human rights? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
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اللغة العربّية
لغة علمّية

نصوص ُمختارة من ُتراثنا العلمّي القديم والحديث: 
الحسن بن الهيثم

)354–430هـ/965–1040م(:
عاِلٌم لكّل العصور
عن كتاب المناظر

  ُهمام َغصيب

مالحظاٌت على »تعريب« الُمصطلحات العلمّية
  َيْعُرب الدُّوري
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ن�صو�ص ُمتارة من ُتراثنا العلمّي القدمي واحلديث

احل�شن بن الهيثم
)354–430ه�/965–1040م(:

ٌ لكّل الع�صور )1(  عالمِ

عن "كتاب املناظر" )2(

ُهمام َغصيب*

عموًما.  معروفة  الهيثم،  ابن  العظيم،  عامِلنا  حياة  يف  واحلقائق  الوقائع 
]امل�شدران الرئي�شّيان هما: تاريخ احلكماء لبن القفطي )ت٦48ه/١٢48م( 
وعيون الأنباء يف طبقات الأطّباء لبن اأبي اأ�شْيبعة )ت٦٦8ه/١٢7٠م(.فهو 
بنْي  تنّقل  الب�شرة.  مواليد  من  الهيثم؛  بن  احل�شن  بن  احل�شن  علي،  اأبو 
وهو  والقاهرة.  ودم�شق،  بغداد،  فيها  مبا  الكربى؛  الإ�شامّية  احلوا�شر 
ريا�شّياتيًّا  كان  كما  الإ�شامّية؛  العربّية  ح�شارتنا  يف  الأعظم  الفيزيائّي 
الغزير �شوى خم�شني  ِنتاجه  اأيدينا من  اإلى  وفلكيًّا كبرًيا. لكْن، مل ي�شل 
�شْبع  املناظر، وهو كتاٌب �شخم يقع يف  اأهّمها كتاب  اأكرث بقليل؛  اأو  عمًا، 
»مقالت« )واملقالة يف ُتراثنا قد َتعني ُجزًءا كامًا، كما هو احلاُل هنا؛ اأو 
ا: ت�شويبات على املج�شطي،  ب�شَع �شَفحات يف مْو�شوٍع ُمعنّي(. ومنها اأي�شً

وحتليل امل�شائل الهند�شّية، واأعمدة املُثّلثات، واجلامع يف اأ�شول احل�شاب. 

)1(  إهداء إلى ذكرى فقيدنا الدكتور عبد القادر عابد، رحمه اهلل.
)2( الحسن بن الهيثم، كتاب المناظر )المقاالت 1-2-3: في اإلبصار على االستقامة(؛ حّققها وراجعها على الترجمة الالتينّية: عبد الحميد 

َصْبره، الكويت: المجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، 1983م.
*  أستاذ الفيزياء النظرّية؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

نصوص ُمختارة من ُتراثنا العلمّي القديم والحديث
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وفيما ياأتي بع�ٌش من اأهّم اإجنازاته:
 ١- ح�َشَم ق�شّية »كيفّية الروؤية«: باأّن ال�شْوَء ينطلق 
رات( �شْوَب العْيننْي؛ ولي�ش  من الأ�شياء )املُب�شَ

العك�ش )ح�شب »النظرّية القدمية«(.
بالتف�شيل؛  ووظائفها،  الللعللنْي،  اأجلللزاء  �للشللَرَح   -2

وو�شَع اأ�شماءها املعروفة. 
»النللعللطللاف«،  )اأو  النللكلل�للشللار  قللانللويَن  للع  و�للشَ  -٣
على  ُمتعّددة  جتللارَب  اأجللرى  اأْن  بعد  بتعبريه(، 
انظر  }لكن،  �شّتى  ملللوادَّ  خللالَل  ال�شْوء  مللرور 

»التعليق« اأدنلاه{. 
األوان  اإلى  ال�شْوء  ت�شّتت  اأّول جتربة عن  اأجرى   -٤

الطْيف الأ�شا�شّية. 
التي  الأ�شياء  خيالت  ُمذهلة  با�شتفا�شٍة  در�ش   -5

تكّونها اأنواٌع خمتِلفة من املرايا.
6- كذلك، در�ش العد�شات، واكت�شف قدرة العد�شة 
املُحّدبة على تكبري الأ�شياء؛ الأمر الذي اأّدى يف 

حقبٍة لحقة اإلى �شناعة النّظارة الطّبّية. 
اأّول  7- كما كانت »غرفته املُظلمة« )اأو »الُقمرة«( 
ا  حقًّ فهو  ذلك.  على  وق�ْش  التاريخ.  يف  »كامرا« 

اأتى مبا مل ياأِت به االأوائل!
ما  اأق��راأ  اأْن  عقود  ب�شعة  اأم��ِد  على  حاولُت  لقد 
الطويلة  ووراءها يف حياته  ال�شطور وما حتتها  بنْي 

لت اإلى ما ياأتي:  العري�شة العميقة. فتو�شّ
١- لعّله كان ُمبدَع اأّول منظومٍة )اأو »تْوليفة جامعة« 
Synthesis( “ُمعا�شرة” يف تاريخ العلم؛ وتبعه 
بعد ذلك بقرون نيوتن، فماك�شويل، فاآين�شتاْين.

2- اأ�شف اإلى ذلك مْيله الوا�شح نحو تْوحيد املبادئ 
واملفاهيم يف ماالت الفيزياء املُختِلفة. 

٣- ثّم اإّنه كان رائًدا من رّواد النرث العلمّي العربّي؛ 

ا  اأي�شً واإمّنا  املُ�شطلحات،  حيث  من  فقط  لي�ش 
ال�شْبك.  الأهّم– يف  هو  –وهذا 

ُيجارى؛  ل  كللان  وتالمذته  اأقللرانلله  يف  وتللاأثللريه   -٤
الأقللطللاب،  مللن  الللرَتللل  ذاك  ذلللك  يف  وح�شبنا 
كن�شري الدين الطو�شّي وقطب الدين ال�شريازّي 
وكمال الدين الفار�شّي، و�شوًل اإلى ابن ال�شاطر؛ 
ليوناردو  مثل  الأجللانللب،  الأ�شاطني  من  دْعللَك 

دافن�شي ونيوتن نف�شه. 
5- كذلك، ل نن�شى ريادته يف املنهجّيات )ول اأقول 

املنهجّية( العلمّية. 
6- واأخرًيا، ولي�ش اآخًرا، �شعيه الدوؤوب اإلى “اإيثار 
اأّنه كان  اأي  العلم” بهذا الرتتيب؛  احلّق وطلب 
على  العلم،  قبل  والأخللالقللّيللات  الأخلللالق  ي�شع 

اأهّمّية العلم.
 اأمْل يكْن، اإذن، عامِلًا لكّل الع�شور؟

الن�ّس: ]ُمقتطفات من  الف�شل الثاين
يف البحث عن خوا�ّس الب�شر

)�ش6٣-7١(
رات  }١{ جند الب�شَر لي�ش ُيدِرك �شيًئا من املُب�شَ
َر اإذا كان  اإّل اإذا كان بْينه وبْينها ُبعٌد ما. فاإّن املُب�شَ
ًقا ب�شطح الب�شر، فلي�ش ُيدركه الب�شر، واإْن  ُملت�شِ

رات التي ي�شّح اأْن ُيدرَكها الب�شر. كان من املُب�شَ
من  �للشلليللًئللا  ُيللللدرك  لي�ش  الللبلل�للشللَر  وجنلللد   }2{
ويكون  واحللد،  هللواٍء  يف  معه  تكون  التي  رات  املُب�شَ
اإدراكه لها ل بالنعكا�ش؛ اإّل اإذا كان ُمقاباًل للب�شر، 
وكان بنْي كّل نقطٍة من �شطحه الذي ُيدركه الب�شر 
وبنْي �شطح الب�شر خّط م�شتقيم ُمتوّهم اأو خطوط 
الب�شر  �شطح  بنْي  يتو�ّشط  ومل  ُمتوّهمة،  ُم�شتقيمة 

اللغة العربّية لغة علمّية
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اخلطوط  جميع  يقطع  كثيٌف  ج�شٌم  املُب�شِر  وب��نْي 
املُ�شتقيمة التي ُتتوّهم بنْي �شطح الب�شر وبنْي �شطح 

ر الذي ُيدركه الب�شر. املُب�شَ
...................

من  �شيًئا  ُيللللدرك  لي�ش  الب�شر  وجنلللد   }١١{
-واأريلللد  ُمللقللتللدًرا  حجمه  كللان  اإذا  اإّل  للرات  املُللبلل�للشَ
اأو  �شطًحا  اأو  كان  ر، ج�شًما  املُب�شَ م�شاحة  باحلجم 
رات ما كان يف غاية  ا– ولي�ش ُيدرك من املُب�شَ خطًّ
ال�شغر. وُيوجد من الأج�شام ال�شغار بال�شتدلل ما 
ال ُيدركه الب�شر بوجٍه من الوجوه. فاإّن اإن�شان عنْيِ 
ُيدركه  لي�ش  ال�شغر  يف  مللراه  جرى  وما  البعو�ش 
الب�شر بوجٍه من الوجوه؛ وهو مع ذلك ج�شٌم موجود. 
واأ�شغر املقادير التي مُيكن اأْن ُيدركها الب�شر تكون 
ا و�شعفه، فاإّن من الأج�شام  بح�شب قّوة الب�شر اأي�شً
ال�شغار ما ُيدركها بع�ش النا�ش ويح�ّش بها وَتخفى 
عن اأب�شاِر كثرٍي من النا�ش وال ُيدركونها بوجٍه من 
القّوة.  غاية  يف  لي�شت  اأب�شاُرهم  كانت  اإْن  الوجوه 
رات واأ�شغر ال�شغري من  واإذا اعُتربت جميع املُب�شَ
املُب�شرات، وجدت لي�شْت يف غاية ال�شغر، بل ُيوجد 
ر واإْن كان يف غاية ال�شغر؛ فقد مُيكن اأْن  كّل ُمب�شَ
ول  منه  اأ�شغُر  هو  ما  املوجودة  الأج�شام  يف  يكوَن 
لي�ش  الب�شر  اأّن  على  ذلك  فدّل  الب�شر.  به  يح�ّش 
رات اإّل اإذا كان حجمه مقتدًرا  ُيدرك �شيًئا من املُب�شَ
ٍر ُمقتدر احلجم، كاللْون وال�شكل وما  اأو كان يف ُمب�شَ
اأ�شبه ذلك. فاإّن اأ�شغَر املقادير التي ُيدركها الب�شر 

يكون بح�شب قّوة ذلك الب�شر.
ُيدرك  لي�ش  الب�شر  جند  فاإّنا  ا،  واأي�شً  }١2{   
كان  اأو  كثيًفا،  كللان  اإذا  اإّل  رات  املُب�شَ من  �شيًئا 

غاية  يف  كان  اإذا  اجل�شَم  فللاإّن  الكثافة.  بع�ُش  فيه 
ال�شفيف -كالهواء اللطيف– فلي�ش ُيدركه الب�شر، 
باجل�شم  الب�شر  يح�ّش  فلي�ش  وراءه.  ما  وُيلللدرك 
بْينه  املُتو�ّشط  الهواء  اأغلَظ من  كان  اإذا  اإاّل  املُ�ِشّف 
وبنْي الب�شر. وكّل ج�شٍم كثيف، فله لْون اأو ما يجري 
االأج�شاِم  و�شور  الكواكب  كاأ�شواِء  اللْون،  مرى 
النرّية. وكذلك، كّل ج�شٍم ُم�ِشّف فيه بع�ش الكثافة، 

فلي�ش يخلو من اللْون.
...................

ُيللدرك  لي�ش  الب�شر  اأّن  تللبللنّي  قللد  واإذ   }26{
اإّما  ما:  �شْوٌء  فيه  كان  اإذا  اإّل  رات  املُب�شَ �شيًئا من 
الأج�شام  واإّما من غرْيه، وكان كثرٌي من  من ذاته، 
رة قد يظهر �شْووؤها على الأج�شام املُقابلة لها  املُب�شَ
ويظهر �شْووؤها على الب�شر عند اإدراك الب�شر لها، 
فقد وجب اأْن نبحَث عن خوا�ّش الأ�شواء وعن كْيفّية 
بنْي  يعِر�ش  عّما  ا  اأي�شً ونبحَث  االأ���ش��واء،  اإ���ش��راق 
الب�شر وال�شْوء؛ ثّم جنمع بنْي ذلك وبنْي ما يخ�ّش 
ل اإلى النتيجة.  الب�شر، ونتلّطف يف القيا�ش، ونتو�شّ

تعليق

يبحث ابن الهيثم هنا يف خوا�ّش الب�شر، »التي 
}2١{(؛  )الفقرة  الإب�شار«  يتّم  وباجتماعها  بها 
على افرتا�ش اأّن الب�شر �شليٌم »من الآفات«. فيبداأ 
اأْن ل تكوَن  والعْيننْي:  ر  املُب�شَ بامل�شافة بنْي اجل�شم 
 )}2٣{ الفقرة  و)يف  }١{(؛  )الِفْقرة  �شفًرا  هذه 
اأْن تقَع هذه  اآخَر:  ُبعًدا ُمعّيًنا. مبعًنى  اأْن ل تتجاوَز 
امل�شافة بنْي هاتنْي النهايتنْي. ثّم ينتقل اإلى »حجم« 
ر: حتى ُيرى، يجب اأْن ل يكوَن اأ�شغَر  اجل�شم املُب�شَ
من حجٍم ُمعنّي. وهذا يتفاوت من ُمراقٍب لآَخر، وفًقا 

نصوص ُمختارة من ُتراثنا العلمّي القديم والحديث الحسن بن الهيثم
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هنا  الكرمي  القارئ  ُيالحَظ  اأْن  اأرجو  ب�شره.  لقّوة 
باحلجم  »واأريللد   )}١١{ )الفقرة  املُده�ش  التعبري 
ا«:  خطًّ اأو  �شطًحا  اأو  كان  ج�شًما  ر،  املُب�شَ م�شاحة 
ر«، لأّن هذا ما يظهر للعْيننْي؛  يقول »م�شاحة املُب�شَ
عنايته  على  تللدّل  مللعللدودات  بكلمات  ذلللك  ويتبع 
اأم يف  الأبعاد،  اأكان ثالثّي  ر:  املُب�شَ ال�شيء  بُبعدّية 
ُبعدْين، اأم يف ُبعٍد واحد. ومبعث الده�شة والإعجاب 
ذاك الهتمام بتف�شيالٍت نظرّيٍة وجتريبّيٍة ُتف�شح 

عن ذهنّيته الفيزيائّية الريا�شّياتّية الرفيعة. 
»كثافته«:  تللاأتللي  للر،  املُللبلل�للشَ اللل�للشلليء  حجم  بعد 
الللهللواء  مللن  »اأغلللللظ  يللكللوَن  اأْن  يجب  ُيلللرى،  فحتى 
اأكرَث  يكوَن  ل  اأْن  اأي  الب�شر«؛  وبللنْي  بْينه  املُتو�ّشط 
احلالة.  هذه  يف  الهواء  وهو  الو�َشط،  من  �شفافّية 
اأجرى جتارَب �شْوئّيًة  الهيثم  ابن  اأّن  املعروف  ومن 
وه��ذه  ال��ه��واء.  غ��رْي  اأْو���ش��اط  با�شتخدام  ُم��ت��ع��ّددة 
}باملُ�شطلح  النك�شار  التعّمق يف ظاهرة  اإلى  قادته 
اإلى  ل  فتو�شّ مُب�شطلحه{.  النعطاف،  اأو  احلديث؛ 
هذا  ي�شتعمل  مل  اأّنلله  )مع  النك�شار  ُمعامل  مفهوم 
املُ�شطلح(، واإلى قانويَن النك�شار. وقد ثبت موؤّخًرا 
اأّن قانون النك�شار الأّول يعود –يف واقع الأمر– اإلى 
�شهل  بن  العاء  �شعد  اأبي  املُ�شلم  العامِل  ُمعا�شره، 
)9٤0-١000م(، الذي كان عمله معروًفا لدى ابن 
“قانون  ب  ا  عامليًّ اإليه  ُي�شار  القانون  وهللذا  الهيثم. 
الهولندّي  العامِل  اإلى  ن�شبة   ،”Snell’s law �شِنل 
 Willebrord Snellius �شِنليو�ش  وي��ل��ربورد 
اإلى رينيه  َين�شبونه  )١580-١626م(. والفرن�شّيون 
Rene’ Descartes  )١596-١650م(؛  ديكارت  
 - �شِنل  قانون  اأحياًنا  ُي�شّمى  ف��اإّن��ه  ال�شبب،  لهذا 

ديكارت. 

واإذا توّخْينا العدل والإن�شاف، فاإّنه قانون ابن 
ابن  وتبّناه  �شهل؛  ابن  اكت�شفه  الهيثم:  �شهل-ابن 
اجلامعة”  “تْوليفته  اأو  منظومته،  �شمن  الهيثم 
فعل  كما  والتجريب–  والتنظري  التمحي�ش  –بعد 
عه  ُعموًما مع الِعلم الذي �شبقه. بعبارٍة اأخرى، و�شَ
اأ�شحاُب  يفعل  هكذا  ال�شحيح.  العلمّي  �شياقه  يف 
التاريخ.  العلمّية الكربى؛ وهم ندرة يف  املنظوماِت 
اأدن���ى رْي���ب. وامل��ْو���ش��وع  وع��امِل��ن��ا واح���ٌد منهم دون 

ي�شتحّق وقفًة، بل وقفات، اأخرى.
الِفقرة  الهيثم )يف  ابن  ُيذّكرنا  اأخرى،  من ناحيٍة 
نقطٍة  من  ينتقل  ال�شْوَء  اأّن  دْوًملللا،  كعادته   ،)}2{
الِفقرة  يوؤّكد )يف  ُم�شتقيم. كما  يف خّط  اأخللرى   اإلى 
فيه  كان  »اإذا  اإّل  ُيرى  ل  ال�شيء  اأّن   )}26{ الأخللرية 
�شْوٌء ما«؛ لأّن ال�شْوَء ينطلق من ال�شيء �شْوَب العْيننْي، 
النتقال  اإلى  �شال�شة  بكّل  َيقوده  وهذا  العك�ش.  ولي�ش 
اإلى مْو�شوع الف�شل التايل )الثالث(: »يف البحث عن 

خوا�ّش الأ�شواء وعن كْيفّية اإ�شراق الأ�شواء«.
مالحظة اأخرية عن عذوبة نرثه العلمّي. �شحيح 
اأّن  اأعتقد  لكّنني  التعابري.  بع�ش  كثرًيا  ُيكّرر  اأّنلله 
هذا مق�شود؛ لأّنه كان ُمعّلًما حتى النخاع: َيتوّخى 
الو�شول اإلى تالمذته، والكّحالني )اأطّباء العيون(، 
وال�شّناع، وغرْيهم. فمن قال اإّن العلم يف ح�شارتنا 

كان »نخبويًّا«؟ َمْن قال ذلك؟!
٢٠١٥م  ع��ام  احتفلت  الُيون�شكو  اأّن  عجَب  فا 
ب��األ��ف��ّي��ة امل��ن��اظ��ر حت��ت املُ�����ش��ّم��ى »ال�����ش��ن��ة ال��دول��ّي��ة 
عمالقة  م��ن  فقط  لي�س  الهيثم  ف��اب��ن  لل�شوء«. 
ح�����ش��ارت��ن��ا ال���ع���رب���ّي���ة الإ����ش���ام���ّي���ة وجم���ّرات���ه���ا 
ال�شاطعة؛ اإنّا هو اأي�شًا مِلْكٌ لاإن�شانّية جمعاء.

اللغة العربّية لغة علمّية
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اأ�شاليب و�شع امل�شطلح العلمي

عربية  ُمقابالٍت  لو�شع  طرائَق  خم�ش  اإلللى  العربي  وطننا  يف  والتكنولوجيا  بالعلوم  امل�شتغلون  َيلجاأ 
للم�شطلحات العلمية الأجنبية. هذه الطرائق هي: 

١- الرتجمة: وتتمثل يف الرتجمة املبا�شرة للم�شطلحات الأجنبية، حيثما اأمكن ذلك. 
2- اال�شتقاق: وُيعد من اأهم الطرائق لتوليد االألفاظ؛ وذلك با�شتنباط لفٍظ من اآَخر. 

، وا�شتخدامه يف �شياٍق اآخر )مثاًل: �شّيارة(. ٣- املجاز: وهو ا�شتعارة لفٍظ من �شياٍق ُمعنيَّ
٤- النحت: وهو دمُج لفظنْي مًعا ال�شتنباط لفٍظ جديد )مثًا: برمائّي(. 

5- التعريب: اأْي اأخذ ُم�شطلٍح اأجنبي، وو�شعه بجْر�ٍش عربيٍّ َوفًقا لالأوزان العربية.

مالحظاٌت على »تعريب« 
املُ�صطلحات العلمّية

َيْعُرب الدُّوري*

*  أستاذ علم النانو والنانوتكنولوجي- الجامعة األميركية في العراق/ السليمانية.

الترجمة

االشتقاق

المجاز

النحت

التعريب

مالحظاٌت على »تعريب« الُمصطلحات العلمّية
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احلاجة اإلى امل�شطلحات العلمّية

وتعليمي  تربوي  نظاٌم  يلزمنا  التحديات،  هذه  وملواجهة  وكبرية.  معقدًة  حتدياٍت  العربية  االأم��ُة  تواِجه 
متطور. كما اأننا بحاجٍة اإلى تعليٍم جامعي يهدف اإلى تكوين اإن�شاٍن ملتزٍم اأخالقيًّا وعلميًّا، وُمنتٍم اإلى اأمته 
ولغته العربية؛ ليكون قادًرا على توظيف قدراته واإمكاناته العقلية ومهاراته العلمية لالإ�شهام يف نه�شة الأمة 
ورفعتها. فاجلامعة اليوم مْل َتُعْد مرَد حمطة تعليمية، بل اأ�شبحْت موؤ�ش�شًة لها اأبعادها الثقافية واالقت�شادية 
والجتماعية مبا تقّدمه من اأفكاٍر وتدريب ومهارات؛ الأمر الذي ينعك�ش اإيجاًبا على املجتمع من حيُث تقدُمه 

وتطوره وبناُء حا�شِره وم�شتقَبله بالعلم والبحث العلمي. 

وهنا تربز م�شكلة التوا�شل بني الباحثني والأ�شاتذة من جهة، والطلبة واأ�شحاب القرار من جهٍة اأخرى. 
فهل مُيكن اأْن يكوَن هذا التوا�شُل بلغٍة غرْي لغتنا العربّية؟! الإجابة عن هذا ال�شوؤال –يف راأينا– ل؛ ل مُيكن. 

ومع ذلك، علينا اأْن نواجَه يف هذا ال�شدد ُم�شكلة املُ�شطلح العلمي العربي؛ وهذا مو�شوع هذه املقالة.
م�شكات امل�شطلح العلمي العربي:

اأوًل: م�شكالت »الثنائيات« الآتية: 
١- ثنائية اللغة العربية- اللغة الأجنبية )الإجنليزية اأو الفرن�شية(.

2- ثنائية اللغة امَلحكية )اللهجة املحلية(- اللغة الف�شيحة )اأو ال�شليمة(.
٣- ثنائية اللغة الإجنليزية )امل�شرق العربي(- اللغة الفرن�شية )املغرب(.

ثانًيا: عدم توحيد امل�شطلحات العلمية العربية عموًما بني اأقطار الوطن العربي؛ بل يف معظم الأحيان 
حتى داخَل القطر العربي الواحد! فال توجد قواعُد علميٌة را�شخة لو�شع هذه امل�شطلحات. اأ�شف اإلى ذلك 
بني  امل�شتمر  التن�شيق  وعدم  املجال؛  هذا  يف  العاملني  العرب  الِعْلِمّينَي  من  كثري  لدى  ال�شائدة  االرجتالية 
املجامع اللغوية العربية و�شائر اجلهات املعنية. ولعّل امل�شكلة احلقيقية هنا تكمن بال�شبط يف عدم التن�شيق 
بني هذه اجلهات؛ ويف غياب “الرقابة” اللغوية على الإ�شدارات العلمية العربية، املرُتَجَمة واملوؤلَّفة، وغياب 

ا(. الت�شريعات القانونية ملكافحة االإ�شاءة لُلغتنا العربية )با�شتثناءات حمدودة جدًّ

ُتْو�شع  ثالًثا: وجود ُمقاِباٍت عربيٍة عدة للم�شطلح العلمي الواحد عموًما؛ الأن هذه املقابات كثرًيا ما 
بجهوٍد فردية. كما اأنه لي�ش هنالك ِمن تن�شيٍق فّعاٍل يف هذا ال�شاأن بني املُوؤ�ش�شات العربية؛ بل حتى على �شعيد 

القطر العربي الواحد! 

املجامع  يف  �ش  املُتخ�شّ العمل  وبطء  العلمي؛  امل�شطلح  لو�شع  اأحياًنا  املتخ�ش�شني  غري  ت�شّدي  رابًعا: 
العربية و�شائر اجلهات املعنية.

اللغة العربّية لغة علمّية
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م�شادر امل�شطلح العلمي العربي  

امل�شطلحات  لو�شع  غنيًّا  منبًعا  باعتبارها  والإلكرتونية،  الورقية  العربية،  والقوامي�ش  املعاجم  اأوًل: 
املو�شوعات  والإتقان يف  بالدقة  املعروفني  الُكّتاب  الر�شينة؛ وموؤلفات  العربية  العلمية  وتوليدها؛ واملجالت 

املختلفة. 

ثانًيا: الدرا�شات احلديثة والأبحاث املعا�شرة؛ واأع�شاء املجامع اللغوية والعلمية العربية.

ثالًثا: جتارب الأمم املختلفة يف مال امل�شطلحات العلمية؛ على اأ�شا�ش اأن هنالك قوا�شَم م�شرتكة بينها 
وبني التجارب العربية.

كيفية و�شع/ اختيار امل�شطلح العلمي العربي

حمدد،  �شيء  على  للداللة  اخت�شا�شاتهم،  اختاف  على  العلمي،  امل�شطلح  اأهمية  على  الِعْلِميُّون  اتَّفق 
وللتمييز بني املفاهيم. فامل�شطلح هو لغُة التفاهم بني املتخ�ش�شني و�شواهم، مَبن يف ذلك اأ�شحاب القرار 
والطلبة واجلمهور. وهو نافذٌة لاإطالة على خمتِلف العلوم واملعارف. فقد رافق امل�شطلُح العلمي خمتِلف 

التطورات العلمية واحل�شارية. وفيما ياأتي الأ�ش�ش املّتبعة لو�شع امل�شطلح اأو اختياره:  
١- وجود اهتمام خا�ش  مبدلول امل�شطلح العلمّي اأو التكنولوجي، ومدلوله ال�شطالحي. 

2- اإثبات اأ�شل املُ�شطلح )اأّي لغٍة اأجنبية؟(. 
٣- حماولُة اإيجاد ُمقابٍل عربي واحد للم�شطلح االأ�شلي الواحد يف احلقل الواحد قدر امل�شتطاع. 

٤- تف�شيل الكلمة مب�شتقاتها على نظريتها من دون م�شتقات.
5- اختيار اأقرب املفردات يف املعنى للم�شطلح الأجنبي. 

ثة. 6- تف�شيل املقابالت العريقة على املُحدَّ
7- اختيار املقابالت املعربة واملرتجمة التي اتَّفق على ا�شتعمالها املُتخ�ش�شون.

8- اإخ�شاع املقابل “املعّرب” للجر�ش العربي والأوزان العربية.
9- توحيد املقابل العربي للمفهوم العلمي الواحد يف التخ�ش�ش الواحد. 
١0- اجتناب تعدد املفاهيم للم�شطلح العلمي الواحد يف املجال الواحد. 

١١- اإحياء م�شطلحات علمية عربية من تراثنا القدمي واحلديث، حيثما اأمكن.
١2- اإعطاء الأولوية للمفردات العربية الف�شيحة.

١٣- عدم ا�شتعمال اللغة العامية )اإّل ما ميكن تف�شيحه(.
١٤- جتنب الألفاظ غري الدقيقة واملنّفرة وال�شاذة.

١5- اتباع الأ�شلوب الدويل، بقدر الإمكان، يف اختيار امل�شطلحات؛ وذلك عن طريق:

مالحظاٌت على »تعريب« الُمصطلحات العلمّية
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اأ- قيام املتخ�ش�شني واأعالم اللغة يف و�شع امل�شطلحات.
ب-  تعريف املفاهيم وحتديدها وجدولتها ح�شب كل تخ�ش�ش.

الع�شري  الت�شنيف  اإلى  ا�شتناًدا  فروعها،  ح�شب  والتكنولوجية  العلمية  امل�شطلحات  ت�شنيف  ت- 
الدويّل

١6-  مراعاة الو�شوح والدقة والتقان. 
١7- “تعريب” امل�شطلحات املتداولة عامليًّا؛ مبعنى و�شعها بجر�ٍش عربي، وفًقا لالأوزان العربية.

مقرحات ملعاجلة امل�شكات امل�شطلحية
١- عقد ور�ٍش علمية وندوات وموؤمترات للتعريب والرتجمة دوريًّا ورفدها بالبحوث والدرا�شات املخت�شة 

يف مال اللغة العربية وم�شطلحاتها اجلديدة بغية الو�شول اإلى حلول ناجحة. 
العلمية  امل�شطلحات  �شياغة  يف  حتديًدا  واملرتجمني  واملعجميني  اللغويني  من  املخت�شني  م�شاركة   -2

وو�شعها و�شبطها عموًما. 
٣- تدقيق امل�شطلحات العلمية واإمكانية توحيدها بال�شتعانة بالتكنولوجيات احلديثة. 

٤- توحيد اجلهود العربية للم�شطلحات العربية من خالل موؤمتر عربي عام لكي ُت�شبط امل�شطلحات 
العلمية العربية وتقنن وتثّبت، وت�شتكمل الدرا�شات والبحوث فيها بغية تن�شيق التعريب وتوحيد ال�شف 

والكلمة. 
5- ل بد من دوٍر فعال واأ�شا�شي ملجامع اللغة العربية يف الوطن العربي لو�شع ال�شيا�شات الثابتة والأ�ش�ش 
اأجيال  لبناء  ممار�شته  وتعميم  العلمي  امل�شطلح  ثقافة  ن�شر  اأجل  من  ال�شليمة  والقواعد  احلقيقية 

امل�شتقبل بلغة عربية �شليمة.
لا�شتزادة، ُين�شح الرجوُع اإلى املراجع الآتية:

)١( علم امل�شطلح: اأ�ش�شه النظرية وتطبيقاته العملية، علي القا�شمي، مكتبة لبنان نا�شرون، بريوت، لبنان، 
ط١، 2008.

)2(  روافد الرتجمة العلمية يف الوطن العربي، وايل دادة عبد احلكيم، التعريب، ع5٤، 20١8م.
)٣(  املُ�شكل غري املُ�شكل: ق�شية امل�شطلح العلمي، حمزة قبالن املزيني، عالمات، النادي الأدبي الثقايف 

ة، ج8، ١99٣م. بُجدَّ
)٤(  واقعية املبادئ الأ�شا�ش يف و�شع امل�شطلح وتوليده، درا�شات م�شطلحية، ع١، 200١م.

)5(  التعريب وامل�شطلح، حميي الدين �شابر، الل�شان العربي، ع28، ١987م.
)6(  املنهجية العامة لرتجمة امل�شطلحات وتوحيدها وتنميطها، حممد ر�شاد احلمزاوي، امليدان العربي، 

بريوت، ١986م.

اللغة العربّية لغة علمّية
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نَّاٍت  نْبىَتْنىَا بِهِ جىَ
ىَ
ًك فىَأ اًء ُمبىَارىَ اءِ مىَ مىَ نْلىَا ِمنىَ السَّ نىَزَّ ثم و�شَفه اهلل �شبحانه وتعالى بالربكة يف �شورة ق: ]وىَ

ٰلِكىَ  ذىَ كىَ يًْتاۚ  ةً مىَ بىَْلىَ بِهِ  ْحيىَيْنىَا 
ىَ
أ وىَ لِلْعِبىَادِۖ  نىَِضيٌد 10 رِزْقًا  لٌْع  ا طىَ ىَهىَ ل اٍت  بىَاِسقىَ انلَّْخلىَ  اْلىَِصيِد 9 وىَ بَّ  وىَحىَ

اْلُُروُج 11[. ول ريب اأّن و�شف املاء بالربكة متالئٌم كلَّ التالوؤم مع اآثاره العظيمة الوا�شحة يف تلك النعم 
هور  ا، ولذا و�شفه بالطَّ الواردة يف الآيات. وبنّي احلقُّ اأّن املاَء -الذي هو اأ�شل احلياة- هو اأ�شل الطهارة اأي�شً
هور( تذكرٌي ب�شمّو هذا املاء يف  ُهوًرا[. وهذا الو�شُف )الطَّ اًء طىَ اءِ مىَ مىَ نْلىَا ِمنىَ السَّ نزىَ

ىَ
أ يف �شورة الفرقان: ]وىَ

هور ل اإلى املاء  اأو�شافه واأنه و�شيلُة الُو�شوء والُغ�شل والطهارة والنظافة عموًما. فنحن بحاجٍة اإلى املاء الطَّ

املاء يف القراآن الكرمي
 والرتاث العربي

عبد الجليل الزق*

عنه  غنى  فا  فيه،  نعي�س  الذي  الكون  يف  واحليوية  احلياة  م�شدُر  املاُء 
ِمنىَ  لْنىَا  عىَ ]وىَجىَ الأنبياء:  �شورة  يف  تعالى  قال  نبات،  اأو  حيوان  اأو  لإن�شاٍن 
املاء  عن  الكرمي  القراآن  وحديُث   .] يُْؤِمُنونىَ فىَلىَ 

ىَ
أ  ۖ ٍّ حىَ ٍء  شىَ ُكَّ  آءِ  ٱلْمىَ

العقوَل  ياأ�شر  والقدا�شة؛ حديٌث  العظمَة  عليه  ي�شفي  ماتع  �شائق  حديٌث 
ب  وي�شتويل على القلوب: بداأ القراآُن الكرمُي حديَثه عن املاء بو�شفه بال�شَّ
بىَبْنىَا  نَّا صىَ

ىَ
اِمهِ 24 أ عىَ اُن إِلىَ طىَ نْسىَ ًدا يف �شورة عب�س: ]فىَلْيىَنُْظرِ اْلِ و�شًفا موؤكَّ

اإلى كرثته وتاأكيِد املنة به باإزاء  اإ�شارٌة  بًّا 25[، ويف هذا الو�شف  اءىَ صىَ الْمىَ
اأهم ما يحيا به الإن�شاُن -وهو طعاُمه- ليتذكَر هذه النعمَة كلما َو�َشع يف 
�شورة  يف  تعالى  قوله  يف  بالفرات  و�شُفه  كان  ثم  الطعام.  ذلك  بع�َس  ِفيِه 
النعمة  هذه  يف  اهلل  ف�شِل  لبيان  اتًا[  فُرىَ آًء  مَّ ُٰكم  يْنىَ ْسقىَ

ىَ
أ ]وىَ املر�شات: 

باأن املاء م�شت�شاٌغ عذٌب �شائٌغ �شراُبه �شالٌح حلياة الإن�شان واحليوان والنبات 
فلي�س فا�شًدا اأو اأَُجاًجا وكان ميكن اأن يكون كذلك.

*  مدير التربية والتعليم- عمان الثانية، سابًقا.

الماء في القرآن الكريم والتراث العربي
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الطاهر فح�شب، وقد ورد ذلك يف قول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم عن ماء البحر يف »�ُشنَن ابن ماجه«: »هو 
ر لغريه كما يف »امل�شباح املنري«. هوُر ماوؤُه احِللُّ ميتُته«، اأي الطاهر يف نف�شه املطهِّ الطَّ

وهذا املاُء ال�شامُل للمنافع املادية والروحية ل يكون اإل برتتيٍب وح�شاٍب دقيٍق ومقدماٍت خلَقها اهلل �شبحانه 
نْلىَا ِمنىَ  نْزىَ

ىَ
أ َف املاُء بكونه َثّجاًجا يف �شورة النباأ: ]وىَ وق. وقد ُو�شِ وتعالى بقدرته، وهي الرياح وال�شحاب وال�شَّ

افًا 16[، فهذا متنا�شٌب مع املع�شرات  لْفىَ
ىَ
نَّاٍت أ نىَبىَاتًا 15 وىَجىَ بًّا وىَ َّاًجا 14 نِلُْخرِجىَ بِهِ حىَ اًء ثىَ اِت مىَ الُْمْعِصىَ

لة باملاء وقد قاربْت اأْن تنزَله، فال ريب اأنه يكون حينئٍذ كثرًيا �شديًدا. ُحب املحمَّ وهي ال�شُّ

ُكم ّمِن  ِلُِذيقىَ اٍت وىَ ىَ ن يُرِْسلىَ الّرِيىَاحىَ ُمبىَّشِ
ىَ
ُف احلقِّ املاَء بالرحمة يف �شورة الروم: ]وىَِمْن آيىَاتِهِ أ وو�شْ

ٰلِكىَ  اۚ إِنَّ ذىَ ْوتِهىَ رْضىَ بىَْعدىَ مىَ
ىَ
يْفىَ ُيِْي اْل ِ كىَ ٰ آثىَارِ رىَْحىَِت اللَّ رَّْحىَتِهِ{ وقوِله يف ال�شورة ذاتها: ]فىَانُظْر إِلىَ

ٍء قىَِديٌر[ -ُيذّكُر الإن�شاَن باأن هذا املاء رحمة، وهو لفٌظ عامٌّ ي�شمل كلَّ  ْ ِ شىَ
ٰ ُكّ ىَ ۖ وىَُهوىَ عىَ ٰ ْوتىَ ىَُمْحِي الْمىَ ل

ا  لْقُِكْم وىَمىَ ِف خىَ ا يهّمهم من هذه الرحمة وهو اأنه رزق، يف �شورة اجلاثية: ]وىَ خري. ثم َيذكر طرًفا خا�شًّ
اءِ ِمن ّرِْزٍق  مىَ ُ ِمنىَ السَّ لىَ اللَّ نزىَ

ىَ
ا أ ارِ وىَمىَ انلَّهىَ ِف اللَّيِْل وىَ اْختِلىَ ْوٍم يُوقُِنونىَ 4 وىَ ابٍَّة آيىَاٌت ّلِقىَ ُبثُّ ِمن دىَ يىَ

ِف  5[، ويف �شورة الذاريات: ]وىَ ْعقِلُونىَ ْوٍم يىَ تىَْصِيِف الّرِيىَاِح آيىَاٌت ّلِقىَ ا وىَ ْوتِهىَ رْضىَ بىَْعدىَ مىَ
ىَ
ْحيىَا بِهِ اْل

ىَ
فىَأ

 .] ُدونىَ ا تُوعىَ اءِ رِزْقُُكْم وىَمىَ مىَ السَّ
ِف  يىَبُْسُطُه  فىَ ابًا  حىَ ُتثرُِي سىَ فىَ الّرِيىَاحىَ  يُرِْسُل  ِي  الَّ  ُ ]اللَّ ُذِكَر املاُء بلفظ »الَوْدق« يف �شورة الروم:  وقد 
اُء ِمْن ِعبىَادِهِ  ىَشىَ ن ي ابىَ بِهِ مىَ صىَ

ىَ
ِلِۖ فىَإِذىَا أ ُْرُج ِمْن ِخلىَ ىَى الْوىَْدقىَ يىَ ًفا فىَتىَ لُُه كِسىَ يىَْجعىَ اُء وىَ ىَشىَ يْفىَ ي اءِ كىَ مىَ السَّ

ٰ آثىَارِ  إِلىَ فىَانُظْر  ىَُمبْلِِسنيىَ 49  ل بْلِهِ  ّمِن قىَ لىَيِْهم  لىَ عىَ َّ ن ُينىَ
ىَ
أ بِْل  نُوا ِمن قىَ ونىَ 48 ِإَون كىَ ىَْستىَبِْشُ ي ُهْم  إِذىَا 

ٍء قىَِديٌر 50[، ويف  ْ ِ شىَ
ٰ ُكّ ىَ ۖ وىَُهوىَ عىَ ٰ ْوتىَ ىَُمْحِي الْمىَ ٰلِكىَ ل اۚ إِنَّ ذىَ ْوتِهىَ رْضىَ بىَْعدىَ مىَ

ىَ
يْفىَ ُيِْي اْل ِ كىَ رىَْحىَِت اللَّ

ًما  لُُه ُركىَ ْعىَ ّلُِف بىَيْنىَُه ُثمَّ يىَ ابًا ُثمَّ يُؤىَ حىَ ىَ يُزِْج سىَ نَّ اللَّ
ىَ
ىَْم تىَرىَ أ ل

ىَ
�شورة النور يقول اهلل �شبحانه وتعالى: ]أ

اُء  ىَشىَ ي ن  مىَ بِهِ  ُيِصيُب  فىَ ٍد  بىَرىَ ِمن  ا  فِيهىَ ِجبىَاٍل  ِمن  اءِ  مىَ السَّ ِمنىَ  ُِل  ّ ُينىَ وىَ ِلِ  ِمْن ِخلىَ ُْرُج  الْوىَْدقىَ يىَ ىَى  فىَتىَ
ارِ[. والودق -كما يذكر اللغويون يف معاجم  بْصىَ

ىَ
بِاْل ُب  يىَْذهىَ بىَْرقِهِ  نىَا  اُد سىَ يىَكىَ اُءۖ  ىَشىَ ي ن  ن مَّ يىَْصِفُُه عىَ وىَ

اللغة- هو املاء النازل من ال�شحاب، ومن �شواهده:

قوُل عامر بن حوين الطائي:    -
اإبللقللاَلللهللافلللال ُمللللْزَنللللَة َوَدَقللللللللْت َوْدَقللللهللللا اأَْبلللللَقلللللَل  اأر�لللللللشَ  ول 

وقوُل زيد اخليل:   -
ِمْنَها فخَرْجَن  بَغْمرٍة  َرْبَن  ال�َشحاِب�شَ خَلِل  ِمن  الوْدِق  ُخروَج 

ومن معاين كلمة »ودق« املوؤان�شة واالئتنا�ش، ِمن )ودقُت به: اأن�شت به(. وال �شك اأن املاء بهذه ال�شفة يوؤن�ش 
لىَيِْهم  لىَ عىَ َّ ن ُينىَ

ىَ
بِْل أ نُوا ِمن قىَ ب لنزوله ويزيل اإبال�شه كما ورد يف �شورة الروم: ]وإِن كىَ الإن�شاَن املرتقِّ

من الّتراث
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 .] ىَُمبْلِِسنيىَ بْلِهِ ل ّمِن قىَ
ويحدثنا القراآن الكرمي عن فوائَد عظيمٍة كثريٍة للماء يف حياة الإن�شان؛ َنعدُّ منها ول َنعّدها:

يْنىَاُكُموهُ[ )�شورة احِلْجر(.  ْسقىَ
ىَ
اًء فىَأ اءِ مىَ مىَ نْلىَا ِمنىَ السَّ نزىَ

ىَ
ال�شرب وال�شقيا: ]فىَأ  -

بِهِ  ُْخرِجىَ  نّلِ َّاًجا )14(  اًء ثىَ اِت مىَ الُْمْعِصىَ نْلىَا ِمنىَ  نزىَ
ىَ
أ اإخراج احلب والنبات واجلنائن من الأر�ش: ]وىَ  -

افًا )16([ )�شورة النباأ(. لْفىَ
ىَ
نَّاٍت أ نىَبىَاتًا )15( وىَجىَ بًّا وىَ حىَ

اۚ إِنَّ ِف  ْوتِهىَ رْضىَ بىَْعدىَ مىَ
ىَ
ْحيىَا بِهِ اْل

ىَ
اًء فىَأ اءِ مىَ مىَ لىَ ِمنىَ السَّ نزىَ

ىَ
ُ أ اللَّ اإحياء الأر�ش بعد جدبها وموتها: ]وىَ  -

[ )�شورة النحل(. ُعونىَ ىَْسمىَ ْوٍم ي يىًَة ّلِقىَ ٰلِكىَ لىَ ذىَ
ُكم بِهِ  ّهِرىَ ُطىَ اًء ّلِ اءِ مىَ مىَ لىَيُْكم ّمِنىَ السَّ ُِل عىَ ّ ُينىَ الطهارة واإزالة العوالق التي ت�شبب الأذى لالإن�شان: ]وىَ  -

[ )�شورة الأنفال(. امىَ قْدىَ
ىَ
ُيثىَّبِتىَ بِهِ اْل ٰ قُلُوبُِكْم وىَ ىَ ْبِطىَ عىَ لرِيىَ اِن وىَ يْطىَ نُكْم رِْجزىَ الشَّ ُيْذهِبىَ عىَ وىَ

ِنىَ  سَّ مىَ ّنِ 
ىَ
]أ ه:  ربَّ وال�شالم  ال�شالة  اأيوُب عليه  �شيُدنا  نادى  اأن  فبعد  الأمرا�ش،  املاء عالٌج رباين من   -

اٌب[  ىَ شىَ وىَ بىَارٌِد  ٌل  ُمْغتىَسىَ ا  ٰذىَ هىَ  ۖ بِرِْجلِكىَ اْرُكْض  [ الإلهي:  الأمرُ  اٍب[ جاءه  ذىَ وىَعىَ بُِنْصٍب  اُن  يْطىَ الشَّ
)�شورة �ش(.

واإذا كان عالُج �شيدنا اأيوب عليه ال�شالم باملاء معجزًة ورحمًة من اهلل جل وعال فهو كذلك اإ�شارٌة اإلى 
الأ�شرار املخزونة يف املاء، ويت�شح هذا الأمر جليًّا يف ماء زمزم الذي اأ�شاد 
الر�شوُل عليه ال�شالة وال�شالم بف�شله وبركته، فقد ثبت يف ال�شحيحني 
اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شرب من ماء زمزم وقال: »اإنها طعاُم طعٍم 
ابن عبا�ش ر�شي اهلل  الّدارقطني« عن  »�ُشنن  و�شفاُء �شقم«. وقد روي يف 
عنهما اأنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »َماُء َزْمَزَم ملا �شِرب 
ُ به،  ، واإن �شربَته ل�شَبِعَك اأ�شبعَك اهلَلّ له: اإْن �َشِرْبَته َت�شت�شفي به �شفاك اهلَلّ
«. وروى الطرباين يف »املعجم الكبري«  واإْن �شربَته لَيقطَع ظماأك َقَطعه اهلَلّ
عن ابن عبا�ش ر�شي اهلل عنهما اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »خرُي 
ماٍء على وجه الأر�ش زمزم: منه طعاُم الطعم و�شفاء ال�شقم«. وذكر ابُن 
القيم رحمه اهلل اأنه �شاهد َمن كان يتداوى مباِء زمزم وَمن كان يتغذى به 
ويعي�ش عليه فرتًة طويلة دون اأن َي�شعف اأو تذهب قوته. وذكرت امل�شادُر 
اأن اأبا ذر الغفاري ر�شي اهلل عنه عا�ش على ماء زمزم ثالثني يوًما وليلًة 

ومل يهزل.

وملّ�������ا ك������ان امل���������اُء ق������واَم 
ال�شريعُة  َجَعلت  احلياة 
الإ�شامية حقَّ النتفاع 
للجميع  م��ك��ف��وًل  ب��امل��اء 
ب��ا اح��ت��ك��ار ول اإف�����ش��اد 
ول ت��ع��ط��ي��ل، ف��ه��و ح��قٌّ 
�شائع بني جميع الب�شر

الماء في القرآن الكريم والتراث العربي
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وملّا كان املاُء قواَم احلياة َجَعلت ال�شريعُة الإ�شالمية حقَّ النتفاع باملاء 
�شائع بني جميع  تعطيل، فهو حقٌّ  اإف�شاد ول  ول  احتكار  للجميع بال  مكفوًل 
الب�شر، حيث جند يف ال�شنة النبوية اأدلًة على منع احتكار املاء باعتباره �شلعًة 
حياتية ل ميكن ال�شتغناء عنها؛ جاء يف “�شنن اأبي داود” اأنه �شلى اهلل عليه 

و�شلم قال: “النا�ُش �شركاُء يف ثالث: يف الكالأ واملاء والنار”.

اأن العرب منذ  واإذا بحثنا عن املاء يف الرتاث العربي والإ�شالمي جند 
املاء يف احلياة وعرّبوا عن ذلك، فكان يف  اأهمية  اأدركللوا  القدمي  تاريخهم 
َب العرُب بل)بني ماء ال�شماء(  تراثهم الأدبي ال�شيُء الكثري عن املاء، وقد ُلقِّ
لكرثة ت�شوقهم للغيث وتتبع اأخباره وترقب قدومه، وقد جاء يف “النهاية يف 
غريب احلديث والأثر” لبن الأثري اأّن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 

ال�شماء”. ماء  بني  يا  هاجُر  ُكم  “اأمُّ
َجَعل  املللاء،  فيها  يعز  الأطللراف  مرتامية  �شحراء  اأهللَل  العرب  كان  وملا 
جفاُف املاِء للماِء مكانًة يف نفو�شهم بلغْت حدَّ التقدي�ش والتبجيل، وبرز ذلك 
يف مظاهَر كثرية من حياة اأوائلهم فاتخذوا لورد املاء اأ�شوًل وقواننَي واأعرافًا 
واأدركلله مي�شك  اآخر  اإن�شان  ثاأٌر عند  له  كان  فَمن  ا احرتام،  اأميَّ يحرتمونها 
ا على الغدير يرتوي؛ اأمهله حتى ُيتمَّ �شربه! وكانوا ي�شقون  قربة املاء اأو مكبًّ

الذبيحة املاء حتى ترتوي ثم تذبح. 

ولول احرتام ورد املاء ما اأمهل �شاعُرهم قطيَع حمار الوح�ش حتى ترتوي 
ثم ترجع عن الغدير، وبعدها اأطلق �شهمه رغم حاجته املا�شة اإلى واحدة منها فلي�ش لديه قرى ل�شيفه، حيث 

يقول يف الق�شيدة امل�شهورة بل)ق�شيدة الكرم العربي(: 
اأَْظ��م��اعطا�ًشا ُتريُد املاَء فان�شاَب نحَوها َدِم��ه��ا  اإل���ى  ِمنها  اأّن���ه  على 

��َه��ا ْت ِع��َط��ا���شُ �َشْهمااأَْم��َه��َل��َه��ا َح��ت��ى َت������َرَوّ ِك��ن��اَن��ِت��ه  ِم��ن  فيها  ��َل  َف��اأَْر���شَ

وملكانة املاء يف نفو�ش العرب نرى �شعراءهم ي�شهبون يف ذكر املاء ويقرنونه برْجع اأحاديث حمبوباتهم، 
فهذا اأبو ذوؤيب الهذيل ي�شبه حديث حمبوبته بع�شل النحل املمزوج باألبان اأبكار االإبل حديثة النتاج، وامل�شوب 
مباٍء �شاٍف، مثل ماء املفا�شل )وهو ماٌء بني جبلني(، واإمنا ُخ�شَّ بالذكر ل�شفائه ب�شبب انحداره عن اجلبال 

دون اأن مير بطنٍي اأو تراب، يقول: 
َت��ْب��ُذِل��ي��َن��ُه َل���ْو  ِم��ْن��ِك  َح��ِدي��ًث��ا  َمَطاِفِلواإَنّ  ُعوٍذ  اأَْلَباِن  يف  ْحِل  الَنّ َجنى 

ومل����ا ك����ان ال���ع���رب اأه����َل 
������ش�����ح�����راء م����رام����ي����ة 
الأط�����������راف ي���ع���ز ف��ي��ه��ا 
امل���اء، َج��َع��ل ج��ف��اُف امل��اِء 
للماِء مكانًة يف نفو�شهم 
ب��ل��غ��ْت ح����دَّ ال��ت��ق��دي�����س 
والتبجيل، وبرز ذلك يف 
مظاهَر كثرية من حياة 
لورد  فاتخذوا  اأوائلهم 
امل����اء اأ�����ش����وًل وق���وان���نَي 
واأع����راف����اً ي��ح��رم��ون��ه��ا 

ا احرام اأميَّ

من الّتراث
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��ِلَم��ط��اِف��ي��ل اأب���ك���اٍر ح��دي��ٍث َن��َت��اُج��َه��ا ُت�����ش��اُب مب���اٍء ِم��ْث��ِل م���اِء امَل��ف��ا���شِ

وهذا �شاعٌر اآخر يرى اأن اأثر حديث حمبوبته يف نف�شه ك�شوِت غيٍث هاطل يف نف�ش راعي اإبل طال عهده 
به فيقول:

��َم��ُع��ه راعلللللي �للشللنللنَي تلللتلللاَبلللَعلللْت َجلللْدبلللاوَح���دي���ُث���ه���ا ك���ال���َغ���ْي���ِث َي�����شْ

ت���ه���ا ���َت���ِم���ًع���ا ِل���َدرَّ وَي�����ق�����وُل ِم������ْن َف��������َرٍح َه����َي����ا َرّب�����اف���اأ����ش���اخ ُم�������شْ

ة الكلبي البنته نائلة حني جهزها لزوجها ال�شحابيِّ  ومن و�شايا العرب ذات ال�شلة باملاء و�شيُة الُفَراِق�شَ
اجلليل عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه -وهي يف “عيون الأخبار” لبن قتيبة- فكان مما قاله لها: “يا بنية! 
يب منك، فا ُتْغَلبي على خ�شلتني: الكحل واملاء. تطّهري  اإنِك تقدمني على ن�شاء قري�ش وهنَّ اأقدُر على الطِّ
حتى يكون ريحِك ريَح �شّن”. ومن و�شية اأمامة بنت احلارث لبنتها ليلَة زفافها -وهي يف كتاب “الزاهر يف 
معاين كلمات النا�ش” لأبي بكر الأنباري-: “...وليكْن اأطيُب طيبك املاء”. ول غرابة يف ذلك، فالعرب تقول: 

املاء”. الطيب  “اأطيب 
وجاء يف “البداية والنهاية” لبن كثري اأّن ابن ال�شماك الواعظ الزاهد، دخل على هارون الر�شيد يوًما 
د، فقال البن ال�شماك: ِعظني. فقال: يا اأمرَي املوؤمنني! بكم ُكْنَت  ِتَي ِبُقّلٍة فيها ماٌء ُمرَبَّ فا�ْشَت�شقى الر�شيُد فاأُ
هنيًئا.  ا�ْشرْب  فقال:  ُمْلكي.  ف  بن�شْ فقال:  ُمِنْعَتها؟  لو  ْرَبة  ال�شَّ هذِه  ُم�ْشرتًيا 
فلما �َشِرب قال: اأراأيَت لو ُمِنْعَت ُخروَجها ِمن َبَدنك، بكم ُكْنَت ت�شرتي ذلك؟ 
فيه.  ُيتناف�ش  ل  اأْن  ليٌق  خَلَ ماٍء  �َشْرَبُة  قيمُته  ُملًكا  اإّن  فقال:  كله.  قال: مبلكي 

فبكى هارون! 

 واأمثاُل العرب غنيٌة باملاء، ومنها:

ت”. ُي�شرب ملن اأ�شابه الأذى من حيث ينتظر  �شْ -  “يا ماُء لو بغريك َغ�شَ

      املعونة.

- الدنيا كاملاء املالح، كلما ازددت منه �شرًبا ازددت عط�ًشا.

البئُر اجليد يعطيك املاء عند القحط، وال�شديُق اجليد تعرفه عند   -

      احلاجة.

املاُء اأهوُن موجود واأعزُّ مفقود.  -

ما *** واملاُء فوَق ُظهورها حَمم���ول.  كالِعي�ِش يف الَبْيداء َيْقُتُلها الظَّ  -

                                                     )ذو الرمة(

ت��������راث��������ن��������ا ال������ع������رب������ي 
والإ�������ش������ام������ي ي��ت��م��ي��ز 
ب���ال���غ���ن���ى وال������غ������زارة يف 
حم�������ت�������واه، ف����ك����م ف��ي��ه 
العظيمة!  ال��ك��ن��وز  م��ن 
وم��������������ن الإج����������ح����������اف 
وال��������غ��������ن ال���������ش����دي����د 
اإ����ش���اع���ة ه�����ذه ال��ك��ن��وز 
وع���دم ال���ش��ت��ف��ادة منها

الماء في القرآن الكريم والتراث العربي
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ل ي�شاب بالبلل َمن بقي بعيًدا عن املاء.  -

املاُء َيغ�شل كلَّ �شيء تقريًبا اإل الل�شاَن ال�شّيئ.  -

-   القول ال�شهري: “ف�ّشَر املاء بعد اجلهد باملاء”.

الكنوز  من  فيه  فكم  حمتواه،  يف  والغزارة  بالغنى  يتميز  واالإ�شامي  العربي  تراثنا  اأق��ول:  اخلتام  ويف 
العظيمة! ومن الإجحاف والغب ال�شديد اإ�شاعة هذه الكنوز وعدم ال�شتفادة منها، وخا�شًة مكنوزات تراث 
املاء الذي تكت�شب عملية اإعادة اإحيائه اأهميًة كبرية يف ظل تفاقم م�شكالت املياه يف معظم البلدان العربية 

والإ�شالمية. وَمن اأراد املزيَد ب�شاأن هذا املو�شوع فعليه بل: 
- د. حممد �شامة يو�شف رحمة: املاء يف الرتاث العربي، ملة الكويت، العدد 6٤، �ش١0٤.

- خالد اإ�شماعيل غنيم: املاء يف القراآن الكرمي، املجلة العربية، حمرم ١٤١6ه، �ش26.
- فوزي عبدالقادر الفي�شاوي: زمزم املاء وال�شفاء، ملة الفي�شل، العدد 282، �ش9٣.

- د. بغداد عبد املنعم: املاء يف الرتاث العربي والإ�شالمي، وزارة الثقافة، دم�شق، 2006.
- د. عبداحلليم �شادي: نعمة املاء، ملة منرب الإ�شالم، العدد ٤، ال�شنة ٤8، �ش2٣.

من الّتراث



قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

 "ماء زمزم ملا �صرب له"
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بنينْ املُعّلم والتلميذ
الذي اأ�صبح ُمعّلًما )1(

ُهَمام َغصيب*

 Reynold Alleyne Nicholson اأّما املعّلم، فهو رينولد األني نيكل�شون
الرجمة” يف  “زاوية  مو�شوع  كان  الذي  )١٢8٥-١3٦4ه/١8٦8-١٩4٥م(، 
الت�شّوف  ُم�شت�شرق  وهو  )�س84-8٦(.  العربّي  البيان  من  الثاين  العدد 
اإلى  والفار�شّية  العربّية  عن  الرجمة  يف  برع  الذي  املعروف  الإ�شامّي 
الإجنليزّية، وانتهى به املطاف الأكادميّي يف جامعة كيمربدج )ما بني عاَمْي 

١٩٢٦ و١٩33( اأ�شتاذ »كر�شّي ال�شري توما�س اآدامز للعربّية«. 

 Arthur John Arberry اآربري  اآرثر جون  النجيب، فهو  التلميذ  واأّما 
عن  الرجمة  يف  الآخر  هو  برع  الذي  )١3٢3-١38٩ه/١٩٠٥-١٩٦٩م( 
العربّية والفار�شّية اإلى الإجنليزّية. ويكفيه فخًرا ترجمته الراقية ملعاين 
ليلى”  “جمنون  م�شرحّية  الإجنليزّية  اإلى  ترجم  كما  الكرمي.  القراآن 
لأحمد �شوقي؛ وت�شّدى –ترجمًة وتف�شرًيا– لأعمال جال الدين الرومي 
)كاأ�شتاذه نيكل�شون(، وحمّمد اإقبال، وحافظ ال�شريازي، وغرْيهم. وُتّوجت 
حياته الأكادميّية بتعيينه يف كر�شّي اأ�شتاذه بكيمربدج عام ١٩47، الذي �شغله 

حتى وفاته.

)1(  إهداء إلى ذكرى فقيدنا الدكتور عبد الحميد الفاَلح، رحمه اهلل.
*  عضو َمْجَمِع الّلغة العربّيِة اأُلردنّي؛ ُأستاذ الفيزياء الّنظرّية.

بْين الُمعّلم والتلميذ الذي أصبح ُمعّلًما
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احلجم،  �شغري  كتاب  الآن  يللدّي  بنْي 
عظيم الفائدة، يحمل العنوان:

ARABIC POETRY: 

A Primer for Students, 
Edited by A. J. Arberry, 

Cambridge, At The 
University Press, 1965.

واأعامله  كثرًيا،  به  اأعتّز  كتاب  وهللو 
جوائز  �شمن  كان  لأّنلله  و“حنّو”؛  برّقة 
التفّوق التي منحتني اإّياها َمْدر�شتي لدى 

جي فيها عام ١966.   تخرُّ

يقع الكتاب يف  ١75 �شفحة من احلجم 
اأّوُل  �شت  ُخ�شّ �شغري؛  بُبنط  املتو�ّشط، 
�شافية،  عميقٍة  ملُقّدمٍة  منه  �شفحة   27
العربّي  ال�شعر  اآربري  املُحّرر  تناول فيها 
واأ�شكاله،  وطبيعُته،  تللطللّوُره،  حيث  من 
بعدها جللاءت ٣١ ق�شيدة من  واأوزاُنللله. 
عيون ال�شعر العربّي ل�شعراء كبار؛ ابتداًء 
يف  ازدهللر  )الللذي  عادياء  بن  بال�شمواأل 

فالنابغة  امللليللالدّي(،  ال�شاد�ش  الللقللرن  ُمنت�شف 
�شّداد  بن  فعنرتة  تقريًبا(،  60٤م  )ت  الذبياين 
)القرن ال�شاد�ش امليالدّي(؛ وانتهاًء باأحمد �شوقي 
)١285-١٣5١ه/١868-١9٣2م(، فخليل مطران 
)١289-١٣68ه/١872-١9٤9م(، فمعلللللللللللللللروف 
الر�شايف )١292-١٣65ه/١875-١9٤5م(. وتلت 
وهنالك  ال�شعراء.  هلللوؤلء  عللن  مللوجللزة  نبٌذ  ذلللك 
ال�شفلّية.  احلوا�شي  يف  نبيهة  وتعليقاٌت  �شروحاٌت 

ولعّل اأبرَز �شمات الكتاب اأّن ال�شفحات “الُيمنى” 

الرتجمة  تللرد  حني  يف  العربّية؛  الق�شائد  حتمل 

املُقابلة.  “الُي�شرى”  ال�شفحات  يف  الإجنليزّية 

وهذا يجعل القراءة �شهلة مُمتعة؛ فال حاجة لتقليب 

ال�شفحات طوال الوقت!

من  ُمتزاأًة  �شّتى  ُمتاراٍت  ياأتي  فيما  واأ�شوق 

ق�شائَد عّدة، لرنى براعته يف ترجمة ال�شعر العربي 

اإلى الإجنليزية:

الترجمة
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· ال�شمواأل:

* اأبو مّتام:
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* ابن الرومي:

الترجمة
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* البحرتي:
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* املُتنّبي:

الترجمة
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قي: * �شونْ
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العدد  الللدحلليللات يف  الللدكللتللور عيد  اخللتللار  وقللد 
بديعة  غزلّية  ق�شيدة  هللذه  ملتنا  مللن  املا�شي 
وترجمتها  الأملللللوّي  الللعلل�للشللر  مللن  ُبللثللْيللنللة  جلميل 
“اأموّية”  ق�شيدة  هنا  بللدْوري  واأختار  لنيكل�شون، 

من  املّرة  هذه  لكْن  اآربللري،  تلميذه  ترجمها  اأخرى 
يتغّنى  وفيها  وع�شًقا،  عطًرا  وع  َت�شُ وهي  الأندل�ش. 
هذه  املُ�شتكفي.  بنت  وّلدة  مبع�شوقته  زْيللدون  ابن 

هي، تليها الرتجمة الإجنليزّية، مع احلوا�شي:

دون: * ابن زينْ

الترجمة
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طبًعا،  لكّنها،  وتقدير؛  اإ�شادٍة  كّل  ت�شتحّق  ومثيالتها،  املُتقنة،  الرتجمات  هذه  كّل  اأخللرية:  كلمة 
تطم�ش اأّي فروٍق يف الأ�شاليب، وحتى يف تطّور اللغة عرْب الع�شور. فال عجب اأن جاء الطليان مبقولتهم 
امل�شهورة »املرُتجم خائن« Traduttore، traditore؛ مع العتذار لكّل املرُتجمني الذين ينه�شون 
َي�شيَع  فال  الأ�شلّية،  الن�شو�ش  ُين�شفوا  حتى  ُمذهلة  جهوًدا  يبذلون  والذين  عظيم،  ح�شارّي  بدْوٍر 

روْنقُها ول لوْنها ول نكهتُها املُميّزة، ول �شيّما حني يت�شدّوْن لرتجمة ال�شعر.                  

الترجمة
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ال�شونيتة التا�شعة والع�شرون
لِوْلَيم �َصيك�صبري  وترجمتها العربية

جعفر عبابنة*

*  عضو مجمع اللغة العربية األردني.

السونيتة التاسعة والعشرون لِوْلَيم َشيكسبير  وترجمتها العربية
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الرتجمة

ا باأْعنُيِ الّرجاِل ِزيًّ حيَنما اأكوُن قليَل احلظِّ خَمْ
�شَي و�شوَء املاآِل اأبكي وحيًدا َياأْ

واأُْزِعُج ال�شماَء ال�شّماَء، �ُشًدى، بنداءاتي
واأندُب َقَدِري حنَي اأنظُر اإلى ذاتي،

متمنًيا اأن اأكوَن ِمْثَل اْمِرٍئ ذي ُحْظَوٍة يف احلياِة،
واأبدَو للنا�ش ِمْثَلُه متاًما، كثرَي االأ�شدقاِء؛

َي من ُفَر�ٍش اأو مهاراِت، راِغًبا فيما ِعْنَد َغرْيِ
�شاِت؛ واأن اأَناَل ُمَتَع احلياِة با ُمَنغِّ

وبيَنما َتْنتاُبِني هذي الهواِج�ُش التي اأَْمُقُتها
َيْعِر�ُش َطْيُفِك يف خيايل في�شبُح حايل

ياِء، ٍة َتْنَه�ُش يف َمْطَلع ال�شِّ َ ِمثَل ُقربَّ
ماِء؛ ِمَن االأر�ِش الكئيبِة َت�ْشُدو يف اأعايل ال�شَّ

ِك الَعْذِب، اأْغَتِني، ِني، ِبِذْكِر ُحبِّ اِلأَنَّ
فا اأُْبِدُل بحايِلَ حاَل االأمراِء

الن�ص الأ�صلي

الترجمة
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التحول احل�شاري للرتجمة:
الواقع والتحديات يف العامل العربي

َطُروب الخّياط *

اإن بروز الرجمة جماًل متميًزا للبحث العلمي كان له تاأثرٌي بالغ يف عدد من 
disciplines منذ نهاية ال�شبعينيات من القرن املا�شي.  جمالت املعرفة 
وقد ت�شاربت الآراء حول اإمكانية ت�شنيف الرجمة كفرٍع م�شتقلٍّ للمعرفة، 
فتعبرُي interdisciplinary املعني بتداخل حقول املعرفة وتقاطعها وفًقا 
Snell-Hornby هو الأف�شل يف الوقت احلا�شر.  ل�شنيل هورنبي ُمْنديه 
بنهٍج  يت�شم  طابًعا  الرجمة  اتَّخذت  كيف   Munday مانديه  اأو�شح  وقد 
يف  املعرفة  تبادل  مدى  وتعك�س  احلواجز  ُتزيل  للمعرفة  فروع  عدة  ي�شم 
جمتمعات ثرية باملعرفة. وهذا النهج يتحدى طرق التفكري التقليدية من 

خال التفاعل مع اآفاق جديدة للثقافات وال�شتجابة لها.

*  أستاذ مساعد- كلية اللغات واالتصال، قسم الترجمة- الجامعة األمريكية في مادبا.

بداأ هذا النهُج الذي اأ�شهم يف تاأ�شي�شه مموعة 
املا�شية،  الأخرية  العقود  يف  بالتبلور  الباحثني  من 
الإنلل�للشللاين  للتوا�شل  للا  اأ�للشللا�للشً الللرتجللمللة  ت  ُعلللدَّ اإذ 
احلا�شر  الوقت  يف  الهتماُم  وازداد  واحل�شاري، 

بذلك. وكان تطوُر الو�شائل الإلكرتونية يف ت�شعينيات 
القرن املا�شي -ف�شاًل عن اأثرها يف العوملة- عاماًل 
بني  التوا�شل  ق�شية  اإلى  الأنظار  اأ�شا�شيًّا يف جذب 

الثقافات وتعزيز ق�شايا “الهوية”. 

التحول الحضاري للترجمة:  الواقع والتحديات في العالم العربي
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درا�شات  ظهرت  وقد 
حللول الللرتجللمللة ودورهلللا 
تللكللون  اأن  يللنللبللغللي  ومللللا 
مالٌت  وتاأ�ش�شت  عليه، 
جللديللدة مللن اأجللللل هللذا 
دوليٌة  وهيئاٌت  املو�شوع 
كللاجلللمللعلليللة الأوروبلللليللللة 
للللللرتجللمللة، كللمللا بلللرزت 
ميوٌل واجتاهات متلفة 
لدرا�شات  اإطللاٍر  لتحديد 

الرتجمة، منها نظرية �شكوبو�ش Skopos لكاتارينا 
 Katharina Reiss and فريمري  وهانز  ري�ش 
Hans Vermeer التي تعنى بتتبع مقا�شد ونوايا 

القائمني على الرتجمة. 

اأهللم  مللن  كللان  “الهوية”  بتعزيز  يت�شل  ومللا 
التم�شك  فللازدواجلليللُة  عليها.  ُرّكللز  التي  اجلللوانللب 
الأ�شلي”  الن�ش  “هوية  اأو  الأ�للشللللليللة  بالثقافة 
والإقباُل على اقتبا�ش الثقافة التي تفر�شها عملّية 
بني  �شراًعا  يفر�شان  املنتج  الن�ش  على  الرتجمة 
الن�ش  هوية  عن  ُيتخلى  اأْن  فاإّما  الأمرين؛  هذين 
ا اأو اأن ُيتم�شك به. الأ�شلي الذي ي�شم تراًثا ح�شاريًّ

�شامييخر  فريدريت�ش  اللغويات  ع��امِلُ  اأ���ش��ار 
Friedrich Schleiermacher  اإلى هذا التعار�ش 

“اإما  بقوله:  التا�شع ع�شر  القرن  بداية  الثقايف قي 
الكاتب  وُنح�شر  اأمكن  ما  ب�شالٍم  القارئ  َنللَدَع  اأْن 
وُنح�شر  اأمكن  ما  ب�شالٍم  الكاتب  ندع  اأن  اأو  اإليه، 
 L. Venuti القارئ اإليه”. ثم جاء لورن�ش فينوتي

با�شرتاتيجيته يف نظريته عن “التوطني والتغريب” 
 Domestication and Foreignization

Anglo- اأمريكان الأجنلو-  انتقاًدا مل�شرح نظرية 
“مقاومة” من  اإلللى  ودعللا  الأدبلليللة،   American

املرتجمني، وقد متتعْت اآن ذاك باهتمام كبري.

جاءت هاتان اال�شرتاتيجيتان يف اإطاِر درا�شاِت 
 Post-colonialism الرتجمة ما بعد ال�شتعمارية
البدائل  اإيللجللاد  اإ�شكالية  على  الرتكيز  تعدت  اإذ 
اللغوية اإلى اأخذ الظواهر ال�شيا�شية وتباينات القوى 
لنظريات  مغايرة  وكانت  العتبار،  بعني  العامل  يف 
فينوتي  اأ�للشللار  وقللد  ال�شائدة.  التقليدية  الرتجمة 
الأنللظللار  وَجلللَذب  املرتجم”،  “اختفاء  فكرة  اإلللى 
والتوجهات  وال�شيا�شية  الجتماعية  اجلوانب  اإلى 
على  وركللز  والتاريخية،  والأيديولوجية  الفكرية 
للرتجمة  الللثللقللافلليللة  اللل�للشلليللطللرة  اأولللهللمللا  اأملللريلللن: 
ثقافة  توطن  التي   domestication “التوطني” 
الطرف املهيمن، وثانيهما ا�شرتاتيجية “التغريب” 
foreignization يف الرتجمة التي تتحدى الطرف 

امل�شيطر وتف�شح ماًل لالختالف اللغوي والثقايف:

الترجمة
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دخيل  هو  ما  لكل  حجٌب  فالتوطنُي   -
مبا  به  وال�شتعا�شة  الثقافة  على 
هو ماألوف يف اللغة والثقافة، وهو 
ما يوؤدي اإلى تقليل الفروق الثقافية 
بني اللغتني، واإيجاد ترجمٍة �شبيهٍة 
ومقبولٍة  �شل�شٍة  الأ�شلي؛  بالن�ش 

لأهل اللغة. 

ا�شرتاتيجية  فهو  “التغريب”  اأمللا   -
الفروق  لهذه  وفًقا  الن�ش  ترجمة 
ثقافة  يعزز  الذي  الأمر  الثقافية، 
امتثاًل  وهويته  الأجللنللبللي  الن�ش 
وهنا  الرتجمة.  يف  الأمللانللة  ملللبللداأ 

املرتجم  اأمللام  بالغة  و�شعوباٌت  عقباٌت  تكمن 
تتمثل يف الوقوف على مفرتق طريق؛ فاإما طم�ش 
هوية الن�ش الأ�شلي اأو تقدمي �شورة �شادقة له.

واإذا ما قارّنا بني ترجماٍت لن�شٍّ بعينه جندها 
وذلك  كبرية.  اختالفات  وت�شودها  متطابقة  غرَي 
اإللللى تللعللدد مللعللاين الكلمة الللواحللدة  يللعللود اأحلليللاًنللا 
املطابق  املعنى  اإيجاد  من  تنبثق  التي  والإ�شكاليات 
اأو املرادف Equivalence يف اللغة املرتجم اإليها؛ 
الكلمات  معاين  يتعدى  ما  اأو  الكلمة  م�شتوى  على 
التي يت�شمنها ال�شياق، ول �شيما فيما يتعلق برتجمة 
وت�شبيهات  ا�شتعارات  على  امل�شتملة  الن�شو�ش 

وتعبريات ا�شطالحية يف كلتا اللغتني.

ق�شَة  الرتجمة  درا���ش��اِت  يف  التوجُه  ه��ذا  ُع��دَّ 
جناٍح ملا ي�شمى بالتحول احل�شاري والثقايف  -وفًقا 
اأكد  الذي   - Susan Bassnett با�شنيت   ل�شوزان 

متاَر�ش  التي  الظروف  اأخللذ  �شرورة 
حاِل  يف  االعتبار  بعني  الرتجمة  فيها 
ال�شياق،  ل  الأ�شا�ش  هو  الن�ش  كللان 
الرتجمة من  اإلى حترير  اأدى  ما  وهو 
النظرية الأدبية وعلم اللغويات و�شوًل 
اإلى تاأ�شي�ش حقٍل معريف م�شتقل. وقد 
الباحثني  اهتمام  مللن  مبللزيللٍد  حظي 
البنيوية   بعد  مللا  عهد  اإللللى  املنتمني 
ُطرحت  اإذ   ،Post-structuralism

القوة”  “عالقات  حلللول  تلل�للشللاوؤلت 
بلللداأت  حللتللى   Power Relations

ا يف عملية الرتجمة. تلعب دوًرا مهمًّ

وقد كان للعوملة دور مهم يف التحول احل�شاري 
مل�شار درا�شات الرتجمة، ل �شيما فيما يتعلق برتجمة 
اخلطاب ال�شيا�شي، واأدت اإلى زيادة حجم الرتجمة. 
فاإذا تطرقنا اإلى عملية الرتجمة يف مال الإعالم، 
ًة؛ جند اأن الرتجمة ت�شكل  ويف رواية الأخبار خا�شّ
الدوافع  حتكمها  معقدة  منظومٍة  �شمن  عن�شًرا 
ال�شيا�شية  والللتللوجللهللات  والفكرية  الأيللديللولللوجلليللة 
املختلفة. ووفًقا لبا�شنيت وبل�شا متر الرتجمة ب�شياٍق 
معقد من العمليات التي تنتقل بها املعلومات من لغٍة 
واإعادة  التحرير  اإلى  اأثناءها  وتتعر�ش  اأخرى،  اإلى 
�شياٍق وخطاٍب  واإعللادة �شياغة مفاهيم يف  الكتابة 
الأ�شلي  الن�ش  بني  التمييز  فيهما  ي�شبح  جديد 
للخطوط  وف��ًق��ا  ل��ه،  معنى  ال  امل�شتهدف  والن�ش 
على  الأنباء  ووكالت  الإعالمية  للقنوات  العري�شة 
وا�شعة  “تغريب”  عملية  وتتم  مذاهبها،  اختالف 

وق����������د ك����������ان ل���ل���ع���ومل���ة 
ال��ت��ح��ول  يف  م��ه��م  دور 
احل�شاري مل�شار درا�شات 
���ش��ي��م��ا  ل  ال����رج����م����ة، 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��رج��م��ة 
اخل����ط����اب ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
حجم  زي����ادة  اإل���ى  واأدت 

الرجمة 

التحول الحضاري للترجمة:  الواقع والتحديات في العالم العربي



العدد الثالث 1443هـ - 2022م 85

لكثري من املفاهيم وامل�شطلحات، ومن اأمثلة ذلك 
ا�شتخدام تعبري Fundamentalists الذي ُترجم 
اإلى العربية مبا ي�شمى “الأ�شوليون”، وهو م�شطلح 
�شيا�شية،  اأيللديللولللوجلليللات  ثناياه  يف  يحمل  غربي 
وا�شع  نطاق  على  وتتبناه  الإعللالم  و�شائل  وتتداوله 

منذ عقود بدون متحي�ش.

وت�شريحات  قللللرارات  فلللاإن  مللعلللللوم،  هللو  وكللمللا 
اأ�شا�ش  على  ُتتخذ  الإعللللالم  �شياق  يف  �شيا�شية 

الن�شو�ش املرتجمة، �شواء من العربية 
وهذه  العك�ش.  اأو  الأخرى  اللغات  اإلى 
الرتجمات تتم -كما ذكرنا اآنًفا- وفًقا 
لدوافع وا�شرتاتيجيات ممنهجة، وهو 
اإيجاد  اإلللى  اآخللر املطاف  يللوؤدي يف  ما 
واقٍع اآخَر متلٍف ل يعك�ش احلقيقة. 

اأّما عامَلنا العربي فهناك حماوالت 
وجلللهلللود يف بللعلل�للش اللللللدول الللعللربلليللة 
امل�شتوى  اإللللى  بللالللرتجللمللة  لللالرتللقللاء 

املن�شود، وعلى راأ�شها:

- اجلامعة امل�شتن�شرية يف بغداد التي 
مئات  اأّلللفللْت  فقد  اإنكارها،  ميكن  ل  جهوٌد  لها 

الكتب يف فن الرتجمة. 

“امل�شروع القومي للرتجمة” يف جمهورية  - ومنها 
الأعلللللى  املجل�ش  تبناه  اللللذي  العربية،  م�شر 
اأن  اأهللدافلله  اأهللم  من  وكللان  م�شر،  يف  للثقافة 
احلديثة  الإ�للشللدارات  اأهللم  العربية  اإلللى  ينقل 
الأدبللي  والنقد  الجتماعية  العلوم  مللالت  يف 
والفني والإن�شانيات والثقافة العلمية، واخلروج 

باأفكار ومقرتحات من �شاأنها اأن ت�شهم يف تطوير 
من  التجربة  �شاب  مما  وتتخل�ش  امل�شروع  هذا 
تذليل  اأجللل  من  الإيجابيات  واإبلللراز  �شلبيات، 

العقبات متهيًدا لنطالقة نوعية جديدة.

- ويف اأبو ظبي، جاء م�شروع “كلمة” لإحياء حركة 
الرتجمة يف العامل العربي كخطوة على الطريق، 
الثقايف  احللللراك  لدعم  طموحة  مللبللادرة  وهللو 
الثقايف  امل�شهد  خارطة  يف  للم�شاهمة  الفاعل 
اإلللى  يهدف  كما  واللللدويل،  الإقليمي 
عربية  ثقافية  علمية  نه�شة  تاأ�شي�ش 
ت�شمل متلف فروع املعرفة الإن�شانية. 
فعاليات  “كلمة”  ملل�للشللروع  ويللنللظللم 
اأمر  وهو  بالرتجمة،  تت�شل  واأن�شطة 

بالغ الأهمية يف هذا امل�شمار. 

العربية  املللنللظللمللة  للا  اأيلل�للشً ومللنللهللا   -
ومن  بلللريوت،  يف  ومللقللرهللا  للرتجمة 
نوعية  قفزة  حتقيق  اأهدافها  �شمن 
من  الرتجمة  ن�شاط  حجم  يف  وكمية 
والعك�ش،  العربية  اإلى  الأخرى  اللغات 
الإن�شاين،  والفكر  املعرفة  مللالت  متلف  يف 
الثقافة  اإطللار  يف  العلوم  اإدخلللال  يف  والإ�للشللهللام 

العربية املعا�شرة.

ويف الأردن، كانت موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان 
قد اأ�ش�شت جائزة �شنوية تقديًرا لكتاٍب مرتجم اإلى 
العربية يف فروع املعرفة الإن�شانية الأدبية والعلمية، 
اأو لكتاب مرتجم من العربية اإلى لغاٍت اأخرى يتناول 
احل�شارات،  م�شرية  يف  والإ�شالمي  العربي  الأثللر 

وت�شريحات  قرارات  اإن 
����ش���ي���اق  يف  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة 
الإع���������ام ُت���ت���خ���ذ ع��ل��ى 
اأ������ش�����ا������س ال���ن�������ش���و����س 
امل���رج���م���ة، ����ش���واء من 
ال��ع��رب��ي��ة اإل�����ى ال��ل��غ��ات 

الأخرى اأو العك�س 

الترجمة
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لكنها توقفت لالأ�شف لأ�شباٍب مل ُيعلن عنها.

وُتلللقلللدم بللعلل�للش اجلللامللعللات الأردنلللليللللة بللرامللج 
وتخّرج  الرتجمة،  لدرا�شة  وماج�شتري  بكالوريو�ش 
التخ�ش�ش،  هللذا  يف  عللام  كل  الطلبة  من  اأعلللداًدا 
القبول  اأ�ش�ش  يف  النظر  اإعللادة  اإلى  بحاجٍة  ولكننا 
فيه واإجراء امتحان قبول خا�ش يخ�شع فيه الطالب 
لتقومي �شامل فيما يتعلق مبقدرته اللغوية والفكرية 
وموهبته التي توؤهله خلو�ش هذا امل�شمار والرتقاء 

به، وكذا اإخ�شاع املرتجمني اإلى تقومي 
للح�شول على اإجازة ملمار�شة املهنة.

عالية  كلللفلللاءات  وجلللود  ننكر  ول 
لكنهم  الأردن،  يف  املللرتجللمللني  مللن 
يعدون ا�شتثناًء. وثمة عقبات حقيقية 
وهي  جامعاتنا،  �شيطرة  عن  خارجة 
العربية  يتقنون  الذين  الطلبة  عزوف 
التقدم  عن  ا  تامًّ اإتقاًنا  والإجنليزية 
والإ�للشللارة  التخ�ش�ش.  هللذا  لدرا�شة 
لأن  فقط  الإجنليزية  اللغة  اإلللى  هنا 
جامعاتنا  يف  حم�شوًرا  زال  ما  االأم��ر 
ومل  اللغتني،  هاتني  اإطار  يف  الأردنية 

اأخرى  لغات  ت�شمل  متقدمة  مرحلة  اإلى  بعد  ن�شل 
اأ�شوة بجامعات الغرب كربيطانيا مثاًل. 

مغلوطة  الللتللخلل�للشلل�للش  هلللذا  علللن  الللفللكللرة  اإن 
الطلبة  من  كثري  يعتقد  اإذ  ت�شحيح؛  اإلى  وبحاجة 
الفر�شة  لهم  يتيح  الربنامج  لهذا  ان�شمامهم  اأن 
هم،  وبع�شُ اللغتني.  هاتني  يف  م�شتواهم  لتح�شني 
ًة هوؤلء الذين يح�شلون على عالمات متدنية  خا�شَّ

يف امتحان الثانوية العامة، يظن اأن برنامج درا�شة 
الرتجمة اأ�شهل من �شائر فروع املعرفة. 

ومن الذين تركوا ب�شمة يف هذا امل�شمار:

- الأ�شتاذ رفاعة الطهطاوي الذي كانت له الريادة 
يف  احلديثة  الللدولللة  بناء  يف  مرتجًما  بو�شفه 
ترجم  فقد  م�شر،  يف  التاريخية  احلقبة  تلك 
واملوؤلفات  الللروايللات  من  كبرًيا  عللدًدا  بللرباعللٍة 
اإلى العربية، وكان ن�ش الرتجمة  من الفرن�شية 
وقد  الأ�شل.  الن�ش  عن  روعة  يقل  ل 
اأ�ش�ش يف تلك احلقبة مدر�شة الأل�شن 
التي كان ي�شار اإليها بالبنان، وكان من 
اإعداد مرتجمني يف متلف  اأهدافها 
كوكبة  خّرجت  وقد  والفنون،  العلوم 
واأبللدعللوا  نبغوا  الللذيللن  التالميذ  مللن 
النه�شة يف عهد حممد  اأركان  فكانوا 

علي با�شا. 

اأ�شتاذ  ال��ع��ن��اين،  حممد  ال��دك��ت��ور   -
الأدب الإجنليزي يف جامعة القاهرة، 
اأ�شتاذ الرتجمة بال  باأنه  ُو�شف  الذي 
منازع، وكان له ف�شل كبري يف ارتقاء 
اأهمية  الرتجمة”  “فن  ولكتابه  املبحث،  هللذا 

كربى بال �شك.

- الدكتور حممد ع�شفور، اأ�شتاذ االأدب االإنكليزي، 
تعمق يف  الأردنية.  الللرواد يف اجلامعة  وهو من 
ال�شعر والدراما والنقد الأدبي والأدب الأوروبي 
والأدب املقارن والأدب يف القرون: الثامن ع�شر 
والتا�شع ع�شر والع�شرين، ناهيك عن اإجنازاته 

ال���ع�������ش���ور  اأن  ي�����ب�����دو 
ال����ذه����ب����ي����ة ل��ل��رج��م��ة 
يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي قد 
ول����ت، ف��وف��ًق��ا ل��ت��ق��اري��ر 
م���ن���ظ���م���ة ال���ي���ون�������ش���ك���و 
ف���اإن م��ع��دل م��ا يرجم 
ا يف العامل العربي  �شنويًّ
خم�س  ي���ع���ادل  ق���اط���ب���ًة 
م���ا ي��رج��م يف ال��ي��اب��ان 
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واجلدل  اخلطابة  وفنون  الإبداعية  الكتابة  يف 
على:  ع�شفور  ح�شل  وقللد  الأدبللللي.  والللتللذوق 
كتاب  لأف�شل  العلمي  للتقدم  الكويت  جللائللزة 
مرتجم عام ١98٣م، و�شهادة جامعة فيالدلفيا 
تقديًرا لأعماله املتميزة يف الرتجمة اإلى العربية 
عام 200٤م، وجائزة الدولة الأردنية التقديرية 
يزيد  ما  وللله  20١2م.  عللام  الرتجمة  يف مللال 
متلف  يف  مرتجًما  كتاًبا  وثالثني  واحللد  على 

املو�شوعات.

الرتكية  يتقن  كان  الذي  زعيرت،  عادل  الأ�شتاذ   -
وكانت معظم  والأملانية،  والإنكليزية  والفرن�شية 
وقد  الأملللانلليللة،  تليها  الفرن�شية  عللن  ترجماته 
من  وعللدًدا  والفل�شفة  ال�شرائع  يف  روائللَع  َترجم 
�شبعة  عددها  بلغ  املهمة،  امل�شت�شرقني  موؤلفات 

وثالثني كتاًبا.

اإبراهيم  جربا  الأ�شتاذ   -
والر�شام،  املللوؤلللف  جللربا، 
وقد  الت�شكيلي،  والناقد 
اأعمال  مللن  كللثللرًيا  ترجم 
والغربي  الإنكليزي  الأدب 
اأهمها  ومن  العربية،  اإلى 
تلللرجلللملللاتللله للل�للشللكلل�للشللبللري 

ولفونتني. 

الللعلل�للشللور  اأن  ويلللبلللدو 
الللذهللبلليللة للللللرتجللمللة يف 
ولللت،  قللد  العربي  الللعللامل 
منظمة  لللتللقللاريللر  فللوفللًقللا 
العامل  يف  �شنويًّا  يرتجم  ما  معدل  فللاإن  اليون�شكو 
اليابان.  العربي قاطبًة يعادل خم�ش ما يرتجم يف 
العربية  اإلى  املرتجمة  الكتب  عدد  اإلى  نظرنا  واإذا 
يف العامل العربي منذ الع�شور القدمية نرى اأرقاًما 
من  الآخللر  الطرف  يف  يحدث  مبا  مقارنة  هزيلة 
الوقت احلا�شر تغليب امل�شالح  واأ�شبح يف  العامل. 
فقد  ما؛  حد  اإلى  �شائًدا  اأمللًرا  والتجارية  الربحية 
الرتجمة  موؤمترات  اأحللد  يف  امل�شاركني  بع�ش  َذكللر 
يف تون�ش عام 2008م اأن الرتجمة يف العامل العربي 
بالفو�شى  الوهن وال�شعف وتت�شم  تعاين كثرًيا من 
اجلللهللود على  ت�شافر  مللن  بللد  فللال  والللعلل�للشللوائلليللة. 
بهذا  للنهو�ش  ما�شة  احلاجة  لأن  كلها،  امل�شتويات 

الفن واإعادة �شياغة هذا املفهوم.

ُيْعَقُد كثرٌي من املوؤمترات املحلية والدولية حول 

الترجمة
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يف  العلمية  الأبللحللاث  اإليها  م  وُتللقللدَّ املو�شوع،  هللذا 
هذا  يف  متلف  توجه  ثمة  لكْن  جوانبه.  متلف 
املا�شية  الأخللرية  ال�شنوات  يف  بللداأت  فقد  ال�شياق؛ 
على  موؤمترات  بعقد  بريطانيا  يف  اجلامعات  بع�ُش 
األ وهو الرتكيز على  غري املاألوف يف هذا ال�شياق؛ 
يف  الرتجمة  علم  جوانب  جميع  تدري�ش  منهجية 

اجلامعات واملعاهد:

يف   Aston University اأ�شتونِ  جامعة  منها   -
منذ  بللداأت  اإذ  املتحدة،  اململكة  يف  بريمنغهام 
التحديات  �شنوي عن  بعقد موؤمتر  عام 20١8م 
والفر�ش يف تدري�ش الرتجمة الكتابية والفورية، 
بناء  يف  ت�شهم  التي  العلمية  البحوث  اإليه  تقدم 
يف  الرتجمة  مللادة  لتدري�ش  متكاملة  منظومة 

اجلامعات. 

 University of و�شتميني�شرت  جامعة  وكللذا   -
املتحدة  اململكة  يف  لندن  يف   Westminster

م�شتقبل  حللول  �شنتني  كللل  مللوؤمتللًرا  تعقد  التي 

الكتابية  الرتجمة  مببحث  يتعلق  فيما  التعليم 

والفورية.

ُرين -يف �شياق التدليل على  �شُ وقبل اأن اأختم حَتْ

ها  خطَّ كلماٌت  الللقللارئ-  يف  اجللليللدة  الرتجمة  اأثللر 

�شماحُة الدكتور عبد العزيز اخلياط )رحمه اهلل( يف 

تقدميه كتاًبا ترجمه املرحوُم الدكتور فهمي �شما من 

يب�شر  »عي�شى  بعنوان  العربية  اإلى  الإجنليزية  اللغة 

ملوؤلفه   Jesus Prophet of Islam بالإ�شالم«/ 

االأ�شتاذ حممد عطاء الرحيم، اإذ يقول: “كعادته يف 

دقته بالرتجمة، وبراعته يف �شياغة العبارات وح�ْشن 

اختياره للكلمات، اأدى اإلى اأن يزيل جفاف الرتجمة، 

ل  الكتاب  هللذا  قللراءة  يبداأ  حني  القارئ  جعل  مما 

اإلى عمق ما  اأن يرتكه حتى يتمه، فاأ�شاف  ي�شتطيع 

اأفكاره  التاريخي وت�شل�شل  تتبعه  املوؤلف وح�شن  كتبه 

اأ�شاف  الدقيق؛  العلمي  املنهج  يف  املبذول  وجهده 

ر�شاقًة يف الأ�شلوب واإبداًعا يف التعبري”.

واأخرًيا، قد يكون �شرًبا من اخليال اأن ندعَو اإلى اإن�شاء دار األ�شن على غرار ما فعله الطهطاوي رحمه 
اهلل. لكننا نطمح اإلى ت�شور متكامل لإحياء هذا العلم واإعداد الالزم مل�شتقبل اأف�شل له وللم�شتغلني به. 

واأول الغيث قطرة، فْلننرث البذرة وننتظر احل�شاد.

السونيتا التاسعة والعشرون  لوليام شكسبير  وترجمتها العربية
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كتاب النبات لالأ�شمعي

عبد المجيد نصير *

يتعلق  وما  والفاحة  بالنبات  الإ�شامية  العربية  احل�شارة  علماُء  اهتم 
ها كتٌب مفردة م�ش�شة  اأعماٌل كثرية متنوعة؛ بع�شُ بهما، ولهم يف ذلك 
العربية  اأن اجلزيرة  اأخرى. ومع  ها ف�شوٌل يف كتٍب  اأمر ما، وبع�شُ اأو  ملادٍة 
يف اأكرثها قاحلٌة قليلُة املطر وما َينتج عنه من نبات، احتوِت اللغة العربية 
على عدٍد وافٍر من اأنواع النبات؛ اأ�شماء و�شفات ومعلومات موجزة اأحياًنا 
ومف�شلة اأحياًنا اأخرى. وقد َذَكَر الندمُي يف كتاب الفهر�شت عناويَن لكتٍب 
عدة، منها: كتاب ال�شفات للن�شر بن �شميل )ت ٢٠4ه�(، وهو يحتوي على 
الزرع والكرم واأنواع البقول والأ�شجار، وكتاب الزرع لأبي عبيدة معمر بن 
املثنى )ت ٢١٠ه�(، وكتاب النبات وال�شجر لأبي زيد الأن�شاري )ت ٢١٥ه�(. 
وهو من  الكرنبائي  الأن�شاري  اإبراهيم  بن  ه�شام  علي  لأبي  كتًبا  َذَكَر  كما 
جيل الأ�شمعي، ولأبي عبد اهلل حممد بن زياد الأعرابي )ت ٢3١ه�(، ولأبي 
ن�شر اأحمد بن حامت الباهلي )ت ٢3١ه�(، ولأبي يو�شف يعقوب بن ال�شكيت 
)ت ٢44ه�(، ولأبي حامت �شهل ال�شج�شتاين )ت٢٥٠ه�(، ولأبي �شعيد احل�شن 
بن احل�شني ال�شكري )ت ٢7٥ه�(، ولأبي حنيفة الدينوري )ت ٢8٢ه�(، ولأبي 
طالب املف�شل بن �شلمة )ت 3٠٠ه�(، ولأبي مو�شى احلام�س )ت 3٠٥ه�(. ول 
نق�شد يف مقالتنا هذه ال�شتق�شاء، ولكن نذكر منها ما يدل على الهتمام 

الكبري بالنبات واأثر ذلك يف املعاجم اللغوية املخت�شة والعامة.

*  أستاذ الشرف- جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

كتاب النبات لألصمعي
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اأبي  كتاُب  للنبات  ُخ�ش�شت  التي  الكتب  ومن 
�شعيد عبد امللك بن قريب الأ�شمعي )ت 2١6هل(، 
الذي حققه ون�شره الدكتور عبد اهلل الغنيم )ن�ْشر: 
مكتبة املثنى، ط١، القاهرة ١٣92هل/١972م(. كما 
ا الدكتور اوغ�شت َهْفِن  �شبق اأْن حققه ون�شره اأي�شً
بعنوان "كتاب النبات وال�شجر"؛ وقد ُن�ِشَرْت طبعته 
الثانية �شنة )١908م(؛ َطَبَعْتها املطبعُة الكاثوليكيُة 

يف بريوت.
ملحتوياته،  موجًزا  ا  عر�شً نقدم  املقالة  هذه  ويف 
مدللني على عظمة اللغة العربية، وعلى غنى اجلزيرة 
العربية مبا فيها من نبات، وعلى �شعة علم الأ�شمعي 
ومقدرته على التاأليف. ونحن نغرف من كتاب الدكتور 
عبد الكرمي ماهد مرداوي )اأ�شتاذ اللغويات العربية 
يف اجلامعة الها�شمية( "مناهج التاأليف املعجمي عند 

العرب". وقد ا�شتاأذنته فاأذن يل. 
راعى  كلمًة   )289( كتابه  يف  الأ�شمعي  َذَكلللَر 
مراحل  وفق  ت�شاعديًّا  ت�شل�شليًّا  نهًجا  ترتيبها  يف 
النبات،  فظهور  املللطللر،  بللنللزول  بللداأ  النبات.  منللو 

فارتفاعه...وهكذا: 
راأيُت اأر�َش بني فاٍن ِغبَّ امَلَطِر واعدًة  "يقال: 
َح�َشنة؛ اإذا ُرِجَي خرُيها ومتاُم َنْبِتها يف اأّوِل ما َيظهُر 
ْبت". ويزيد: "ويقال: َوَد�َشِت االأر�ُش َوْد�ًشا... يف  النَّ
ْبِت  النَّ "َوَباِر�ُش  ا:  واأي�شً نباُتها...".  َيْظَهُر  ما  اأّوِل 
اأّوُل ما َيبدو منه. ويقال اإذا َظَهَر نباُت الأر�ش: قد 

ْت". �شَ ا وَترَبَّ ْت َترْبي�شً �شَ َبرَّ
الأر�للش  فوق  النبت  ارتفاع  مرحلة  اإلللى  وينتقل 
فهو  �شيًئا  الُبْهمى  ب��اِر���شُ  اْرَت��َف��َع  "فاإذا  فيقول: 
فهي  اأ  َتَتَفقَّ اأْن  َقْبل  ِمن  ْت  ومَتَّ اْرَتَفَعْت  فاإذا  َجِميم. 

قراءة في كتاب
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ّمة: ْمَعاء". وي�شت�شهد لذلك بقول ذي الرُّ ال�شَّ
ٌة َحَب�ِشيَّة   َك�َشا الأر�َس ُبْهَمى َغ�شَّ

ْمعاُء حّتى اآَنَفْتُه ِن�شاله����������������ا  و�شَ

اإذا امتّد  الثالثة يف حياة النبات تكون  واملرحلُة 
اأن  كللاد  اأو  الأر�لللش  وغطى  ببع�ٍش  ه  بع�شُ وات�شل 
يغطَيها: "ويقال: اأر�ُش بني فالن نا�شيٌة اإذا اّت�شَل 
االأر���شَ  النباُت  غّطى  واإذا  ببع�ش.  َنباِتها  بع�ُش 
واأر���ٌش  االأر���ش،  ا�ْشَتْحَل�َشِت  قيل:  ُيغّطيها  كاد  اأو 

ُم�ْشَتْحَل�َشة. قال ذو الرمة:
��������������������������ٌل  حتى ك�شا كلَّ مرتاٍد له َخ�شِ

 ُم�ْشَتْحلَ�ُس ِمْثُل َعْر�ِس الليل َيحُموُم "

واملرحلُة التالية عندما يزيد طول النبات ويرتفع 
وارتللفللع:  نباُتها  طللال  اإذا  لللالأر�للش  "ويقال  اأكلللرث: 
ر  ُجوؤَ َغْيٌث  اأر�ُش بني فالن. ومنه يقال:  َجللاأََرْت  قد 
وُجوؤٌْر اإذا طال َنْبُتُه وارتفع". وبعدها، يظهر النبات 
اإذا  لالأر�ش  "ويقال  مكانه:  وميالأ  وح�شنه  بجماله 
وقتئٍذ  ْبُت  والنَّ ْت،  اْعَتمَّ قد  وامتالأت:  نباُتها  َح�ُشَن 

ُمْكَتِهٌل َوُمْعَتّم...قال االأع�شى:
ْم�َس منها كوكٌب �َشِرٌق  اِحُك ال�شَّ ُي�شَ

ٌر ِبَعِميِم النَّْبِت ُمْكَتِه������������������������������ُل"  ُموؤَزَّ

وتلي ذلك مرحلة خروج زهر النبت ونواره وثمره. 
ُجنَّ  قد  قيل:  زهُره  َخَرَج  "فاإذا  بقوله:  اإليها  وي�شري 
�شواء؛  اُرُه  َوُنوَّ َوَنْوَرُتُه  َوَنْوُرُه  َوَزْهَرُتُه  ُجُنوًنا...َوَزْهُرُه 
ْهِر اأَْكَماُمُه...ويقال  ر...َوُبْرُعُم الزَّ ومن ذلك َنْبٌت ُمَنوَّ
ْبُت َزَخاِرَفُه َوُزْخُرَفه...".                                                                         عند ذلك: قد اأََخَذ النَّ
وتبداأ  فيرتاجع  النمو  غاية  النبات  يبلغ  وقللد 

ينتهي  الللذي  الظهور  يف  والذبول  الُيب�ش  مقدمات 
اإلى اليب�ش ومتام اجلفاف. ويعرب عن ذلك فيقول: 
اإذا  ا  اأي�شً واْقَطارَّ  اْقِطَراًرا  واْقَطرَّ  اأَْقَطَر  "ويقال: 
َح  وَّ َت�شَ قد  قيل:  َيِب�َش  ف��اإذا  للُيْب�ش،  ْبُت  النَّ اأَ  َتَهيَّ
َياًحا. فاإذا َتَّ ُيْب�ُشُه قيل: قد  اَح اْن�شِ وًُّحا واْن�شَ َت�شَ
فاإذا  وَهَيَجاًنا.  َوَهْيًجا  ِهَياًجا  َتِهيُج  االأر�ُش  َهاَجِت 
اجَلِفيُف  وهو  والَيِبي�ش،  الَيْب�ُش  له:  ُيْب�ُشُه...قيل  َتَّ 

، والَقِفيُف والَقّف. وقال الراجز: واجَلفُّ
اَفْت َيِبي�ًشا وَقِفيًفا ُتْلِهُمه �شَ

ا اأَ�ْشَحُم�����������ْه   َوَثرَّ َعاَمنْيِ َوِحبًّ

وقال الآخر:
ْوَت ِخْلِفها واخِلْل��������ِف َكاأَنَّ �شَ

"  َك�َشْحِف اأَْفعى يف َيِبي�س َقفِّ

والتحّطم  اله�شا�شة  هي  اليب�ش  بعد  ما  ومرحلُة 
َر  َتَك�شَّ "فاإذا  يقول:  بع�ش،  على  بع�شه  وت�شاقط 

الَيْب�ُش فهو احُلَطاُم وهو الَه�ِشيم. قال ابُن اأحمر:
ِة َيْذُب�������������������������ِل ُع اأَْو�شاًحا ِب�ُشرَّ َيَتبَّ

 وَيْرعى َه�ِشيًما ِمْن ُملَْيَحَة باليا

...فاإذا  ا فهو الّثنُّ ه بع�شً ...فاإذا َكرُثَ وَرِكَب بع�شُ
ْنِدن. وقال ال�شاعر: ْبُت ِمَن الِقَدِم فهو الدِّ ا�شودَّ النَّ

املَاُل َيْغ�َشى ِرَجاًل ل َطَباَخ ِبِه���������������������������ْم

ْنِدِن البايل" وَل الدِّ ْيِل َيْغ�َشى اأُ�شُ  كال�شَّ

ويب�ش  ال�شجر  حطام  بني  يف�شل  اأن  يفوته  ول 
ُحَطاِم  "وكلُّ  يقول:  ا�شمه.  نوع منهما  فلكل  البقل، 
بن  َعْمرو  قال  َوَكرُث.  َقُدَم  اإذا  ِريُن  الَدّ �َشَجٍر...َفُهَو 

ُكلثوم:

ِمن كتاب النبات لألصمعي
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َوَنْحُن احَلاِب�ُشوَن ِبِذي اأَُراَطى

ِريَن������������ا  َت�ُشفُّ اجِللَُّة اخُلوُر الدَّ

ويقال  َمْرًعى(.  ه  َغ��رْيَ ��ُد  جَتِ ال  ِرين:  الدَّ )َت�ُشفُّ 
يَح َت�ْشِفُره". ِفرُي، الأّن الرِّ ِلَيِبي�ِش الَبْقِل وُحَطاِمِه: ال�شَّ

�شجرها،  يكرث  التي  الأر�للش  بني  العرب  وتفرق 
ِمَن  "واللُّْمَعُة  يقول:  كلوؤها.  يكرث  التي  والأر�لللش 
االأَْر�ِش الكثريُة الكاأ...والُعْقَدُة واللُّْمَعُة ِمَن االأر�ش 

َجر...". الُبْقَعُة الكثريُة ال�شَّ
متفرقة  اأبلللواٍب  يف  ذلللك  بعد  الأ�شمعي  ويهتم 
اجلزيرة.  يف  واأوطانه  اأر�شه  ونوع  النبات  باأ�شماء 
منها  يوؤكل  ما  اأي  البقول،  اأحرار  ي�شميه  ويبداأ مبا 
غلظ  وم��ا  ورط���ب،  منها  رّق  م��ا  اأو  مطبوخ،  غ��ري 
َوَعُتَق... َرقَّ  َما  الَبْقِل  "اأَْحَراُر  يقول:  منها وخ�شن. 
َرُق  ال��ذُّ االأَْح��َراِر:  َفِمَن  ِمْنه.  َغُلَظ  ما  الَبْقِل  َوُذُك��وُر 
واحُلْرُبُث،   ، الرَبّ َقتُّ  َوُهَو  والَبْقُل  احَلْنَدُقوُق،  وهو 
َعاِليُق )والَواحُد  ْعَداُن، والذَّ والَيَنَمُة، واحَل�َشاُر، وال�شَّ
وَكفُّ   ، واخِلْطِميُّ واحُل��ْرُف،  واحَل��ْوَذاُن،  ُذْعُلوٌق(، 
واالإ�ْشِليُح،  والَب�ْشَبا�ُش،  ْي�ِش،  التَّ َيُة  الَكْلب،...وحِلْ
ُح،  ، واجَللللْرَجلللاُر، والللُقللْلللُقللاَلُن، واملُللللالَّ ا�للشُ والللُقللرَّ
َعُل يف االأَِقِط(،  ٌة جُتْ ي�ُش )وهو َبْقَلٌة َحاِم�شَ واحَلَم�شِ
اللََّتاِن  الَكْماأَِة  �َشَجَرَتا  )َوُهَما  واالإِْجِردُّ  ي�ُش  والَق�شِ

ُتْعَرُف ِبِهَما(، واأن�شد:
َتًنى َعِوي�����������ِس َجَنْيُتَها ِمْن جُمْ

ي�ِس ِمْن َمْنِبِت الإْجِردِّ والَق�شِ

ا���ُش، واخُل��َزاَم��ى،  ُك��وِر: ال��ُق��رَّ ��َم��اِء ال��ذُّ َوِم���ْن اأَ���شْ
 ،) للاُء )َوُهللللَو َخللللْرَدُل اللللرَبّ والأُْقللللُحللللَواُن، واحَلللْر�للشَ
��ي��ُد،...واملُ��َراُر،  ��ْه��ُق، وال���َك���ْح���َاُء، وال��َي��ْع�����شِ وال��نَّ

َخِبيٌث  ُم��رٌّ  )َوُه���َو  والُقْطُب  َن��َب��اُن،  وال��ذَّ وال��َه��َرا���ُش، 
اَزى،  ِفَرُة، والَكِر�ُش، واخُلبَّ اأَ�َشدُّ ِمَن احَل�َشك(، والذَّ
ُل،  والُعْن�شَ اُث،  وال���ُك���رَّ  ، ��ا���شُ واحُل��مَّ ��ِرُق،  وال��ِع�����شْ
اجِلْرِجرُي(،  )وهو  واالأَْيُهَقاُن  واحَل��َزاُء،  واجَلْعَدُة، 
َعُة �َشَجَرٌة، والُع�َشُر...".  ْ َوَفُم الَغَزال، والِعْهَنُة، والرتُّ
"َوَما َكاَن ِمْن  اإلى ما تاأكله الإبل فيقول:  وينتبه 
ِمَن  �َشْيٍء  ُكلِّ  �ِشَوى  َوَعْرَفِجِه  َوُذُك��وِرِه  الَبْقِل  اأَْح��َراِر 
ُه اَل َيْدُخُل  َجَر الِعَظاَم َفاإِنَّ اخُللَِّة َفُهَو َحْم�ٌش، اإِالَّ ال�شَّ
َكاَن  َما  اجَلْنَبِة. واجَلْنَبُة  َواَل  َواَل احَلْم�ِش  اخُللَِّة  يف 
الُع�ْشِب  ِمَن  واخُللَُّة  ْبت.  والنَّ َجِر  وال�شَّ الُع�ْشِب  ِمَن 
اللَّْحم  ْنِزَلِة  مِبَ واحَلْم�ُش  اخُلْبز،  ْنِزَلِة  مِبَ االإِِبِل  عنَد 
ْنِزَلِة االأََدِم َمَع اخُللَّة...واحَلْم�ُش َما كاَن  ا ُهَو مِبَ َ اإِنَّ
ا، واخُللَُّة ما مْل َيكْن فيه ُمُلوَحة...وِمْن اأ�شماِء  َماحِلً
ُم،  وال��ُق��اَّ َغ��ُل،  وال��دَّ ُة،  والِق�شَ ْم��ُث،  ال��رِّ احَلْم�ش: 

والَهْرُم. َواأَْن�َشَد للَحاِرِث بِن َوْعَلَة:
َوَوِطْئَنَنا َوْطًئا َعلَى َحَنٍق

ِد َناِبَت الَه�����ْرِم         َوْطَء املَُقيَّ

ِجيُل، واخِلْذَراُف، والُعْنُظَواُن... ْمَراُن، والنَّ وال�شُّ
َعاُع )وهو �َشبيٌه بالَهْرم(،  ْعَراُن، والدُّ والَغْوَلُن، وال�شَّ
والَعَراُد،  االأَ�ْشَناُن(،  )وهو  واحُلُر�ُش  واالإِْخ��ِري��ُط، 

ْحَماء". والطَّ
فيها  يعي�ش  الللتللي  بللالأر�للش  الأ�للشللمللعللي  واهللتللم 
النبت؛ فمنه ما ينبت يف ال�شهل، ومنه ما ينبت يف 
ينبت  ما  ومنه  احلجاز،  يف  ينبت  ما  ومنه  الرمل، 
�شجر.  لي�ش من  وما  �شجر،  كان من  وما  يف جند، 
ُر  والَغ�شْ الَعْرَفُج،  ْهل:  ال�شَّ يف  َيْنُبُت  ا  "َومِمَّ يقول: 
ٌة(،  ُنْع�شَ )واحدته  والنُّْع�ُش  َرُة(،  الَغ�شْ )َواِحَدُتُه 

قراءة في كتاب
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)واحدته  اُح  طَّ وال�شُّ اأََف��اِن��َي��ٌة(،  )واحدته  واالأََف���ايِن 
َثَمَرٌة  َوَلللَهللا  َراَءٌة  )واحللدتلله  اُء  للاَحللُة(...والللرَّ للطَّ اللل�للشُّ
ُبَهاُر  )وهو  والَعَراُر  ْرُح،  وال�شَّ ُم،  رْبُ وال�شُّ اُء(،  َبْي�شَ

(. واأن�شد: الرَبّ
ْف�� اُء �َشْحَوُتَها َو�شَ َبْي�شَ

َراُء الَع�ِشيَّة َكالَع���������َراَره                    

َف به  اأبو عمرو بُن العاء: اأح�شُن بيٍت ُو�شِ قال 
الألواُن هذا البيت. 

االأاَلُء  َجر:  ال�شَّ ِم��َن  ْم��ِل  ال��رَّ يف  َيْنُبُت  ���ا  ...ومِمّ
ّبّي: )الواحُد األءة(، قال عبُد اهلل بُن َغَنَمَة ال�شّ

ْد َفَخَرّ على الأََلَءِة مْل ُيَو�شَّ

ِقي������������ُل  َكاأَنَّ َجِبيَنُه �َشْيٌف �شَ

ا،  والَغ�شَ العرُب،  �شُغها  مَيْ ْمَغٌة  �شَ ولُه  واالأُْمِطيُّ 
والأَْرَطى ولها �شمغة مي�شغها العرب كما مي�شغون 
بالَقْيظ،  َرُتُه  ُخ�شْ َتللُدوُم  �َشَجٌر  والَعْلَقى  الُكْنُدر، 
َخاَمى َنْبٌت  ا�ُش �َشَجٌر ُيتََّخُذ ِمْنُه احِلَبال، والرُّ واملُ�شَ
رَياُن  الثِّ َتْتَبُعها  ِبي�ٌش  ُعُروٌق  لها  ْخَوة  الرِّ االأر�ش  يف 

ِفُر عنها فتاأُكلها. حَتْ
يكوُن  ّي  والنَّ�شِ َبُط،  ال�شَّ ب�َشَجَرٍة:  لي�ش  ومّم��ا 
فاإذا  ّي،  َن�شِ َرْطًبا فهو  ْمل، فما دام  والرَّ ْهل  ال�شَّ يف 
ِويل. قال  َم وا�شَودَّ فهو الدَّ طَّ َيِب�َش فهو َحِلّي، فاإذا حَتَ

اِعي: الرَّ
�َشْهَرْي َرِبيٍع ما َتُذوُق َلُبوُنُهْم 

ا َوْخَمًة وَدِوي������������ا اإِلَّ ُحُمو�شً

للَوُر  للَر فهو َدويلللل، والللَغلل�للشْ للَودَّ وَتللَكلل�للشَّ وكلللُّ مللا ا�للشْ
ال��َع��رْيِ  َج�����ذَّ  َج��ّذُه��ْم  كامهم:  )وم���ن  لِّيان  وال�شِّ
بالُعُروق  ُه  ُت�َشبَّ ِبي�ٌش  َنَباٌت  والَع�َشاِليُج  لِّيانَة(،  ال�شِّ

ة... َتْنُبُت َلُه ُخو�شَ
اُه وهو كلُّ �َشْوٍك َيْعُظم، وِمن  َجِر الِع�شَ وِمَن ال�شَّ
والُعْرُفُط،  َياُل،  وال�شَّ َلُم،  وال�شَّ ْلُح،  الطَّ اأَْعَرِف ذلك: 
اِه َما َبَدا  ُمُر، والَكَنْهَبُل، و�َشِكرُي الِع�شَ َبُه، وال�شَّ وال�شَّ

َغاًرا َقْبَل اأْن َيِتمَّ وهذا �شجٌر له �شوك.  َوَرُقُه �شِ
َفَما  ْدُر،  وال�شِّ الَغْرَقُد،  احِلَجاز:  �َشَجِر  ...وِم��ْن 
الأنهار فهو  َيْنُبُت يف  وَما كاَن  اّل،  يًّا فهو �شَ َبرِّ كاَن 
َعة(،  ع )الواحدُة ُم�شَ ّي، والَعْو�َشُج �َشَجَرُة املُ�شَ ُعرْبِ

َفة(... ُف )الواحدة َل�شَ واللَّ�شَ
ا�ُش.  واحُلمَّ َغاُم،  الثَّ ينبت يف جباِل جْند:  ومّما 

قال اجَلْعِدّي:
َفَجَرى ِمْن َمْنِخَرْيِه َزَب���������������ٌد

ا�ُس اجَلَبل  ِمْثَل َما اأَْثَمَر ُحمَّ

َبَد َمَع  َه به الزَّ قال: له َثَمٌر اأَْبَي�ُش يف ُحْمَرة، �َشبَّ
راء(،  اخَل�شْ ُة  احَلبَّ )وهو  والُبْطُم  والَب�َشاُم،  م.  الدَّ
ر�ِشُر، والَقَتاُد، واحَلْر�َشُف َنْبٌت َخ�ِشٌن له �شوك،  وال�شِّ

َباخ،...  والِعْكِر�ُش َيْنُبُت يف ال�شِّ
، والَعْرَعُر )وهو  ثُّ ال�شَّ راة:  ال�شَّ َنْبِت ِجباِل  وِمْن 
اجَلَبل؛  َجللْوُز  )وهللو  رْبُ  وال�شَّ للاُق،  للبَّ والللطُّ للْرُو(،  اللل�للشَّ
ُر  ُيَنوِّ ؛  يُّ ال��رَبِّ اُن  مَّ الرُّ )وهو  وامَلظُّ  َيْعِقد(،  وال  ُر  ُيَنوِّ
الع�شل عليه.  وَيجوُد  امَلظَّ  َياأُكُل  ْحُل  والنَّ َيْعِقد(.  وال 

واأن�شد اأبو �شعيٍد الأ�شمعّي:
اِنَيٌة اأَْحَيا لها َمظَّ َماأْب���������������ٍد مَيَ

ْوُب اأَْرِمَيٍة ُكْحِل واآِل َق�را�س �شَ

َراُء  ْبُع،...وال�شَّ ْوَحُط، والنَّ �َشُم، وال�شَّ والَقاُن، والنَّ
ْن��ُف )وهو  ��ْوُم، واحِل��ْث��َي��ُل، وال��رَّ ����ُدوٌد(، وال�����شَّ )مَمْ
 ،) ال��رَبّ َيا�َشِمنُي  )وه��و  اُن  يَّ والظَّ  ،) ال���رَبّ َب��ْه��َراَم��ُج 

ِمن كتاب النبات لألصمعي
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وُع )وهو �َشَجُر الَبان(. قال اأَُحْيَحُة بن اجلالح:  وال�شُّ
���������������اَرُه ُمْعَرْوِرٍف اأَ�ْشَبَل َجبَّ

وُع والِغْرَيُف   ِبَحاَفَتْيِه ال�شُّ

واخَل���َزُم،  ال��َغ��َرب،  ِمْثُل  اٌر  َخ���وَّ �َشَجٌر  وال��ِغ��ْرَي��ُف 
ّي(. قال اجلعدّي: يتوُن الرَبّ والُعْتُم )وهو الزَّ

ْرِو ِمْن َبَراِق�َس اأْو َت�ْشَتُّ بال�شِّ

ٍر ِمَن الُع��������������ْتِم  َهْيَاَن اأو َنا�شِ

منه  ُقِطَع  اإذا  بالَغْور  �َشَجٌر  اُب  وال�شَّ ُت،  وال���رَّ
، فاإذا اأَ�شاَب الَعنْيَ َحَلَبها". �شيٌء َخَرَج َلَبٌ

من  فاته  ما  الكتاب  نهايات  الأ�شمعيُّ يف  ويذكر 
اأجللزاء  متلف  يف  ال�شجر  واأنلللواع  النبات  �شفات 
وظهور  املطر،  بعد  وبزوغه  النبات،  واأحوال  ال�شجر 
على  املطر  ونزول  الثمر؛  واإدراك  واخ�شراره  الورق 
يذكر  ثللم   ال�شجر.  ورق  ووقلللوع  ُيب�شه،  بعد  البقل 
نبات:  مثل  ذكرها  فاته  وال�شجر  النبات  من  اأنواًعا 
)وهو  والرند  والثغر  املخاطة  و�شجر  الف�شف�شة، 

م�َشق، والُعجرم،  الآ�ش(، والعبهر وهو الرنج�ش، وال�شُّ
وال�شربق،  والع�شرق،  والإ�شحل،  والأراك،  والتني، 
وامل���ْرخ،  ب،  والتن�شّ احل��ن��ظ��ل(،  )�شجر  وال�����ش��ري 
واملْي�ش  وال�ّشا�َشم،  واحللفاء،  والطرفاء،  والأثلللل، 
والينبوت  واخِل���روع  احل��ب��ال(،  منه  ت��وؤخ��ذ  )�شجر 

)وهما بُعمان(، وكذلك الغاف، والعراد، والعوف.
الثقة  �شّماه  عّمن  الأ�شمعيُّ  نقله  مبللا  وُنْنهي 
الزمنية  املللدة  عن  احلجاج  بن  ُروؤَْبلللُة  حّدثه  الللذي 
التي يحتاج اإليها النبات لكمال منوه منذ بذره اإلى 
ا�شتوائه: "وحدثني الثقة عن روؤبة بن احلجاج اأنه 
و�شهٌر  و�شهر مرعى،  ترى،  و�َشْهٌر  َثَرى،  �َشْهٌر  قال: 
فبلَّ  منه  الأوُل  وقللع  اإذا  املطر  اأن  وذلللك  ا�شتوى. 
الأر�َش متكث الأر�ُش تراًبا رطًبا؛ فهو قوله )ثرى(. 
ثم ُتنبت الأر�ش فرُيى النبات، فهو قوله )ترى(. ثم 
يكون يف ال�شهر الثالث )مرعى(؛ ثم ي�شتوي النبُت 

يف الربيع ويكتهل".

خامتة
لقد ن�شاأُت ببيت فاّلح، وعملُت مع اأبي -رحمه اهلل- يف الأر�ش، وكانت الأع�شاب م�شكلة للزرع ال�شتوي 
منه وال�شيفي؛ كما اأن حافات الطرق الزراعية وجنبات الوديان كانت تزخر باأنواع النبات، الذي كان 
يبدو يف الربيع �شجادة ملونة بن�شج طبيعي، يف غاية اجلمال! وتعلمُت اأ�شماء عدد منها، اإل اأين اأجد اأكرث 
الأ�شماء املوجودة يف كتاب الأ�شمعي غريبًة علّي ول اأعرف نباتها. ورمبا كان لبع�شها اأ�شماٌء عندنا غري 
ما ُعِرَفْت به. على اأن ما يف هذا الكتاب واأمثاله هو حتدٍّ لعلماء النبات يف كليات الزراعة عندنا، لكي 

يحددوا كل نبات ما هو، وا�شمه العلمي، ومن َثّم يعيدون الت�شنيف والرتتيب.
)املتقاعد(  العربية  اللغويات  اأ�شتاذ  الكرمي ماهد مرداوي،  الدكتور عبد  لالأ�شتاذ  �شكري  واأقّدم 
من اجلامعة الها�شمية، على ما بذله من جهٍد عظيم يف كتابه "مناهج التاأليف املعجمي عند العرب" 
�شماحه يل  على  اأ�شكره  كما  والتوزيع(.  للن�شر  الثقافة  دار  ن�ْشر:  20١0م،  ١٤٣١هللل،  الأولللى:  )الطبعة 

بالنقل مما جاء يف هذا الكتاب ملقالتي هذه.

قراءة في كتاب
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احلديث:  العربي  النقد  يف  "االأ�شلوبية 
درا�شة يف حتليل اخلطاب"

لفرحان بدري احلربي

حنين معالي *

والوقوف  احلديث  الأدبي  النقد  يف  الأ�شلوبية  بدرا�شة  الكتاب  هذا  يهتم 
على املرتكزات التي تعتمد عليها، واحلديث عن اأنواعها، و�شلتها بالراث 
والنظريات اللغوية احلديثة، واأهم الكتب النقدية التي تناولتها بالدرا�شة 

بني النظرية والتطبيق.

*  محاضر غير متفرغ- الجامعة األردنية 

فيها  يتحدث  ف�شول  ثالثة  من  الكتاب  يتكون 
وهي  وتطبيقيًّا،  للا  نللظللريًّ الأ�للشلللللوبلليللة  عللن  املللوؤلللف 
الأول  الف�شل  يف  املوؤلف  ويهتم  مرتابطة.  ف�شول 
)مدخل  اخلطاب  وحتليل  الأ�شلوبية  بل"يف  املعنون 
لالأ�شلوبية،  النظرية  املعامل  با�شتقراء  تنظريي(" 
املبحث  يف  فيعالج  امل�شطلح،  حت��دي��د  وحم��اول��ة 
الأدبي، ومفهومها،  بالن�ش  الأ�شلوبية  الأول عالقة 

وحتديد م�شطلحها، وبيان حمتواها الفكري. 

فالأ�شلوبية تهتم بدرا�شة الن�ش الأدبي، بو�شفها 
منهًجا يف درا�شة الأدب ونقده، وهي متاأثرة ببع�ش 
اإنها  اإذ  الأدبي؛  الن�ش  تدر�ش  التي  الأخرى  العلوم 
ال�شعرية،  وال�شور  الأ�للشلللللوب،  خ�شائ�ش  تدر�ش 
جنا�ش  من  فيه  وما  والإيقاع  واملجازات،  والنعوت، 
واأ�شوات، ولغة ال�شعر، اإ�شافًة اإلى الغمو�ش، وتوظيف 
تت�شل  بذلك  وهي  واالأمثال،  واحِلَكم،  االأ�شاطري، 
القدمية.  العربية  البالغة  مبباحث  وثيًقا  ات�شاًل 

»األسلوبية في  النقد العربي الحديث 
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وتللللاأثللللرت الأ�للشلللللوبلليللة يف 
مبراحله  النقدي  التطور 
بق�شية  وكذلك  املختلفة، 
ي�شبح  لكي  النقد  �شعي 
علًما له �شوابطه املعرفية، 
الفكر،  يوؤثر يف   فكل هذا 
واللللظلللاهلللرة الإبلللداعللليلللة 
يت�شكل  اللللتلللي  واللللللغللويللة 
ذلك  ويللوؤثللر  الأدب،  منها 
يف الللتللوا�للشللل بللني كللّل من 

الأديب واملتلقي.
ارتبطت  والأ�للشلللللوبلليللة 
بللللالللللرتاث وبللالللنللظللريللات 
النقدية واللغوية احلديثة، 
البالغة  يف  ذلللك  ويتمثل 

مثل:  التجديدية  الق�شايا  وبع�ش  قدمًيا  العربية 
الل�شانية،  الللدرا�للشللة  يف  �للشللو�للشللري  دي  نللظللريللات 
ومطط ياكب�شون يف عملية الت�شال، اإ�شافًة اإلى 
ظهور املنهج البنيوي يف اأعمال رولن بارت، ونظرية 
التنا�ش التي تبلورت على يد جريار جانيت، وجوليا 

كري�شتيفا وغريها. 
ا عن مفهوم الأ�شلوبية، واجتاهات  ويتحدث  اأي�شً
ريفاتري  عند  مفهومها  فيذكر  الأ�شلوبي،  البحث 
الآثار  ُيعنى بدرا�شة  "علم  الأ�شلوبية  اأن  الذي يرى 
الأدبية درا�شة مو�شوعية، وهي لذلك تعنى بالبحث 
وهي  الأ�شلوب،  علم  اإر�شاء  يف  القارة  الأ�ش�ش  عن 
تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية األ�شنية تتحاور 

ا". مع ال�شياق امل�شموين حتاوًرا خا�شًّ

ميثل  التعريف  وهلللذا 
اجتللاهللني مللن اجتللاهللات 
الللنللقللد  يف  الأ�لللشلللللللوبللليلللة 
املعا�شر، التي تهتم ببنية 
ُيَعدُّ  فالأول  ولغته،  الن�ش 
والثاين  بنيوية،  اأ�شلوبية 
ومن  وظيفية،  اأ�للشلللللوبلليللًة 
اأن  مالحظة  ميكن  هللذا 
الأ�شلوبية و�شيلة يف درا�شة 
احلديث  النقد  يف  الأدب 
اأنها قبل ذلك مل تكن  مع 
على  درا�شتها  يف  تقت�شر 
الأدب، بل تدخل يف مال 

الدر�ش الل�شاين. 
الأ�شلوبية  ُف  ُتللعللرَّ كما 
الو�شائل  يف  يبحث  حللديللث  لللغللوي  "علم  بللاأنللهللا: 
الأدبي،  اأو  التي تك�شب اخلطاب العتيادي  اللغوية 
عن  فتميزه  واللل�للشللعللريللة،  التعبريية  خ�شائ�شه 
درا�شتها  اإلى  الظاهرة  وتتعدى مهمة حتديد  غريه 
مبنهجيٍة علمية لغوية، وُتِعدُّ االأ�شلوَب ظاهرًة لغوية 

-يف الأ�شا�ش- تدر�شها �شمن ن�شو�شها".
على  تنطوي  الأ�شلوبية  اأن  �شبق  ممللا  ونفهم 
الأدبلللي،  واجلللانللب  اللغوي  اجلللانللب  هما:  جانبني 
ودرا�شة  الن�ش الأدبي من خالل مكوناته اللغوية، 
الأ�شلوبية  الدرا�شة  يف  باللغة  الهتمام  فاإن  ولهذا 

اأدى اإلى ظهور مدر�شتني يف درا�شة الأ�شلوب هما: 
اللغة،  اأ�شلوبية  وهي  التعبريية:  االأ�شلوبية   -
التفكري،  مللع  ال�شكل  عللالقللات  بدرا�شة  وتللقللوم 
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وتهتم بالأثر، وما يتعلق بعلم الدللة.
- االأ�شلوبية الفردية: وهي اأ�شلوبية اأدبية تنقد 
التعبري  عالقات  درا�شة  على  وتقوم  الأ�شلوب، 
وا�شتعملها،  اأن�شاأها  الذي  املجتمع  اأو  الفرد  مع 
مبعنى اأنها تتناول التعبري وعالقته مع املتكلمني، 
اأي اأّن التعبري الذي ي�شتخدمه املبدع مبا فيه من 

انزياح لغوي يجب اأن يكون مقبوًل لدى املتلقي.
احلديث  اإلللى  املبحث  هذا  يف  املوؤلف  ينتقل  ثم 
ومناهج  حتديدها  طرق  الأ�شلوبية:  الظاهرة  عن 
الأ�شلوبية  اجتللاهللات  تللنللوع  اأن  فيجد  درا�للشللتللهللا، 
الظاهرة  دار�شي  ولكّن  مناهجها،  تنوع  اإلى  يللوؤدي 
الأ�شلوبية، على الرغم من نظرتهم اإليها من زوايا 
النموذج  مللن  انطالقهم  يف  ي�شرتكون  متلفة، 
التوا�شلي يف التحليل، لذلك يق�ّشم املوؤّلف املفاهيم 
اأربللع  اإللللى  ذلللك  على  بللنللاًء  لالأ�شلوبية  املللقللرتحللة 

مموعات:
ويكون  الكاتب،  �شخ�شية  عن  تعبري  الأ�شلوب  اأ- 
اللغوية  الإمللكللانللات  �شمن  اخللتلليللاًرا  الأ�للشلللللوب 
املتميزة  الكتابة  كيفية  عللن  ويللعللرب  املللتللاحللة، 
الأدبي  اجلن�ش  اأ�شلوب  اإلى  وميتد  معني،  ملوؤّلف 

والثقافات والع�شور. 
ب- الأ�شلوب واأثره يف املتلقي، وينتج عن اخل�شائ�ش 
عاطفي  تاأثريي  مفهوٌم  وهو  للن�ش:  الداخلية 
لالأ�شلوب، يقرتب من الت�شور البالغي القدمي، 
الإقناعية  بالآثار  الأ�شلوب  مقولت  ُربطت  وقد 

الثالثة: التعليم، والإمتاع، والتهييج.
ج- االأ�شلوب تقليٌد لواقِع ما يف الن�ش: وهو مفهوٌم 
انعكا�شي حماكاتي لاأدب، ويبحث عن العاقة 

الن�ش  عنه  يعرب  الذي  واملو�شوع  الأ�شلوب  بني 
الطبقات  عللن  يللتللحللدث  اللللذي  الللنلل�للش  مبعنى 
الجتماعية يف الع�شور الو�شطى، اأما يف القرن 
القائمة  الوظيفية  الأ�شلوبية  فتكون  الع�شرين 
اإلى  الأقرب  الأ�شلوبي  النوع  هي  التداولية  على 
وبيئتها  اللغة  بطبيعة  تهتم  بحيث  املللحللاكللاة 
و�شياقها، وهذا اأدى اإلى ظهور ما ي�شمى باأ�شلوب 

الع�شر اأو الفرتة.
القت�شار  وهو  باللغة:  خا�ش  تاأليٌف  الأ�شلوب  د- 
درا�شة  اللغوية  الناحية  من  الن�ش  درا�شة  على 
الكاتب  عللن  احلللديللث  اإقلل�للشللاء  مللع  مو�شوعية 

واملتلقي.
وهذا النمط التحليلي يف درا�شة الأ�شلوبية والنظر 
مناهج  ظهور  اإلى  اأدى  متلفة  زوايا  من  اإليها 

متعددة وهي: 
١- اأ�شلوبية النزياح: وهي الفرق بني اللغة الأدبية 
واللغة املعيارية النحوية؛ فاأ�شلوبية النزياح متثل 

خرًقا للغة املعيارية مثل: ال�شتعارة.
٢- الأ�شلوبية الإح�شائية: تقوم باإح�شاء العنا�شر 
الكمية  بالعالقات  وتهتم  الن�ش،  يف  اللغوية 
وكذلك  الأخلللرى،  الن�شو�ش  من  مثيالتها  مع 
الن�ش،  يف  واأنواعها  الكلمات  عالقات  مقارنة 
من  الللنللوع  هللذا  يف  الأ�شلوبي  الباحث  ويللحللاول 
عن  ويبتعد  باملو�شوعية،  يت�شف  اأن  الأ�شلوبية 
الللذاتلليللة والنللطللبللاعلليللة مللن خللالل الإحلل�للشللاء، 
يجعل  الإحلل�للشللاء  اأن  الأ�شلوبيون  يللرى  وبللهللذا 
اأن  اإلللى  الإ�للشللارة  وميكن  موجًها،  منهًجا  منها 
لذاتها،  مق�شودة  لي�شت  الإح�شائية  اجلللداول 
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تعمل على  نتائج  اإلى  الو�شول  الق�شد هو  ولكن 
اكت�شاف ال�شمات اللغوية التي يتميز بها الن�ش. 
ا�شتخدامها  يكرث  الأ�شلوبية  هللذه  اأن  واأُ�شيف 
اأو  الن�شو�ش،  بني  املقارنات  عن  احلديث  عند 
العقبات  بع�ش  وجللود  مع  التكرار  عن  احلديث 
�شيما  ول  عمله،  يف  الإح�شائي  تواجه  قد  التي 
يف  يدخل  الإح�شائي  واملنهج  العربية.  اللغة  يف 

عالقات جدلية مع بقية املناهج الأ�شلوبية.
تقوم  وهي  ال�شياقية:  الأ�شلوبية   -3
الن�ش  يف  الداخلي  النزياح  على 
بللعلليللًدا علللن �للشلليللاقلله اخللللارجلللي. 
عن  يتحدث  -عندما  اأجده  ولكني 
�شابًقا؛  قاله  ما  يناق�ش  ريفاتري- 
تهتم  اأنللهللا  يلللرى  ريللفللاتللري  اإن  اإذ 
تتنوع  التي  اللغوية  باخل�شائ�ش 
يعني  فهذا  والبيئة،  ال�شياق  بتنوع 
اأنه يرى اأن للن�ش �شياقني: داخلي 
يوؤثر يف  واأّن كالًّ منهما  وخارجي، 

الآخر.
الثاين  املبحث  يف  املوؤلف  ويعر�ش 

من الف�شل الأول فكرة الأ�شلوبية وحتليل اخلطاب، 
�شماته  اإلللى  والللو�للشللول  اخلللطللاب  حتليل  اأن  ويبني 
الفنية والنوعية، تتعاون فيهما مموعة من العلوم 
اإ�شافًة  وال�شعرية،  والأ�للشلللللوب،  الللبللالغللة،  وهللي: 
داخل  الأبنية  َتدر�ش  العلوم  وهللذه  الأل�شنية،  اإلللى 
الدللية  الأبنية  على  تركز  فالبالغة  اخلللطللاب؛ 
على  الأ�شلوبية  الأبللنلليللة  تللركللز  بينما  ال�شطحية، 
الأبنية املخزونة يف ذاكرة املتلقي  التي تتنا�شب مع 

باأنواع اخلطاب  تهتم  ال�شعرية فهي  اأما  معتقداته، 
والت�شال املعريف والوجداين، بينما الأل�شنية تكّون 

اأبنية اإ�شافية على الأبنية الأ�شا�شية يف اخلطاب.
ق�شية  عللن  للحديث  املللوؤلللف  ينتقل  ذلللك  وبعد 
متجاورة  علوم  اأنها  وهي  ال�شابقة  بالنقاط  ترتبط 
ت�شهم يف حتليل اخلطاب، ويجد من خالل درا�شته 
اأنها  وال�شعرية(  والبالغة  )الأ�شلوبية  العلوم  لهذه 
مفاهيمها  بللني  الف�شل  ي�شعب  بحيث  متداخلة 
اأحلليللاًنللا تكون  امللللحلللددة؛ فللالللبللالغللة 
تكون  واأحياًنا  الأ�شلوبية،  من  جللزًءا 
فللاإن  وكللذلللك  ذاتللهللا،  الأ�شلوبية  هللي 
البالغة  بني  العالقة  ت�شبه  ال�شعرية 
ي�شمى  ما  هناك  اإن  اإذ  والأ�شلوبية؛ 
ال�شعرية". وكل هذه العلوم  "البالغة 
للبحث  الن�ش  يف  النزياحات  تدر�ش 
عن ال�شمة اجلمالية والتعبريية فيها.

اجلديدة"  "البالغة  عن  ويتحدث 
علم  و�شع  دعللوة ظهرت حتللاول  وهي 
باأنواعها،  اخلطابات  لدرا�شة  عللام 
معاٍن  لو�شف  جللاء  امل�شطلح  وهلللذا 
حقول  لو�شف  اأو  البالغة،  بحقل  مرتبطة  متلفة 
معرفية اأخرى، فهي فكرة حديثة جتاوزت هدف علم 
اأو الك�شف عن  البالغة الأول يف الهتمام بالإقناع 
البالغة  وت�شعى  الن�ش،  يف  اجلمالية  اخل�شائ�ش 
اجلديدة لأن تكون علًما ي�شمل حياة الإن�شان كلها، 
لتطوير  الل�شانية  واملناهج  التداولية  مع  وتت�شافر 

واإن�شاج هدفها الأ�شا�شي وهو الإقناع.
الأول  الف�شل  مللن  الثالث  املبحث  وخ�ش�ش 

يبني اأن حتليل اخلطاب 
�شماته  اإل���ى  وال��و���ش��ول 
ال���ف���ن���ي���ة وال����ن����وع����ي����ة، 
تتعاون فيهما جمموعة 
م�������ن ال�����ع�����ل�����وم وه�������ي: 
ال���ب���اغ���ة، والأ����ش���ل���وب، 
اإلى  اإ�شافًة  وال�شعرية، 

الأل�شنية
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واخلللطللاب(؛  )الن�ش  عللن  للحديث 
اأنه ل يوجد تعريٌف جامع مانع  فريى 
تعريف  يختلف  واإمنللا  الن�ش،  لكلمة 
هذا امل�شطلح باختالف الزاوية التي 
فيجد  اإللليلله،  الللدار�للشللون  منها  َينظر 
يف  ا  ف�شفا�شً يعد  تعريفه  اأن  املوؤلف 
من  "مموعة  وهلللو  الأدبلللللي  الللنللقللد 
ال�شفحة  علللللى  امللللوجلللودة  الللكلللللمللات 
التي  والتاريخية  ال�شياقية  بعنا�شره 

يفرت�ش اأن حتيط به".
اإلللى  الو�شول  �شعوبة  �شبب  اإن  الللقللول  وميكن 
امل�شتويات  على  ا�شتماله  هو  للن�ش  واحللد  تعريف 
اللغوية الأربعة يف بنائه، وما يتعلق بات�شاله بعوامَل 

خارجيٍة منها املتلقي.
الن�ش  ونظرية  الن�ش  علم  بني  املوؤلف  وُيفرق 
الكلية  الدللة  الن�ش  علم  مو�شوع  اأن  اإلى  في�شري 
اأما نظرية  التي تنتج عن ن�ش بو�شفه بنية لغوية. 
مراجعة  اأي  الن�ش؛  للغة  مبا�شر  نقد  فهي  الن�ش 
الن�شي  النقد  عملية  وتتخذ  اخلللطللاب،  لعملية 
ا�شتاتيكي  الأول  هما:  اجتاهني  الن�ش  نظرية  يف 
)ثابت(، ويتمثل ذلك بالنظر اإلى جماليات الن�ش، 
والثاين النقد الديناميكي املتحرك الذي يركز على 
الن�ش  وارتباط  الن�شية،  العنا�شر  بني  العاقات 

مبفهوم التنا�ش. 
ويبني املوؤلف مفهوم اخلطاب، ويرى اأن مفاهيم 
املهتمني  ت�شورات  وفق  متعددة  اخلطاب  م�شطلح 
اأنه  على  اخلطاب  اإلى  ينظرون  فال�شيميائيون  به؛ 
التي  امللفوظة  العبارات  اأو  العالمات  من  مموعة 

يجد  بينما  للا،  خللا�للشًّ وجللللوًدا  متتلك 
املوؤلف اأن الل�شانيني ينظرون اإليه على 
ويظهر  للكالم،  مرادف  اأنه م�شطلح 

هذا وا�شًحا عند )دي �شو�شري(.
وجود  عن  احلديث  اإلللى  ينتقل  ثم 
والن�ش،  اخلطاب  بني  احتواء  عالقة 
ذكره  الذي  التعريف  يف  ذلك  ويظهر 
من  "مموعة  فاخلطاب  للخطاب، 
امل�شرتكة؛  العالقات  ذات  الن�شو�ش 
تللتللابللع ملللرتابلللط ملللن �للشللور  اأنلللله  اأي 
وقت  يف  اإللليلله  الللرجللوع  ميكن  الن�شي  ال�شتعمال 
اخلطاب  اأن  التعريف  خللالل  مللن  وظهر  لحق". 
اإنه ي�شتمل على مموعة من  اأو�شع من الن�ش، بل 

الن�شو�ش داخله.
يف  الت�شل�شل  متعددة:  باأمور  اخلطاب  ويتميز 
قواعد  اإلى  اإلى خ�شوعه  اإ�شافًة  والألفاظ،  الأفكار 
الذي  الفردي اخلا�ش  اأ�شلوبه  وله  الأدبي،  اجلن�ش 
على  اخلللطللاب  يبنى  اأن  ويجب  غللريه.  عللن  مييزه 
مو�شوع، واأن يكون مفهوًما، واإذا مل يحقق اخلطاب 
ذلك ال ي�شمى خطاًبا، وهذه ال�شروط جتعل درا�شة 

اخلطاب درا�شة علمية. 
واخلطاب  النقدي  الن�ش  بللني  املللوؤلللف  ويللفللرق 
يبثه  الللذي  الن�ش  هو  النقدي:  فالن�ش  النقدي، 
بن�شاطه  حممًا  بالقارئ  االت�شال  بق�شد  الناقد 
الفكري والثقايف، مما يت�شل بعامل الإبداع الأدبي، 
ويتعلق باأدبية الأدب بهدف اإثارة اأفكار القارئ التي 

تتعلق باملو�شوع الأدبي.
واأما اخلطاب النقدي: فهو جملة من الن�شو�ش 

تعريٌف جامع  ل يوجد 
م���ان���ع ل��ك��ل��م��ة ال��ن�����س، 
تعريف  يختلف  واإن����ا 
هذا امل�شطلح باختاف 
ال�����زاوي�����ة ال���ت���ي َي��ن��ظ��ر 

منها الدار�شون اإليه
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املتكلم  يحاول  التي  الأدب  اأدبية  مبو�شوع  املتعلقة 
مطابقتها يف عامله الفكري واحل�شاري؛ اإذ تكون يف 
الأدبية  الثقافة  �شمولية  توؤكد  واحد،  معريف  �شياق 
الن�شو�ش  توؤلف مو�شوَع  التي  الأحللداث  من خالل 
التي  الثقافية  اجلماعة  اأذهللان  يف  بينها  امل�شرتَك 

يت�شدى الناقد ملحاورتها.
وهذا يعني اأن الن�ش النقدي هو ما يكتبه الناقد 
بينما  املللبللدع،  يكتبه  الللذي  الإبللداعللي  الن�ش  عللن 
اخلطاب النقدي نقٌد يوجهه ناقٌد لنْقِد ناقٍد اآخر. 
اأنواعه  ومللن  متنوًعا  النقدي  اخلطاب  يكون  وقللد 

اخلطاب النقدي الأ�شلوبي.
ق�شية  يتناول  الف�شل  من  الأخللري  املبحث  ويف 
ظهرت  الللتللي  املللنللاهللج  ومللن  اخلللطللاب(،  )حتليل 

املللنللهللج   )١( اخللللطلللاب:  لللتللحللللليللل 
ال�شيميائي الذي يقوم بدرا�شة نظام 
حمدد من اأنظمة التو�شيل بوا�شطة 
اإلى  اإ�شافًة  والعالمات،  الإ�للشللارات 
درا�شة املعاين والدللت يف الن�شيج 
الل�شانية.  املللنللاهللج   )2( اللللللغللوي. 
مع  الل�شانية  الجتللاهللات  وتللداخللُل 
اإلى  يللوؤدي  الللذي  هو  ال�شيميولوجيا 
تداخل م�شطلح اخلطاب وم�شطلح 
لأن  املختلفة؛  الدرا�شات  يف  الن�ش 
اهتمت  الأولللللى  الل�شانية  املللنللاهللج 
الل�شانيات  بينما  اجلملة،  بل�شانيات 
الذي  الن�ش  ل�شانيات  هي  احلديثة 

هو يف ذاته خطاب.
اأمللللا الللفلل�للشللل اللللثلللاين املللعللنللون 

بل"و�شف املقدمات التنظريية يف اجلهود الأ�شلوبية 
ال�شوء على  واملنطلقات" فيلقي  القواعد  العربية- 
النقاد  و�شعها  التي  والتطبيقية  النظرية  امللللادة 
الأ�شلوبيون العرب، ويهدف املوؤلف يف هذا الف�شل 
اإلى التعرف على مناهجهم ومنطلقاتهم يف كتبهم 
يف  الإجرائية  واخلطوات  الأ�شلوبية،  عن  املن�شورة 
ممار�شة املنهج الأ�شلوبي، ومدى تطابقها مع املادة 
ويحاول  كتبهم.  يف  عنها  حتللدثللوا  التي  النظرية 
املوؤلف الك�شف عن روؤية الناقد الأ�شلوبي العربي يف 
ت�شري  تاأ�شيلية  اأم  متجددة  حداثية  هي  هل  كتابه: 

على فكرة املوروث البالغي اأو النقد العربي؟
التي  الكتب  على  اطالعه  خللالل  من  ويالحظ 
بني  يجمع  منها  ا  بع�شً اأن  الأ�شلوبية  عن  تتحدث 
يف  و�شعها  وقللد  والتطبيق،  التنظري 
املبحث الثاين الذي يتحدث عن املنحى 
فقد  املبحث  هللذا  يف  اأملللا  التطبيقي، 
عن  تتحدث  التي  الكتب  على  اقت�شر 

املادة النظرية، ومنها:
١- "علم الأ�شلوب: مبادئه واإجراءاته" 
علم  حداثة  ف�شل  يوؤكد  ف�شل:  ل�شالح 
الإن�شانية،  العلوم  الأ�شلوب �شمن قائمة 
فله جذور يف  لي�ش بدعة ع�شره،  ولكنه 
بعلم  �شلة  على  اإنه  اإذ  العربية؛  الثقافة 
البالغة، ولكن ظهور علم الأ�شلوب اأدى 
اإلى الك�شف عن عجز البالغة يف درا�شة 
الأ�شاليب احلديثة. ويحدد مو�شوع علم 
ذاتها،  الأ�شاليب  درا�شة  وهو  الأ�شلوب 
َع مراحل تطوره، وركز على اأهمية  كما َتَتبَّ

ب��اأم��ور  اخل��ط��اب  يتميز 
م����ت����ع����ددة: ال��ت�����ش��ل�����ش��ل 
يف الأف���ك���ار والأل���ف���اظ، 
خ�شوعه  اإل����ى  اإ����ش���اف���ًة 
اإل�������ى ق����واع����د اجل��ن�����س 
الأدب��������ي، ول����ه اأ���ش��ل��وب��ه 
ال��ف��ردي اخل��ا���س ال��ذي 
مي������ي������زه ع�������ن غ�������ريه. 
ويجب اأن يبنى اخلطاب 
على مو�شوع، واأن يكون 

مفهوًما

قراءة في كتاب
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اإلى  اإ�شافًة  التطبيقية،  الدرا�شات  يف  اعتماده 
�ْشخ من الآخر وتقليده، فيمكن اأن  اأنه يرف�ش النَّ
ناأخذ علم الأ�شلوب من الآخر ولكْن يجب اأن يكون 
اأو الإ�شافة مبا يتنا�شب  للباحث فر�شة الختيار 
اخل�شائ�ش  مع  ويتنا�شب  اجلللمللايل،  ذوقلله  مع 

املميزة للغة والفن. 
ل�شعد  اإح�شائية"،  لغوية  درا���ش��ة  "الأ�شلوب:   -٢
م�شلوح: يحاول املوؤلف تطبيق منهج الأ�شلوبية، 
ولكنه ي�شعى اإلى اإ�شفاء املو�شوعية على درا�شة 
ا�شتخدام  اإلى  توجه  لذلك فقد  اأ�شلوبيًّا،  الأدب 
على  ويللركللز  درا�للشللتلله،  يف  الإحلل�للشللائللي  املنهج 
املنهج  يف  الأ�شلوبي  التحليل  ق�شايا  جانبني: 
النظرية  الأ�شلوبي  البحث  وم�شكالت  الل�شاين، 
والتطبيقية يف الأدب، وهو بهذا الكتاب يريد اأن 
ي�شاهم يف ازدهار البحث الأ�شلوبي، والعمل على 

متكينه �شمن اإطار املعرفة املعا�شرة.
ثللم انللتللقللل املللوؤلللف اإللللى مبحث اآخلللر عللنللوانلله: 
التطبيقية"،  الدرا�شات  يف  الفتتاحي  "التنظري 

وي�شتمل على مموعة من الكتب منها:
ملحمد  ال�شوقيات"،  يف  الأ���ش��ل��وب  "خ�شائ�س   -١
كتابه  يف  املللوؤلللف  اعتمد  الطرابل�شي:  الللهللادي 
والختفاء  والتواتر،  ال�شيوع،  م�شاألة  ر�شد  على 
من خالل ا�شتخدام املنهج الإح�شائي يف ر�شد 
لغوية  درا�للشللة  طريق  عن  الأ�شلوبية  الظاهرة 
اأ�شلوبية تنطلق من درا�شة الن�ش نف�شه والو�شول 
اإلى مرتكزاته البنائية دون احلاجة اإلى معرفة 
حياة ال�شاعر، وهو بذلك متاأثر باملنهج البنيوي. 
وي�شتخل�ش الكاتب مادته النظرية عن الأ�شلوبية 

من التطبيق؛ فالتطبيق �شابق للتنظري عنده.
ال�شعر احلديث"، ملحمد  اأ�شلوبية يف  "قراءات   -٢
درا�شة  خللالل  من  املوؤلف  يهدف  املطلب:  عبد 
الهتمام  اإلى  ال�شعرية  الن�شو�ش  من  مموعة 
اإلى  اللغوية لهذه الن�شو�ش، وي�شعى  بال�شياغة 
القارئ  ولكن  التعبريية،  الظواهر  بني  الربط 
هذه  لتحليل  منهج  من  اأكرث  ي�شتخدم  اأنه  يجد 
الن�شو�ش  ومللن  طبيعتها،  بح�شب  الن�شو�ش 
ور�شد  �شو�شة(،  )فاروق  �شعر  عليها  التي طبق 
)اأحمد  ال�شاعر  ديلللوان  ودر�لللش  فيه،  الللتللكللرار 
عبد املعطي حجازي( يف �شوء بنيٍة تراثيٍة هي 
الوقوف على الطلل وغريها، وهو يهدف يف هذا 

الكتاب اإلى التجديد.
بني  الأ�شلوبية  "املعرفة  فهو  الثالث  الف�شل  اأما 
الأول  مبحثني:  اإلى  وينق�شم  واملمار�شة"،  التاأ�شي�ش 
اخلطاب  يف  الأ�شلوبية  املعرفة  )بنية  عن:  يتحدث 
يف  لالأ�شلوبية  املعرفية  فالبنية  العربي(،  النقدي 
وتراكمية  الن�شاأة  بل"تزامنية  تت�شم  العربي  النقد 
التاأليف" مبعنى اأن هذه املوؤلفات الكثرية التي حتدثت 
اإلى  ن�شل  اأن  خاللها  من  ن�شتطيع  ل  الأ�شلوبية  عن 
كيفية ن�شاأتها وتطورها، فكلُّ هذه اخلطابات النقدية 
تتحدث عنها بو�شفها �شيًئا جديًدا وحتاول تعريفها، 
فيجد املوؤلف يف هذه الكتب: اختالفاٍت يف امل�شطلح، 
وتكراًرا لبع�ش الق�شايا املتعلقة بالأ�شلوبية ول �شيما 
اختالف  اإلللى  اإ�للشللافللًة  واحلللداثللة،  التجذير  ق�شية 
الآراء حول دواعي ا�شتخدامها يف الدرا�شة. وكل هذه 
على  بع�شها  الكتب  هذه  اعتماد  عدم  �شببها  الأمور 

بع�ش، فكان العمل يت�شف بالفردية.

»األسلوبية في  النقد العربي الحديث 
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اأمللللا املللبللحللث اللللثلللاين ملللن هلللذا الللفلل�للشللل فهو 
حمور  اإل��ى  وي�شري  الأدب"،  ودرا�شة  "الأ�شلوبية 
والنظرية  الأ�للشلللللوبللي  البحث  منهج  بللني  العالقة 
الأدبية؛ فالنظريُة الأدبية -مثل البنيوية وغريها- 
ومعايريه،  واأ�شنافه  الأدب  مبادئ  بدرا�شة  تهتم 

وتركز على الأعمال الأدبية ومتيز بينها.
يدر�ش  الذي  الثاين  املحور  اإلى  املوؤلف  ينتقل  ثم 
فيه )منطلقات الأ�شلوبية وحداثة اخلطاب النقدي(،  
وهذه املنطلقات هي التي يقوم عليها املحور النظري 

لالأ�شلوبية، وبالتايل توؤثر يف امل�شمون، وهي:
• املو�شوعية: وترتبط باللمنهج الإح�شائي 	

يف اجلهود الأ�شلوبية العربية، وهي تقابل 
الللذاتلليللة والنللطللبللاعلليللة عللنللدهللم، وظهر 
كتابيه:  يف  م�شلوح(  )�شعد  عند  هللذا 
اإح�شائية"،  لغوية  درا�شة  "الأ�شلوب: 
اأ�شلوبية  درا�للشللة  الأدبللللي:  الن�ش  و"يف 
بني  ميلليللز  املللنللهللج  وهللللذا  اإح�شائية"، 
التي  اللغوية  اخل�شائ�ش  اأو  ال�شمات 
تت�شف بالأ�شلوبية، وال�شمات اللغوية التي 

تظهر ع�شوائيًّا يف الن�ش.
وترتبط املو�شوعية يف الدرا�شة الأ�شلوبية 
الن�شو�ش  بني  مقارنة  جتريبية  بعمليات 
الأدبية التي تنتمي اإلى ع�شر واحد مثاًل 
اأو جن�ش اأدبي واحد. وت�شبح املو�شوعية 
بدرا�شة  تخت�ش  عندما  لالأ�شلوبية  �شفة 
الن�ش  �شعرية  تللدر�للش  بحيث  الأدب، 
الدرا�شة  تقت�شر  وعندها  اأدبلليللتلله،  اأو 

الأ�شلوبية على درا�شة الن�ش بحد ذاته.
الأثللر  خللالل  من  اإليها  ينظر  من  وهناك 
القارئ،  يف  الأدبلللي  الن�ش  يحدثه  الللذي 
مفهوم  يف  تتحقق  اأنللهللا  يلللرى  وبع�شهم 
الأ�شلوبية القائم على درا�شة الن�ش الأدبي 
من منظور علمي تخ�ش�شي؛ اإذ اإنها تهتم 
الأدبللي،  العمل  منها  يت�شكل  التي  باللغة 
وهي بهذا تبتعد عن الذاتية والنطباعية. 
يف  الللعللرب  النقاد  اإن  الللقللول  وميللكللن 
كانوا  لالأ�شلوبية،  النظرية  درا�شتهم 
وكذلك  املو�شوعية،  �شفة  على  يركزون 
فاملو�شوعية  للتطبيق،  بالن�شبة  الأملللر 
اإلى حتقيقه،  العرب  النقاد  ي�شعى  هدف 
املللادة  تطبيق  خللالل  من  اإليه  والو�شول 

النظرية على الن�شو�ش الأدبية.
• انتماء 	 ب�شبب  وهلللذا  وال��ب��ن��ي��ة:  ال�����ش��ك��ل 

الن�شية  املللنللاهللج  حقل  اإللللى  الأ�شلوبية 
امللللتلللاأثلللرة بللالللللل�للشللانلليللات،  والللبللنلليللويللة، 
تدر�ش  فالأ�شلوبية  ال�شكلية،  والجتاهات 
يتكون منه من  نف�شه، وما  الأدبي  الن�ش 
تدر�ش  فهي  التعبري،  وطريقة  كلمات، 
نظام اللغة يف ا�شتخدامها الأدبي، فلذلك 
ظهر فرعان منها هما: اأ�شلوبية التعبري، 
واأ�شلوبية الفرد، ومن خالل اطالع املوؤلف 
الأ�شلوبية  عللن  العربية  املللوؤلللفللات  على 
نظريًّا  والبنية  بال�شكل  اهتمت  اأنها  وجد 

وتطبيقيًّا. 

قراءة في كتاب
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حممود دروي�ش:
 ر�سالة من ال�سجن

محمد شاهين *

َذكر �أدموند لي�ش عامُل �لأنرثوبولوجيا �ملعروُف �أن يف حياتنا مناذَج يكرر 
�لب�شُر فعلها )Recurring Patterns(. ويتفوق هذ� على �ملقولة �ل�شائعة �أن 
�لتاريخ يعيد نف�شه، مبعنى �أن �لإن�شان هو �شاحب �لو�شاية على �لفعل ل 
دروي�ش  حممود  ر�شالُة  هذه  �لإي�شاح،  من  وملزيد  نظن.  كما  فقط  �لزمن 

تقول لنا من بني ما تقول: ما �أ�شبه �ليوم بالأم�ش!

*  أستاذ شرف- األدب اإلنجليزي، الجامعة األردنية.

كتبها  ن���ادرة  بر�سالٍة  املداخلة  ه��ذه  تعنى 
من  1965م  )يوليو(  مت��وز  يف  دروي�ش  حممود 
عكا،  �سجن  من  نقله  بعد  “مع�سياهو”  �سجن 
ل�سقيقه  ج��زي��ًا  و���س��ك��ًرا  “اجللمة”.  ف�سجن 
اأح��م��د رف��ي��ِق درب���ه، ال���ذي وف��ر يل ن�ش هذه 
الر�سالة واأذن يل بن�سرها. هي ر�سالٌة �سخ�سية 
يف املعنى الأول، ولكنها يف معنى املعنى ر�سالُة 
دروي�����ش  حم��م��ود  �سخ�سية  “ال�سخ�سية”؛ 
“املبدع”، تكتب اأ�سواأ الظروف باأح�سن الكام؛ 
باملقارنة بني  ال�سعر، قد يغري  يغتلي بروح  نرٌث 

البدايات والنهايات. وهذا ن�سها: 

محمود درويش: رسالة من السجن
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عزيزي اأحمد:
ل اأدري اإذا كان اأحد يعرف اأين م�شجون يف �شجن مع�شياهو منذ يوم اخلمي�ش، فالت�شال مقطوٌع، بالطبع، بيني وبني 
العامل خارج الأ�شالك واجلدران. ومنذ خم�شة اأيام، مل اأ�شمع اأخباًرا ومل اأقراأ �شحًفا، ول ي�شلني �شيء من اأخبار العامل. 

منت ليلة واحدة يف �شجن عكا لعلها من اأ�شواأ ليايل عمري. وقد منعني منظر الطعام الذي قدموه يل من القرتاب 
منه. �شبعت قرًفا! ويف الليل ا�شطررت اإلى خلع مالب�شي لعلني اأغري النوم مبعانقتي �شاعة واحدة على الأقل! ويف ال�شاعة 
اخلام�شة من �شباح اليوم التايل اأيقظني البولي�ش.. مل اأغ�شل وجهي لأين ل اأحمل من�شفة تن�شف املاء والعرق! و�شعوا �شل�شلة 
حديدية حول زندّي.. ونقلوين مقيًدا اإلى �شجن "اجللمة". بقيت هناك اأربعة اأيام، مل اأحلق ذقني ومل اأغ�شل اأ�شناين، ومل 

اأقراأ اإاّل كتاًبا واحًدا �ُشِمَح يل باإدخاله معي هو كتاب "هم�ش اجلنون" لنجيب حمفوظ، -باملنا�شبة، مل يعجبني!-
يوم اخلمي�ش ظهًرا، نقلوين مع ع�شرات ال�شجناء بزنزانة متجولة اإلى هنا.."مع�شياهو". ولعل هذا ال�شفر، حتى الآن 
على الأقل، اأتع�ش �شفر يف حياتي.. حيث ُيربط كل �شجينني ب�شل�شلة واحدة.. ويت�شاوى القاتل وال�شارق واملجرم ... وال�شاعر!!

كنت اأت�شور، على �شوء ما قيل يل عن هذا ال�شجن، اأين �شاأكون يف كيبوت�ش. اأوهام! اأخذوا مالب�شي املدنية، واأعطوين 
مالب�ش خا�شة بال�شجن لي�شت على قيا�شي بالطبع، وحذاًء كبرًيا يرغمني على امل�شي ببطء و�شعوبة. باخت�شار، اإن منظري 
يف بدلتي الآن قد يثري احلزن اأكرث من ال�شخرية، ولكني اأحاول، بدافع الكربياء، اأن اأ�شخر اأكرث مما اأحزن. ل اأدري ملاذا 

تذكرت هيئة ت�شاريل �شابلن يف فيلم "الأزمنة احلديثة"!!
واأ�شتطيع قراءة بع�ش  ال�شوت.  بوا�شطة مكرب  العربية  اإ�شرائيل" باللغة  "�شوت  الأخبار من  اأ�شمع  اأن  اأ�شتطيع  هنا، 
ال�شحف. واأقطع الوقت بالقراءة، فقد �شمحوا يل باإدخال جميع الكتب والأدوات اخلا�شة. الطعام نظيف وجيد ولكن النوم 
متعب. واأ�شواأ ما يف الأمر اأن الظروف حتول دوين ودون الكتابة. حتى الآن مل اأكتب اإل هذه الر�شالة واأنا اأجل�ش القرف�شاء 
الغاربة.  ال�شم�ش  اأوّدع  التفكري خا�شة حني  اأغرق يف  واأحياًنا  كثرًيا وعميًقا،  اأفكر  ولكني  ال�شجناء من حويل.  و�شيحات 

باملنا�شبة، لأول مرة اأ�شهد ميالد ال�شم�ش لأنني اأفيق باكًرا!
اإين  اأقول لكم  اأن  اإل  اأ�شتطيع  الآن معًنى كبرًيا كبرًيا. ل  اإليكم كثرًيا كثرًيا.. وكل �شيء �شغري عندكم يحمل  اأ�شتاق 
اأحبكم اأكرب حب، واإن كان هذا »العرتاف« ل لزوم له! و�شوقي للبيت يفوق كل حد. واأت�شور اأن عودتي اإليكم بعد 5٤ يوًما 
�شتكون عيدي الأول متوت اأمامه جميع »اأعيادي« التي اأراها الآن يف غاية التفاهة. طمئنوا �شهام اأن ديونها �شت�شدد حال 
عودتي مع الفائدة! واأرجو من اأحدكم اأن ي�شافر اإلى حيفا ويت�شل بتوفيق فيا�ش و�شائر الأ�شدقاء والزمالء ويعتذر لهم عن 

عدم كتابتي لهم لأنه ل ي�شمح يل بكتابة اأكرث من ر�شالة كل اأ�شبوعني.
اأخربوا اجلميع اأن اأجمل هدية ت�شلني هي الر�شائل. فاأرجو اأن يكتبوا يل.

لدي الكثري مما اأقول.. فلرنجئه اإلى منا�شبة اأخرى. وحتيات قلبية اإلى جميع الأهل والأقارب واجلريان والأ�شدقاء. ل 
ا. اأ�شتطيع اأن اأعدد اأ�شماء اجلميع، لأن الأمر يحتاج اإلى كتاب كبري جدًّ

مالحظة: الزيارة مرة يف الأ�شبوعني.
واإلى اللقاء

حممود 
متوز 65

أدب وشعر
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دواعي  فتغالب  بالكربياء  الر�شالة  هذه  تغتني   -
احلزن بال�شخرية.

وتقراأ كل �شيء بوعي جديل ويقظة حا�شرة.  -
“املتح�شر”  الآخلللر  دعلللاوى  تناق�ش  وتف�شح   -
وال�شاعر، فيقيدهما  القاتل  لديه  يت�شاوى  الذي 

ب�شل�شلة واحدة.
وتناأى “حتى يف هذا الن�ش العائلي” عن العادي   -
والكتابة عند درجة ال�شفر، فاإذا قال: “اأحبكم 
“اعرتاف” ل  ذلللك  بللاأن  اأكللرب حب” ا�شتدرك 

لزوم له.
فاإذا  عاديته،  لتك�شر  بالدعابة  العادي  وتقرن   -
بذكر  قرنه  م�شتحق  �شخ�شي  َدْيللن  اإلللى  اأ�للشللار 

“الفائدة” تظّرًفا.
وحتمل نربته اخلا�شة ال�شتدراكية “باملنا�شبة”.  -

يفتقد  اأنلله  �شيما  ول  بالرواية،  ولعه  عن  وتنبئ   -
القراءة كما يفتقد اأ�شياءه ال�شخ�شية اليومية.

الأ�للشللرة  نحو  خا�شة  حميمية  بلللروٍح  وتفي�ش   -
نحو  ثابت  والللتللزاٍم  جماعية،  وروٍح  واجلللريان، 

الأ�شدقاء والزمالء. 
مفتاح  متلك  التي  الللبللدايللات  مللن  ر�شالة  اإنللهللا   -

تف�شري كثري من النهايات.
قوله:  الر�شالة  هذه  يف  يرد  اأن  لفًتا  يكون  األن 
لأنني  ال�شم�ش  ميالد  اأ�شهد  مرة  لأول  “باملنا�شبة، 
“�شاعة ال�شم�ش يف  اأفيق باكًرا”، وقوله بعد ذلك: 
ال�شجن” يف ق�شيدته: على هذه الأر�ش ما ي�شتحق 

احلياة!

تبليغني  اإلللى  الإ�للشللارة  جتللدر  ال�شياق  هللذا  ويف 
لحقني لزمن الر�شالة ب�شاأن الإقامة اجلربية التي 
وعام  ١969م  ع��ام  دروي�����ش  حممود  على  ُفر�شت 
الللذي  اأحللمللد  ل�شقيقه  مو�شول  وال�شكُر  ١970م، 
ن�شخة  بجانب  املرفقني  التبليغني  بن�شختي  زودين 

الر�شالة نف�شها:

التبليغ االأول:

من دافيد اليعازر- قائد منطقة ال�شمال )الذي 
اأ�شبح فيما بعُد رئي�ش اأركان اجلي�ش الإ�شرائيلي(.

١- على حممود دروي�ش اأن يظل مقيًما يف �شكنه 
يف حيفا.

2- ل يحق له اأن يغري مكان �شكنه بدون موافقة 
خطية من قائد ال�شرطة.

٣- ل يرتك حيفا بدون موافقة خطية من قائد 
ال�شرطة.

اأن يبلغ قائد ال�شرطة عن املكان الذي  ٤- عليه 
ي�شكن فيه.

اأقرب حمطة  اأن يثبت وجوده يوميًّا يف  5- عليه 
�شرطة.

6- عليه اأن يظل مقيًما داخل بيته من بعد غروب 
ال�شم�ش ب�شاعة اإلى حني �شروقها.

اأعطي بتاريخ ١969/5/29م

١970م  اأعطَي يف ١8 �شباط  والتبليغ الثاين 
ال�شمال  منطقة  قائِد  غور  مردخاي  من  موقع  وهو 
لأركللللان اجلي�ش  للا  رئلليلل�للشً بللعللد  فيما  اأ�للشللبللح  اللللذي 

محمود درويش: رسالة من السجن
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الإ�شرائيلي، ويحمل الن�ش نف�شه.

�شاهد  الر�شالة خري  فاإن  تقدم،  ما  على  عالوة 
على ق�شة الرحيل عن الوطن التي عا�شها حممود 
ت�شالح  اإلللى  ي�شل  اأن  دون  حياته،  طيلة  درويلل�للش 
اأن  لإقناعه  توافرت  التي  املللربرات  كل  رغم  معها، 
ا ل بد  ذلك الرحيل كان �شرورة ق�شوى، بل كان بدًّ

منه. وهذه تفا�شيل الق�شة: 

االحتاد  من  منحة  على  دروي�ش  حممود  ح�شل 
معاهد  اأحللد  يف  للدرا�شة  ١970م  عام  ال�شوفييتي 
مو�شكو الأكادميية. ومل مي�ش على وجوده يف مو�شكو 
وقت طويل حتى ات�شل حممد ح�شنني هيكل بال�شفري 
امل�شري لكي مينحه فيزا دخول م�شر والعودة اإلى 
القاهرة بداًل من العودة اإلى حيفا. يذكر لنا حممود 
دروي�ش كيف اأنه ده�ش عندما اأفاق من نومه �شباًحا 
لنا  ويللروي  مرة،  لأول  بعينيه  النيل  يرى  اأنه  ليجد 
عندما  وال�شرور  بالغبطة  امتالأ  اأنه  كيف  ال�شاعر 
جتول يف �شوارع القاهرة لريى لأول مرة يف حياته 
ال�شوارع واملحالت التجارية وكل ما حوله من �شبل 
العي�ش اخلارجية تنطق بالعربية بدًل من العربية.. 

عوا�شم  يف  دروي�ش  حممود  تنقل  القاهرة  بعد 
بريوت  يف  له  اإقامة  اأطللول  وكانت  متلفة،  عربية 
١982م،  عام  عليها  الإ�شرائيلي  العتداء  �شهد  اإذ 
اآخر  اإلى  ال�شمود فيها مع من �شمدوا  واأ�شر على 
كتب  ما  وكتب  )اإ�شرائيل( عنها،  حلظة من رحيل 
من  �شاغه  الللذي  البطويل  و�شمودها  بللريوت  عن 
له  هياأ  الرحيل  اأن  ورغم  فيها.  ال�شخ�شية  جتربته 
الفر�شة لأن ي�شبح يف م�شاف ال�شعراء العامليني؛ 

مرة  �شاألته  األبتة.  بالرحيل  قللراره  مع  يت�شالح  مل 
اأن  له  يحلو  التي  ال�شعرية  املقاطع  اأو  الأ�شعار  عن 
هو  القارئ  اأن  فاأجاب  خا�ش،  ب�شكل  ي�شتذكرها 
ذلك  اأن  للله  فقلت  الأملللر.  هللذا  يف  احلللق  �شاحب 
املقطع، اإن اأذن يل، يف ق�شيدة »اأبي« و«هو« و«نهاين 
عن ال�شفر« هو ما يقف يف ال�شدارة. ومل يعرت�ش 
ي�شكل  املقطع ظل  هذا  اأن  الوا�شح  من  ذلك.  على 

خلفية دراما الرحيل التي مل تفارقه يف املنفى. 

ويف ثمانينيات القرن املا�شي كتب مقالًة موؤلفة 
باري�ش  يف  ت�شدر  عربية  �شحيفٍة  يف  �شفحٍة  من 
يعيد ا�شتذكار ق�شيدة »اأبي« التي كتبها قبل الرحيل 
عن الوطن. ومن اأطرف ما يف املو�شوع برمته، اأن 
ال�شكار،  �شعيد  حممد  اإلى  �شبيلها  وجدت  املقالة 
ات�شال  على  كان  الللذي  املرموق،  العراقي  الفنان 
اإلى �شديقه  وثيق بال�شاعر يف باري�ش. بعث الفنان 
اأجمل  هي  اعتقادي  ويف  �شغرية،  بلوحة  ال�شاعر 
هذا  يف  دروي�����ش  حممود  يت�شلمها  اأن  ميكن  هدية 
ال�شياق القلق. على الأقل، وهذا ما يرد يف اللوحة، 
يغني  اأن  ميكن  ل  عادية  باأحرف  هنا  نقله  اأن  مع 
الهائلة  الب�شرية  املتعة  الأحللوال عن  باأي حال من 
التي تعك�شها جمالية خطوط االأبيات اخلم�شة التي 

ت�شكلت �شعًرا على يد الفنان اخلطاط:
لو كان اأنباأه القدر

اأن �شوف تغدو راية
األًقا ي�شع على الب�شر

اأبًدا ت�شافر يف القلوب
ملا نهاك عن ال�شفر

أدب وشعر
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ويف اأ�شفل اللوحة من اجلهة اليمنى كتب ال�شكار 
ا من الأطر املذكورة،  بخط اأ�شغر وبلون اأخف بيا�شً

ما يلي:

فعزاء جمياًل اأيها 

القرار العظيم لغناء الأر�ش

�شعيد  حممد  الفنان  ا�شم  الي�شرى  اجلهة  ويف 
ال�شكار وتوقيعه.

ال�شكار  اأن  نقوله هنا �شوى  اأن  ولي�ش ما ميكن 
يف  دروي�����ش  حممود  عنه  عرب  ال��ذي  بالوجع  اأح�ش 

مقالته اإح�شا�ًشا �شادًقا جعله يعرب عن اأ�شدق تعبري 
واأجمله.

�شافًيا  بل�شًما  اللوحة  يف  وجد  ال�شاعر  اأن  بد  ل 
العام  اإللللى  تللعللود  الن�شيان،  على  ع�شية  لللذاكللرة 
١97١م عندما اتخذ قراره بالرحيل. واللوحُة باقة 
ورد لالأب الغائب والبن احلا�شر، تعزيهما اأن قرار 
الرحيل الذي اأ�شحى مثار جدل وا�شع واأزمة حمل 
حمموٌد وزرها طيلة حياته، كان كما تخيله ال�شكار 

قراًرا عظيًما »لغناء الأر�ش«.

وهذه بع�ص املقتطفات من املقالة املذكورة اآنًفا:

»مل نكن على موعد... كان يعرف اأين لن اأعود. وكنت اأعرف اأنه لن ي�شافر.

الذي ل يرحل عنه، ول  املكان  نلتقي، يف  لأن  يكفي  تبقى يف عباءته من عمر ل  اأن ما  نعرف  وكنا 
اأ�شتطيع العودة اإليه..

لذا، مل جتمعنا غري اأ�شالك الهواء املتقطع، لي�شري ال�شوت مقعدين، اأجل�ش على اأحدهما لأعرف اأن 
يل بداية، ويجل�ش على الآخر ليحمي نف�شه من عزلة النهاية...«.

وال�شوؤال الذي يلح علينا يف ال�شياق التاريخي احلا�شر واملا�شي الذي عا�ش فيه حممود دروي�ش قبل 
الرحيل وبعده، هو اأّي م�شري حمتمل كان ال�شاعر �شيواجهه لو عاد اإلى حيفا وبقي هناك يوا�شل حياة 

كّر وفّر مع املحتل؟

األ يحق لنا اأن نت�شوره ينتهي يف �شجن من �شجون العدو التي انتهى اإليها زكريا الزبيدي ورفاقه ال�شتة، 
اأو يف �شجن اآخر كالذي انتهى اإليه مروان الربغوثي، اأو يف �شجن ثالث انتهى اإليه الآلف من اأبناء وطنه. 
األي�ش من املجدي اأن يعي�ش حياَة منًفى وفرت له فر�شة التعبري عن املحنة التي اأملت بال�شعب الفل�شطيني، 
و�شاعدته على مّل �شتات ال�شجناء وال�شهداء واملعذبني وال�شامدين، من خالل �شعر ملحمي راأى فيه اإدوارد 
�شعيد ملحمة منظورها حترر ال�شعب الفل�شطيني. ولو �شئنا ا�شتكمال الت�شاوؤل الفر�شي وتخيلنا لقاًء بني 
�شليم  بارك  االبن، لرمبا  اأمر رحيل  الراأي يف  االأب  لي�شمع  ال�شكار  الفنان حممد  ال�شاعر و�شديقه  اأبي 

دروي�ش قرار الرحيل ولو على م�ش�ش، اأو لرمبا عدل عن نهي ابنه عن الرحيل ودعاه اإلى ال�شفر. 

محمود درويش: رسالة من السجن
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�صورة ال�صفحة الأولى من ر�صالة  حممود دروي�ص، بخط يده
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َنْفثٌة من �ِصْحر العربية

عمر الرواجفة *

*  معّلم اللغة العربية/ وزارة التربية والتعليم األردنية.

َج�������ّل ال��ّث��ن�����اُء ِب�����ش��ْح�����ره��ا وَت��رّف��ع��ا
ِح��ك��اي��ًة ال���ّزم���اِن  ��َف��ة  ���شَ عل�ى  ُب��ِع��َث��ْت 
��َم��ٍع �����شْ مِبَ ال���ب���ي���اُن  َوَق�������ع  اإذا  ح��ت�����ى 
َحرُفها الف�شاحة  �ُشُبل  اإلللى  َي�شعى 
اأعطافها يف  احُل�شن  َملللذاَق  �َشَكبْت 
َوَه���َب���ْت اإِل����ى َب�������ْوح ال�����رَياع ُف��ن��وَن��ه�����ا
َتلل�للشللملللللو بللللاآيللللات الإللللللله وللللللللْم َتلللللللَزل
ك��ت�����اِب��ِه ب���ِح���ْف�������ظ  �����ّرف��ه�����ا  ���شَ اهلُل 
َنْظمها َر���ش��ان��ِة  ف�����ي  َق�����ْوٍل  اإي��ج�����اُز 
و�َشبيُلُه ال��ع��ا  راَم  َم�����ن  ��ُن  ِح�����شْ ه��َي 
ه����َي َرْم���������ُز ِع���ّزت���ن���ا ورم�����ُز ت��ك�����اُت��ٍف
�شم�ُشها ال��َب��داوِة  اأر���شِ  على  �َشَطَعْت 
حمرابها يف  عر  ال�شِّ ُده����اُة  ��َع��ْت  َخ�����شَ
ِبُح�ْشنها ال��ّل��غ��اِت  ب��اق��ي  ع��ل�����ى  ت����اٌج 
َبلللْحلللٌر حللللوى اأ�لللشلللللللراَر ُكلللللللّل َبللديللعللٍة

للعلللللا وَتلللزّيلللنلللْت فلليللهللا احللللللروُف َتللَر�للشُّ
ِلَي�ْشمع�ا ل��ل��ّزم��اِن  اأَط������َرَق  وال��ك�����وُن 
ع�����ا َخ���َف���َق ال���ُف�������وؤاُد ِب��ُح��ّب��ه�����ا وت�����ش��دَّ
للعلللللا لللّد علللللن َغلللري الللبلليلللللان َتللَرفُّ وَيللل�لللشُ
َي�ْشَبعا اأن  ل�ِشْحرها  ��ه��ي��ُم  ال��نَّ واأب�����ى 
عا َتَو�شُّ الللَبللديللع  للف  الللَو�للشْ يف  فللللازداد 
َتللعلللللو عللللللللى َعلللْر�لللش الللّلللغللات َتللَربُّللعلللللا
وَي�ْشَطعلا ُيللنللرَي  كلللللْي  وَفللْهللًمللا  ُنللْطللًقللا 
علا َتَتَمنَّ اأْن  دوَن  َمللْعللًنللى  وُتلل�للشلليلللللُب 
��تُّ��ع�����ا مَتَ اأراد  م���ا  ��ع�����ادُة  ال�����شّ وِه�����َي 
َنْخ�شعلا لللن  بللهللا  للْكللنللا  مَتلل�للشّ اإْن  ملللللا 
��ع�����ا ���ّرَف اأه��َل��ه��ا وامل��ْو���شِ �������وُر ����شَ وال���نُّ
وَت��ْرك��ع�����ا َت���ِخ�������رَّ  اأْن  ف��ي�����ه  وَت���ك�������اُد 
تلللللَك احلللقلليللقللُة للللللن ُتللَفللللللَّ وُتللْقللطللعللا
وَدعلللا واأَ اجَلللمللاَل  َو�للشللَع  َمللن  �شبحلاَن 

َنْفثٌة من ِسْحر العربية
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اأطالٌل م�شكونة

حسين عدوان *

*  محرر لغوي وكاتب محتوى.

جديُد وَعْهللُدُهللّن  الّدياُر"  "ع��َف��ِت 
فل"ُجبيهٍة" فل"ال�ّشفا"   " رْيٍ ُن�شَ بل"اأبي 
ِكاُك��ما َه���واَك،  ُخطى  ُخطاَك  َتْقفو 
اأَع��لَّ��������ُه ال��ِو���ش��������اَل  َنَه���َل  َم�����ن  وب��������اأنَّ 
َغليلَملٌة ومللاَجلت  كللاأ�ٌش  للَحللْت  فللتلللَللرنَّ
ٍم توهُّ ْرَف  �شِ ت�ش�ق�ي�َك  ما  ت���ْشقي��َك 
ِق��ب��َل��ًة ه����ذا  اأَمَّ  م����ا  ه�����������ِذِه،  ي��ا 
ُحلللللروَفلللللُه يللللَلللداُه  قللَطللَفلْت  ول  كلللللاّل 
���ش��وَءُه وج��ُه�����ِك  ي�����ك��وُن  ي��ش�رُي  واإذا 
َن��ش��ي��ُدُه ب��اِح  ال�شَّ ف�ي  َق  ���زَّ مَتَ واإذا 
واْن�َح�ن�ى َتن�اَع���َش  اإذا  َع�َل�ْي�ِك  وَل�ُه 
ع��ازٌف احَل�شي��َرة  ال��ّذك��رى  ِم��ن  َمَعُه 
ُمه���اِدٌن وْه�����َو  ْه��َر  الدَّ علي�ه  ُي��ديل 
اآمللللاُللُه للللليللللَلللُه  للُل  ُتلللَرجِّ ل  اإذ 
نا؟! حيِّ يلابلنلَة  الأّيلللللاَم  دهللى  مللاذا 
اأُخ��دوِده��ا يف  الَغ�شِّ  ب���قلبي  وَرَم���ت 
َل���ِك خُمِرجي َو�شْ فاإنَّ  اْح��َت��َرْقُت  فاإذا 

ُي�ع�ي�ُد وال��ّزم�اُن  ق��ْلَب�َك  ُي���ْب�ِدئ��َن 
ر�شيُد؟ َهللواَك  فلَهْل  "الّر�شيِد"،  حّتى 
َب���ع��يُد ِمْن��َك  ْرَب  ال����دَّ ِب��������اأنَّ  َي���دري 
الِبيُد ون���ادَم��ْت���ُه  ف��غ���اَب  َه��ْج��ٌر! 
فلتلعلوُد هللللللللا  تللللللللُردُّ راحللتلليللَك  فللي 
وَيلزيلُد الهلوى  ذا  َيل�ْشلقلي  واللَوْهلُم 
�َش��ه�ي�ُد االإم��������ام  ع��ل��ى  واأن��������ِت  اإاّل 
م�����ل�����وُد االأُ ْي���ُن��ُه  ُغ���شَ واأْن��������ِت  اإاّل 
ق��شيُد امل��ش�ي�ِر  ف�ي  ِظ��لَّ��ِك  وي�����ك��وُن 
َن��ش�ي�ُد امَل��ش��اِء  ل��دى  ع�ََل�ي��ِك  َف�َل�ُه 
َقع�يُد اجُلف���وِن  �َش��ْق��ِف  ع��لى  َطْيٌف 
الع��وُد ��ّح  َو�شَ �َش�����ِقَم��ْت  اأوت��������������اُرُه 
و�َش�ِع���ي���ُد ����ٌم  ُمَن��عَّ َوْه���َو  والَعْي����َش 
ج��دي�ُد الّل��ق���اِء  ِم�َن  الَق����دي��ُم  واإِذ 
مللديُد َوْهللَو  احَلْبلللَل  عللليلنلا  َقَطَعلْت 
االأخ��دوُد! ِلَقْل��ِب����َي  َل�������َرّق  ح��ّت���ى 
ومُع��ي��ُد مُب��������دئٌ  ق������ب����لَ��كِ  واهللُ 

أدب وشعر



١١٤العدد الثالث 1443هـ - 2022م

نغادر �صْمَت الليايل

إبراهيم السعافين *

*  أستاذ النقد واألدب الحديث؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

مَت الليايل ُنغادر �صَ

وَنكتب ما قالت ال�صم�ُص للُم�صرتيحنَي

يف َعْتمة الأُحجياِت:

اْنُف�صوا الوْهَم. ل �صيَء َيْحُجب نوَر

اليقنِي

ْوا يف الّظالِم فكلُّ الطغاِة َم�صَ

وظلَّ على بابِة الفْجِر �َصْجُع

احَلماْم

******

نغادر صْمَت الليالي
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ْوِء يف ُحْلكِة َم�صْينا كما َرّفِة ال�صَّ

الَعْجِز،

َننرُث �َصْوق املريديَن للفجِر،

ّلوَن للَوْهِم، يا َللّطغاِة واأْوثاِنهْم! كْم ُي�صَ

كلُّ الّثنايا تقوُل لهْم:

ل ُمقاَم لكم، فا�صرتيحوا على َبْرزِخ

الوهِم،

�ِصك اأحالمنا، ل �صيَء ُيْ

وَقْمُح البالِد عليكْم َحراْم

َيْطُلعون اإلى ُحْلمهْم، َفجاأًة،

يف ربيع احلكاياِت اأَحال�َص َخْيٍل

تهى على �شخرة املُننْ

كامِت�صاق احُل�صاِم، ببْطن الثنايا،

ُيغّنوَن لالأر�ِص، والأُْفُق َمْرُج

َغماْم

******

ل �صالَم لكْم يف الّربوِع

َحِنْثُتْم،

كما قال راوي احلكاياِت،

لي�ص �صالٌم لكْم يف دياِر

املريديَن، يا هوؤلِء!

َكَفرمْت بروِح ال�ّصالِم،

وبع�ُص الأ�صاطرِي َتكِذُب،

اإّن الأ�صاطري َتْكذُب، اإّنكُم

َتكذبوَن،

فلي�ص لكْم يف الّدياِر ُمقام!!

أدب وشعر
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َفوائُد الّتدخني

محمد عصفور *

اأن  ال�ُمّدعون  يّدعي  اإذ  التدخني،  م�شاّر  عن  الأيام  هذه  يف  الكثري  ن�شمع 
واإلى  الرئة،  واأمرا�س  ال�شرطان  باأمرا�س  الإ�شابة  اإلى  يوؤدي  التدخني 
�شرف مبالغ طائلة على العاج، واإلى اإف�شاد رائحة الفم وا�شفرار الأ�شنان، 
اأدري  ول  هات.  الرَّ من  ذلك  وغري  النقل،  و�شائط  يف  النا�س  اإزعاج  واإلى 
َدّخن جّدي منذ  العمر. فقد  ر  يق�شِّ التدخني  اأن  الإ�شرار على  �شبب هذا 
اأن كان �شبيًّا يف الثانية ع�شرة، وكّنا نعرف اأنه موجود يف البيت اإذا �شممنا 

رائحة الهي�شة الزكية.

*  أستاذ األدب اإلنكليزي؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

 وكان جدي -رحمه اهلل- يتفنّن يف اإخراج الدّخان 
من اأنفه اأحياًنا، وكان يّدعي اأنه قادر على اإخراجه 
عال  ال�شُّ اأما عندما كانت نوبات  اأراد.  لو  اأذنْيه  من 
تهاجمه فاإنه كان يقول: "اإّن الدّخان ي�شاعدين على 
اإخراج البلغم، وهو لذلك مفيٌد لل�شّحة". رغم اأن 
جّدتي –رحمها اهلل– كانت تقول اإنه عندما كانت 
عال تنتابه يف الليل فاإنه كان يفقد اأع�شابه  نوبة ال�شُّ

ال�شيطان  على  اللعنات  و�للشللبِّ  بال�شباب  ويللاأخللذ 
الرجيم، فتقول له: "اإّن ال�شيطان مل يطلب منَك اأن 
ل  ال�شيطان  اأن  واثقة من  واأنا  اإلى مدخنة،  ل  تتحوَّ

يتقن لفَّ �شكاير الهي�شة".

را�شد  اأبللو  جللاُرنللا  و�للشللاأنلله.  جللّدي  فلنرتك  لكْن 
يكره التدخني، ويحاول اأن يثبت اأن التدخني يجايف 

من الأدب ال�ّصاخر:

بقلم: َدْخنون اأبو التِّت

من األدب الّساخر: َفوائُد الّتدخين
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العقل ب�شوؤال ب�شيط يقول فيه: "هل راأيَت يف حياتك 
اإّياه  ي�شاألني  عندما  عنه  واأجيبه  ن؟"  يدخِّ حماًرا 
ن لأنه حمار، ول يعرف  بقويل: "اإّن احلمار ل يدخِّ
اأم�ش  يوم  نقا�ش  بيننا  ن�شاأ  وقد  التدخني".  فوائد 
حتّداين فيه اأن اأذُكر له فائدًة واحدة لهذه الظاهرة 
التي طراأت على العامل بعد اأن غزا الأوروبيون قاّرة 
اأمريكا وعادوا بها اإلى بالدهم ثّم ن�شروها يف بقّية 
اإلى  اأمرا�شهم  بع�ش  اأخللذوا  مثلما  العامل  اأنحاء 
القاّرة اجلديدة، ح�شب اّدعائه. فما كان مني اإّل اأن 

بّينُت له ت�شَع فوائَد هي:

نون  فاملدخِّ الرجولة.  عالمُة  التدخني  اإن  اأّوًل: 
يبداأون عادًة مبحاولة اإثبات بلوغهم مرحلَة الرجولة 
ا يف البداية خوًفا من معاقبة اأهليهم  بالتدخني �شرًّ
عن  ا�شتقالهم  ُيْثِبتون  ما  �شرعان  ولكنهم  لهم. 
الأب بالتدخني علًنا. ول يخفى ما لتحّدي ال�شلطة 
البطركية من فوائد نف�شية واجتماعية لأنها عالمُة 

اإثباتها  الأنوثة ل يجري  اأن  التحّرر. ومن املالحظ 
من  يتَّخْذَن  ل  نَّ  يدخِّ اللواتي  والإنللاث  بالتدخني. 
بالت�شّبه  وياأخذن  يكربَن  اأن  بعد  اإّل  عادًة  التدخني 

بالرجال.

القومي.  القت�شاد  ُيحّرك  التدخني  اإن  ثانًيا: 
علب  على  ال�شرائب  فر�ش  اأن  جتد  فاحلكومات 
الدّخان مقبول ول يثري من الحتجاج ما يثريه على 

املالب�ش واملحروقات والأدوية والأطعمة.

العاملي.  القت�شاد  يحّرك  التدخني  اإن  ثالًثا: 
ف اآلف العّمال الذين  ف�شركات الدّخان العاملية توظِّ
الذين  املزارعني  فاإن  كذلك  الأ�شر.  اآلف  ُيعيلون 
الرائجة.  املللاّدة  هذه  على  يعتمدون  التبغ  يزرعون 

ولول ذلك ما وجدوا ما يرتزقون منه.

بني  �شببّية  عالقة  ثمة  اأن  �شّدقنا  لللو  رابللًعللا: 
التدخني وبع�ش الأمرا�ش فاإن النتيجة هي اأن كثرًيا 
ومنها:  الللعللادة،  هللذه  من  ت�شتفيد  القطاعات  من 

أدب وشعر
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وال�شناعات  وامل�شت�شفيات،  الأطلللّبلللاء،  علليللادات 
الدوائية، وقطاع النقل، وقطاع حت�شيل ال�شرائب، 

وقطاع الإعالنات.

خام�ًشا: لو �شّدقنا اأن هنالك عالقة �شببّية بني 
فاإن  نني  املدخِّ بني  الَوَفَيات  ن�شبة  وارتفاع  التدخني 
الفائدة  اأن  هي  النتيجة  لهذه  املو�شوعية  النظرة 
اأعللظللم مللن اللل�للشللرر. فللالللعللامل يللعللاين -كللمللا يعلم 
املللوارد  قلة  ومن  ال�شكاين  النفجار  من  اجلميع- 
املتبقية لإطعام الأعداد املتنامية من ال�شكان. ولذا 
الأزمللة  مللن  التخفيف  على  ي�شاعد  التدخني  فللاإن 
من  العمر  لتق�شري  ما  يخفى  ل  كذلك  ال�شكانية. 
فوائد لأنه يعفينا من م�شاهدة الفظائع التي تنتظر 

الأجيال القادمة.

جّمة.  اجتماعية  فللوائللَد  للتدخني  اإن  �شاد�ًشا: 
ما  اأكللرث  فللاإن  والأعللرا�للش  الَوَفَيات  حت�شل  فعندما 
ال�شادة  القهوة  واملحتفلني  املعّزين  على  ُيعر�ش 
وال�شكائر التي يح�شلون عليها ّماًنا. ومن املعروف 
ا اأن تدخني اأنواٍع معّينٍة من ال�شكائر والغاليني  اأي�شً
ي�شتغني  ل  خا�شة  اجتماعية  دللت  له  وال�شيجار 

عنها اأولو املكانة الجتماعية املرموقة. 

اإن التدخني يفيد ال�شناعات الأمريكية  �شابًعا: 
لعلب  الأكلللرب  ر  امل�شدِّ هللي  لأنللهللا  مللن غريها  اأكللرث 
ال�شيطرة  من  �شيمّكنها  وهللذا  العامل.  يف  الدّخان 
يخفى  ول  اأمريكية.  جّنة  اإلى  وحتويله  العامل  على 

�شي�شبح  الللعللامل  لأن  فللوائللد جللّمللة  مللن  لللذلللك  مللا 
و�شينعم  اأجنل�ش  ولو�ش  �شكان مانهاتن  �شعيًدا مثل 

بالدميقراطية والهامربغر واملارلبورو.

ثامًنا: اإن التدخني ُي�شتعمل لتح�شني طعم بع�ش 
ن  املدخَّ ال�شمك  اأن  املعروف  فمن  اللحوم،  اأنللواع 
التدخني  واأن  امل�شوي،  اأو  املقلي  ال�شمك  من  اأطيُب 
يطيل عمر هذه الأنواع من الأغذية لأن اجلراثيم ل 

تقرتب منها اإل بعد انتهاء مفعول الدّخان.

تا�شًعا: اإن ال�شياطني ل تقرتب من البيوت التي 
م بالدّخان خوًفا من الختناق. ميلوؤها الهواء املعقَّ

فما كان منه اإل اأن غادرين قائاًل: "لي�ش للحماقة 
من عالج". ل �شكَّ يف اأنني اأفحمُته!

اإذٍن  املرحوم دخنون، وح�شل على  اأوراق  القطعَة بني  الدكتور حممد ع�شفور هذه  ملحوظة: َوجد 
بن�شرها من ابنه غليون وابنته هي�شة.

من األدب الّساخر: َفوائُد الّتدخين
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