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االفتتاحية
ّ

ق�ضايا للت�أمل
وا�ستخال�ص العرب والدرو�س
عيد الدحيات*

ُ
الظروف التي متر بها الأمة العربية يف الوقت
ومن هذه املحطات
احلا�ضر وتتطلب منها جمي ًعا ال��وق��وف عندها ط��وي�ل ًا للمراجعة
والتقييم و�إع��ادة احل�ساب ونقد ال��ذات ،وذلك على �ضوء متطلبات
وقا�س ال يرحم
الزمن الذي فيه نعي�ش ،وهو بال �شك زمـنٌ
�صـعب ٍ
ٌ
ال�ضعفاء واملتواكلني؛ زمنٌ الغلب ُة فيه للأقوياء الذين ا�ستطاعوا بناء
دول ع�صرية حديثة.

ٌ
حمطات
يف حياة ال�شعوب
ت �ت��وق��ف ع �ن��ده��ا ل �ل �ت ��أم��ل
وا� �س �ت �خ�ل�ا���ص ال ��درو� ��س
والعرب ،حيث جتد نف�سها
ع �ن��د احل ��د ال �ف��ا� �ص��ل بني
املا�ضي وامل�ستقبل وعليها
�أن تقرر يف �أي اجتاه ت�سري
وتفر�ض علينا التحوالت العميقـة التـي متـر بهـا �أوطاننـا �أن نكون
و�أي بو�صلة ت�ضبط �إيقاع بحجـم التحـديات ،و�أن ن��درك �أن احليـاة لي�سـت جمـرد مراحـل
خطواتها نحو الآتي.
ترفيهيـة ملجموعـة مـن الك�سـالى ،بل مراحـل ت�ضعنا وج ًها لوجه �أمـام
حقائق ال ميكن جتاهلها .ولي�س �أمامنا خيار �سوى �أن نكون �أ�صحاب
عطاء و�أن نتفاعل مع الدنيا ومع �أنف�سنا ح�سب لغة العقل ولغة الإجناز
املرتكز على االن�ضباط والتميز احل�ضاري.
�إن بناء الأوط��ان والدفاع عنها �شعور فطري نابع من حب البقاء
والدفاع عن احلياة ذاتها ،وعن احلق بـ�أن يكون لأمتنا م�شروعها
احل�ضاري والإن�ساين الذي تقدمـه للعـامل؛ م�شرو ٌع ينقلهـا �إلـى امل�ستقبل
بثقـة واقتـدار وميكنها من اللحاق بركب الب�شرية املتح�ضرة.
* رئيس هيئة التحرير

وت���ؤدي الطبقة املثقفة ع��اد ًة دو ًرا �أ�سا�س ًّيا يف نهو�ض الأم��م
وتقدمها ،ويقع على كاهلها م�س�ؤولية ال��ري��ادة يف ط��رح احللول
وحتليل الواقع حتلي ًال علم ًّيا ومو�ضوع ًّيا ي�ؤدي �إلى حل امل�شكالت
ور�سم خارطة طريق نحو امل�ستقبل ،م�ستفيدة من جتارب املا�ضي
ودرو�سه و�إخفاقاته و�أخطائه وعرثاته .وبنا ًء على ما مرت به هذه
خا�ص ًة ،وما متر
الأمة خالل القرن الع�شرين ،واجلزء الثاين منه ّ
به حال ًّيا ،ال بد لهذه الطبقة �أن تعي وت�أخذ بعني االعتبار والتحليل
احلقائق التالية وت�ستخل�ص منها العرب:

ت� �ف ��ر� ��ض ع �ل �ي �ن��ا ال� �ت� �ح ��والت
ال �ع �م �ي �ق �ـ��ة ال �ت �ـ��ي مت �ـ��ر ب�ه�ـ��ا
�أوط ��ان �ن �ـ ��ا �أن ن �ك ��ون ب�ح�ج�ـ��م
ال �ت �ح �ـ��دي��ات ،و�أن ن� ��درك �أن
احليـاة لي�سـت جمـرد مراحـل
ت��رف �ي �ه �ي �ـ��ة مل �ج �م��وع �ـ��ة م�ـ��ن
 -١من حق كل دول��ة عربية �أن تبد�أ بتطوير وتنمية نف�سها �أو ًال الك�سـالى ،بل مراحـل ت�ضعنا
وج � ًه��ا ل��وج��ه �أم �ـ��ام ح�ق��ائ��ق ال
معتمدة على ذاتها ومواردها وقدرات قواها الب�شرية.
ميكن جتاهلها

�إن من �أكرث الأخطاء التي ارتكبت يف التاريخ العربي احلديث
�إهمال مرحلة الدول الوطنية املعتمدة على ذاتها ،حيث مت القفز
عليها �إلى دولة الوحدة االندماجية الكاملة ،واعتُربت الدعوات
الرامية �إلى تعزيز بنيان كل دولة عربية �أو ًال �ضر ًبا من التخاذل.

�إن اختزال مرحلة الدولة الوطنية يف التفكري القومي العربي خالل القرن املا�ضي كان خط�أً ا�سرتاتيج ًّيا.
وكانت النتيجة �أن الوحدة العربية ال�شاملة مل تقم ،كما �أن الأقطار العربية بقيت مهلهلة و�ضعيفة .وقد
َربط الفك ُر والوجدان العربي -خط�أً -الوحد َة العربية مبفهوم التوحيد واملطابقة و�إزال��ة الفوارق و�إذابة
االختالفات ،وجعل منها �أداة قولبة وتدجني و�صل َ
بع�ض الأحيان �إلى درجة العنف والإرهاب ،وقد �أدى هذا
�إلى ظهور احلزب الواحد والفكر الواحد والزعيم امللهم الواحد .وهكذا �أ�صبحت منهجية الوحدة منهجي ًة
�أحادية �أدت �إلى خلق �أوهام عند �أ�صحابها الذين اعتقدوا �أن ما يفعلونه هو احلقيقة املطلقة ،و�أ ّما غريه فهو
الباطل املطلق.
ومل ينجح من جتارب الوحدة �إال التجربة الأردنية التي قامت بني ال�ضفتني ال�شرقية والغربية يف �أعقاب
حرب �سنة 1948م ،وكان ال�سبب يف جناحها �أنها مل تفر�ض بالقوة على النا�س بل بنا ًء على رغبتهم وطلبهم،
و�ساعدت �أجواء احلرية واالنفتاح و�سعة الأفق واحلنكة ال�سيا�سية التي �أر�سى قواعدها امللك امل�ؤ�س�س عبد
اهلل الأول ابن احل�سني طيب اهلل ثراه ،وعززها امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه وامللك عبداهلل الثاين
االفتتاحية
ّ

7

العدد الثالث 1443هـ 2022 -م

العدد الثالث 1443هـ 2022 -م

8

االفتتاحية
ّ

ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه ،على جناح جتربة الوحدة وتعميقها
ودميومتها ،حتى و�ضع االحتالل نهاية ق�سرية لها.

ت�ؤدي الطبقة املثقفة عاد ًة
دو ًرا �أ� �س��ا� �س � ًّي��ا يف نهو�ض
الأمم وتقدمها ،ويقع على
كاهلها م�س�ؤولية الريادة
يف ط��رح احل �ل��ول وحتليل
ال� ��واق� ��ع حت �ل �ي�ل ً�ا ع �ل �م � ًّي��ا
ومو�ضوع ًّيا ي�ؤدي �إلى حل
امل���ش�ك�لات ور� �س��م خ��ارط��ة
ط ��ري ��ق ن �ح��و امل �� �س �ت �ق �ب��ل،
م �� �س �ت �ف �ي��دة م� ��ن جت� ��ارب
املا�ضي ودرو�سه و�إخفاقاته
و�أخطائه وعرثاته.

لقد �أدى ف�شل ال��دول العربية الأخ��رى يف م�سعاها نحو الوحدة
�إلى �ضياع �سنوات ثمينة من عمر هذه الأم��ة دون طائل ،و�أو�صلها
�إل��ى درج��ة الإنهاك ،كما جعل منها �-أي الوحدة� -شعا ًرا عاطف ًّيا
ا�ستهالك ًّيا �أبعدها عن امل�ضمون االجتماعي املرتبط مب�صالح الفئات
واملجموعات املتواجدة على م�ساحات الوطن العربي كله.
وال بد من الإق��رار �أن هنالك فرو ًقا ت�شكلت عرب ع�صور وقرون
طويلة ،ال ميكن الق�ضاء عليها �أو جتاهلها بقرار �سيا�سي �أو تنظري
بعيد عن الواقع ،كما �أنه من غري املنطقي �أن تحُ رم الأمة من ذرة
جهد �أو ق�يراط اجتهاد و�إخ�لا���ص من كل واح��د من �أبنائها .ومن
املنا�سب هنا القول �إن املجتمعات الغربية قد �شهدت مع بدايات ع�صر
النه�ضة الأوروبية تغ ًريا يف الفكر ال�سيا�سي �أدى �إلى االعرتاف بالفرد
ف��ردًا وذا ًت��ا واعية ،وهو ما �أدى �إل��ى ا�ستكمال البناء الدميقراطي
و�إر�ساء جمتمعات ليربالية يتمتع فيها الأفراد كلهم بخ�صو�صيتهم
�ضمن املظلة الوا�سعة للدولة التي ت�ستوعب كل الأطياف ال�سيا�سية
واالجتماعية والدينية والعرقية.

� -٢إن �شخ�صية الأمة العربية وجو ٌد تاريخي واجتماعي ال وجو ٌد يف الفراغ ،وقد كان من �أهم ميزات هذه
ال�شخ�صية االنفتاح على العامل اخلارجي ،حيث ا�ستطاع العرب التفاعل مع ح�ضارات الأمم الأخرى
كاليونانية والرومانية والفار�سية ،وترجموا تراثها و�أ�ضافوا عليه ،ومل يرف�ضوا الوجود احل�ضاري والثقايف
للآخرين ،بل احرتموه و�أف��ادوا منه .وقد �أوجد هذا الواقع التاريخي خ�صائ�ص م�شرتكة لدى اجلميع
عر ًبا وغري عرب -يف كل جماالت احلياة اليومية ويف جمال ا�ستعمال اللغة العربية والت�أليف فيهاوتبجيلها.
وقد �أبقى الدين احلنيف على بع�ض العادات والطقو�س الدينية التي كانت �سائدة قبل الإ�سالم واعترب �أن
«خياركم يف اجلاهلية خياركم يف الإ�سالم» .والقر�آن الكرمي ميثل نهج اهلل يف الأر�ض الذي حمله العرب �إلى

النا�س كافة ،وبه �أقاموا دولتهم وح�ضارتهم ،وقد �أخرج الإ�سالم العرب من دائرة التع�صب والقبلية و�سما
بهم �إلى مفهوم الت�آخي والأخوة.
كما �أن املجتمع العربي الذي دان بالإ�سالم جمتمع متكامل ،ال ع�صبية فيه وال نعرة ،يعي�ش فيه النا�س على
�شتى اختالفاتهم وفروقهم مواطنني مت�ساوين لأنهم رعايا دولة ال تفرق بني م�سلم وغري م�سلم ،عا�ش فيها
�صهيب الرومي وبالل احلب�شي و�سلمان الفار�سي مع �أبناء قري�ش ال فرق بينهم �إال بالتقوى .والإ�سالم دين
كره فردًا على اعتناقه ،كما �أنه لي�س
احلياة كلها يرعى كل فرد يعي�ش يف كنفه ،ولي�س من �ش�أن الإ�سالم �أن ُي ِ
�ضي ًقا حمدودًا ال ي�ستوعب َّ
كل من يختار العي�ش يف دياره.
 -٣لقد دعا القر�آن الكرمي امل�شركني للإميان باهلل ،ولكنه يف الوقت نف�سه ترك عقوب َة َمن مل ي�ؤمن بذلك
ْ ُ ىَ
َ
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �إلى جمادلة الكفار بالتي هي �أح�سن[ :ادع إ ِ ٰل
�إلى اهلل وحده ،كما دعا
حَْ َ َ َ َ ْ ُ َّ يَِ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
َ ّ َ حْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َسب
يل ربِك بِال ِكمةِ والموعِظةِ السنةِ ۖ وجادِلهم بِال يِت ه أحسن ۚ إِن ربك هو أعلم بِمن ضل
ِ
ِ
ََُ َ َُْ ْ
َ
ْ
ُ
َ
َعن َسبِيلِهِ ۖ وهو أعلم بِالمهتدِين] (�سورة النحل .)١٢٥ :وقد بني القر�آن الكرمي �أنْ لي�س من حق �أحد

�أن ُيكره �أحدً ا على الإميان ،كما �أن احل�سم يف الق�ضايا يعود �إلى
اهلل ال الب�شر.

وذهب الإ�سالم �إلى �أكرث من ذلك �إذ طلب من الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم ومن جميع امل�سلمني � اّأل ين�سوا �أحدً ا من الدعاء يف �إن م��ن �أك�ث�ر الأخ �ط ��اء التي
ّ
ُ
اللِ ارت �ك �ب��ت يف ال �ت��اري��خ ال�ع��رب��ي
َ َ َ ْ َ َ هَّ
�صالتهم حتى الذين �ضلوا عن �سبيل اهلل[ :ومن يدع مع

َ ٰ ً َ َ اَ ُ ْ َ َ هَ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ّ َّ ُ اَ ُ ْ ُ احلديث �إهمال مرحلة الدول
إِلها آخر ل برهان ل بِهِ فإِنما حِسابه عِند ربِهِ ۚ إِنه ل يفل ِح
الوطنية املعتمدة على ذاتها،
ْ اَ ُ َ
ون ] (امل�ؤمنون .)118-117 :فوجود االختالف بني الب�شر
الكف ِر
حيث مت القفز عليها �إلى دولة
هو جت�سيد لق�ضاء اهلل عز وجل وقدرهُ ،
واهلل تعالى يريد �أن ميتحن
الوحدة االندماجية الكاملة،
انعكا�سا للطبيعة
امل�ؤمنني بهذا االختالف ،كما �أنّ فيه
ً
الب�شرية َيف واع � ُت�ب�رت ال��دع��وات ال��رام�ي��ة
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ جََ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ً َ اَ َ َ ُ
التنوع[ :ولو شاء ربك لعل انلاس أمة واحِدة ۖ ول يزالون �إل� ��ى ت �ع��زي��ز ب �ن �ي��ان ك ��ل دول ��ة
خُمْ َتلِف َ
)118
(هود:
]
ني
.
ِ
ً
عربية �أوال �ضر ًبا من التخاذل

�إن فهم الإ�سالم العميق واملت�سامح للب�شر هو �إقرار �ضمني �أن
احلياة امل�شرتكة مع غري امل�سلمني ال تعني �أبدً ا �إكراههم على ما ال
يريدون ،وال يفر�ض عليهم با�سم الدين طرائق حياتهم ولبا�سهم

االفتتاحية
ّ
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االفتتاحية
ّ

وم�أكلهم وم�شربهم� .إن اهلل تعالى واح��د جلميع النا�س ،يجمع
ح�سب .هكذا فهم
وال يفرق ،وهو �سبحانه رب العاملني ال امل�سلمني ُ
�إن �شخ�صية الأم ��ة العربية امل�سلمون الأوائل الإ�سالم ،ف�أبدعوا و�أبدع غريهم من �أتباع الأديان
وج��و ٌد تاريخي واجتماعي ال والأجنا�س الأخرى.

وجو ٌد يف الفراغ ،وقد كان من
�أه��م م�ي��زات ه��ذه ال�شخ�صية
االنفتاح على العامل اخلارجي،
حيث ا�ستطاع العرب التفاعل
م��ع ح���ض��ارات الأم��م الأخ��رى
ك ��ال �ي ��ون ��ان �ي ��ة وال ��روم ��ان� �ي ��ة
والفار�سية ،وترجموا تراثها
و�أ�ضافوا عليه ،ومل يرف�ضوا
ال��وج��ود احل���ض��اري وال�ث�ق��ايف
ل�ل ��آخ� ��ري� ��ن ،ب� ��ل اح �ت�رم ��وه
و�أفادوا منه

إ�سالم ال
� -٤إن من جوهر الإ�سالم �إقامة الدولة ال�صاحلة العادلة ،وال ُ
يدعو �أبدً ا لإقامة دولة من رجال الدين ،بل لإقامة حكومة مدنية ،لأن
ر�ضا النا�س -املتمثل بالبيعة -هو م�صدر �شرعية ال�سلطة ال�سيا�سية.
وقد بني الكثري من الفقهاء �أن الإمامة عق ٌد والبيعة �صيغة تنظيمية
له .وه��ذا بال �شك يتوافق مع مبد�أ العقد االجتماعي بني احلاكم
واملحكوم ال��ذي يعترب الأ�سا�س ال��ذي قامت عليه الدميقراطيات
الغربية يف الع�صور احلديثة.

أحد م�صادر الت�شريع .نعم
وقد ُع َّد الإجماع� ،أو ر�أي الأكرثيةَ � ،
�إن الكتـاب وال�سنة ال يلحقهما التغيري والتبديل فهمـا يعربان عن
حقائق مطلقة وثابتة مهما اختلفت الأماكن والأزمنة ،ولكنْ هنالك
م�صادر تكميلية �أخرى تزداد احلاجة �إليهـا مـع تباعد الزمـان وتغري
الظروف .وهذه امل�صـادر تقع كلها حتت كلمة «اجتهاد» ،ومتى اجته َـد
املجتهـ ُد � َ
أعمل عق َله وفكره؛ يحلل ويقـارن وي�ستنتج ،وقـد يجـد امل�صلحة �أحيا ًنا فـي حـلـول �سبق �إليهـا غيـر
�صحيحا ومفيدً ا لأن غري امل�سلمني قد �أخذوا به.
امل�سلمني .ومن غري املعقول �أن نرف�ض �أم ًرا
ً
ُ
االع�تراف �أن بع�ض مكونات ال�تراث ال�سيا�سي عندنا -نحن العرب وامل�سلمني -مكونات
 -٥من احلكمة
منف�صلة عن الإ�سالم ،م�صد ُرها هو الفكر ال�سيا�سي الغربي والتجربة ال�سيا�سية الأوروبية .فعلى �سبيل
املثـال� :إن م�صطلحات الدميقراطية والف�صل بني ال�سلطات وحق االقرتاع العام وحرية ال�صحافة؛ كلها
جزء من الرتاث الفكري لأوروب��ا والواليات املتحدة ،وقد ا�ستقرت هذه املبادئ يف الوجدان ال�سيا�سي
العربي الإ�سالمي وتداخلت معه بحيث ي�صعب �أحيا ًنا كثرية الف�صل بينهما .وعلينا �أن ندرك �أن الإ�سالم
لي�س كيا ًنا مقطوع ال�صلة بتجارب الأقوام والأمم الأخرى ،كما �أن حياة امل�سلمني ال تختلف يف نواحيها
املعي�شية وهمومها اليومية عن حياة غري امل�سلمني.
ويلتقي الإ�سالم مع �أنظمـة كثرية غري �إ�سالمية يف الأخذ مببـادئ العـدل وتكاف�ؤ الفر�ص وم�س�ؤولية احلكام

نحو النا�س والتكافل االجتماعي وحقوق الأفراد .وقد بني الإ�سالم وحدة امل�سار الإن�ساين باختالف الأزمنة
ون�صو�ص القر�آن وال�سنة وا�ضحة يف �إحلاحها على وحدة
والأمكنة انطال ًقا من وحدة الطبيعة الب�شرية،
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ُ
اكم ّمِن َذكر َوأ ىَ ٰ
نث
النوع الب�شري رغم اختالف الأفكار والقبائل واللغات[ :يا أيها انلاس إِنا خلقن
ٍ

َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ تَِ َ َ ُ
َ هَّ َ ْ َ ُ
َّ َ ْ َ َ ُ
اك ْم ۚ إ َّن هََّ
كْ
ِيم َخب ٌ
الل َعل ٌ
ري]
ق
ت
أ
الل
ِند
ع
م
م
ر
ك
أ
ن
إ
ۚ
وا
ِ
ِ
وجعلناكم شعوبا وقبائِل لعارف ِ
ِ
(احلجرات.)13 :

وقد اعرتف الإ�سالم باليهودية والن�صرانية واعترب موكب الر�سل والأنبياء موك ًبا واحـدً ا مت�صـ ًال ،كمـا
َ هَّ
َّ َ ْ َ َ ُ
ْ
رفـ�ض الإ�سالم فكـرة ال�شعب املختـار املميـز ،و�أخ�ضـع النـا�س جمي ًعا ملبـد�أ[ :إِن أكرمكم عِند اللِ
ََْ ُ
ْ
أتقاكم] (احلجرات .)13 :كمـا �أن الإ�سالم وا�ضح كل الو�ضوح؛
فاحلكمة �ضالة امل�سلم وهي مبثوثة يف �أرجاء هذا الكـون كلـه جتـدهـا
عنـد امل�سـلم وعنـد غيـر امل�سـلم ،وعلـى امل�سلمني �أن يطلبوها ولو يف �إن من جوهر الإ�سالم �إقامة
ال�صني.
ال ��دول ��ة ال �� �ص��احل��ة ال �ع��ادل��ة،
وفهم عميق
� -٦إن توجه بع�ض النا�س �إل��ى ال�تراث دون
ٍ
حتليل ٍ
لوظائفه التاريخية وعنا�صر الإبداع فيه التي مار�سها �ص ّناعه،
ي�شبه �إلى حد كبري ميل بع�ض الدول املتخلفة عن ركب احل�ضارة
والتقدم �إل��ى ا�سترياد منتجات العلوم والتكنولوجيا جاهز ًة
من الدول ال�صناعية املتقدمة التي قامت بت�صنيعها بدون �أية
حماولة الكت�شاف قوانني العلوم الداخلية واملراحل املعرفية التي
�أو�صلت �إلى �إنتاجها .فال بد واحلال هذه من توطني العلوم وفتح
باب االجتهاد والتحليل و�إعمال العقل على م�صراعيه.
وهذا يف واقع الأمر رجو ٌع �إلى منهجية علمية ا�ستعملها امل�سلمون
الأوائ��ل و�أدت �إلى �أن تقود هذه الأم�� ُة يف مرحلة ما العا َمل كله يف
ميادين البحث العلمي والعطاء والإجناز احل�ضاري الرفيع .ولكنْ
عندما دخل املجتمع الإ�سالمي يف مرحلة التخلف والتقهقر راح
يقد�س تفا�سري الع�صور ال�سابقة بد ًال من �أن ي�ستلهم ر�ؤيتها وروحها
ومنهجيتها يف التفكري والبحث.

والإ�سال ُم ال يدعو �أبدًا لإقامة
دول� ��ة م��ن رج� ��ال ال ��دي ��ن ،بل
لإق��ام��ة ح�ك��وم��ة م��دن�ي��ة ،لأن
ر�ضا النا�س -املتمثل بالبيعة-
ه��و م���ص��در �شرعية ال�سلطة
ال�سيا�سية .وق��د ب�ين الكثري
من الفقهاء �أن الإمامة عق ٌد
والبيعة �صيغة تنظيمية له.
وه � ��ذا ب�ل�ا � �ش��ك ي �ت��واف��ق مع
م�ب��د�أ العقد االجتماعي بني
احلاكم واملحكوم الذي يعترب
الأ� �س��ا���س ال� ��ذي ق��ام��ت عليه
ال��دمي �ق��راط �ي��ات ال�غ��رب�ي��ة يف
الع�صور احلديثة

االفتتاحية
ّ

11

العدد الثالث 1443هـ 2022 -م

العدد الثالث 1443هـ 2022 -م

12

االفتتاحية
ّ

�إن ال��ق��ر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة ي�شكالن -دون �أدن��ى �شك-
مرجعية علمية لتو�ضيح املحرمات واحلقوق والواجبات ،ولكنهما ال
يعفيان امل�سلم وال املجتمع الإ�سالمي من اال�ستمرار يف االجتهاد .ومما
مدفوعا
ال ريب فيه �أن العمل الأكرث فائدة هو الذي يقوم به امل�سلم
ً
بعاطفة اخلري والرب وحمبة اهلل تعالى وحمبة النا�س �أجمعني ،م�ستذك ًرا
ي�سر و�سلوك وعطاء ورحمة ،وهذا يجعله يتجاوز التقيد
ً
دوما �أن الدين ْ
احلريف بالن�صو�ص ويرقى �إلى الروح الكامنة وراء الكلمات� .إن احلياة
الب�شرية لي�ست مواجهة مع الآخر بل م�شاركة معه خلدمة الإن�سانية
واالرتقاء بح�ضارتها.
 -٧ت�ؤدي الأح��زاب دو ًرا كب ًريا يف حياة ال�شعوب وال��دول .ويف وطننا
الأردين كانت الأحزاب وما تزال جز ًءا من حياة ال�شعب الأردين
امل��ع��روف ب�صالبة وق��وة انتمائه للأمة العربية .ولكنْ �أ�صيبت
هذه الأح��زاب كلها ،ويف العامل العربي كله ،ب�ضربة كبرية على
�أثر هزمية حرب 1967م التي �أثبتت ف�شل هذه الأح��زاب يف بناء
دول عربية حديثة وع�صرية .وقد �أبانت ممار�سات هذه الأحزاب
البون ال�شا�سع بني ما تنادي به نظر ًّيا وبني التطبيق العملي على
�أر�ض الواقع واملمار�سة .وترجع حالة االبتعاد عن الأحزاب والنفور
منها عند النا�س �إلى ف�شلها يف املمار�سات ال�سيا�سية ويف املواجهة
مع (�إ�سرائيل) والغرب الأوروب���ي .وقد ارتبطت �أك�ثر الأح��زاب
الأيدولوجية عند الفرد العربي بالقمع والدكتاتورية.
نعم لقد تخل�صت بع�ض الأحزاب الآن من �أ�ساليبها و�أيدولوجياتها،
ح�سب .لكن ال بد من بذل املزيد
و�أ�صبحت �أقرب �إلى منابر �سيا�سية ُ
من اجلهد لإقناع الإن�سان العربي �أنها قد تغريت فع ًال .ومن ناحية
�أخرى ف�إن عملية التغيري هذه ع�سرية و�صعبة لأن الذاكرة اجلماعية
والفردية العربية ما زالت تختزن الكثري من الآالم التي �سببتها هذه
الأحزاب .والق�ضية املطروحة -كما �أرى -هي غربة ال�شعوب عن العمل
احلزبي ،وهي الغربة التي �أوجدتها الأحزاب نف�سها.
واهلل ويل التوفيق

�إن ت��وج��ه ب�ع����ض ال �ن��ا���س �إل��ى
ال� �ت��راث دون حت �ل �ي��لٍ وف �ه� ٍ�م
ع�م�ي��ق ل��وظ��ائ�ف��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة
وع�ن��ا��ص��ر الإب� � ��داع ف�ي��ه ال�ت��ي
م��ار��س�ه��ا ��ص� ّن��اع��ه ،ي�شبه �إل��ى
ح��د ك�ب�ير م�ي��ل بع�ض ال��دول
املتخلفة ع��ن رك��ب احل�ضارة
والتقدم �إلى ا�سترياد منتجات
العلوم والتكنولوجيا جاهز ًة
من الدول ال�صناعية املتقدمة
ال�ت��ي ق��ام��ت بت�صنيعها ب��دون
�أية حماولة الكت�شاف قوانني
ال �ع �ل��وم ال��داخ �ل �ي��ة وامل��راح��ل
امل�ع��رف�ي��ة ال �ت��ي �أو� �ص �ل��ت �إل��ى
�إنتاجها

�إن احل �ي��اة ال�ب���ش��ري��ة لي�ست
مواجهة مع الآخر بل م�شاركة
م� �ع ��ه خل� ��دم� ��ة الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة
واالرتقاء بح�ضارتها

لغتنا العرب ّية
أنا واللغة العربية ..في دارها!
زيد حمزة

اللغة العربية بين مكانتين
عبد الحميد الفالح

اآلثار الخطيرة للضعف في اللغة العربية
موسى أبو رياش

بعض التعابير واألساليب اللغوية في العربية
المعاصرة :بين األصالة واالقتراض
محمد الهروط

ِمن أخطاء مح ِّققي الشعر القديم
حسن الحضري

تعليم العربية للناطقين بغيرها :واقع تجربة
ديمة عابد

اللغة والمخطوطات العربية في جامعة كيمبردج
في القرن السابع عشر
عيد الدحيات

ثنائية اللغة عند األطفال :لماذا ُت َع ُّد قضي ًة
مهم ًة في التعليم؟
َم ْجد السريحين
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أنا واللغة العربية ..في دارها!

�أنا واللغة العربية ..يف دارها!
زيد حمزة*

ُ
بع�ض الذين يتابعون مقاالتي يف «الر�أي» �أو ما �أقوله يف منابر �أخرى،
وقد تعودوا مني و�أنا �أكتب حتديدًا عن اللغة العربية وامل�صاعب التي
تواجهها �أن �أطلق تعليقات الذعة �أو قا�سية على جمامع اللغة العربية عام ًة
يف الوطن العربي ،وحني �أعتب عليها تق�صريها بحق لغتنا العزيزة �أثناء
املعاناة املتكررة للناطقني بها من بع�ض تعقيداتها ،وان�شغالها �أو ت�شاغلها
(ك�أجهزة بريوقراطية حكومية) بالعديد من الق�ضايا اللغوية التي رمبا
تهم الأكادمييا �أكرث مما تهم النا�س يف حياتهم -قد ي�صابون اليوم بالده�شة
وهم يرونني �أكتب يف «البيان العربي» املجل ِة الثقافية التي ي�صدرها جمم ُع
اللغة العربية الأردين� ،أي يف عقر دارها ،وك�أنهم ال يدركون �أن خاليف مع
املجامع يدخل يف باب الر�أي والر�أي الآخر فال ُيذهب للود ق�ضية ،لي�س لأن
يل يف �صفوفها �أ�صدقا َء �أثق يف �إخال�صهم ل ُلغتنا الوطنية و�أقدّر جهودهم
يف خدمتها فح�سب ،بل لأين �أعترب انتقادي لهم من �صميم واجباتي ككاتب
م�ستقل ،مِ ن ع�شاق لغة ال�ضاد منذ طفولته وله معها �صحبة جميلة حميمة
ّ
م�شاق
ورحلة طويلة �شائقة ،رغم ما عانى يف احلالني وما زال يعاين من
نحوية توهّ متْ �أجيالنا �أنها قد ُفر�ضت م�ؤبد ًة على اللغة ممن كانوا ذات
زمان خد ًما لها حقيقيني ،وو�ضعوا قواعدها و�ضوابطها قبل قرون وقرون.
ُّ
واحلق �أن ه�ؤالء مل يقولوا بذلك قط ،ومل يدّعوا �أنها غري قابلة للتعديل
حتت �ضغط الظروف وخربات اال�ستعمال الطويل املنهِك� ،أ�سو ًة مبا حدث
وتق�صر عن �أداء وظائفها؛
ل ُلغات ال�شعوب الأخرى ،حتى ال ت�ضعف وتذبل ّ
فبع�ضها اندثرت متاماً!
صحفي.
* وزير الصحة األردني سابقًا ،وكاتب عمود
ّ

ال �أري���د �أن �أن��ب�����ش م��ا كتبت �ساب ًقا يف هذا
ال�صدد ،و�أنا �أحتدث مث ًال عن �صعوبات يف بع�ض
ا�ستخدامات معاجمنا التي ما زلنا نلج�أ �إليها،
وه��ي على نف�س حالها عندما و�ضعت قبل مئات
ال�سنني دومنا تعديل �أو تطوير ،مع �أن القدرة على
خ�صو�صا يف ع�صرنا احلا�ضر ،قد
القيام بذلك،
ً
غ��دت �أ�سهل و�أي�سر و�أدق و�أ�شمل مع م�ستجدات
التكنولوجيا احلديثة وعلوم احلا�سوب ،حتى �إنني
ندّدتُ ذات مرة بتقاع�س جمامعنا اللغوية عن �إجناز
ذل��ك قبل �أن تفاجئنا به نياب ًة عنا «�شركات»
الإنرتنت العمالقة مثل غوغل وفي�س
بوك� ،أو على الأقل وكاالت الأنباء
الأجنبية خدم ًة لأهدافها ويف
مقدمتها ال�سيا�سية.
وال �أري������د �أن �أحت�����دث،
وهذا هو الأه��م ،عن تق�ص ٍري
���ب�ي�ر ارت���ك���ب��� ْت���ه ك���ل جم��ام��ع
ك ٍ
اللغة العربية عندما تخلت عن
م�س�ؤوليتها الوطنية يف امل�شاركة يف اجلهد
العظيم الذي بذله ل�سنوات عديدة ك ٌّل من جمل�س
وزراء ال�صحة العرب وجمل�س وزراء التعليم العايل
العرب واحت��اد الأطباء العرب واحت��اد اجلامعات
بدعم كامل من منظمة ال�صحة العاملية،
العربيةٍ ،
لإجن��از امل�شروع الر�سمي الأول لالنتقال الكامل
لتعريب التعليم الطبي يف جامعاتنا ح�سب خطة
مدرو�سة درا���س��ة واف��ي��ة ،وذل��ك يف غ�ضون ع�شر
�سنوات تبد�أ العام ١٩٨٩م و ُت ْخ َتت َُم العام ١٩٩٩م.
وق��د ج��رى االحتفال بالتوقيع عليه يف دم�شق يف

الثامن من دي�سمرب /كانون الأول ١٩٨٨م ،لكنه مل
ب�شكل غام�ض
ير النور ،وغاب عن ح ّيز التنفيذٍ ،
ودون �أي تو�ضيح �أو تف�سري �أو ت�بري��ر ،م��ن ِق َبل
جميع احلكومات العربية االثنتني والع�شرين! وال
�أزع��م بالطبع �أن تقاع�س املجامع وحده كان وراء
هذه امل�ؤامرة املريبة على لغتنا وجامعاتنا وجممل
تعليمنا العايل ..ويف هذا ال�صدد لن ي�شفع ملجامعنا
كتب
بع�ض ٍ
�أن بع�ضها ي�ص ّدق �أنه ي�ساهم يف ترجم ِة ِ
علمي ٍة ت�ستغرق منه �سنوات طوا ًال تغدو معها قدمية
خ��ارج ع�صرها ،مقابل ما تكون مطابع جامعات
العامل قد �أ�صدرته من ع�شرات جديدة
غريها �أو حم َّدثة �أطلقتها ملنفعة
الطالب والدار�سني..
�أما ما �أريد احلديث عنه
اليوم ،ورمب��ا لأول م��رة ،فهو
البلبلة التي �أوقعتْنا فيها بع�ض
م�صادر �إع�لام��ن��ا ومعلوماتنا
ومطبوعاتنا �أو دور الن�شر عندنا،
با�ستبدال الأرقام املغربية التي كنا طوال
عمرنا نعتربها «�أجنبية» ،)1,2,3,…( :بالأرقام
امل�شرقية التي عهدناها منذ مئات ال�سنني على �أنها
«عربية» .)...،3،2،1( :ومل َي ِجد املواطن العادي �أو
عايل التعليم مقن ًعا �أو جمد ًيا ما فا�ضت به قرائح
بع�ض امل�صفقني لكل م��ا ه��و غ��رب��ي ،م��ن ت�سويغ
م�ضحك ب���أن الأرق���ام الأجنبية هي �أ���ص�ل ًا عربي ٌة
ا�ستنادًا �إل��ى م�صدر �أو م�صدرين قدميني لي�سا
ملز َمينْ حتى �إن كانا �صحيحينْ وثائق ًّيا ،و�أن التي
ِ
د�أبنا على ا�ستعمالها هندي ُة الأ�صل ،حتى بتنا ن�شهد
العربية
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أنا واللغة العربية ..في دارها!

فو�ضى االرتباك واالزدواجية يف �ساحات الطباعة
وال�صحافة والن�شر عمو ًما ،مما خلط الأم��ر على
معظم الق ّراء و�ش ّوه ان�سياب الكتابة امل�ألوفة!..
ولعل من الإن�صاف �أنْ �أ�سجل هنا �أنّ جممع
�صارما ت�ض َّمن
اللغة العربية الأردين اتخذ موق ًفا
ً
لزوم اال�ستمرار يف ا�ستعمال الأرقام «العربية» كما
عهدناها دائ ًما.
وبعد ..فلن �أم�ضي يف طرح مالحظاتي التي مل
يوما �أنها حتمل �أكرث من مغزى املالحظات
�أزعم ً

التي حتتاج بالطبع ملزيد من البحث والتمحي�ص كي
ت�صل �إلى م�ستوى املقرتحات الر�صينة التي ت�ستحق
اهتمام جمامعنا اللغوية يف �شتى �أقطار الوطن
العربي ،قبل �أن تخطفها منهم ومنا ال�شركات
الأجنبية الكربى من عابرة القارات التي �أ�شرت لها
�آن ًفا فتقوم بتحويلها �إلى �سلعة يف �أ�سواقها وال َ
هدف
لها �سوى حتقيق مزيد من الأرباح� ،أما اللغة العربية
نف�سها فال تهم تلك ال�شركات ،و�أما �أ�صحاب لغة
ال�ضاد فلي�ستمروا يف امل��ع��ان��اة ح��د �شق اجليوب
واللطم على اخلدود ..دون جدوى!

موقف جممع اللغة العربية من ا�ستعمال الأرقام امل�شرقية واملغربية
م َم ُع اللغة العربية الأردين مو�ضو َع الأرق��ام درا�س ًة مت�أني ًة ع�ْبيرْ َ م�سريته التي جت��اوزتْ �أربع َة
« َد َر َ���س جَ ْ
وقرارات يف هذا ال�ش�أن ،وا�ستجاب ًة
وتو�صيات
درا�سات
عقود .وبعد مراجع ٍة م�ستفي�ض ٍة ملا َ�صدَ َر عنه ِمن
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ا�ستعمال
الثابت من املو�ضوع؛ �أال وهو
لال�ستف�سارات التي ُت َو َّجه �إليه عن هذا املو�ضوع ،فقد ق ّر َر ت�أكيدَ موق ِفه ِ
قرون وما ز ْلنا نكتب؛ باعتبارها جز ًءا من لغتنا العربية
الأرقام امل�شرقية (- )...،3،2،1التي َك َت ْبنا بها من ُذ ٍ
وح�ضارتنا العربية الإ�سالمية -يف جميع املطبوعات واملن�شورات الثقافية والرتبوية والعلمية والر�سمية».
أغلب الدرا�سات -احلقائق الآتية:
كما �أ ّكد املجم ُع -بنا ًء على ما تفيد به � ُ
أ�صل هندي ،و�أنه كان للعرب الف�ض ُل يف تطويرهما.
 �أنّ كال النمطني من الأرقام يرجع �إلى � ٍ و�أنّ الرقم امل�شرقي الذي ن�ستعمله الآن � ُأعرق يف اال�ستعمال من الرقم املغربي؛ فال�صور ُة امل�ستعملة
أ�صبحت جز ًءا من الرتاث العربي
قرون و�
للأرقام امل�شرقية يف امل�شرق العربي قد ا�ستقرت فيه منذ ٍ
ْ
الإ�سالمي ،و�أ�صبح لها م�سح ٌة �إ�سالمي ٌة مثلما �أنّ للحرف العربي مثل هذه امل�سحة .لذا ف�إن تغيريها �إلى
الأرقام املغربية تنبني عليه �إيحاءاتٌ �ضار ٌة نحن يف غ ًنى عنها ،وال �سيما يف ظل الظروف التي متر بها
الأمة العربية ،على ح ّد تعبري املجمع.
 و�أنّ الرقم امل�شرقي اكت�سب عرب الع�صور �صبغ ًة فني ًة جمالي ًة ت�ستثري الإعجاب حتى عند غري العرب،الرقم ِ�س َمتَه اجلمالية بالتحول
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن احلرف العربي ،ولي�س من املرغوب فيه �أن يفقد هذا ُ
عنه �إلى الرقم املغربي.
عموما حيثما يلزم.
 -وال مانع من اللجوء �إلى الأرقام املغربية يف التطبيقات احلا�سوبية والعلمية ً

اللغة العربية بني مكانتني
عبد الحميد الفالح*

حتظى اللغة ب�أهمية كبرية يف حياة الإن�سان وتاريخه وح�ضارته وعلومه
وثقافته .وقد قيل� :إذا ُوجدت اللغ ُة ُوجد الإن�سان ،و�إذا غابت اللغة غاب
الإن�سان .ويقول الدكتور عبد ال�سالم امل�سدي يف كتابه «التفكري الل�ساين يف
احل�ضارة العربية»...« :لأن احلدث الل�ساين مالزم للوجود الب�شري مهما
تباعد املكان �أو تعاقب الزمان ،بل مهما تنوعت الأل�سنة واختلفت اللغات.
ومعنى ذلك �أن اللغة -من حيث هي وجود مطلق -الزم ُة احل�ضور مع
الإن�سان ،ويف ذلك طابعها الكوين».
ويرى الدكتور كمال ب�شر يف كتابه «علم اللغة
االجتماعي» �أن اللغة وطن ،و�أن الإن�سان �إذا ُحرم
من موطنه على الأر���ض ف�إنه يجد موط ًنا روح ًّيا
يف لغته القومية التي يح�سها دائ ًما بحوا�سه كلها،
وهي التي -لهذا ال�سبب� -سوف ت�صبح قوة حقيقية
يوما من احل�صول على موطن على الأر�ض.
متكنه ً
ويجمل الدكتور عبد احلميد مدكور ذلك كله يف
بحثه املو�سوم بــ«اللغة العربية والفرائ�ض الغائبة»

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

امل��ن�����ش��ور يف ك��ت��اب «امل��و���س��م الثقايف ال�سابع
والثالثون ملجمع اللغة العربية الأردين»
فيقول�« :إن اللغة هي وع��اء العلم وخزانة الفكر
وم�ستودع ال�ت�راث وال��ت��اري��خ ،وه��ي رك��ن مهم من
�أرك���ان الهوية وج��ام��ع ق��وي م��ن ج��وام��ع االجتماع
الإن�ساين ،وهي بهذا �أقوى ما يعرب عن الإن�سان يف
حقيقة وجوده وجوهر �شعوره ووجدانه و�إبداعاته،
وفيها تتج�سد مالحمه النف�سية وقيمه الأخالقية
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اللغة العربية بين مكانتين

وم��واق��ف��ه الفكرية التي ي�ست�شعرها جت��اه الكون
واحلياة االجتماعية».
وللغة العربية مكانتان (دينية ولغوية) مهمتان
يف حياة الأمة الإ�سالمية والعربية :املكان ُة الدينية
ذاتُ �أبعاد زمانية ومكانية� ،أما زمان ّيتها فهي ممتدة
بامتداد ه��ذا الكون لكونها لغة ال��ق��ر�آن الكرمي،
فالقر�آن ن��زل بل�سان عربي مبني ،وا�ستمراريتها
تتمثل يف قوله تعالى�{ :إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له
حلافظون} ،و�أما مكانيتها فتتمثل يف �سعة انت�شارها
فهي يف كل بقعة يذكر فيها ا�سم اهلل تعالى ،لأنها
وعاء الثقافة الإ�سالمية والأداة املثلى ملعرفة مبادئ
الدين احلنيف ،وهي اللغة الوحيدة التي ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا .وقد �أ�شار علماء العربية
بالدين
والإ�سالم �إل��ى ذلك يف كثري من م�ؤلفاتهم ،فهذا
الثعالبي يف كتابه «فقه اللغة و�سر العربية»
يقول...« :ف�إن َمن �أحب َ
اهلل �أحب ر�سوله امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ومن �أحب النبي العربي �أحب
العرب ،ومن �أحب العرب �أحب اللغة العربية التي
نزل بها �أف�ضل الكتب على �أف�ضل العجم والعرب...
وال ُ
إقبال على تفهمها من الديانة� ،إذ هي �أداة العلم
ومفتاح التفقه يف الدين».
ويقول ابن تيمية يف كتابه «اقت�ضاء ال�صراط
امل�ستقيم ملخالفة �أ�صحاب اجلحيم»« :ف���إن
اهلل تعالى ملا �أن��زل كتابه بالل�سان العربي وجعل
ر�سوله مبل ًغا عنه للكتاب واحلكمة بل�سانه العربي،
وجعل ال�سابقني �إلى هذا الدين متكلمني به؛ مل يكن
�سبيل �إلى �ضبط الدين ومعرفته �إال ب�ضبط الل�سان،

و�صارت معرفته من الدين ،و�صار اعتبار التكلم به
�أ�سهل على �أهل الدين يف معرفة دين اهلل و�أقرب
�إل��ى �إقامة �شعائر الدين و�أق��رب �إل��ى م�شابهتهم
لل�سابقني الأولني من املهاجرين والأن�صار يف جميع
�أمورهم» .ويروي فتاوى لبع�ض كبار فقهاء الإ�سالم
كال�شافعي و�أحمد بن حنبل م�ؤداها �أن اللغة العربية
من الدين ،ومعرفتها فر�ض واجب ،ف�إن َف ْه َم الكتاب
وال�سنة فر�ض ،وال يفهم كالهما �إال بفهم العربية،
وما ال يتم الواجب �إال به واجب.
وي��روى عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
قوله« :تعلموا العربية ف�إنها من دينكم» .وثمة �أقوال
كثرية يف هذا ال�ش�أن ،من �أبرزها قول ابن خلدون يف
كتابه «ديوان املبتد�أ واخلرب يف تاريخ العرب
وال�برب��ر وم��ن عا�صرهم م��ن ذوي ال�ش�أن
الأك�بر»« :ومعرفتها �ضرورية على �أهل ال�شريعة
�إذ م�أخذ الأح��ك��ام كلها من الكتاب وال�سنة وهي
بلغة العرب ،ونَقَلَتُها من ال�صحابة والتابعني عرب،
و�شرح م�شكالتها من لغاتهم ،فال بد من معرفة
العلوم املتعلقة بهذا الل�سان ملن �أراد علم ال�شريعة».
�أم��ا مكانتها اللغوية فتتمثل يف بيانها ال��ذي
�أف�صح عنه ابن فار�س يف كتابه «ال�صاحبي يف
فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب
يف كالمها» يف «باب القول يف �أن لغة العرب �أف�ضل
اللغات و�أو�سعها»...« :و�إن �أردت �أن �سائر اللغات
تبينّ �إبانة اللغة العربية فهذا غلط ،لأنا لو احتجنا
�أن نعرب عن ال�سيف و�أو�صافه باللغة الفار�سية ملا
�أمكننا ذلك �إال با�سم واح��د ،ونحن نذكر لل�سيف

بالعربية �صفات كثرية ،وكذلك الأ���س��د والفر�س
وغريهما من الأ�شياء امل�سماة بالأ�سماء املرتادفة.
ف�أين هذا من ذاك ،و�أين ل�سائر اللغات من ال�سعة
ما للغة العرب؟ هذا ما ال خفاء به على ذي ُنهية».
ول�سنا ب�صدد املفا�ضلة بني اللغات ،فقد �أجريت
يف ه��ذا درا���س��ات وم��ق��ارن��ات ك��ث�يرة ،و�أل��ف��ت كتب
وتناثرت �أف��ك��ار ،وك��ل يغني على لياله كما يقال.
وم��ا نريد قوله :اللغة العربية حتتل مكانة لغوية
عالية بني اللغات كما يقول امل�ست�شرق الأمريكي
وليام باول�« :إن اللغة العربية من اللني واملرونة ما
ميكنانها من التكيف وفق مقت�ضيات الع�صر ،وهي
مل تتقهقر فيما م�ضى �أمام �أي لغة �أخرى من اللغات
التي احتكت بها ،وه��ي �ستحافظ على كيانها يف
امل�ستقبل كما حافظت عليه يف املا�ضي».
وق��د �أج��ري��ت درا���س��ة يف ال��ي��اب��ان ملعرفة �أك�ثر
اللغات العاملية م��واءم��ة �صوتية يف ا�ستخدامات
احلا�سوب ف�أثبتت �صدارة العربية يف هذه الناحية.
وقد �أك��دت تلك الدرا�سة متيز العربية من ناحية
ال��و���ض��وح ال�صوتي .وت���ؤك��د خ�صائ�صها اللغوية
عامليتها من ناحية التزامها بالقاعدة الذهنية فيما
يخ�ص التو�سط والتوازن اللغوي ،فالعربية جتمع
الكثري من خ�صائ�ص اللغات الأخرى على م�ستوى
فروعها اللغوية جميعها :كتاب ًة و�أ�صوا ًتا وحرو ًفا
ونح ًوا و�صر ًفا ومعج ًما .وتت�سم منظومتها بتوازن
وثيق وت�آخ حم�سوب بني فروع اللغة املختلفة.
وي��ذه��ب املهند�س ع�لاء ال��دي��ن العجماوي يف
حما�ضرته املو�سومة بــ«املعاجلة الآلية للغة العربية

بني الواقع والتحديات» املن�شورة يف كتاب «املو�سم
الثقايف التا�سع ع�شر ملجمع اللغة العربية
الأردين» �إلى �أن مقارن ًة بني اللغة العربية واللغة
الإجنليزية ت�ؤكد �سهولة العربية يف التعامل مع
التقانة احلديثة ،و�أن الإجنليزية لي�ست �أ�سهل
و�أي�سر منها يف ه��ذا التعامل .وميكن ح�صر ما
يقارب مئة و�أربعة و�أربعني ج��دو ًال ريا�ض ًّيا �سلي ًما
تتعامل مع جميع الأفعال العربية ب��دون ا�ستثناء.
ومتثل تركيباتُ ال�سوابق واللواحق يف العربية ثرا ًء
ال حد له ،وميثل البناء النحوي للغة العربية عم ًقا
دالل ًّيا ال نظري له ،حيث حت�سم حركاتُ الإع��راب
املختلفة العديد من �أوجه اللب�س ح�س ًما ال يدع جما ًال
ل�سوء الفهم.
وم��ن امل���ؤك��د �أن العربية لي�ست ع�صي ًة على
ا�ستخدامات التكنولوجيا احلديثة ،ولي�ست عاجزة
ع��ن مواكبة ال��ت��ط��ورات وال��ت��غ�يرات املت�سارعة يف
جم���االت العلم واالق��ت�����ص��اد وال�سيا�سة والثقافة
والتكنولوجيا ،وهي لي�ست ميتة كما يحلو للبع�ض �أن
ي�صفها ،فهي لغة حياة متنامية متطورة �إذا �أح�سنا
توظيفها يف كل �أمور حياتنا .والعيب لي�س فيها بل
يف �أهلها الذين مل يقوموا بخدمتها كما تعنى كثري
من الأمم بلغاتها ،فاحلال كما قال ال�شافعي:
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب �سوانا
وهذا ما دعا �أحد امل�ست�شرقني �إلى القول« :ما
ر�أيت لغة يف العامل �أغنى من اللغة العربية ،وما ر�أيت
لغة يف العامل مظلومة من �أبنائها مثل العربية».
العربية
لغتنا
ّ
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الآثار اخلطرية لل�ضعف
يف اللغة العربية
موسى أبو رياش*

�إن مظاهر ال�ضعف يف اللغة العربية كثرية ،ومنها :ال�ضعف القرائي
والكتابي ،والأخطاء اللغوية والنحوية ،واحلديث بغري العربية� ،أو اخللط
بينها وبني اللغات الأخرى كالإجنليزية والفرن�سية والرتكية وغريها،
والركاكة يف الكتابة ،و�ضعف التعبري ،واللحن الوا�ضح املعيب يف احلديث
وخا�صة يف خطب اجلمعة واملحا�ضرات ،وكتابة الأ�سماء باللغة الإجنليزية
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتدين م�ستوى وقيمة املنتجات الأدبية
والإبداعية�...،إلخ.
ولل�ضعف يف اللغة العربية �آث��ار خطرية ونتائج
وخ��ي��م��ة ،وال ت��وج��د -ح�سب علمي -درا���س��ات �أو
�أبحاث حول هذه الآثار ،و�إن ُوجدت فهي حمدودة
ج ًّدا .وت�شري هذه املقالة �إلى بع�ض هذه الآثار ب�شكل
جممل و�سريع ،ومنها:
 -1ال�ضعف التح�صيلي يف املدر�سة واجلامعة
تعاين ن�سبة كبرية من طلبة املدار�س واجلامعات
من تدين م�ستواهم التح�صيلي يف كثري من املواد
ال��درا���س��ي��ة ،وي�لاح��ظ �أن ال�ضعف التح�صيلي ال
يقت�صر على مادة واحدة �إال ن��اد ًرا� ،إذ الغالب �أنه
ي�شمل عدة م��واد درا�سية �أو كلها .ومعظم برامج
* مشرف تربوي متقاعد وخبير مناهج.

وم�شاريع وخطط عالج هذا ال�ضعف التح�صيلي
تف�شل� ،أو ال ت���ؤدي �إل��ى نتيجة مر�ضية ،وال�سبب
�أن جميع ه��ذه امل��ع��اجل��ات مل تلتفت �إل��ى ال�سبب
اجلوهري ،وهو ال�ضعف يف اللغة العربية يف مهارة
�أو �أك�ثر منها؛ فالطالب ال��ذي يعاين م��ن �ضعف
يف اللغة ق��راء ًة وكتاب ًة �سينعك�س �ضعفه على بقية
املواد الدرا�سية حت ًما ،ف�إذا كان يعاين من �ضعف
يف م��ه��ارة ال��ق��راءة فكيف �سيح�سن ق���راءة امل��واد
وخا�صة التاريخ واجلغرافيا والرتبية الإ�سالمية
والعلوم وغ�يره��ا .و�إذا ك��ان يعاين من �ضعف يف
مهارة الكتابة ف�سيعاين كث ًريا عند متابعة �شروحات

املعلمني وتدوينها ،ويف �أداء واجباته الدرا�سية،
وتقدمي امتحاناته .و�إذا كان ال�ضعف �شام ًال جلميع
م��ه��ارات اللغة العربية ف�سيكون الطالب عاجزً ا
متاما .والدليل على ذلك �أن بع�ض الطلبة يتميزون
ً
بقدرة مده�شة على احلفظ ،ولكنهم يعانون من
�ضعف كتابي ،ولذا يف�شلون يف امتحاناتهم ،وعند
عقد امتحانات �شفهية لهم يتفوقون ،وهذا م�ؤ�شر
على �أن هذا الطالب لي�س غب ًّيا بل يعاين من �ضعف
ت�أ�سي�سي يف اللغة العربية.
�إن �إتقان اللغة العربية ،وخا�صة مهارتي القراءة
والكتابة ،هو ال�سبيل للتعلم الفعال والتح�صيل الوايف.
 -2خلل وق�صور التفكري
ثمة اختالف حول �أن اللغة ت�سبق التفكري� ،أو
�أنها من لوازمه ،ولكنْ من امل�ؤكد �أنها من �أدوات
التفكري املهمة ،و�أنه ال بد منها للتعبري عن الأفكار
وترجمتها �شفه ًّيا �أو كتاب ًّيا.

التعبري املعريف للب�شر ،وكان له ر�أي يقول فيه ب�أن
اللغات التي يتحدث بها الب�شر ت�ؤدي بهم �إلى فهم �أو
ت�صور العامل الذي يحيط بهم .وهذا يعني �أن اللغة
تلعب دو ًرا كب ًريا يف تكوين املفاهيم ،ويف العمليات
العقلية ،لذا كانت �ضرور ُة تنمية ال�ثروة اللغوية،
فتقد ُمي خربات لفظية ذات مع ًنى ي�سهم يف تطوير
البناء املعريف ويف تطوير خ�برات جديدة وزي��ادة
مفاهيم جديدة ي�ضيفها �إلى خمزونه ،وكل ذلك
ي�سهم يف حت�سني ا�سرتاتيجيات التفكري .وت�شكل
اخلربات اللفظية ذات املعنى �أبنية معرفية ،مما
ي�سهل عملية {حفظها} وا�سرتجاعها ،وهي يف نف�س
الوقت وحدات التفكري التي مت تخزينها يف البناء
املعريف للفرد ،حيث �إنه بزيادتها تزداد قدرة الفرد
على معاجلة اخلربات والق�ضايا واملواقف اجلديدة
التي يواجهها”.

وي�ؤيد هذا ال��ر�أي -كما جاء يف مقالة فاطمة
العلي “عالقة اللغة بالفكر” املن�شورة يف بوابة نون
يقول ف���ؤاد �أحمد الرباهيم يف مقالته املعنونة الإلكرتونية -الفيل�سوف الإجنليزي هاملتون الذي
بــ“ما هي عالقة اللغة بالتفكري؟” املن�شورة يف ي�ؤكد العالقة الوطيدة بني اللغة والفكر حيث يقول:
�صحيفة اجل��زي��رة ال�سعودية�“ :إن اللغة و�سيلة “�إن املعاين �شبيهة ب�شرار النار ال توم�ض �إال لتغيب
لإبراز الفكر من حيز الكمون �إلى حيز الت�صريح ،وال ميكن �إظهارها وتثبيتها �إال بالألفاظ” ،فاللغة هي
الوعاء الذي ت�صب فيه الأفكار،
وه���ي ع��م��اد ال��ت���أم��ل وال��ت��ف��ك�ير
وعليه فهناك وح��دة ع�ضوية بني
ال�صامت ،ول��واله��ا مل��ا ا�ستطاع �إن �إت � �ق� ��ان ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة،
اللغة والفكر“ ،فالألفاظ ح�صون
الإن�سان �أن ي�سرب غور احلقائق وخ ��ا�� �ص ��ة م� �ه ��ارت ��ي ال� �ق ��راءة
املعاين” ،كما يقول.
حينما ي�سلط عليها �أ�ضواء فكره .والكتابة ،هو ال�سبيل للتعلم
وه������ذا م����ا ي������ؤك�����ده �أي ً
�������ض���ا
وك�����ان ال���ع���امل ورف ( Worfال �ف �ع��ال وال �ت �ح �� �ص �ي��ل ال ��وايف
 )1941قد اهتم بطريقة ت�أثري
الفيل�سوف الأمل���اين هيغل ال��ذي
العالقات اللغوية على التف�سري �أو
يرى �أن الإن�سان يفكر داخل اللغة
العربية
لغتنا
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ال خارجها ،و�أن فعل التفكري ال يتحقق يف ا�ستقالل
عن فعل الكالم �أو تركيب اجلمل .وي�ستدل على
ذلك بقوله �إن الفكرة ال تكت�سب وجودها الفعلي �إال
عندما ت�صاغ �صياغة لغوية� .إن ال�صياغة اللغوية
هي التي جتعل الفكرة تتحقق بالفعل ،وبذلك نتمكن
من الوعي بها .يقول�“ :إننا نفكر داخل كلمات”،
ويقول � ً
أي�ضا“ :اللغة تعطي الفكر وجوده الأ�سمى”.

ت�شكل ذلك .وبغ ِري لغ ٍة حمكم ٍة يفقد البحث هويته
و�أب���اه احلقيقي .ن�ستطيع �أن نقول �إن ه��ذه �أفكار
فالن ،ولكننا جنانب احلقيقة �إن قلنا �إن هذا �أ�سلوبه
ً
ارتباطا ع�ضو ًّيا.
�أو طريقته ،فهذه ترتبط باللغة
ومبا �أن البحث العلمي هو نتاج تفكري يف الأ�سا�س،
والتفكري يحتاج �إل��ى لغة �سليمة لتج�سيده حرو ًفا
وكلمات ومفاهيم ،ف�إن البحث العلمي �سيت�أثر حت ًما
بامل�ستوى اللغوي للباحث من حيث اجلودة والأ�صالة
والو�ضوح والرتابط والت�سل�سل والرتتيب وغريها من
العوامل املرتبطة باللغة.
� -4ضعف الإنتاج الأدبي
الإنتاج الأدبي ،وخا�صة فنون الإبداع ،لعبة لغوية
�أو ًال و�أخ ًريا .و�إتقان اللغة مبهاراتها املختلفة �شرط
�أ�سا�سي للكتابة الإبداعية ،وبقدر امتالك الكاتب
للمهارات اللغوية وثروة املفردات تكون القدرة على
الإبداع بجودة و�إتقان.

وهذا ي�ؤكد �أهمية اللغة يف التعبري عن الأفكار
واملفاهيم وال��ر�ؤى ب�شكل وا�ضح ومنظم ومتنا�سق
ومفهوم ،و� ُّأي �ضعف يف اللغة �سي�ؤدي �إلى ا�ضطراب
الأف��ك��ار وع��دم و�ضوحها فت�صل للآخرين ب�شكل
مغاير للمراد منها ،ورمبا ي�ؤدي �إلى عك�س املطلوب،
�أو على الأقل خالف املراد.
� -3ضعف البحث العلمي
ال��ل��غ��ة م��ن م��رت��ك��زات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،لأن��ه��ا
ترتبط باملفاهيم وامل�صطلحات وت�شكيل الروابط
والعالقات التي هي جوهر البحث العلمي و�أ�سا�سه،
قد ُيقبل ال�ضعف اللغوي املحدود يف جانب معني،
ولذا ف�إن �إتقان اللغة من �ضرورات البحث العلمي ،لكن ال�ضعف اللغوي على �إطالقه ال ميكن �أن يقبل من
وال ُيعت ُّد ببحث علمي ُك ِت َب بلغ ٍة
كاتب �أدب���ي ،لأن اللغة ه��ي عماد
ركيكة �ضعيفة تفتقر �إلى الر�صانة
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ك��ت��اب��ة ،وت��ف��ردُه
وال�صياغة املحكمة ودقة الألفاظ ال�ل�غ��ة م��ن م��رت �ك��زات البحث فيها ومتيزه يعتمد على قدرته يف
وجودة البناء وت�سل�سل الأفكار .العلمي ،لأنها ترتبط باملفاهيم الألعاب اللغوية واخل��روج بها عن
نعم ،قد يعتمد بع�ض الباحثني وامل� ��� �ص� �ط� �ل� �ح ��ات وت �� �ش �ك �ي��ل امل�ألوف والنمطية.
على غريهم يف التدقيق اللغوي الروابط والعالقات التي هي
ي��خ��ط��ئ م��ن ي��ظ��ن �أن اللغة
وال�����ص��ي��اغ��ة وال�ت�راك���ي���ب ،ولكن جوهر البحث العلمي و�أ�سا�سه �أمرها �سهل ،و�أن املهم هو الأفكار
بحوثهم �ستفقد �أرواح �أ�صحابها
ومو�ضوع الكتابة ،ففي اللغة يكمن
وب�صماتهم ،لأن اللغة هي التي
���س��ر الإب�����داع� ،إذ �إن��ه��ا احل��ام��ل

للمعاين والناقل للأفكار .وبغري لغ ٍة �سليمة وعبارة
و�سرد �سل�س تفقد الكتابة نكهتها وت�أثريها
حمكمة ٍ
ومربر وجودها.
و�إن اعتماد البع�ض على مدقق لغوي �أو حمرر
�أدبي قد يحل جان ًبا من املع�ضلة ،ولكنه يفقد الن�ص
ا�ستقالليته ،وي�شكك يف ن�سبته للكاتب ،ويعكر �صفوه،
ويجعله رهني ت�أويالت وحمالت ت�شكيك ب�أنه ن�ص
هجني متعدد الآباء .وهذا ال يعني � اّأل ي�ستعني الكاتب
مبدقق لغوي �أو حمرر �أدب��ي باحلد الأدن��ى املعقول
الذي ال ي�ؤثر على هوية الن�ص وروح الكاتب وب�صمته.
�إن الأف�ضل والأ�سلم ملن يعاين من �ضعف لغوي �أن
يبتعد عن دروب الكتابة وم�سالكها ،فلم ُتخلق له ومل
ُيخلق لها ،و� ُّأي نتاج �أدبي له لن تتحقق فيه اجلودة
والإب��داع والأ�صالة� ،إال �إذا ت��دارك �ضعفه اللغوي
و�أعاد ت�أهيل ملكاته اللغوية يف جميع املهارات.
� -5ضعف ال�شخ�صية
ال �شك يف �أن اللغة من عوامل بناء ال�شخ�صية
الإن�سانية وتكاملها .وتعك�س لغ ُة ال�شخ�ص �صور ًة
وا�ضحة عنه للآخرين ،فاللغة هي مر�آة �شخ�صية
امل��رء وما تتميز �أو تنفرد به عن الآخرين ،وكلما
كانت لغة املرء قوية انعك�س ذلك على �شخ�صيته،
خمادعا فال تعك�س حقيقة
ورمبا تلعب اللغة دو ًرا
ً
املرء بل تعك�س ما يتحلى به من قدرات لغوية ،وهذا
م�ؤ�شر قوي على مدى �سطوة ال�شخ�صية وت�أثريها
على الآخرين؛ فال�شخ�ص املتمكن لغو ًّيا ،وخا�صة
يف الكالم ال�شفاهي املبا�شر ،ميتلك القدرة على
ال��ت���أث�ير والإق��ن��اع وتغيري القناعات واالجت��اه��ات

وك�سب الأن�صار ومناظرة الأغيار.
�إن اللغة يف احلقيقة �سالح ق��وي ال غنى عنه
يف �ساحة املواجهات الفكرية وال�سيا�سية .والأقوى
لغ ًة ،والأق��در على تطويع اللغة ،والأع��رف بفنونها
ومتونها ،هو الأقرب �إلى الفوز وك�سب املعركة و�إنْ
كان على باطل .كما �أن �إتقان اللغة �ضروري للقراءة
الواعية التي ال غنى عنها لبناء ال�شخ�صية املتكاملة
املتوازنة الواثقة من نف�سها ،وهي مطلوبة لالحتكاك
بالآخرين وا�ستخال�ص ما عندهم من علم ومعرفة.
ومن هنا ،ف�إن �أثر اللغة كبري ج ًّدا على املرء ،وهي
من عوامل ال�شخ�صية امل�ؤثرة الفاعلة ،فال�شخ�ص
ال��ذي يعاين من �ضعف يف اللغة �شخ�ص �ضعيف
ال�شخ�صية غال ًبا ،قد يظل مهزو ًزا م�ترددًا ي�شعر
بالنق�ص ورمبا الدونية.
 -6ا�ضطراب العالقات االجتماعية
�أ�شرنا �ساب ًقا �إل��ى �أن �ضعف اللغة ي���ؤدي �إلى
�ضعف ال�شخ�صية واهتزازها ،وهذا يقود بال�ضرورة
�إلى ا�ضطراب العالقات االجتماعية مع الآخرين؛
فالطفل ال��ذي يعاين من �ضعف كبري يف القراءة
داخ���ل الغرفة ال�صفية �سيقابل بال�سخرية من
�أقرانه ،وهو ما ي�ؤدي غال ًبا �إلى ان�سحابه وانعزاله
وتقوقعه وع��دم ثقته بنف�سه� .إن ال�شخ�ص الذي
يعجز ع��ن التعبري ع��ن نف�سه بو�ضوح دون تلك�ؤ
�سيعاين كث ًريا و�سيخاف دائ ًما من مواجهة الآخرين
يف املواقف الكالمية الر�صينة.
وب�شكل ع��ام ،ف���إن ال�ضعف اللغوي قد ي�سبب
العزلة والتقوقع ،ورمبا اخلوف والقلق واال�ضطراب
العربية
لغتنا
ّ
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وعدم الثقة بالنف�س ،والهروب من املواجهات مهما
كانت نوعيتها �أو �ضرورتها ،وقد ُي ِّ
ف�ضل �أن يخ�سر
كث ًريا من الفر�ص خو ًفا من املواجهة ،وهو �شخ�ص
مرتدد ويفتقد �أي حما�س �أو دافعية.
 -7خلل يف االنتماء
اللغة وال��ه��وي��ة �صنوان م��ت�لازم��ان ،ف�لا هوية
بال لغة ،واللغة القوية متنح �صاحبها هوية قوية
ت�ستدعي الفخر واالعتزاز ،واللغة ال�ضعيفة ت�ضع
�أ�صحابها يف م�أزق انتماء ال يح�سدون عليه.
�إن �ضعف املرء يف اللغة العربية ي�ؤثر على مدى
�إميانه بهويته العربية وارتباطه مبحيطه العربي.
وتزيد امل�شكلة �إذا ك��ان يخلط لغته بلغات �أخ��رى
للتغلب على �ضعفه �أو عقدة النق�ص عنده؛ لأن
املرء الذي يعتز بهويته ي�أبى �أن يتحدث �إال بلغته،
فخ ًرا واع��ت��زا ًزا بها ،وي�شعر باالنتماء �إل��ى عامله
العربي املمتد ويحدوه الأمل مب�ستقبل م�شرق با�سم
يعيد للأمة جمدها وللغة �ألقها و�سطوتها وت�أثريها
اجلامع املوحد امللهم.
�إن ال�ضعف اللغوي ال يعني بال�ضرورة �ضعف
االنتماء وال�شعور بالهوية ،ولكنه قد يعبد الطريق
�إل��ى ذل��ك ويغري �ضعاف النفو�س وعدميي الثقة
بالنف�س والأمة ،كما �أن �ضعف االنتماء ال يت�أتى عن
�ضعف لغوي فقط ،بل هناك �أ�سباب كثرية لذلك
لي�س هنا حمل ذكرها فمو�ضوعها خمتلف.
 -8تركة هزيلة للأجيال القادمة
ال�ضعف يف اللغة ينعك�س بال�ضرورة على حركة
الت�أليف والرتجمة ب�شكل عام ،وي�ؤثر على م�ستواها

وجودتها و�أ�صالتها ،كما �أن��ه ي�ؤثر على جماالت
خمتلفة ك��ث�يرة منها التعليم والإع��ل�ام والفنون
وال��ث��ق��اف��ة ال�شعبية وم�ستوى اخل��ط��اب واحل���وار
وغريها ،وكل ذلك ُي�� َو َّرث للأجيال القادمة التي
�ستجد بني يديها �إر ًثا هزي ًال �ضعي ًفا قد حتاول �أن
تترب�أ منه �أو تتجاهله ،لأنه بالت�أكيد �أحد الأركان
امل�ؤ�س�سة مل�ستقبلها ،ف�إذا مل يكن قو ًّيا م�ش ّر ًفا فهو
جدار ه�ش تخ�شى اال�ستناد �إليه �أو االعتماد عليه!
�إن ال�شعوب احلية ت�سعى �أن تورث من بعدها تركة
متينة ثمينة تدعوها للفخر واالعتزاز واملباهاة بها
بني الأمم ،فنحن العرب ما زلنا نتفاخر بالع�صور
الذهبية للح�ضارة العربية الإ�سالمية وما تركته
من نتاج ح�ضاري م�شرف ،وخا�صة يف جمال اللغة
والأدب؛ فم�ؤ َّلفاتُ الأعالم مثل اجلاحظ والأ�صمعي
وابن عبد ربه وابن عبد الرب وابن املقفع وغريهم،
ما زلنا نعتمد عليها ونتخذها م�صادر ال غنى عنها.
 -9عدم تقدير الآخرين
ال ج����دال يف �أن ق���وة ل��غ��ة ق���وم ت��ف��ر���ض على
الآخرين احرتامها واحرتامهم ،وتت�أتى قوة اللغة
وحر�ص
بحركة الت�أليف والرتجمة منها و�إليها،
ِ
واعرتاف املنظمات الدولية
الآخرين على تعلمها،
ِ
بها لغ ًة ر�سمية ،وتطو ِرها واالحتفاء بها من خالل
امل���ؤمت��رات وال��ن��دوات وغريها .فاللغة الإجنليزية
مث ًال ،هي �أق��وى لغة يف العامل ملا لها من ح�ضور
قوي طا ٍغ يف كل املحافل واملجاالت ،ولأنها لغة العلم
والبحث ،وبها تن�شر �أهم نتاجات الفكر الب�شري يف
كل املو�ضوعات .تليها اللغة الفرن�سية ،وثمة لغات
عديدة حتظى ب��االح�ترام والتقدير مثل الأملانية

والإ�سبانية وال�صينية واليابانية والرو�سية.
من املجحف القول �إن اللغة العربية لغة مهم�شة
ثانوية ،ولكن ح�ضورها ال يرقى �إلى امل�ستوى امل�أمول وال
الكتاب املقد�س
ِن ْ�ص ِفه ،خا�صة �أنها لغة القر�آن الكرمي
ِ
لكل امل�سلمني يف الأر�ض الذين يزيد عددهم على مليار
ون�صف ،وه��ي اللغة الر�سمية القومية مل��ا يزيد على
( )350مليون عربي.

يتنا�سب وتعدادنا وتاريخنا امل�شرف ،وهذا يدعونا
�أن نعيد النظر يف كل �شيء ،وخا�صة يف جمال اللغة
العربية و�إنتاجنا الأدبي والفكري والعلمي وحركة
الرتجمة �إلى اللغات الأخرى ومنها.
 -10ا�ست�سهال العامية والإعالء من �ش�أنها
�إن ال�ضعف يف اللغة العربية يجعل من العاميات
متاحا حتت ذرائع ومربرات ال ح�صر
بدي ًال �سه ًال ً
لها ،وهذا ما دعا بع�ضهم للدعوة �إلى اعتماد العامية
يف حركة الكتابة والت�أليف والتعليم وال�صحافة
والإع�لام؛ بدعوى �أنها �أق��رب �إلى
الفهم و�أ�سهل يف التعليم!

�إن قوة اللغة تك�سب الناطقني بها ح�ضو ًرا قو ًّيا
واهتماما
ومكان ًة مرموق ًة وت�أث ًريا فاع ًال وقبو ًال كب ًريا
ً
الف�� ًت��ا .ولكن ال�ضعف الن�سبي يف
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي ت��ع��اين منه
ال�شعوب العربية انعك�س �سل ًبا على �إن ق � � ��وة ال � �ل � �غ ��ة ت �ك �� �س��ب
هذه ال�شعوب وجعلها تابعة الهثة الناطقني بها ح�ضو ًرا قو ًّيا
يرا
خلف الآخ��ري��ن تبحث ع��ن ذاتها وم�ك��ان� ًة م��رم��وق� ًة وت ��أث� ً
وهويتها هنا وه��ن��اك ،تنتقل بني ف � ��اع �ل � ً
را
ا وق � � �ب� � ��و ًال ك � �ب �ي� ً
واهتما ًما الف ًتا
القوى ال تركن �إلى �شيء.
�إن ال�����دول الأخ������رى ال��ق��وي��ة
ال تنظر �إل���ى ال��ع��رب م��ن زاوي���ة
ح�ضارية ت�ستحق االحرتام ،بل من زاوية م�صاحلها
االقت�صادية وكون العامل العربي �سو ًقا ا�ستهالك ًّيا
رخي�صا
كب ًريا ل�صناعاتها ومنتجاتها وم�صد ًرا
ً
متاحا للنفط ومم�� ًّرا حلركة ناقالتها و�أ�ساطيلها
ً
التجارية والع�سكرية� .أما من حيث النتاج الفكري
والأدبي والعلمي فهو يف �أدنى درجات اهتمام العامل
الغربي؛ وحرك ُة الرتجمة من العربية ت�ؤكد هذه
احلقيقة املرة.
�إن �إ�سهامنا يف تطور الب�شرية حمدود للغاية ،ال

وعلى ال��رغ��م م��ن تهافت هذه
احلجج والدعوات� ،إال �أنها ت�شكل
خ��ط�� ًرا وجت���د جت��او ًب��ا ب�ين احل�ين
والآخ���ر ،وي�لاح��ظ ت�سلل العامية
يف الفنون الأدبية بحجة احلفاظ
على ال��واق��ع��ي��ة وم��راع��اة م�ستوى
ال�شخ�صيات وثقافتها ،كما �أن
العامية تتمدد يف لغة ال�صحافة واخلطابة وحديث
امل��در���س�ين يف امل���دار����س واجل��ام��ع��ات وامل�����س��اج��د
والندوات وامل�ؤمترات ،وهو ما يجعلها مقبولة نف�س ًّيا
عند املتلقني!
ويكفي �أن نذكر �أن تف�شي العاميات وعلو �ش�أنها
يجعل من كل بلد �أو منطقة عربية جزيرة معزولة
عن غريها ،ويزيد من عوامل الفرقة واالختالف
و�صعوبة التوا�صل� .إن اللهجات العامية حملها البيت
وال�شارع ،و�أما يف غري ذينك فخط ٌر و� ٌ
إ�ضعاف متعمد
العربية
لغتنا
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للغة العربية وني ٌل من مكانتها وم�ستقبلها ،ولذا
يجب �أن حتارب �أي دعوة لتبني العامية لغ ًة للكتابة
والت�أليف والتدري�س واملعرفة.
 -11اجلر�أة على اللغة واللعب بقواعدها
�إن �ضعف البع�ض يف اللغة العربية يدفعهم للجر�أة
عليها بدعوتهم لكتابتها ح�سب �أهوائهم دون التقيد
واملخرج من هذا الو�ضع امل�ؤمل واملعيب ،هو العمل
بقواعد الإم�لاء والنحو وال�صرف بحجة الت�سهيل على ت�أ�سي�س الطلبة باللغة العربية و�إتقانها قراء ًة
وت��ب�����س��ي��ط ال��ل��غ��ة وج��ع��ل��ه��ا متاحة
وكتاب ًة وتعب ًريا وحوا ًرا وتذو ًقا منذ
للجميع .وم��ع �أن احل��اج��ة ملحة
مرحلة الطفولة ،وال يت�أتى ذلك �إال
لو�ضع خطط وبرامج لتعلم اللغة
بو�ضع خطط وا�سرتاتيجيات غري
العربية بطرق حديثة وب�أ�ساليب �إن ح �م��ل م �� �س ��ؤول �ي��ة ال�ل�غ��ة منطية ،وعدم ال�سماح بتدري�سهم
�إبداعية مبتكرة� ،إال �أن هذا ال يعني ال �ع ��رب �ي ��ة ي �ق ��ع ع �ل ��ى ع��ات��ق �أي لغة �أخ���رى قبل �إت��ق��ان اللغة
اللعب بقواعد اللغة وتركيبتها ،لأن اجل �م �ي��ع؛ ك � ٌّ�ل يف م��وق �ع��ه ،ال العربية ،لأن��ه��ا الأ���س��ا���س واللبنة
ه��ذا من �ش�أنه �أن يخلق �سدًّا بني يعفى من ذلك عربي ،ولكن الأولى .وبعد التمكن منها ،ال مانع
ما�ضي اللغة وم�ستقبلها وي�صعب ال � �ع� ��بء الأك� �ب� ��ر ي �ق ��ع ع�ل��ى من تعلم غريها ،فلم تقم لأي دولة
على الأجيال القادمة �أن تفهم لغة احلكومات والإرادة ال�سيا�سية يف العامل قائمة �إال باعتماد لغتها
الأ���س�لاف ،وه��و م��ا يقطع ال�صلة
الوطنية �أو ًال ل��غ�� ًة للعلم والفكر
بينهما ويحرم الأجيال القادمة من
والأدب وكل جماالت احلياة.
ثروة �ضخمة ال ميكن �أن تعو�ض.
�إن حمل م�س�ؤولية اللغة العربية
�إن اخلروج على قواعد اللغة بذريعة �صعوبتها يقع على عاتق اجلميع؛ ك ٌّل يف موقعه ،ال يعفى من
يعني باخت�صار هدم اللغة ون�شوء �أجيال غريبة عن ذلك عربي ،ولكن العبء الأكرب يقع على احلكومات
ما�ضيها و�ضائعة يف م�ستقبلها ،ولذا يجب على �أهل والإرادة ال�سيا�سية بدعم اللغة العربية وتقدميها على
اللغة وحمبيها العمل على حمايتها بت�سهيل تعلمها غريها ،و�أن تكون لها الأولوية يف كل املجاالت ،و� اّأل
وابتكار الو�سائل والأدوات التي جتعل من تعلمها يتقدم عليها غريها مهما كانت الأ�سباب واملربرات،
متعة ،بعيدً ا عن التنظري والتقعري� .إن اللغة -بال وال��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن خ�ل�ال ال��ت�����ش��ري��ع��ات
�ضوابط حتكمها �أو قواعد تبنيها -مائعة هالمية ال وامل�شروعات واملبادرات وال�سبل الكفيلة ب�أن يعود لها
�ألقها ورونقها وقيادتها للم�شهد بقوة و�صالبة.
قوام لها ،م�آلها الزوال ال حمالة.
ما �سبق من �آث��ار �ضعف اللغة العربية يحتاج
�إل��ى درا���س��ات و�أب��ح��اث نظرية وعملية لتو�صيفها
ب�شكل علمي دقيق وتبيان ت�أثريها للخروج بتو�صيات
حمددة قابلة للتطبيق تنقذنا من هذه احلالة التي
ال ت�سر �صدي ًقا وال تغيظ عد ًّوا.

بع�ض التعابري والأ�ساليب اللغوية
يف العربية املعا�صرة:
بني الأ�صالة واالقرتا�ض
محمد الهروط*

حتوي العربي ُة املعا�صرة واللهجات املحكية العدي َد من التعابري اللغوية التي
ت�ؤدي دو ًرا فاع ً
ال يف اخلطاب املتداول نط ًقا وكتابة ،لكونها جز ًءا من ن�سيج
اللغة التي يتداولها الناطقون بالعربية للتعبري عن �أغرا�ضهم و�أفكارهم.

على �أن بع�ض اللغويني املحدثني يرى �أنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون كل تعبري �أو �أ�سلوب م�ستعمل يف العربية
املعا�صرة قد خرج من رحم العربية املتوارثة؛ لأن بع�ضها جاء ت�أث ًرا باللغات الأجنبية من خالل الرتجمة التي
كان لها الأثر البالغ يف ذلك؛ لذا ُع َّدت هذه التعابري والأ�ساليب �أج�سا ًما غريب ًة يف العربية ،وال �شك يف هذا الأمر؛
فال ننفي الت�أثر والت�أثري بني اللغات؛ لأنه �أمر طبيعي ومن �سنن اللغات التي �أقرها جمهور اللغويني ،فال جند
لغ ًة يف العامل منكفئ ًة على نف�سها ،فالعربية منذ القدم �أ ّثرت وت�أثرت على �صعيد الألفاظ والتعابري والأ�ساليب.
ت�سرعا يف بع�ض الآراء التي تطرح حول ت�أثر العربية بغريها� ،إذ ي�سارع بع�ض
لكننا يف الوقت عينه نلحظ ً
اللغويني �إلى عد بع�ض التعابري والأ�ساليب امل�ستعملة يف العربية املعا�صرة من باب الت�أثر باللغات الأخريات،
وهذا الأمر ين�ش�أ جراء مقابلة تعابري العربية و�أ�ساليبها بالوافد �إليها ،تلك املقابلة التي جتري ح�سب كفاية
اللغويني املعرفية النظرية ب�أ�ساليب العربية ودالالت �ألفاظها ،وهم معذورون يف ذلك؛ لأن العربية –للأ�سف-
ما زالت ت�شكو من عدم وجود ذخرية لغوية عربية ل�شعرها ونرثها.
* أستاذ مساعد -الجامعة األلمانية األردنية.
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بعض التعابير واألساليب اللغوية في العربية المعاصرة :بين األصالة واالقتراض

و�صم العديد من التعابري والأ�ساليب ب�أنها
ورغم ْ
�أجنبية الأ�صلَ ،ف َر َ�ض ْت نف�سها بقوة يف اال�ستعمال
اللغوي املعا�صر ،وباتت �شائع ًة ذائ��ع�� ًة على �أل�سنة
النا�س ،لكن الت�سا�ؤل الذي يقدح يف الذهن :هل كل
التعابري والأ�ساليب اللغوية املقرت�ضة جاءت وافد ًة
حقيق ًة؟ �أم �أنها امتداد طبيعي ال�ستعمالها يف العربية
عرب الع�صور؟
�إن تقدمي �إج��اب��ة دقيقة عن ه��ذا الت�سا�ؤل دون
توافر ذخرية لغوية عربية �سيكون �ضر ًبا من التعميم
املت�سرع ،وهو الأمر الذي حدث مع بع�ض الباحثني� ،إذ ا ّد َع ْوا �أن بع�ض التعابري والأ�ساليب ان�سلت �إلى العربية
املعا�صرة نتاج الرتجمة ،واحلقيقة خالف ذلك ،وما ُيثبت ذلك الدواوين ال�شعرية.
فمع اعرتايف بت�أثري الرتجمة على التعابري والأ�ساليب يف العربية املعا�صرة ،لكن بع�ض التعابري والأ�ساليب
اللغوية –التي ُظن �أنها مقرت�ضة -لها وجه يف اال�ستعمال يف العربية قد ًميا ،ومن الأمثلة على ذلك:
( -1ا�ستعمال �أ�سلوب العطف “بل و”):
�إذا عدنا �إلى (املعجم الو�سيط) رغب ًة يف معرفة معاين احلرف (بل) ،ف�إننا نعرث بني ت�ضاعيف املعاين
على احلكم التايل“ :ويف لغة املحدثني تكرث زيادة (الواو) بعد (بل) وهو �أ�سلوب حمدث” ،وظاهر القول
ي�شي �أن �أ�سلوب (بل و) مل يرد يف اللغة العربية الف�صيحة ،لكنْ هو �أ�سلوب جديد يف لغة ال�صحافة والإعالم
والرتجمة ،ويبدو �أنه من مغبة الت�أثر ب�أ�سلوب (العطف) يف اللغة الإجنليزية  ،not only…but alsoورمبا
بع�ضها
اعتمد م�ؤلفو (املعجم الو�سيط) يف بناء ر�أيهم على القاعدة النحوية :ال يجوز دخول
حروف العطف ِ
ِ
على بع�ض.
واحلقيقة �أن الأمر لي�س كما ُت ُوهم؛ لأن الدكتور عبا�س ال�سو�سوة در�س هذا الأ�سلوب و�أف��رده بدرا�سة
م�ستقلة معنونة بـ(�أداة العطف «بل و» يف العربية) ،فراح يفت�ش عن مواطنه ويتتبع �شواهده يف الأدب العربي
القدمي ،وبعد التنقيب �أثبت –ب�شواهد عديدة� -أن هذا الأ�سلوب م�ستعمل يف العربية قد ًميا ،وقد اعرتف يف
بداية درا�سته بعدم ورود هذا الأ�سلوب يف ال�شعر اجلاهلي� ،أو القر�آن الكرمي� ،أو احلديث ال�شريف� ،أو يف
الن�صو�ص اللغوية حتى نهاية القرن الثاين الهجري ،و�أن �أول من ا�ستعمله ال�شاعر �أبو نوا�س يف قوله:
ما ُح َّجتي فيما �أ َت ْي ُت ،وما *** قويل لر ّبيَ ،ب ْل وما ُع ْذري؟
ومع ذلك ،ف�إنني عرثت م�صادف ًة -من خالل مطالعتي لكتاب (فتوح ال�شام) للواقدي -على �شاهد �شعري
�أقدم ين�سب �إلى عمار بن يا�سر العن�سي يف نعي �سليمان بن خالد ،وعبد اهلل بن مقداد:
�صيب
بل واندُبي الأخيا َر ِمن بعدهم *** وك ُّل َق ْر ٍم لل َمعايل ُم ُ

( -2ذ ّر الرماد يف العيون):
ُي�ستعمل التعبري يف العربية املعا�صرة للداللة على �سرت احلقيقة� ،أو الت�ضليل� ،أو �صرف االنتباه عن �شيء
يق�صده املتكلم ،وهذا املعنى م�ستمد مما ُيحدثه ذر الرماد �أو الرتاب يف الوجه من حجب للر�ؤية.
وي��رى بع�ض الباحثني �أن هذا التعبري جاء من اللغات الأجنبية بفعل الرتجمة ،ويحددون وج��وده يف
الإجنليزية بالتعبري  ،To throw dust in the eyeوالفرن�سية بالتعبري Il jette de la poudre aux
.yeux
خال�صا ،وقد يكون املعنى
واحلقيقة �أن هذا التعبري باعتبار لفظه (ذر الرماد /مل الرماد) لي�س �أجنب ًّيا ً
أ�صمعي؛ فقد روى احلامتي يف كتابه (حلية املحا�ضرة)
الداليل املقرت�ض هو اجلديد؛ لأن التعبري ا�ستعمله ال ّ
واملظفر العلوي يف كتابه (ن�ضرة الإغري�ض يف ن�صرة القري�ض) �أن هارون الر�شيد اختلف مع يحيى بن
أ�صمعي �إلى جمل�سه ملعرفة ر�أيه يف ذلك،
خالد الربمكي يف �أ�شعر بيت قالته العرب يف الت�شبيه ،فا�ستدعى ال َّ
فلما �أبدى ر�أيه لقي ا�ستح�سا ًنا عند الر�شيد فغ�ضب الربمكي! وقد و�صف الأ�صمعي حال الربمكي النبهاته
و�صدمته بقوله« :ك�أن الرماد ذر يف وجهه».
( -3ال�ضحك على الذقون):
ُي َّ
وظف التعبري يف العربية املعا�صرة للداللة على اخلداع ،ويرى بع�ض اللغويني �أنه مل يرد يف كالم العرب،
بل هو ترجمة للتعبري الفرن�سي .Il rit dans sa barbe
على �أن ال�شاعر ابن �أبي َح َجلة ال ِّتلم�ساين -وهو من �شعراء الع�صر اململوكي -ا�ستعمله يف ديوانه (ديوان ال�صبابة):
و�إذا بدا َ
فا�ض َح ْك على ِذ ْقن ال َع ُذول و َق ْه ِق ْه
لك َث ْغ ُره ُم َت َب ِّ�س ًما *** ْ
( -4دموع التما�سيح):
جاء ا�ستعمال التعبري (دموع التما�سيح) جماز ًّيا يف لغات العامل �إ�شار ًة �إلى الإن�سان غري ال�صادق يف
م�شاعره� ،إذ يذرف الدموع امل�صطنعة من �أجل اخلداع وك�سب العطف وال�شفقة من الآخرين .ومن مكافئات
الإجنليزية لهذا التعبري  ،To shed crocodile tearsوبالفرن�سية Il pleure aux Larmes de
.crocodile
وقد ورد معنى هذا التعبري عند ال�شاعر ابن املعتز يف قوله:
وناحـــــوا *** َجـــ ْهــ ًال ،ك َ
ـ�سـاح
ّثم َب َك ْوا ِمن َبعده ُ
ــذاك َيـفــع ُــل التِّــ ْم ُ
أ�سي�سا على ذلك� ،إنّ وجود املدونات اللغوية لي�س تر ًفا ،بل حاجة تتطلبها اللغات احلية ،بهدف خدمتها
ت� ً
ون�شرها ،فلم َي ُعد لالرجتال والتخمني و�إطالق الأحكام اللغوية مكا ٌن يف ظل التطور التكنولوجي ،والعربية على
امتداد عمرها الطويل �أحوج اللغات �إلى مدونة لغوية �شاملة كاملة ،تلم �شعث ما تناثر من ن�صو�صها هنا وهناك
لتكون بني يدي الباحثني الراغبني يف خدمتها تعلي ًما وتطوي ًرا ،فلو توافرت لها مدونة لغوية ال�ستطعنا متحي�ص
العديد من الق�ضايا اللغوية املتعلقة بها يف امل�ستويات الأربعة :النحوي ،وال�صريف ،والداليل ،وال�صوتي.
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ِمن �أخطاء
حم ِّققي ال�شعر القدمي
حسن الحضري*

تعتمد عملية النقد على حتليل الن�ص والوقوف على جيده ورديئه و�صوابه
وخطئه؛ وهذا يتطلب من الناقد قراءة الن�ص بال�شكل الذي �أراده �صاحبه،
وف ًقا ملعايري الفن الذي يندرج حتته الن�ص� ،آخ ًذا بعني االعتبار كل ما يعينه
يف فهم الن�ص ،كالإملام ب�سرية الكاتب ومو�ضوع الن�ص ،بجانب �أدوات النقد
وا�ستنباط ونحوهما؛ فحني يتناول الناقد ق�صيد ًة
الأخرى من ا�ستقرا ٍء
ٍ
مث ً
ال ،عليه �أن يقر�أها قراء ًة توافق قواعد ال�شعر واللغة ،مع مراعاة احتمال
�سقط �أو زيادة �أو ت�صحيف �أو حتريف �أو نحو ذلك.
وقوع ٍ

* عضو اتحاد كتاب مصر.

وحني يكون الن�ص تراث ًّيا؛ فال بد �-إ�ضاف ًة �إلى ما �سبق -من مراعاة
ع�صره والع�صر الذي ُن ِ�سخ فيه وطبيعة ال َّن�سخ يف ذلك الع�صر ،وهل
ن�سخه �صاحبه بخطه �أم ن�سخه غريه ..فذلك كله من عوامل اال�ستقراء
التي يجب اتباعها وتطبيقها يف عمليتي النقد والتحقيق؛ وكم من
ن�صو�ص �أ�صابها الت�صحيف والتحريف ِمن ق َبل بع�ض املحققني والنقاد
ب�سبب عدم مراعاة �ضوابطها وقواعدها!! والنتيجة احلتمية لذلك
امل�صحف �إلى
ري غري �صحيح �أو نق ٌد جائر� ،إ�ضاف ًة �إلى ن�سبة الن�ص
َّ
تف�س ٌ
غري �صاحبه احلقيقي.

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

وجه يف قراء ِة لفظه
ومن �ضوابط القراءة �أنه �إذا احتَمل الن�ص غ َري ٍ
�أو توجيه معناه ،وجب حمله على �أقرب الوجوه �إلى ال�صحة مبا ينا�سب
ال�سياق ويالئم �شخ�صية �صاحبه؛ فالأ�صل يف رواي��ة تراثنا العربي
امل�شافهة ،ثم جاء ع�صر التدوين فانقطع ات�صال الرواية مبن عا�شوا قبل الإ�سالم ،واعتُمد على التدوين
والرواة الذين ظهروا بعد الإ�سالم ،وكان من ه�ؤالء الرواة َمن ال يقول ال�شعر� ،إ�ضاف ًة �إلى عر�ضة التدوين
حرف �أو نق�صه ونحو ذلك ،وهو ما كان له �أثر وا�ضح يف فهم الن�ص املكتوب،
للت�صحيف وال�سهو بزياد ِة ٍ
يوما على الأ�صمعي
ومن ذلك ما جاء يف “معجم ما ا�ستعجم” للبكري الأندل�سي (ت٤٨٧هـ) �أنه“ :قرئ ً
[ت216هـ ِمن �شعر �أبي ذ�ؤيب [ت27هـ :
ب ��أ� �س �ف��لِ ذاتِ ال� � َّد ْب� � ِر �أُ ْف � � � � ِر َد َج�ح��� ُ�ش�ه��ا

ن ف� � ْه ��ي َخ � � ُل ��و ُج
ف � � َق � � ْد َو ِل� � � َه � ��تْ ي ��وم �ي� ِ

بذبح �أو موت فح ّنت �إليه وق ّل
[وولهت مبعنى :حزنت لفقدانه ،والناقة اخللوج :التي ُج ِذب عنها ولدها ٍ
لذلك لبنها ،كما يف “ل�سان العرب” البن منظور قرئت (ذات ال َّدير) بالياء  ،...فقال �أعرابي باحل�ضرة
للقارئ� :ض َّل �ضاللك� ،إمنا هو (ذات ال َّدبر) -بالباء املوحدة -وهي ثنية عندنا؛ ف�أخذ الأ�صمعي بذلك بعدُ”.
ومن الأخطاء التي وقع فيها بع�ض النقاد والباحثني واملحققني يف عملهم نتيج ًة لعدم مراعاة �ضوابط
القراءة ،ما وقع فيه حمقق ديوان عمرو بن قميئة (ت85ق.هـ) عند قوله:
ال حت � �� � �س�ب� َّ�ن ال � � ��ده � � ��ر خُ ْ
م � � � ِل � � � َدك� � ��م

�أو دائ � � � � � ًم� � � � ��ا ل� � � �ك� � � � ُم ومل َي � � � � � � � ُد ِم

ل � ��و دا َم [دا َم ِل� � � ُت� � � َّب � � ٍ�ع وذوي ال� �ـ

�أ� � � �ص � � �ن � � ��ا ِع مِ � � � ��ن ع � � � � ��ا ٍد ومِ � � � � ��ن �إ َر ِم

حيث �ض َبط املحقق البيت الثاين بدون ذكر (دام) الثانية ،وعلى افرتا�ض �أن البيت ورد بدونها يف ال ُّن�سخ
�صحيحا
التي َو َق َف عليها ،كان يجب عليه �أن يقر�أ البيت قراء ًة توافق �ضبط العرو�ض وال�سياق ،وقد ورد البيت
ً
العربية
لغتنا
ّ

31

العدد الثالث 1443هـ 2022 -م

العدد الثالث 1443هـ 2022 -م

32

ِمن أخطاء مح ِّققي الشعر القديم

يف حتقيق غريه.
وكذلك ما وقع يف حتقيق ديوان قي�س بن اخلطيم (ت2ق.هـ) عند قوله:
و�إ َّن� � � � � ��ا َم� �ن� �ع� �ن ��ا يف ُب � � �ع� � ��اثٍ ن� ��� �س ��اءن ��ا

وم ��ا َم �ن �ع��تْ (م � ْل � ُم �خ��زي��اتِ ) ن���س��ا َءه��ا

فقد جاء يف الديوان املح َّقق مك�سور الوزن بلفظ (من املخزيات) ،وال�صواب �أنها بحذف النون وهمزة
(ال) التي تليها .وكذا قوله:
�أت� � ��تْ ُع �� َ��ص � ٌ�ب (مِ � ْل �ك��اه �ن�ي�ن) وم��ال� ٍ�ك

وث �ع �ل �ب � َة الأَث� ��ري� � َ�ن ره� � ِ�ط اب� � ِ�ن غ��ال��بِ

فقد جاء يف الديوان املح َّقق مك�سو ًرا بلفظ (من الكاهنني).
بيت دريد بن ال�صمة (ت8هـ) ،حيث
ومن القراءات التي جا َنبها ال�صواب قراءة املرزباين (ت384هـ) َ
َذكر الإقواء فقال يف “املو�شح يف م�آخذ العلماء على ال�شعراء”“ :كقول دريد بن ال�صمة:
ن � �ظ� � ُ
�رت �إل � �ي� ��ه وال� � � � ِّرم � � ��ا ُح َت� � ُن ��و� �ُ�ش� � ُه

ك � َو ْق � ِع ال��َّ��ص�ي��ا��ص��ي يف ال� َّن���س�ي� ِ�ج امل �م � َّد ِد

ال�سداة واللُّحمة.
[ومعنى تنو�شه :تتناوله ،وال�صيا�صي :جمع �صي�صية ،وهي �شوكة احلائك التي ي�س ِّوي بها َّ
كما يف الل�سان  .ثم قال:
ف� ��أره� �ب ��تُ ع �ن��ه ال� �ق ��و َم ح �ت��ى ت� �ب� �دَّدوا

وح�ت��ى ع�ل�اين ح��ال� ُ�ك ال �ل��ونِ �أ�سودُ”.

وما ذهب �إليه املرزباين وه ٌم منه ،وال�صواب �أنه ب�إ�ضافة ياء الن�سب كما رواه �أبو زيد القر�شي (ت170هـ)
يف “جمهرة �أ�شعار العرب”:
ف�ط��اع�ن��تُ ع�ن��ه اخل �ي � َل ح�ت��ى تن َّف�ستْ

وح�ت��ى ع�ل�اين ح��ا ِل� ُ�ك ال � َّل��ونِ �أ� � ْ�س � َودِي

أ�سودي) ثم �أَهمل ال�شاعر حركة الياء ل�ضبط الوزن ،والدال قبلها مك�سورة ،فال �إقواء يف
فالأ�صل �أنه (� ٌّ
البيت .وجاء يف املو�شح � ً
أي�ضا بعد �أن ذكر الإكفاء“ :قال :و�سمعت بع�ض العرب ين�شد:
� ْإن ي � � ��أ ِت � � �ن � ��ى ل� � �� � ٌّ��ص ف� � � � � � ��إنيِّ ل� �� � ُّ�ص
�أط� �ل� �� � ُ�س مِ � �ث � � ُل ال� � � ِّذئ � ��بِ �إ ْذ َي �ع � َت ��� ُّ�س
�� َ�س � ْو ِق��ي ُح ��دائ ��ي و� َ��ص � ِف�ي�ري ال َّن ُّ�س”

ويعت�س :يطوف بالليل لطلب �شيء ي�أكله ،وال َّن ُّ�س� :سرعة الذهاب
ومعنى �أطل�س :يف لونه ُغربة �إلى ال�سواد،
ُّ

الإمل � � � ��ام ب �� �س�ي�رة � �ص��اح��ب
ال �ن ����ص ل ��ه دور ك �ب�ي�ر يف
م�ع��اجل��ة م��ا ق��د ي� �رِد عنه
م��ن �أخ� �ط ��اء؛ ح �ي��ث يتيح
ذل� ��ك ل �ل �ن��اق��د ا� �س �ت �ن �ب��اط
م�صدر اخلط�إ و�سببه

ل� ِورد امل��اء؛ كما يف الل�سان .وعند النظر جند �أن الأم��ر ال يعدو
�����س) -بفتح الالم
الت�صحيف؛ حيث َّ
ت�صحف ق��ول ال��راج��ز ( َل ُّ
�ص) .قال يف “ل�سان العرب”َ “ :ل َّ�س َي ُل ُّ�س
وبال�سني املهملة� -إلى ( ِل ُّ
َل ًّ�سا؛ ِ�إذا �أَكل” ،والبيت بلفظ ( َل�س) منا�سب للمعنى وال�سياق.
يت�ضح من النماذج ال�سابقة �أن ال�سبب هو الت�صحيف وال�سهو
يف �أثناء ال َّن�سخ ،وعدم مراعاة ذلك يف �أثناء النقد والتحقيق.

والإملام ب�سرية �صاحب الن�ص له دور كبري يف معاجلة ما قد
ي� ِ�رد عنه من �أخطاء؛ حيث يتيح ذلك للناقد ا�ستنباط م�صدر
اخلط�إ و�سببه؛ ف�أحيا ًنا يكون �سبب اخلط�أ ت�صرف الرواة �أو �سهو
ن�سب ظل ًما �إلى �صاحب الن�ص.
ال ُّن ّ�ساخ �أو ما �أ�شبه ذلك ،ثم ُي َ
وحني يكون اخلط�أ من �صاحب الن�ص نف�سه ف�إن الإملام ب�سريته
والوقوف على درجة ف�صاحته وجودة �إبداعه ي�ساعد يف ك�شف �سبب ذلك اخلط�إ؛ �إنْ كان اجلهل �أو ال�سهو،
حلن
املحدثني ،فرمبا وقع يف خط�إٍ �صادف وج ًها من �أوجه ال�صواب؛ مبعنى �أن يقع يف ٍ
وال �سيما �إذا كان من ْ
عرو�ضي وهو ال يعلم �أن ذلك اللحن �أو الك�سر له وجه �صحيح.
ك�سر
�أو ٍ
ٍّ
وقد كان العرب مييزون الكالم ويردون كل لفظة �إلى معناها ويعزون القول �إلى قائله لي�ستنبطوا احلكم
ب�صحة ن�سبته �أو عدمها ويعرفوا ما حلق به من خط ٍ�إ يف النقل ونحوه ،ومن ذلك ما جاء يف “جالء الأفهام يف
ف�ضل ال�صالة على حممد خري الأنام” البن قيم اجلوزية (ت751هـ) من�“ :أن �أعراب ًّيا �سمع رج ًال قد �أخط�أ
يف تالوة �آي ٍة من حفظه ،حيث قال الرجل( :وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا �أيديهما جزا ًء مبا ك�سبا نكا ًال من
ال�سا ِر ُق
بكالم اهلل!! فرجع القارئ �إلى حفظه فقالَ [ :و َّ
اهلل واهلل غفور رحيم) ،فقال له الأعرابي :ما هذا ِ
هلل َو ُ
�صدقت؛ ع َّز
اهلل َع ِزي ٌز َح ِكيم] فقال الأعرابي:
َ
ال�سا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعوا �أَ ْي ِد َي ُه َما َجزَ ا ًء بمِ َ ا َك َ�س َبا َن َكالاً ِمنَ ا ِ
َو َّ
فح َك َم ف َقطع ،ولو غفر ورحم ملا قطع” .فهذا الأعرابي رد الكالم �إلى قائله -وهو اهلل تعالى -فعرف �أنه ال
َ
ينبغي �أن يكون اهلل قال ذلك؛ لأنه ينايف املعنى العظيم الذي يريده اهلل تعالى.
ومن خالل معرفة �صاحب الن�ص ميكن احلكم ب�صحة ن�سبة القول �إليه �أو بطالنها ،ومن ذلك هذا البيت
املن�سوب لطرفة بن العبد (ت564م):
� �س � َت ��ْ��ص � َب� ُ�ح��ك ال � َغ � ْل �ب��ا ُء َت� � ْغ� � ِل � ُ�ب ،غ ��ار ًة

َ
هنالك ال ُينجيك َع ْر ٌ�ض من ال َع ْر ِ�ض

بكري ،والبيت فيه فخ ٌر بتغلب خ�صوم البكريني وتهدي ٌد لعمرو بن هند (ت45ق.ه��ـ) ب�أنهم
فطرفة ٌّ
�سيدركون ث�أر طرفة!!.
العربية
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ِمن أخطاء مح ِّققي الشعر القديم

والإملام مبو�ضوع الن�ص له �أثره الكبري يف عملية النقد؛ حيث ميكن من خالله ا�ستنتاج مدى �إ�صابة الكاتب
للمعنى .ومن هذا الباب ما جاء يف مو�شح املرزباين“ :وعابوا على امرئ القي�س [ت545م :
ل� �ه ��ا َذ َن � � � � � ٌ�ب مِ � � �ث� � � ُل ذي� � � ��لِ ال � � َع� ��رو�� � ِ�س

ت � �� � �س � ��دُّ ب � � ��ه َف� � � � ْر َج� � � �ه � � ��ا مِ � � � ��ن ُد ُب� � � � � � ْر

وقالوا :ذيل العرو�س جمرور ،وال يجب �أن يكون ذنب الفر�س طوي ًال جمرو ًرا وال ق�ص ًريا .قالوا :وال�صواب
قوله:
� �ض �ل �ي� ٍ�ع �إذا ا� �س �ت��دب��ر َت��ه � � َ�س� � َّد َف� � ْر َج ��ه

�اف ُف��وي � َق الأر�� �ِ�ض لي�س ب�أع َزلِ ”
ِب���ض� ٍ

و�ضاف :كثري ،والأعزل :الذي يعزل ذ َن َبه يف �شقٍّ  ،كما يف الل�سان .ف�إمنا حكموا
ومعنى ال�ضليع :تام اخل ْلق،
ٍ
ح�سن و�ص ُفه به وما يقبح.
بذلك ملعرفتهم باملو�صوف -وهو الف َر�س -فعرفوا ما َي ُ
ومن ذلك � ً
أي�ضا ما جاء يف مو�شح املرزباين“ :م َّر امل�س ِّيب بن عل�س [تويف قبل الإ�سالم مبجل�س بني قي�س
بن ثعلبة ،ف�أن�شدهم ،فلما بلغ قوله:
و َق� � � � ْد �أت� �ن ��ا� � َ�س ��ى ال � �ه � � َّم ع �ن��د ا ِّدك � � � ��ا ِر ِه

ِب� � �ن � ��ا ٍج ع �ل �ي ��ه ال� �� َّ��ص� �ي� �ع ��ر َّي� � ُة ُم � � ْك� ��د ِم

الكدم؛ وهو مت�شم�ش العظم وتع ُّرقه ،وقيل :هو الع�ض .كما يف الل�سان قال طرفة
[ومعنى مكدم :من ْ
ابن العبد وهو �صبي يلعب مع ال�صبيان :ا�ستنوق اجلمل!! فقال امل�س ِّيب :يا غالم؛ اذهب �إلى �أمك مب�ؤْ ِيدة؛
وال�صيعر َّية كما يف الل�سان�“ :سمة يف عنق الناقة دون البعري” ،و�إن معرفة طرفة بذلك هي
�أي :داهية”َّ .
التي جعلته ينقد قول امل�س ِّيب.

تعليم العربية للناطقني بغريها:
واقع جتربة
ديمة عابد*

تتفاوت ال�شعوب والبلدان حول العامل يف العناية باللغة العربية واالهتمام
بتعليمها لأبنائها؛ ٌّ
كل ح�سب ثقافته وفكره وهويته ،ف� ً
ضال عن دور امل�ؤثرات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والدينية.

وال ريب �أن ال�سبب الرئي�س الذي يتوج العربية
ً
ارتباطا وثي ًقا
ومييزها عن غريها هو ارتباطها
بالدين الإ�سالمي احلنيف؛ فلها �ش�أن عظيم لدى
ال�شعوب امل�سلمة على اختالف �أ�صولها و�أجنا�سها،
باعتبارها لغة القر�آن الكرمي؛ قال اهلل تعالى يف
�سورة يو�سف�[ :إِ َّنا �أَ ْنزَ ْل َنا ُه ُق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْم
َت ْع ِق ُلونَ ].
أهدف يف مقايل هذا �إلى �إ�سقاط ال�ضوء على
و� ِ
الواقع التعليمي الذي خرب ُته يف �أثناء تدري�سي اللغ َة
العربية يف ٍّ
كل من :الإم���ارات (2015 -2013م)
وماليزيا (2018 -2016م) :كانت �أول��ى بداياتي
معلم ًة ل ّلغة العربية للناطقني بغريها يف دول��ة

الإم����ارات العربية املتحدة ،ويف مدر�سة البحث
العلمي الرائدة ،يف دبي حتديدً ا؛ حيث بد�أتُ العمل
هناك معلم ًة للثقافة الإ�سالمية باللغة الإجنليزية.
ول�شغفي بالعربية ارت� ْأت �إدارة امل�ؤ�س�سة التي �أعمل
فيها �أن ُتوكل �إ ّ
يل مهمة تدري�س العربية للناطقني
بغريها؛ ف�أه َلتْني وع��ددًا من الزمالء لتلك املهمة
راف���د ًة �إي��ان��ا مبجموع ٍة م��ن ال����دورات التدريبية
وامل�ؤمترات ذات ال�صلة ..ثم ب��د�أتُ �أ�شق الطريق
تعليم العربية �شغاف قلبي،
الذي �أحببت؛ �إذ الم�س ُ
كم تَ�شع ُر بالفخر حني ُتد ِّر�س لغة القر�آن الكرمي
ف ُت ْت ِقنه على يديك �أل�سن ٌة مل تتذوق حالوته من قبل!
كانت جترب ًة ثرية تبعتْها �أخرى يف ماليزيا حيث
ْ

* بكالوريوس في اللغة اإلنكليزية؛ معلمة اللغة العربية للناطقين بغيرها سابقًا
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تعليم العربية للناطقين بغيرها

كانت البيئة خ�صبة لال�ستمرار يف تلك الر�سالة
ال�سامية؛ ف�أه ُلها م�سلمون يقد�سون العربية
اهتماما عظي ًما ،ف َيحفلون بكل َمن
ويولونها
ً
إجالل و�إكبار،
�أتقنها مقدِّ رين جهود معلميهم ب� ٍ
لتحثّ اخلطى بغبط ٍة ويقني .ويف
وهو ما يدفعك ُ
م�سجد يف ماليزيا ُيع ّد ثاين �أكرب م�سجد يف
�أكرب
ٍ
جنوب �شرق �آ�سيا -م�سجد ال�سلطان عبد العزيز
�شاه -يف �شاه عامل يف والية �سالجنور املاليزية؛
فت بتعليم العربية حت��ت قبابه الفريوزية
�ش ُر ُ
و�أعمدته الزرقاء اخلالبة.
تعلمت فيها الكثري عن
كانت جترب ًة مكتنز ًة
ُ
ذل��ك البلد و�أهله وثقافتهم وح�ضارتهم ،جترب ًة
أحيت بداخلي م�شاعر الفخر بلغتنا الأم وعروبتنا
� ْ
الأ�صيلة.
وهناك كنا ُنق�سم الطالبات يف جمموعات؛ كل
ح�سب درج��ة �إتقانها ل ّلغة وعلوم القر�آن الكرمي،
ويتم ذلك باختبا ٍر ق�ص ٍري ت�ؤديه الطالبات يف بداي ِة
ف�صل درا���س��ي لتحديد م�ستوياتهن املتباينة
كل
ٍ
بطبيعة احل���ال؛ وق��د ُ�صمم االختبار لكي يقي�س
مهارات اللغة الأ�سا�سية الأرب��ع التي ت�سمح للفرد
لتوا�صل فاعل ،فهو
إنتاج لغ ٍة منطوق ٍة �سليم ٍة
ٍ
َ
فهم و� َ
يرتكز على القراءة والكتابة واال�ستماع والتحدث.
وقد كان لكل م�ست ًوى من امل�ستويات منها ٌج خا�ص،
وترتقي الطالبات من م�ست ًوى �إلى �آخر ح�سب تطور
لزاما على املعلمة �أن ُتع َّد
مهاراتهن اللغوية .وكان ً
خط ًة تعليمي ًة خا�ص ًة لكل طالبة على حدة ،لكون هذا
متايز تتباين فيه امل�ستوياتُ تباي ًنا
امل�ضمار م�ضما َر ٍ
ملمو�سا ،وتلتزم املعلمة بر�صد تقدم الطالبات
ً

دور ًّيا تب ًعا لكل خط ٍة من اخلطط املُ َع ّدة.
وكان على الطالبة �أن ترتقي يف �سلم امل�ستويات،
حيث تكون مع انتهاء الف�صل الدرا�سي قد رفعت
بقفزات متعددة؛ وذلك ح�سب
من م�ستواها اللغوي
ٍ
ِج ّدها واجتهادها .وهكذا ف��إنّ تخ ّرج الطالبة مل
بعدد ثابت من الف�صول ،بل بقدرتها
يكن مقرو ًنا ٍ
على �إنهاء امل�ستويات جميعها جمتاز ًة ك َّل م�ست ًوى
باختباراته و�أن�شطته.
بحث للدكتور حممد طلبة �سعيد،
وكما جاء يف ٍ
ِم��ن معهد ع��امل امل�لاي��و واحل���ض��ارة امل�لاي��و ّي��ة من
اجلامعة الوطنية املاليزية؛ ف���إن بع�ض الكلمات
العربية ،خا�ص ًة املتعلقة بالدين الإ���س�لام��ي ،قد
دخلت اللغة املاليوية و�أ�صبحت جز ًءا منها؛ مثل:
ِ
حالل ،وحرام ،وعلم ،وعمل ،وعقل ،وحكم ،وغريها
الكثري .وق��د �أُ ْج� ِ�ر َي� ِ�ت الأب�ح��اث عن ع��دد الكلمات
العربية الداخلة �إلى اللغة املاليوية فكانت النتيجة
�أن عددها يقع ما بني ( )1700و( )2000كلمة
كتاب للدكتور عبد اجلبار بك بعنوان
كما جاء يف ٍ

“الكلمات العربية امل�ستعارة يف اللغة املاليوية”.
وق��د َج� َم� َع الدكتور حممد زك��ي عبد الرحمن يف
�أط��روح��ت��ه ل��ل��دك��ت��وراه ،وه��ي ب��ع��ن��وان “�أثر اللغة
العربية يف اللغة املاليزية من الناحية الداللية”،
الأل��ف َ
��اظ العربية من املعاجم املاليزية ،وق�سمها
�إلى جمموعتني :الأول��ى الألفاظ العربية الدخيلة
التي حافظت على معانيها ،وكان عددها ()1005
كلمات ،والثانية الألفاظ العربية الأ�صل التي تغريت
مدلوالتها يف اللغة املاليوية ،وعددها ( )74كلمة.
و�أُو ِر ُد هنا بع�ض التحديات التي تواجه مد ِّر�سي
مل�ست �شي ًئا منها:
العربية هناك ،وقد ُ
�أو ًالُ -
نطق الأ�صوات العربية� :إذ وجدتُ �أن
أ�صوات
الطالبات يواج ْهنَ �صعوب ًة بالغ ًة يف نطق � ٍ
حمددة ،خا�ص ًة �إذا ارتبطت تلك الأ�صوات بغريها؛
فوجدتُ -مث ًال� -أن
يقلب الـ(�ص)
كثريات منهن نْ َ
ٍ
وال��ـ(���ش) �سي ًنا ،كما �أنهنّ يلفظن ال��ـ(ظ) زا ًي��ا.
ُ
��ام��ا ،وه��ذا
وبع�ضهن يلفظن ال���ـ(ع) كالهمزة مت ً
يرجع �إل��ى ت�أثر الطالبات بلغتهن الأم .وقد جاء
مف�ص ًال يف كتاب “اخل�صائ�ص اللغوية
هذا الأمر َّ
ل ّلغتني العربية واملاليوية؛ درا�سة مقارنة” ملحمد
احلاج عبداهلل ،يف م�ؤمتر الإ�سالم يف �سالجنور،
الذي �أَب�� َر َز �أن م�شكالت النظام ال�صوتي من �أبرز
التحديات التي تواجه تدري�س العربية يف ماليزيا،
لأن نظام اللغة العربية وطبيعتها يختلفان عنهما يف
اللغة املاليوية اختال ًفا كب ًريا.
ث��ان � ًي��ا -اخ��ت��ي��ار امل��ن��اه��ج وب��ن��اء اخلطط
الدرا�سية :ويف هذا ال�صدد ينبغي �أن تكون ثم َة

هيئ ٌة م�س�ؤولة وخمت�صة يف �إعداد املناهج واختيار
الأمثل منها و�إر�شاد املعلم �إلى طريقة بناء اخلطط
ومراجعتها ،ف�لا يكون ه��ذا ج��ه��دً ا ف��رد ًّي��ا يرتكز
ممنهجا
على قدر ِة وكفاء ِة املعلم ،بل يكون �أ�سلو ًبا
ً
هيئات خمت�صة .وقد �أكد الدكتور
ومدرو�سا من ِق َبل ٍ
ً
بحث له يف اجلامعة الوطنية
حممد طلبة �سعيد يف ٍ
املاليزية �أن ن��در َة املناهج املقررة لتعليم العربية
وعلوم اللغة والبحوث الرتبوية �أح ُد �أهم معوقات
تعليم العربية كلغ ٍة ثانية .و�أف��اد يف بحثه ذاك �أن
امل�ؤ�س�سات التعليمية املاليزية ق��د بذلت جهودًا
كبرية يف �إعداد الكتب املدر�سية لتعليم العربية التي
تتنا�سب وظ��روف املجتمع املاليزي وتالئم و�ضع
اللغة العربية باعتبارها لغ ًة �أجنبية هناك .وعلى
الكتب
الرغم من تلك اجلهود املبذولة ما زال��ت
ُ
واملناهج َّ
وتقييم وتقو ٍمي لتدا ُر ِك
وبحث
نقا�ش ٍ
حمل ٍ
ٍ
ما فيها من ق�صور.
ثال ًثا -واقع العربية عند العرب �أنف�سهم:
وهو واق ٌع م� ٌ
ؤ�سف من وجهة نظري؛ وذلك �أن متعلم
العربية لغ ًة ثاني ًة ي�صطدم بواقع اللغة امل�ستخدمة
من العرب �أنف�سهم َ
حال خمالطته لهم فيجدهم
يتكلمون العامية و َيعمدون �إليها يف الكتابة وو�سائل
َ
ال�صحف
غزت العامي ُة
التوا�صل الإلكرتونية ،وقد ِ
واملجالت وامل�ؤ�س�سات التعليمية � ً
أي�ضا! وال �شك �أن
هذا الواقع ي�صدم دار�سي العربية من غري �أبنائها،
ويعوق �إتقانهم لها وي�ؤدي �إلى قد ٍر كبري من احلرية
م ٍد يف هذا ال�ش�أن
والرتدد .فال بد من ِ
عمل �شيءٍ جُ ْ
تدري�س العربية لأبنائها ولغري �أبنائها
حتى يحقق
ُ
نتائجَ مُرْ�ضِية.
العربية
لغتنا
ّ
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اللغة واملخطوطات العربية يف جامعة
كيمربدج يف القرن ال�سابع ع�شر
عيد الدحيات*

قامت جامعة كيمبـــــــردج
بتكرمي �أبراهام ويلوك

Weelocke

Abraham

لتعليمه اللغ َة العربية
وتعلمها يف الوقت ذاته.
ولأنه �أ�شهر م�ست�شرق
يف كيمربدج يف القرن
ال�سابع ع�شر اختري زمي ً
ال
 fellowيف كلية كلري يف
هذه اجلامعة عام 1616م،
و�أ�صبح �أم َ
ني مكتبة
اجلامعة و�أمني ال�سر
فيها عام 1654م.

ا�ستطاع �سنة 1631م �أن ُيقنع تاجر �أجواخ (�أن�سجة �صوفية) من
مدينة لندن يدعى توما�س �آدم��ز  Thomas Adamsب�أن يتحمل
تكاليف ت�أ�سي�س درا�سات عربية يف اجلامعة ،وذل��ك بت�أمني مبلغ
�أربعني جني ًها كل عام ملدة ثالث �سنوات من �سنة 1632م .ومت ت�أ�سي�س
وعينِّ ويلوك �أول �أ�ستاذ
من�صب �أ�ستاذ كر�سي يف اجلامعة لهذه الغايةُ ،
حما�ضر للغة العربية فيها.
وقد كتب �آدمز �إلى ويلوك بهذه املنا�سبة قائ ًال�« :أدعو لك بالتوفيق
يف تنفيذ مهام هذه الوظيفة ،و�أرجو �أن تنال التكرمي الذي ت�ستحق
يف كيمربدج ،وال�شهرة يف بريطانيا» .وحتولت منحة الت�أ�سي�س �إلى
نائب الرئي�س وعمدا ُء
وج��ه ُ
موازنة دائمة يف العام 1636م .وق��د ّ
الكليات يف اجلامعة ر�سال َة ال�شكر التالية �إلى �آدمز (� 9أيار 1636م)
بو�ضوح �أهداف ت�أ�سي�س كر�سي اللغة العربية هذا:
التي ُتبني
ٍ
كان ويلوك م�ستعر ًبا �ضلي ًعا ،وتوجد يف الر�سائل املوجهة �إليه من
�آدمز �إ�شارات �إلى مطبعته العربية رغم �أنه مل ين�شر �أي �شيء قليل �أو
كثري يف هذه املطبعة؛ وقد يكون ال�سبب احلاجة �إلى احلروف العربية
والعاملني القادرين على تركيبها.

* أستاذ األدب اإلنجليزي؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

�سيدي الفا�ضل،
بعد مرور هذه ال�سنوات الأربع على عملك ال�سخي اجلاد لإن�شاء �أ�ستاذية اللغة العربية يف جامعتنا،
و�إدرا ًكا منا لرغبتك الكرمية ،الآن � ً
أي�ضا ،يف احلفاظ عليها على الدوام ،ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم �إليك
بوافر �شكرنا وتكرمينا خلدمتكم العلمية التي كان لكم فيها دور املح�سن النبيل .و�إننا لنعلن ا�ستعدادنا
خلدمتكم ب�أف�ضل ما لدينا من ر�أي وجهد لتح�سني هذه الدرا�سة وتوجيهها نحو الغايات الطيبة التي
تريدها.
تقدما للأدب اجليد الذي توفره للمثقفني وح�سب ،بل
�إننا ننظر �إلى هذا العمل لي�س باعتباره ً
باعتباره خدمة ح�سنة للملك والدولة ،يف جتارتنا مع تلك الأمم ال�شرقية ،وعلى املدى البعيد ،مب�شيئة
الرب ،فر�صة لتو�سيع حدود الكني�سة ،والإعالن عن الدين امل�سيحي والدعوة �إليه لدى �أولئك الذين
يعي�شون يف الظالم.
�إن ال�سيد الذي اخرتته لرعاية من�صب الأ�ستاذية ،ال�سيد �أبراهام ويلوك ،ليحظى مبوافقتنا،
لقدراته وجهوده املخل�صة ومثابرته يف �أداء هذه املهمة.
ن�س�أل الرب �أن يقدر لهذا العمل التوفيق ح�سب نواياكم الطيبة ،و�أن يجزيكم و�أهلكم عنه خري
اجلزاء ،و�أن يجعل ذكراكم كذكرى جميع امل�صلحني املح�سنني من �شعبنا باقي ًة عزيزة بيننا.
مع �أف�ضل حتياتنا القلبية ودعائنا لك.
�أ�صدقا�ؤك املحبون
وعلى الرغم من ذلك ا�ستطاع ويلوك �أن يقوم
بدور �أ�سا�سي يف ر�سم اخلطة لمِ ُ�ؤَ َّل ِف برين والتون
 Brian Waltonامل�سمى � polyglot Bibleأي
(الكتاب املقد�س من�شو ًرا بعدة لغات) عام 1654م،
فقد ُعهد �إليه بت�صحيح الن�صو�ص يف ن�سختيه
العربية والفار�سية ،ومل يتوقف عن العمل فيه �إال
عند وفاته.
وقد كان ويلوك � ً
أي�ضا �أمني مكتبة قدي ًراُ ،عرف
بجهوده التي جعلت جامعة كيمربدج �أح��د �أه��م

مراكز الكتب يف �إجنلرتا .هذا ،وقد �أ�شاد هرني
براد�شو � Henry Bradshowأحد �أمناء جامعة
كيمربدج مل��دة ثماين ع�شرة �سنة بجهود ويلوك
وامتدحه كث ًريا .واحلق �أنه كانت هناك خمطوطات
عربية يف مكتبة كيمربدج .وقد �أن�شئت املجموعة
ال�شرقية لتلك اجلامعة على �أ�سا�س مكتبة الباحث
الهولندي ال�شهري �إيربينيو�س Erpenius؛ فقد
جلب دوق بكينقهام Duke of Buckingham
رئي�سا جلامعة كيمربدج مكتبة ايربينيو�س
بو�صفه ً
العربية
لغتنا
ّ
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م��ن الي��دن خ�لال زي���ارة ل��ه �إل��ى مدينة اله��اي يف
العام 1625م .وقد اغتيل بكنقهام يف عام 1626م،
فقدمت �أرملتُه َ
تلك املجموع َة (وهي خم�س وثمانون
خمطوطة) �إلى جامعة كيمربدج يف العام 1632م.
�أما املجموعة املهمة الثانية ،مبا فيها ع�شرون
خم��ط��وط��ة ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ن��ي��ك��وال���س ه���وب���ارت
 NicholasHobartيف الق�سطنطينيـــــــــة ،فقـــــــد
ُقدمت للجامعة عام 1655م بتوجيه من وليم بيدول
� William Bedwellإل��ى ويلوك باعتباره �أمني
مكتبة اجلامعة ،ووعده ب�أنه �سوف ير�سل له � ً
أي�ضا
ن�سخة من القر�آن الكرمي يف قادم الأيام.
وهنالك ر�سالتان يرجع تاريخهما �إل��ى الثاين
ع�شر من متوز واحلادي والثالثني من �آب من العام
1632م ،على التوايل ،موجهتان من جون كالرك
John Clerke
�صهر بدويل و�أح��د امل�ستعربني
ِ
قامو�سه
امل��ع��روف�ين ،ت�شريان �إل��ى �إه���داء ب��دوي��ل
َ

العربي للجامعة .ويبني ث ْبت املخطوطات املحفوظة
يف مكتبة جامعة كيمربدج:
A Catalogue of the Manuscripts
Preserved in the University of
Cambridge vol.l,1979, p.71

�أنّ جون ك�لارك كان قد كتب ر�سالتنيُ :كتبت
وعنونت
الأولى �إلى �صديق ،وقد يكون ويلوك نف�سهُ .
الثانية �إل��ى ال�سيد �أول��راي  M.Olryeال��ذي كان
زم��ي�ل ًا يف كلية كلري يف اجلامعة .وي�ستو�ضح يف
كلتا الر�سالتني فيما �إذا كانت الكلية �سوف تطبع
القامو�س العربي الذي قدمه والده ،و�إال فهو يعر�ض
تقدمي ن�سخة مطبوعة .ويذكر كذلك �أن ال�سري
وليم ديجباي  Sir William Digbyeيود تقدمي
خم�سمئة جنيه لدعم طبع ه��ذا الكتاب و�شراء
حروف الطباعة العربية الالزمة لذلك.

ثنائية اللغة عند الأطفال:
ق�ضية ً
ً
مهمة يف التعليم؟
ملاذا ُت َع ُّد
 َك َت َبها :جيم ك ِمنز (.)Jim Cumminsمد ال�سريحني*
 َت ْر َج َمتْها :جَ ْو�أنا �أطالع مقا َل

)?(Bilingual Children›s Mother Tongue: Why is it important for education
املن�شور يف جملة ) (Sprogforum (Journal), 7(19),15-20, 2001للأ�ســـــــــتا ِذ
الأ�ستا ِذ يف معهد �أونتاريو للدرا�سات الرتبوية
جيم كمِ نز
يف جامعة تورنتو الكنديةَ ،خ َط َر يل �أن �أترجمه �إلى اللغة العربية ،لأن ما
ري من املدار�س العاملية يف البلدان العربية،
جاء فيه ينطبق على واق ِع كث ٍ
املهجرين العرب يف الدول الأجنبية ،كما �أن ق�ضيته
ف�ضلاً عن �صلته ب�أبناء َّ
املعالجَ ة ق�ضي ٌة ح�سا�سةَ ،فكمِ نز ال ينادي بحفظ اللغات من اال�ستالب
احل�ضاري فقط ،بل ينادي � ً
أي�ضا بحقوق الطفل و�شخ�صيته .وقد ا�ست�أذن ُته
ن�ص الرتجمة:
بالرتجمة والن�شر ف�أذن يل م�شكو ًرا .وهذا ُّ
ال يغيب م�صطلح «ال��ع��ومل��ة» ع��ن ال�صفحات
الأول��ى يف ال�صحف الإخبارية هذه الأي��ام؛ ويثري
ه��ذا امل�صطلح امل�شاعر الإيجابية ت��ار ًة وال�سلبية
ت��ار ًة �أخ��رى؛ امل�شاع َر الإيجابية �إذا ما �أ�شادت به
فئة رجال الأعمال ،لأنه فتح الأ�سواق العاملية �أمام
جتار ٍة �أو�سع؛ وامل�شاع َر ال�سلبية �إذا ما �أدانه �أولئك

الذين يربطونه بات�ساع اله ّوة املت�سارع بني الدول
وال�شعوب الغنية والدول وال�شعوب الفقرية .وت�شكل
زيادة االنتقال من دول ٍة �إلى دولة �أحد جوانب العوملة
التي لها ت�أثرياتٌ مهمة على املعلمني و�سائر العاملني
أ�سباب عدة ،منها
يف �سلك التعليم .ولهذه الزيادة � ٌ
بحثُ املنتقل عن حال ٍة اقت�صادية �أف�ضل� ،أو حاجة

ب البشري -الجامعة الهاشمية.
* طالبة ّ
الط ّ
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ال���دول ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن قلة ن�سبة
امل��وال��ي��د �إل��ى العمالة� ،أو التدفق
امل�ستمر لالجئني نتيج ًة ال�صراعات
و�أل�����وان اال���ض��ط��ه��اد ال��ط��ائ��ف��ي �أو
الكوارث البيئية .كما �أن التكامل
االق��ت�����ص��ادي يف االحت���اد الأورب���ي
ي�شجع حري َة تنقل العمال و�أ�سرهم
بني دوله .واحلقيقة �أنّ ال�سفر الآن
�أ�صبح �سهلاً غال ًبا ،وهو ما �س ّهل
انتقال ال�سكان.
ونتيج ًة لهذا االنتقال ،كان التنو ُع اللغوي والثقايف
والعرقي والديني داخل املدار�س .مثلاً  :ي�أتي 58
باملئة من تالميذ ريا�ض الأطفال يف مدينة تورنتو
بيوت ال تكون فيها اللغة الإنكليزية
الكندية من ٍ
الف�صيحة لغ َة التوا�صل االعتيادية .ومع �أن مدار�س
ل�سنوات
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية �شهدت هذا التنوع
ٍ
طويلة؛ ما ي��زال ه��ذا الأم��ر ق�ضي ًة خالف ّي ًة تثري
اجلدل .وتختلف ال�سيا�سات واملمار�سات التعليمية
�إزاء هذه الق�ضية اختال ًفا وا�س ًعا بني الدول بل حتى
داخ��ل ال��دول��ة ال��واح��دة .وت���ر ّوج بع�ض اجلماعات
الفا�شية املتطرفة يف عدد من الدول التي يوجد فيها
ل�سيا�سات عن�صري ٍة
ن�سبة من الأطفال ثنائيي اللغة
ٍ
�صريح ٍة �ضد املهاجرين واملجتمعات املختلفة
ثقاف ًّيا؛ بينما تتبنى جمموعاتٌ �سيا�سية �أخ��رى
طرق «حل ّل
�أفكا ًرا م�ستنري ًة �إلى ٍّ
حد ما ،وتبحث عن ٍ
م�شكلة» املجتمعات املختلفة وحت���اول دجمها يف
املدار�س واملجتمع .ولك ّنهم ما يزالون َي ُعدون وجود

جمتمعات خمتلف ٍة «م�شكلة» ،وال يكادون ي�ستطيعون
ٍ
جمتمعات
ر�ؤية القليل من النتائج الإيجابية لوجود
ٍ
خمتلفة يف املُجتمع املُ�ضيف� .إنهم قلقون من �أن
ُ
االختالف الثقايف والعرقي والديني هوي َة
ُيهدد هذا
جمتمعهم ،لذا فهم يروجون ل�سيا�سات تعليمية من
�ش�أنها �أن تخفي «امل�شكلة» .ويف حني �أن اجلماعات
الفا�شية ت���ؤي��د ترحيل املهاجرين �أو على الأق��ل
ا�ستبعادهم من التيار الرئي�س للمجتمع (نظام
ال َعزل العن�صري للمدار�س والأحياء ،مثلاً ) تدعو
�أكرث اجلماعات حتر ًرا �إلى دجمهم يف ذلك التيار.
والدمج ،على �أية حال ،ي�شابه كث ًريا «الرتحيل» ،لأن
كال الأمرين يحاول �أن يخفي «امل�شكلة» .ومبوجب
كلتا ال�سيا�ستني ،ل��ن تكون املجموعات املختلفة
ثقاف ًّيا مرئي ًة �أو م�سموعة ،و�سيا�ساتُ اال�ستيعاب
الثقايف يف التعليم لن تثني الطالب عن احلفاظ
على لغتهم الأم ،و�س ُيع َتبرَ ون �أق ّل قدر ًة على التماهي
مع املجتمع واللغة ال�سائدة �إذا احتفظوا بثقافتهم
وبلغتهم الأم� .صحي ٌح �أ ّنهم ال ُيعاقبون ج�سد ًّيا �إذا
حتدثوا بلغتهم (كما كان ُيفعل �ساب ًقا يف العديد

من الدول) ولكننا نر�سل �إليهم ر�سال ًة مفادها �أ ّنه
�إذا �أردمت �أن يقبلكم جمتمعكم ومع ّلموكم فعليكم
�أن تتخلوا عن � ّأي والءٍ للغتكم وثقافتكم .وما يزال
نهج ح ّل «م�شكلة» االختالف هو ال�سائد يف الأنظمة
التعليمية يف معظم دول �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية.
ول�سوء احل ّ
عواقب
���ظ ،ق��د يكون لهذا النهج
ُ
وخيم ٌة على الأط��ف��ال و�أ���س��ره��م� .إ ّن���ه ينتهك حق
الأطفال يف التعلم املنا�سب ،ويقو�ض �سبل التوا�صل
جدير بالثقة
معلم ٍ
بينهم وبني ذويهم� .سي�ؤي ُد � ُّأي ٍ
��وب بناء امل��دار���س على اخل�برة واملعرفة التي
وج َ
ووجوب
يجلبها الأطفال �إلى ال�صفوف الدرا�سية،
َ
قدرات الأطفال ومواهبهم� ،أي �أننا
تنمية التعليم
ِ
نختلف مع جوهر التعليم عندما ندمر لغة الأطفال
ونقطع عالقتهم ب�آبائهم و�أجدادهم� ،سواء ق�صدنا
�إلى هذا �أو مل نق�صد .و�سي�ؤدي تدمري اللغة والثقافة
يف املدار�س �إل��ى نتائج تنعك�س �سل ًبا على املجتمع
امل�ضيف نف�سه.
ويف ع�صر العوملة� ،سيكون ب�إمكان املجتمع الذي
ميتلك موارد متعددة اللغات والثقافات �أن ي�ؤدي دو ًرا
اجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا مه ًّما على امل�سرح العامليْ .مل
املجتمعات وطوائفها العرقية ثابت ًة ُّ
قط،
تكن هويات
ِ
ولع ّله من ال�سذاجة �أن نعتقد �أنها ميكن �أن تكون ثابت ًة
يف حني �أننا ن�شهد وتري َة التغري العاملية املت�سارعة.
واليوم ،ويف الوقت ال��ذي َيخترب فيه العامل �أعلى
م�ست ًوى للتوا�صل بني الثقافات يف تاريخ الب�شرية،
�ستتطور هوياتُ املجتمعات جمي ِعها .والتحدي الذي
يواجه املعلمني و�صناع ال��ق��رار هو تطوير الهوية

الوطنية بطريق ٍة حترتم حقوق املواطنني جمي ِعهم،
ومنهم �أطفال املدار�س ،مع تعظيم م��وارد الدولة
الثقافية واللغوية واالقت�صادية.
�إن تبديد املوارد اللغوية من خالل منع الأطفال
من تنمية لغتهم الأم �أم ٌر غبي من منظور امل�صلحة
الوطنية ،ف�ضلاً عن �أنه ميثل انتها ًكا حلقوق الطفل
(انظر� :سكوتناب كانغا�س ،وفيه مراجع ٌة �شامل ٌة
لل�سيا�سات واملمار�سات الدولية املتعلقة بحقوق
الإن�سان اللغوية).
كيف يمُ كن للمدار�س �أن تقدم تعلي ًما منا�س ًبا
أطفال خمتلفني لغو ًّيا وثقاف ًّيا؟ اخلطوة الأول��ى
ل ٍ
هي �أن نعرف ماذا تقول الأبحاث عن دور اللغة،
خا�ص ًة ،يف تنمية التعلم لدى الأطفال.
واللغ ِة الأم ّ
ما الذي نعرفه عن تطور اللغة الأم؟ البحثُ وا�ض ٌح
ج�� ًّدا من حيث تبيني �أهمية اللغة الأم يف تنمية
ال�شخ�صية وامل�ستوى الأكادميي لدى الأطفال ثنا
ئيي اللغة .وميكن التعرف على مزيد من التفا�صيل
عن النتائج التي تو�صل لها البحث العلمي ولخُ ِّ �صت
�أدن���اه يف كتاب بيكر ( )2000وكمنز ()2000
و�سكوتناب كانغا�س (.)2000
أثر �إيجابي على تطور
ثنائية اللغة لها � ٌ
الأطفال اللغوي والعلمي
عندما يوا�صل �أطفال املرحلة االبتدائية تنمية
قدراتهم بلغتني �أو �أك�ثر� ،سيكت�سبون فه ًما �أعمق
أ�ساليب �أكرث
للغة ،و�سيتعلمون كيفية ا�ستخدامها ب� َ
فعالية ،و�سيملكون عدة �أ�ساليب ملعاجلتها و�إدراكها،
خا�ص ًة عندما يتقنون القراءة والكتابة باللغتني،
العربية
لغتنا
ّ
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اللغتان
وي�ستطيعون �أن يقارنوا ويعرفوا كيف تختلف
ِ
من حيث الرتتيب والبناء وكيف تت�شكل ك�� ّل لغة
منهما على ِحدة.
� ُ
أك�ث�ر م��ن  150درا���س��ة بحثية �أُج��ري��ت خالل
ال�سنوات اخلم�س والثالثني املا�ضية تدعم ما قاله
جوتـــــه« :ال�شخـــــــ�ص الذي يعرف لغ ًة واحدة فقط
ال يعرف هذه اللغ َة ح ًّقا» .وت�شري الأبحاث �إلى �أن
الأط��ف��ال ثنائيي اللغة قد يكونون �أك�ثر مرون ًة يف
طرق تفكريهم نتيجة معاجلة املعلومات من خالل
لغتني خمتلفتني.

الأ ُّم يف املدر�سة (بتعميم برنامج تعليمي ثنائي
اللغة ،مثلاً ) ،وت�ستطيع �أن تنقل املفاهيم واملهارات
اللغوية التي يتعلمها الأطفال بلغة الأغلبية �إلى لغة
املنزل .باخت�صار ،ترعى اللغتان كلتاهما �إحداهما
الأخ����رى ،عندما تعطى البيئة التعليمية حرية
الو�صول �إلى كلتا اللغتني.
تعزيز اللغة الأم يف املدر�سة ال ي�ساعد على
تطوير قدرات الطفل بلغته الأ ّم فقط ،بل
على تعزيز قدرات الأطفال بلغة الغالبية
يف املدر�سة � ً
أي�ضا

م�ستوى تطور اللغة الأم للأطفال م�ؤ�شر
ه��ذه النتيجة لي�ست مفاجئة يف �ضوء النتائج
قوي على تطور لغتهم الثانية
ال�سابقة التي تفيد �أن�( :أ) ثنائية اللغة متنح
مزايا لغوية للأطفال( ،ب) القدرات يف اللغتني
الأطفال الذين ي�أتون �إلى املدر�سة
�يرا .ويقدم
متداخلة �أو مرتابطة ك��ث ً
أ�سا�س مت ٍني يف لغتهم الأم يطورون
ب� ٍ
الأط��ف��ال ثنائيو اللغة �أدا ًء �أف�ضل يف
قدراتهم على ال�ق��راءة والكتابة بلغ ِة
املدر�سة .وعندما يتمكن الآباء والرعاة «ال� ��� �ش� �خ� �� ��ص ال � ��ذي املدر�سة التي تد ِّر�س اللغة الأم بفعالية
الآخ���رون (مثل الأج���داد) من ق�ضاء ي �ع��رف ل �غ � ًة واح ��دة (م��ه��ارات ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة باللغة
الوقت مع �أطفالهم ورواي��ة الق�ص�ص فقط ال يعرف هذه الأم ،على الأق��ل) .وعلى النقي�ض من
ذل���ك ،عندما ن��ح��اول �إ���ض��ع��اف اللغة
اللغ َة ح ًّقا»
�أو مناق�شة امل�شكالت معهم بطريقة
الأم ون�سعى �إلى �ضمورها ،ف�إننا نهدم
تطور مفردات ومفاهيم لغتهم الأم،
الأ�سا�س ال�شخ�صي واملفاهيمي للتعلم
ي�أتي الأطفال م�ستعدين جيدً ا لتعلم
عند الأطفال.
لغة املدر�سة ويتفوقون بها �أكادمي ًّيا،

لأن معارف الأطفال ومهاراتهم تنتقل من اللغة الأم
التي تعلموها يف املنزل �إلى لغة املدر�سة.
�إن اللغتني مرتابطتان من جهة منو املفاهيم
واملهارات اللغوية� ،أي �أنه ميكن للمهارات واملعارف
�أن تنتقل يف االجتاهني كليهما حينما ُت َعزَّز اللغ ُة

وقت تعليمي بلغة الأقلية ال ي�ضر
�إن ق�ضاء ٍ
بالتطور الأكادميي عند الأطفال الذين
يتحدثون بلغة الغالبية يف املدر�سة

يرتاب بع�ض املعلمني و�أولياء الأم��ور يف برامج
التعليم ثنائي اللغة �أو برامج التدري�س باللغة الأم،

لأنهم يقلقون من �أن هذه الربامج �ست�أخذ وقتًا على
ح�ساب لغة الغالبية .مث ًال ،يف الربنامج ثنائي اللغة
يتم ق�ضاء  ٪50من الوقت يف التدري�س بلغة الأطفال
املنزلية ،و ٪50بلغة الغالبية ،فمن املحتم �أن تعلم
الأطفال ل ُلغة الأغلبية �سيت�أثر .وكانت �إحدى �أقوى
النتائج التي تو�صلت �إليها الأبحاث الرتبوية التي
�أج��ري��ت يف العديد م��ن البلدان ح��ول ال��ع��امل� ،أن
الربامج ثنائية اللغة التي يتم تنفيذها جيدً ا ميكن
�أن تعزز امل��ه��ارات اللغوية وامل��ع��ارف العلمية بلغة
الأقلية ،دون �أي �آثار �سلبية على تطور لغة الغالبية
عند الأطفال.
يبني برنامج (فوير) يف بلجيكيا فوائد التعليم
الثنائي اللغة والثالثي اللغة ،حيث يطور الربنامج
ق����درات الأط���ف���ال ال��ل��غ��وي��ة (ال��ت��ح��دث وال��ك��ت��اب��ة
بثالث لغات (لغتهم الأم ،والهولندية،
والقراءة)
ِ
كمنز،
والفرن�سية)( .ان�ظ��ر :جيم ِ
2000م� ،ص.)219-218
ميكننا �أن ن��ف��ه��م ك��ي��ف يحدث
هذا من نتائج البحث امللخ�صة فيما
تقدم ،فعندما يتعلم الأط��ف��ال بلغة
الأقلية ،مثل لغتهم الأم ،ف�إنهم ال
يتعلمون اللغة فقط باملعنى ال�ضيق،
ب��ل ي��ت��ع��ل��م��ون امل��ف��اه��ي��م وامل���ه���ارات
الفكرية التي ت�ساوي قدرتهم على
ممار�سة لغة الأغلبية.
ال��ت�لام��ي��ذ ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون كيف
يخربون عن الوقت (�أي :يقولون كم

هي ال�ساعة) بلغتهم الأم يدركون مفهوم «�إخبار
ال��وق��ت» ،من �أج��ل معرفة الوقت بلغة ثانية (لغة
الأغلبية م��ث�ًلااً ) ،ف�لا يحتاجون �إل��ى �إع���ادة تعلم
مفهوم �إخبار الوقت؛ بل يحتاجون بب�ساطة �إلى
اكت�ساب عالمات جديدة �أو «هياكل �سطحية» ملهارة
فكرية تعلموها بالفعل ،ويف مراحل متقدمة .وثمة
انتقا ٌل للمهارات الأكادميية واللغوية عرب اللغات،
ك�أنْ مييز الطفل بني الفكرة الرئي�سة والتفا�صيل
ملقطع �أو ق�صة مكتوبة� ،أو �أن يحدد ال�سبب
الداعمة ٍ
والنتيجة� ،أو �أن مييز احلقيقة عن الر�أي� ،أو كيفية
ر�سم اخلرائط �أو معرفة ت�سل�سل الأحداث يف ق�ص ٍة
حدث تاريخي.
�أو ٍ
اللغة الأم عند الأطفال ه�شة ومن ال�سهل
فقدانها يف ال�سنوات الأولى من املدر�سة

يتعجب كثري من النا�س من مدى �سرعة اكت�ساب
الأطفال ثنائيي اللغة مهارات املحادثة
بلغة الأغلبية يف �سنوات املدر�سة
ال�برام��ج ثنائية اللغة الأول���ى (على ال��رغ��م م��ن �أن الأم��ر
التي يتم تنفيذها جيدًا ي�ستغرق وق�� ًت��ا �أط���ول لديهم ل ّلحاق
ميكن �أن تعزز املهارات باملتحدثني الأ�صليني يف امل��ه��ارات
ال � �ل � �غ� ��وي� ��ة وامل � � �ع� � ��ارف اللغوية الأك��ادمي��ي��ة) .وم��ع ذل��ك ،ال
العلمية بلغة الأق�ل�ي��ة ،يعي املربون غال ًبا مدى ال�سرعة التي
دون �أي �آثار �سلبية على ميكن �أن يفقد بها الأطفال قدرتهم
تطور لغة الغالبية عند ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام لغتهم الأم ،حتى
الأطفال
يف منازلهم وم��ع �أ�سرهم! ويختلف
باختالف
مدى فقدان اللغة و�سرعته
ِ
تركز العائالت من جمموعة لغوية
العربية
لغتنا
ّ
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معينة يف املدر�سة واحل��ي .وتقل احتمالية �ضمور
نطاق
اللغة الأم عند الأطفال عندما ُت�ستخدم على ٍ
وا�سع يف املجتمع خارج املدر�سة ،و�إذا مل تكن هذه
ٍ
املجتمعات مركزة �أو «معزولة» يف �أحياءٍ معينة ،فقد
يفقد الأطفال قدرتهم على التوا�صل بلغتهم الأم يف
�سنوات من بدء املدر�سة.
غ�ضون �سنتني �أو ثالث
ٍ
نعم ،ق��د يحتفظون مب��ه��ارات اال�ستيعاب لكنهم
�سي�ستخدمون لغة الأغلبية يف التحدث مع �أقرانهم
و�إخوتهم واال�ستجابة لوالديهم ،ومع مرور الوقت
�سيكرب الأطفال وي�صبحون مراهقني ،و�ستتحول
الفجوة اللغوية ب�ين الأب��ن��اء و�آب��ائ��ه��م �إل��ى فجو ٍة
عاطفية ،وكث ًريا ما �سينفر التالميذ من ثقافة كلتا
البيئتني (املنزل واملدر�سة) ،مع نتائج ميكنك التنب�ؤ
بها.

�إليهم حول قيمة معرفة لغات �إ�ضافية .و�إن ثنائية
اللغة �إجنا ٌز لغوي وفكري مهم ح ًّقا ،وميكنهم البدء
على �سبيل املثال مب�شاريع �صفية تركز على تنمية
وعي الأطفال باللغة ،كاالحتفاء بتعدد لغات الطالب
يف الف�صل مثلاً  ،وبت�شارك اللغات يف ال�صف ،ك�أنْ
يجلب طف ٌل كلم ًة جديدة من لغة املنزل ك َّل يوم،
َ
ويتع ّل َمها اجلميع مبا يف ذلك املعلم ويتناق�شوا فيها.
رف�ض لغة الطفل يف املدر�سة هو ُ
ُ
رف�ض
الطفل

عندما تكون الر�سالة ال�ضمنية �أو ال�صريحة
املوجهة ل�ل�أط��ف��ال يف امل��در���س��ة ه��ي «ات���رك لغتك
وثقافتك عند باب املدر�سة» �سيرتك الأطفال � ً
أي�ضا
جز ًءا �أ�سا�س ًّيا من �شخ�صياتهم وهوياتهم عند الباب
م��ا ب�ين امل��ن��زل وامل��در���س��ة .وعندما ي�شعرون بهذا
بن�شاط وثق ٍة يف
ولتقليل فقدان اللغة الأم ،يجب على الآب��اء �أن الرف�ض ،يقل احتمال م�شاركتهم
ٍ
الف�صل الدرا�سي .ال يكفي �أن يقبل املعلمون ب�شكل
ي�ضعوا �سيا�سة حازمة ل ّلغة املنزلية،
�سلبي التنوع اللغوي والثقايف للأطفال
فر�صا ك��ث�ير ًة تزيد من
و�أن ي��وف��روا ً
يف املدر�سة ،بل يجب �أن يكونوا فاعلني
الوظائف التي ي�ستخدم فيها �أطفالهم
�ة
�
غ
�
ل
�
ل
ا
�دان
�
ق
�
ف
�ل
�
ي
�
ل
�
ق
�
ت
�
ل
و�أن ي���أخ��ذوا زم���ام امل��ب��ادرة لت�أكيد
لغتهم الأم (قراء ًة وكتابـــــــــة) ،و�أن
أن
�
آباء
ل
ا
على
يجب
أم،
ل
ا
الهوية اللغوية للأطفال من خالل و�ضع
يخلقـــــــــــــــــــــــوا الظروف التي ميكن
حازمة
�سيا�سة
ي�ضعوا
مل�صقات بلغات املجتمع املختلفة حول
لأطفالهم فيها ممار�سة لغتهم الأمّ ،
ل� �ل� �غ ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة ،و�أن املدر�سة ،ومن خالل ت�شجيع الأطفال
مثل الرعاية املجتمعية النهارية باللغة
ي��وف��روا ف��ر� ً��ص��ا ك�ث�ير ًة على الكتابة بلغاتهم الأم� ،إ�ضاف ًة �إلى
الأم ،وجم��م��وع��ات ال��ل��ع��ب ،وزي���ارة
ت ��زي ��د م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف لغة الأغلبية ،ون�شر الكتابات التي
وهلم ج�� ًّرا .وميكن
م�سقط ال��ر�أ���سّ ،
ال� �ت ��ي ي �� �س �ت �خ��دم ف�ي�ه��ا ي�ؤلفها التالميذ ،و�أن يخلقوا عمو ًما
للمدر�سني � ً
أي�ضا م�ساعدة الأطفال يف �أطفالهم لغتهم الأم
ً
مناخا تعليم ًّيا يتم فيه قبول التجربة
االحتفاظ بلغاتهم الأم وتطويرها من
اللغوية والثقافية للطفل ودعمها.
خ�لال �إي�صال ر�سائل �إيجابية قوية

ت�شكيل هوية فعالة للم�ستقبل
�سيا�سات
عندما يطور املعلمون داخل املدر�سة
ٍ
لغوية وينظمون مناهجهم وتعليماتهم بطريقة
تدعم بقوة ر� َأ���س امل��ال اللغوي والثقايف للأطفال
واملجتمعات يف الأن�شطة املدر�سية جمي ِعها ،ف�إن
املدر�سة �سرتف�ض املواقف ال�سلبية �أو اجلهل �إزاء
التنوع املوجود يف املجتمع الأو�سع .وعندما تتحدى
املدر�سة عالقات القوة الق�سرية ف�إنها تعطي مثلاً
يحتذى للأطفال ثنائيي اللغة عن هويتهم وعن
كيف ميكن �أن يكونوا �ضمن هذا املجتمع .فللأطفال
متعددي اللغات م�ساهمة هائلة يف جمتمعاتهم

املراجع:

ويف املجتمع ال��دويل ،وال يكون ذلك �إال �إذا قمنا،
ك��م��رب�ين ،بتطبيق م��ا نعتقد �أن���ه �صحيح جلميع
الأطفال :خرب ُة الأطفال الثقافية واللغوية يف املنزل
هي �أ�سا�س تعلمهم يف امل�ستقبل ،ويجب �أن نبني على
هذا الأ�سا�س بد ًال من تقوي�ضه .ولكل طفل احل ُّق يف
التعرف على مواهبه وتعزيزها داخل املدر�سة.
باخت�صار��� ،س��وف ي���زداد ر�أ����س امل���ال الثقايف
واللغوي والفكري ملجتمعاتنا كث ًريا عندما نتوقف
عن ر�ؤية الأطفال املتنوعني ثقاف ًّيا ولغو ًّيا على �أنهم
«م�شكلة يجب حلها›› ،وعندما نفتح �أعيننا على
املوارد اللغوية والثقافية والفكرية التي يجلبونها من
منازلهم ملدار�سنا وجمتمعاتنا.

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.

العربية
لغتنا
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اللغة العرب ّية
لغة علم ّية
العلمي القديم والحديث:
نصوص ُمختارة من ُتراثنا
ّ
الحسن بن الهيثم
(430–354هـ1040–965/م):
لكل العصور
عا ِل ٌم ّ
عن كتاب المناظر
ُهمام َغصيب

العلمية
المصطلحات
ٌ
مالحظات على «تعريب» ُ
ّ
َي ْع ُرب ال ُّدوري
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العلمي القديم والحديث
نصوص ُمختارة من ُتراثنا
ّ

العلمي القدمي واحلديث
ن�صو�ص خُمتارة من ُتراثنا
ّ

احل�سن بن الهيثم

(430–354هـ1040–965/م):
()1

مِ ٌ
عال لكلّ الع�صور
()2
عن "كتاب املناظر"
ُهمام َغصيب*

الوقائع واحلقائق يف حياة عالمِ نا العظيم ،ابن الهيثم ،معروفة عمو ًما.
[امل�صدران الرئي�س ّيان هما :تاريخ احلكماء البن القفطي (ت648ﻫ1248/م)
وعيون الأنباء يف طبقات الأط ّباء البن �أبي �أ�ص ْيبعة (ت668ﻫ1270/م).فهو
�أبو علي ،احل�سن بن احل�سن بن الهيثم؛ من مواليد الب�صرة .تن ّقل بينْ
احلوا�ضر الإ�سالم ّية الكربى؛ مبا فيها بغداد ،ودم�شق ،والقاهرة .وهو
الفيزيائي الأعظم يف ح�ضارتنا العرب ّية الإ�سالم ّية؛ كما كان ريا�ض ّيات ًّيا
ّ
ريا .لكنْ  ،مل ي�صل �إلى �أيدينا من نِتاجه الغزير �سوى خم�سني
وفلك ًّيا كب ً
عم ً
كتاب �ضخم يقع يف �س ْبع
ال� ،أو �أكرث بقليل؛ �أه ّمها كتاب املناظر ،وهو ٌ
ُ
«مقاالت» (واملقالة يف ُتراثنا قد َتعني ُجز ًءا كام ً
احلال هنا؛ �أو
ال ،كما هو
ب�ض َع �ص َفحات يف م ْو�ضو ٍع ُمعينّ ) .ومنها � ً
أي�ضا :ت�صويبات على املج�سطي،
وحتليل امل�سائل الهند�س ّية ،و�أعمدة املُث ّلثات ،واجلامع يف �أ�صول احل�ساب.
( )1إهداء إلى ذكرى فقيدنا الدكتور عبد القادر عابد ،رحمه اهلل.

الالتينية :عبد الحميد
حققها وراجعها على الترجمة
( )2الحسن بن الهيثم ،كتاب المناظر (المقاالت  :3-2-1في اإلبصار على االستقامة)؛ ّ
ّ
الوطني للثقافة والفنون واآلداب1983 ،م.
ص ْبره ،الكويت :المجلس
َ
ّ

النظرية؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.
* أستاذ الفيزياء
ّ

وفيما ي�أتي ٌ
أهم �إجنازاته:
بع�ض من � ّ
ح�س َم ق�ض ّية «كيف ّية الر�ؤية» :ب�أنّ ال�ض ْو َء ينطلق
َ -1
ب�صرات) �ص ْو َب الع ْينينْ ؛ ولي�س
من الأ�شياء (املُ َ
العك�س (ح�سب «النظر ّية القدمية»).
��� -2ش�� َر َح �أج���زاء ال��ع�ْي،نْ  ،ووظائفها ،بالتف�صيل؛
وو�ض َع �أ�سماءها املعروفة.
َ -3
و���ض��ع ق��ان��ونيَ االن��ك�����س��ار (�أو «االن��ع��ط��اف»،
��ارب ُمتع ّددة على
بتعبريه) ،بعد �أنْ �أج��رى جت َ
م��رور ال�ض ْوء خ� َ
لال م���وا َّد �شتّى {لكن ،انظر
«التعليق» �أدنـاه}.
� -4أجرى �أ ّول جتربة عن ت�شتّت ال�ض ْوء �إلى �ألوان
الط ْيف الأ�سا�س ّية.
 -5در�س با�ستفا�ض ٍة ُمذهلة خياالت الأ�شياء التي
تك ّونها �أنوا ٌع خمت ِلفة من املرايا.
 -6كذلك ،در�س العد�سات ،واكت�شف قدرة العد�سة
املُح ّدبة على تكبري الأ�شياء؛ الأمر الذي �أ ّدى يف
حقب ٍة الحقة �إلى �صناعة ّ
النظارة الط ّب ّية.
 -7كما كانت «غرفته املُظلمة» (�أو «ال ُقمرة») �أ ّول
وق�س على ذلك .فهو ح ًّقا
«كامرا» يف التاريخْ .
�أتى مبا مل ي� ِأت به الأوائل!
حاولت على �أم� ِ�د ب�ضعة عقود �أنْ �أق��ر�أ ما
لقد
ُ
بينْ ال�سطور وما حتتها ووراءها يف حياته الطويلة
فتو�صلت �إلى ما ي�أتي:
العري�ضة العميقةّ .
 -1لع ّله كان ُمبد َع �أ ّول منظوم ٍة (�أو «ت ْوليفة جامعة»
ُ “ )Synthesisمعا�صرة” يف تاريخ العلم؛ وتبعه
بعد ذلك بقرون نيوتن ،فماك�سويل ،ف�آين�شتا ْين.
� -2أ�ضف �إلى ذلك م ْيله الوا�ضح نحو ت ْوحيد املبادئ
واملفاهيم يف جماالت الفيزياء املُخت ِلفة.
العربي؛
العلمي
ّ -3ثم �إ ّنه كان رائدً ا من ر ّواد النرث
ّ
ّ

لي�س فقط من حيث املُ�صطلحات ،و�إنمّ ا � ً
أي�ضا
أهم– يف ال�س ْبك.
–وهذا هو ال ّ
 -4وت���أث�يره يف �أق��ران��ه وتالمذته ك��ان ال ُيجارى؛
وح�سبنا يف ذل��ك ذاك ال��رتَ��ل م��ن الأق��ط��اب،
ال�شريازي
الطو�سي وقطب الدين
كن�صري الدين
ّ
ّ
الفار�سي ،و�صو ًال �إلى ابن ال�شاطر؛
وكمال الدين
ّ
دع َ
��ك من الأ�ساطني الأج��ان��ب ،مثل ليوناردو
ْ
دافن�شي ونيوتن نف�سه.
 -5كذلك ،ال نن�سى ريادته يف املنهج ّيات (وال �أقول
املنهج ّية) العلم ّية.
 -6و�أخ ًريا ،ولي�س �آخ ًرا� ،سعيه الد�ؤوب �إلى “�إيثار
احلقّ وطلب العلم” بهذا الرتتيب؛ �أي �أ ّنه كان
ي�ضع الأخ�ل�اق والأخ�لاق�� ّي��ات قبل العلم ،على
�أه ّم ّية العلم.
�أ ْمل يكنْ � ،إذن ،عالمِ ًا لك ّل الع�صور؟

الن�صُ [ :مقتطفات من الف�صل الثاين
ّ
خوا�ص الب�صر
يف البحث عن
ّ

(�ص)71-63
ب�صرات
{ }1جند الب�ص َر لي�س ُيد ِرك �شي ًئا من املُ َ
ب�ص َر �إذا كان
� اّإل �إذا كان ب ْينه وب ْينها ُبع ٌد ما .ف�إنّ املُ َ
لت�ص ًقا ب�سطح الب�صر ،فلي�س ُيدركه الب�صر ،و�إنْ
ُم ِ
ي�صح �أنْ ُيدر َكها الب�صر.
كان من املُ َ
ب�صرات التي ّ
{ }2وجن���د ال��ب�����ص�� َر لي�س ُي����درك ���ش��ي�� ًئ��ا من
ب�صرات التي تكون معه يف ه��واءٍ واح��د ،ويكون
املُ َ
�إدراكه لها ال باالنعكا�س؛ � اّإل �إذا كان ُمقاب ًال للب�صر،
وكان بينْ ك ّل نقط ٍة من �سطحه الذي ُيدركه الب�صر
وبينْ �سطح الب�صر ّ
توهم �أو خطوط
خط م�ستقيم ُم ّ
يتو�سط بينْ �سطح الب�صر
ُم�ستقيمة ُم ّ
توهمة ،ومل ّ

علمية
العربية لغة
اللغة
ّ
ّ
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العلمي القديم والحديث الحسن بن الهيثم
نصوص ُمختارة من ُتراثنا
ّ

ب�صر ج�س ٌم ٌ
كثيف يقطع جميع اخلطوط
وب�ْي�نْ املُ ِ
توهم بينْ �سطح الب�صر وبينْ �سطح
املُ�ستقيمة التي ُت ّ
ب�صر الذي ُيدركه الب�صر.
املُ َ
...................
{ }11وجن���د الب�صر لي�س ُي����درك �شي ًئا من
�����ص��رات � اّإل �إذا ك��ان حجمه ُم��ق��ت��د ًرا -و�أري���د
املُ��ب َ
�سطحا �أو
ب�صر ،ج�س ًما كان �أو ً
باحلجم م�ساحة املُ َ
ًّ
ب�صرات ما كان يف غاية
خطا– ولي�س ُيدرك من املُ َ
ال�صغر .و ُيوجد من الأج�سام ال�صغار باال�ستدالل ما
ال ُيدركه الب�صر بوج ٍه من الوجوه .ف�إنّ �إن�سان عينْ ِ
البعو�ض وما جرى جم��راه يف ال�صغر لي�س ُيدركه
الب�صر بوج ٍه من الوجوه؛ وهو مع ذلك ج�س ٌم موجود.
و�أ�صغر املقادير التي يمُ كن �أنْ ُيدركها الب�صر تكون
بح�سب ق ّوة الب�صر � ً
أي�ضا و�ضعفه ،ف�إنّ من الأج�سام
ويح�س بها وتَخفى
ال�صغار ما ُيدركها بع�ض النا�س ّ
عن �أب�صا ِر كث ٍري من النا�س وال ُيدركونها بوج ٍه من
الوجوه �إنْ كانت �أب�صا ُرهم لي�ست يف غاية الق ّوة.
ب�صرات و�أ�صغر ال�صغري من
و�إذا اع ُتربت جميع املُ َ
لي�ست يف غاية ال�صغر ،بل ُيوجد
املُب�صرات ،وجدت ْ
ب�صر و�إنْ كان يف غاية ال�صغر؛ فقد يمُ كن �أنْ
ك ّل ُم َ
يكونَ يف الأج�سام املوجودة ما هو �أ�صغ ُر منه وال
يح�س به الب�صرّ .
فدل ذلك على �أنّ الب�صر لي�س
ّ
ب�صرات � اّإل �إذا كان حجمه مقتد ًرا
ُيدرك �شي ًئا من املُ َ
ب�ص ٍر ُمقتدر احلجم ،كالل ْون وال�شكل وما
�أو كان يف ُم َ
�أ�شبه ذلك .ف�إنّ �أ�صغ َر املقادير التي ُيدركها الب�صر
يكون بح�سب ق ّوة ذلك الب�صر.
{ }12و� ً
أي�ضا ،ف�إ ّنا جند الب�صر لي�س ُيدرك
ب�صرات � اّإل �إذا ك��ان كثي ًفا� ،أو كان
�شي ًئا من املُ َ

فيه ُ
اجل�سم �إذا كان يف غاية
بع�ض الكثافة .ف���إنّ
َ
ال�شفيف -كالهواء اللطيف– فلي�س ُيدركه الب�صر،
يح�س الب�صر باجل�سم
و ُي���درك ما وراءه .فلي�س ّ
املُ ِ�ش ّف �إلاّ �إذا كان � َ
تو�سط ب ْينه
أغلظ من الهواء املُ ّ
ج�سم كثيف ،فله ل ْون �أو ما يجري
وبينْ الب�صر .وك ّل ٍ
أج�سام
جمرى الل ْون ،ك�أ�ضوا ِء الكواكب و�صور ال ِ
ج�سم ُم ِ�ش ّف فيه بع�ض الكثافة،
النيرّ ة .وكذلك ،ك ّل ٍ
فلي�س يخلو من الل ْون.
...................
{ }26و�إذ ق��د ت��ب�ّيننّ �أنّ الب�صر لي�س ُي��درك
ب�صرات � اّإل �إذا كان فيه �ض ْو ٌء ما� :إ ّما
�شي ًئا من املُ َ
ري من الأج�سام
من ذاته ،و�إ ّما من غيرْ ه ،وكان كث ٌ
ب�صرة قد يظهر �ض ْو�ؤها على الأج�سام املُقابلة لها
املُ َ
ويظهر �ض ْو�ؤها على الب�صر عند �إدراك الب�صر لها،
خوا�ص الأ�ضواء وعن ك ْيف ّية
فقد وجب �أنْ نبحثَ عن ّ
�إ��ش��راق الأ��ض��واء ،ونبحثَ � ً
يعر�ض بينْ
أي�ضا ع ّما ِ
يخ�ص
الب�صر وال�ض ْوء؛ ّثم جنمع بينْ ذلك وبينْ ما ّ
الب�صرّ ،
ونتو�صل �إلى النتيجة.
ونتلطف يف القيا�سّ ،

تعليق
خوا�ص الب�صر« ،التي
يبحث ابن الهيثم هنا يف
ّ
يتم الإب�صار» (الفقرة {)}21؛
بها وباجتماعها ّ
على افرتا�ض �أنّ الب�صر �سلي ٌم «من الآفات» .فيبد�أ
ب�صر والع ْينينْ � :أنْ ال تكونَ
بامل�سافة بينْ اجل�سم املُ َ
هذه �صف ًرا (ال ِف ْقرة {)}1؛ و(يف الفقرة {)}23
�أنْ ال تتجاو َز ُبعدً ا ُمع ّي ًنا .مبع ًنى �آخ َر� :أنْ تق َع هذه
امل�سافة بينْ هاتينْ النهايتينْ ّ .ثم ينتقل �إلى «حجم»
ب�صر :حتى ُيرى ،يجب �أنْ ال يكونَ �أ�صغ َر
اجل�سم املُ َ
راقب ل َآخر ،وف ًقا
حجم ُمعينّ  .وهذا يتفاوت من ُم ٍ
من ٍ

لق ّوة ب�صره� .أرجو �أنْ ُي َ
الحظ القارئ الكرمي هنا
التعبري املُده�ش (الفقرة {« )}11و�أري��د باحلجم
�سطحا �أو ًّ
خطا»:
ب�صر ،ج�س ًما كان �أو
ً
م�ساحة املُ َ
ب�صر» ،لأنّ هذا ما يظهر للع ْينينْ ؛
يقول «م�ساحة املُ َ
ويتبع ذل��ك بكلمات م��ع��دودات ت ّ
��دل على عنايته
ثالثي الأبعاد� ،أم يف
ب ُبعد ّية ال�شيء املُ َ
ب�صر� :أكان ّ
ُبعد ْين� ،أم يف ُب ٍعد واحد .ومبعث الده�شة والإعجاب
بتف�صيالت نظر ّي ٍة وجتريب ّي ٍة ُتف�صح
ذاك االهتمام
ٍ
عن ذهن ّيته الفيزيائ ّية الريا�ض ّيات ّية الرفيعة.
�����ص��ر ،ت���أت��ي «كثافته»:
بعد حجم ال�����ش��يء املُ��ب َ
فحتى ُي���رى ،يجب �أنْ ي��ك��ونَ «�أغ��ل��ظ م��ن ال��ه��واء
تو�سط ب ْينه وب�ْيننْ الب�صر»؛ �أي �أنْ ال يكونَ �أك َرث
املُ ّ
الو�سط ،وهو الهواء يف هذه احلالة.
�شفاف ّية من َ
جتارب �ض ْوئ ّي ًة
ومن املعروف �أنّ ابن الهيثم �أجرى
َ
ُم�ت�ع� ّددة با�ستخدام �أ ْو� �س��اط غ�ْي رْ ال �ه��واء .وه��ذه
قادته �إلى التع ّمق يف ظاهرة االنك�سار {باملُ�صطلح
فتو�صل �إلى
احلديث؛ �أو االنعطافُ ،مب�صطلحه}ّ .
مفهوم ُمعامل االنك�سار (مع �أ ّن��ه مل ي�ستعمل هذا
املُ�صطلح) ،و�إلى قانونيَ االنك�سار .وقد ثبت م� ّؤخ ًرا
�أنّ قانون االنك�سار الأ ّول يعود –يف واقع الأمر– �إلى
ُمعا�صره ،العالمِ املُ�سلم �أبي �سعد العالء بن �سهل
(1000-940م) ،الذي كان عمله معرو ًفا لدى ابن
الهيثم .وه��ذا القانون ُي�شار �إليه عامل ًّيا ﺒ “قانون
الهولندي
ّ
�س ِنل  ،”Snell’s lawن�سبة �إلى العالمِ
وي �ل�برورد �س ِنليو�س Willebrord Snellius
(1626-1580م) .والفرن�س ّيون َين�سبونه �إلى رينيه
ديكارت 1650-1596( Rene’ Descartesم)؛
لهذا ال�سبب ،ف��إ ّن��ه ُي�س ّمى �أحيا ًنا قانون �س ِنل -
ديكارت.

و�إذا ّ
توخ ْينا العدل والإن�صاف ،ف�إ ّنه قانون ابن
�سهل-ابن الهيثم :اكت�شفه ابن �سهل؛ وتب ّناه ابن
الهيثم �ضمن منظومته� ،أو “ت ْوليفته اجلامعة”
–بعد التمحي�ص والتنظري والتجريب– كما فعل
موما مع ال ِعلم الذي �سبقه .بعبار ٍة �أخرىَ ،
و�ضعه
ُع ً
أ�صحاب
العلمي ال�صحيح .هكذا يفعل �
يف �سياقه
ُ
ّ
املنظومات العلم ّية الكربى؛ وهم ندرة يف التاريخ.
ِ
وع�المِ �ن��ا واح�� ٌد منهم دون �أدن��ى ر ْي��ب .وامل� ْو��ض��وع
ي�ستحقّ وقف ًة ،بل وقفات� ،أخرى.
من ناحي ٍة �أخرىُ ،يذ ّكرنا ابن الهيثم (يف ال ِفقرة
{ ،)}2كعادته د ْو ًم���ا� ،أنّ ال�ض ْو َء ينتقل من نقط ٍة
�إلى �أخ��رى يف ّ
خط مُ�ستقيم .كما ي�ؤ ّكد (يف ال ِفقرة
الأخ�يرة {� )}26أنّ ال�شيء ال ُيرى � اّإل «�إذا كان فيه
�ض ْو ٌء ما»؛ لأنّ ال�ض ْو َء ينطلق من ال�شيء �ص ْو َب الع ْينينْ ،
ولي�س العك�س .وهذا َيقوده بك ّل �سال�سة �إلى االنتقال
�إلى م ْو�ضوع الف�صل التايل (الثالث)« :يف البحث عن
خوا�ص الأ�ضواء وعن ك ْيف ّية �إ�شراق الأ�ضواء».
ّ
العلمي� .صحيح
مالحظة �أخرية عن عذوبة نرثه
ّ
�أ ّن��ه ُيك ّرر كث ًريا بع�ض التعابري .لك ّنني �أعتقد �أنّ
هذا مق�صود؛ لأ ّنه كان ُمع ّل ًما حتى النخاعَ :ي ّ
توخى
والكحالني (�أط ّباء العيون)،
الو�صول �إلى تالمذتهّ ،
وال�ص ّناع ،وغيرْ هم .فمن قال �إنّ العلم يف ح�ضارتنا
كان «نخبو ًّيا»؟ َمنْ قال ذلك؟!
عجب � ّأن ال ُيون�سكو احتفلت ع��ام 2015م
فال
َ
ب��أل�ف� ّي��ة امل�ن��اظ��ر حت��ت امل ُ���س� ّم��ى «ال���س�ن��ة ال��دول� ّي��ة
لل�ضوء» .ف��اب��ن الهيثم لي�س فقط م��ن عمالقة
ح �� �ض��ارت �ن��ا ال �ع��رب � ّي��ة الإ�� �س�ل�ام� � ّي ��ة وجم � ّرات �ه��ا
ال�ساطعة؛ �إنمّا هو �أي�ضًا مِلْكٌ للإن�سان ّية جمعاء.
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ٌ
مالحظات على «تعريب»
املُ�صطلحات العلم ّية
َي ْع ُرب ال ُّدوري*

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻻﺷﺘﻘﺎق
اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
اﻟﻤﺠﺎز
اﻟﻨﺤﺖ

�أ�ساليب و�ضع امل�صطلح العلمي
قابالت عربية
َيلج�أ امل�شتغلون بالعلوم والتكنولوجيا يف وطننا العربي �إل��ى خم�س طرائقَ لو�ضع ُم
ٍ
للم�صطلحات العلمية الأجنبية .هذه الطرائق هي:
 -1الرتجمة :وتتمثل يف الرتجمة املبا�شرة للم�صطلحات الأجنبية ،حيثما �أمكن ذلك.
لفظ من � َآخر.
 -2اال�شتقاق :و ُيعد من �أهم الطرائق لتوليد الألفاظ؛ وذلك با�ستنباط ٍ
�سياق �آخر (مث ًال� :س ّيارة).
�سياق ُمعينَّ  ،وا�ستخدامه يف ٍ
لفظ من ٍ
 -3املجاز :وهو ا�ستعارة ٍ
برمائي).
لفظ جديد (مث ًال:
دمج لفظينْ م ًعا ال�ستنباط ٍ
 -4النحت :وهو ُ
ّ
عربي َوف ًقا للأوزان العربية.
 -5التعريبْ � :أي �أخذ ُم
�صطلح �أجنبي ،وو�ضعه بج ْر ٍ�س ٍّ
ٍ
* أستاذ علم النانو والنانوتكنولوجي -الجامعة األميركية في العراق /السليمانية.

احلاجة �إلى امل�صطلحات العلم ّية

حتديات معقد ًة وكبرية .وملواجهة هذه التحديات ،يلزمنا نظا ٌم تربوي وتعليمي
تواجه الأم� ُة العربية
ٍ
ِ
نتم �إلى �أمته
تعليم جامعي يهدف �إلى تكوين � ٍ
ملتزم �أخالق ًّيا وعلم ًّيا ،و ُم ٍ
متطور .كما �أننا بحاج ٍة �إلى ٍ
إن�سان ٍ
ولغته العربية؛ ليكون قاد ًرا على توظيف قدراته و�إمكاناته العقلية ومهاراته العلمية للإ�سهام يف نه�ضة الأمة
أ�صبحت م�ؤ�س�س ًة لها �أبعادها الثقافية واالقت�صادية
ورفعتها .فاجلامعة اليوم ْمل َت ُع ْد جمر َد حمطة تعليمية ،بل �
ْ
واالجتماعية مبا تق ّدمه من �أفكا ٍر وتدريب ومهارات؛ الأمر الذي ينعك�س �إيجا ًبا على املجتمع من حيثُ تقد ُمه
حا�ضره وم�ستق َبله بالعلم والبحث العلمي.
وتطوره وبنا ُء
ِ
وهنا تربز م�شكلة التوا�صل بني الباحثني والأ�ساتذة من جهة ،والطلبة و�أ�صحاب القرار من جه ٍة �أخرى.
ُ
التوا�صل بلغ ٍة غيرْ لغتنا العرب ّية؟! الإجابة عن هذا ال�س�ؤال –يف ر�أينا– ال؛ ال يمُ كن.
فهل يمُ كن �أنْ يكونَ هذا
ومع ذلك ،علينا �أنْ نواج َه يف هذا ال�صدد ُم�شكلة املُ�صطلح العلمي العربي؛ وهذا مو�ضوع هذه املقالة.

م�شكالت امل�صطلح العلمي العربي:

�أو ًال :م�شكالت «الثنائيات» الآتية:
 -1ثنائية اللغة العربية -اللغة الأجنبية (الإجنليزية �أو الفرن�سية).
 -2ثنائية اللغة ا َملحكية (اللهجة املحلية) -اللغة الف�صيحة (�أو ال�سليمة).
 -3ثنائية اللغة الإجنليزية (امل�شرق العربي) -اللغة الفرن�سية (املغرب).
عموما بني �أقطار الوطن العربي؛ بل يف معظم الأحيان
ثان ًيا :عدم توحيد امل�صطلحات العلمية العربية ً
حتى َ
داخل القطر العربي الواحد! فال توجد قواع ُد علمي ٌة را�سخة لو�ضع هذه امل�صطلحات� .أ�ضف �إلى ذلك
االرجتالية ال�سائدة لدى كثري من ال ِع ْل ِم ّي َني العرب العاملني يف هذا املجال؛ وعدم التن�سيق امل�ستمر بني
املجامع اللغوية العربية و�سائر اجلهات املعنية .ولع ّل امل�شكلة احلقيقية هنا تكمن بال�ضبط يف عدم التن�سيق
رتج َمة وامل�ؤ َّلفة ،وغياب
بني هذه اجلهات؛ ويف غياب “الرقابة” اللغوية على الإ�صدارات العلمية العربية ،املُ َ
الت�شريعات القانونية ملكافحة الإ�ساءة ل ُلغتنا العربية (با�ستثناءات حمدودة ج ًّدا).
عموما؛ لأن هذه املقابالت كث ًريا ما ُت ْو�ضع
ثال ًثا :وجود ُمقا ِب ٍ
الت عربي ٍة عدة للم�صطلح العلمي الواحد ً
تن�سيق ف ّع ٍال يف هذا ال�ش�أن بني املُ�ؤ�س�سات العربية؛ بل حتى على �صعيد
بجهود فردية .كما �أنه لي�س هنالك ِمن
ٍ
ٍ
القطر العربي الواحد!
تخ�ص�ص يف املجامع
راب ًعا :ت�ص ّدي غري املتخ�ص�صني �أحيا ًنا لو�ضع امل�صطلح العلمي؛ وبطء العمل املُ ّ
العربية و�سائر اجلهات املعنية.
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م�صادر امل�صطلح العلمي العربي

�أو ًال :املعاجم والقوامي�س العربية ،الورقية والإلكرتونية ،باعتبارها منب ًعا غن ًّيا لو�ضع امل�صطلحات
وتوليدها؛ واملجالت العلمية العربية الر�صينة؛ وم�ؤلفات ال ُكتّاب املعروفني بالدقة والإتقان يف املو�ضوعات
املختلفة.
ثان ًيا :الدرا�سات احلديثة والأبحاث املعا�صرة؛ و�أع�ضاء املجامع اللغوية والعلمية العربية.
قوا�سم م�شرتكة بينها
ثال ًثا :جتارب الأمم املختلفة يف جمال امل�صطلحات العلمية؛ على �أ�سا�س �أن هنالك
َ
وبني التجارب العربية.

كيفية و�ضع /اختيار امل�صطلح العلمي العربي
اتَّفق ال ِع ْل ِم ُّيون على �أهمية امل�صطلح العلمي ،على اختالف اخت�صا�صاتهم ،للداللة على �شيء حمدد،
وللتمييز بني املفاهيم .فامل�صطلح هو لغ ُة التفاهم بني املتخ�ص�صني و�سواهمَ ،مبن يف ذلك �أ�صحاب القرار
امل�صطلح العلمي خمت ِلف
والطلبة واجلمهور .وهو نافذ ٌة للإطاللة على خمت ِلف العلوم واملعارف .فقد رافق
ُ
التطورات العلمية واحل�ضارية .وفيما ي�أتي الأ�س�س املتّبعة لو�ضع امل�صطلح �أو اختياره:
العلمي �أو التكنولوجي ،ومدلوله اال�صطالحي.
 -1وجود اهتمام خا�ص مبدلول امل�صطلح
ّ
� -2إثبات �أ�صل املُ�صطلح (� ّأي لغ ٍة �أجنبية؟).
قابل عربي واحد للم�صطلح الأ�صلي الواحد يف احلقل الواحد قدر امل�ستطاع.
 -3حماول ُة �إيجاد ُم ٍ
 -4تف�ضيل الكلمة مب�شتقاتها على نظريتها من دون م�شتقات.
 -5اختيار �أقرب املفردات يف املعنى للم�صطلح الأجنبي.
 -6تف�ضيل املقابالت العريقة على املُح َّدثة.
 -7اختيار املقابالت املعربة واملرتجمة التي اتَّفق على ا�ستعمالها املُتخ�ص�صون.
� -8إخ�ضاع املقابل “املع ّرب” للجر�س العربي والأوزان العربية.
 -9توحيد املقابل العربي للمفهوم العلمي الواحد يف التخ�ص�ص الواحد.
 -10اجتناب تعدد املفاهيم للم�صطلح العلمي الواحد يف املجال الواحد.
� -11إحياء م�صطلحات علمية عربية من تراثنا القدمي واحلديث ،حيثما �أمكن.
� -12إعطاء الأولوية للمفردات العربية الف�صيحة.
 -13عدم ا�ستعمال اللغة العامية (� اّإل ما ميكن تف�صيحه).
 -14جتنب الألفاظ غري الدقيقة واملن ّفرة وال�شاذة.
 -15اتباع الأ�سلوب الدويل ،بقدر الإمكان ،يف اختيار امل�صطلحات؛ وذلك عن طريق:

�أ -قيام املتخ�ص�صني و�أعالم اللغة يف و�ضع امل�صطلحات.
ب -تعريف املفاهيم وحتديدها وجدولتها ح�سب كل تخ�ص�ص.
ت -ت�صنيف امل�صطلحات العلمية والتكنولوجية ح�سب فروعها ،ا�ستنادًا �إلى الت�صنيف الع�شري
الدو ّ
يل
 -16مراعاة الو�ضوح والدقة واالتقان.
بجر�س عربي ،وف ًقا للأوزان العربية.
“ -17تعريب” امل�صطلحات املتداولة عامل ًّيا؛ مبعنى و�ضعها
ٍ

مقرتحات ملعاجلة امل�شكالت امل�صطلحية

ور�ش علمية وندوات وم�ؤمترات للتعريب والرتجمة دور ًّيا ورفدها بالبحوث والدرا�سات املخت�صة
 -1عقد ٍ
يف جمال اللغة العربية وم�صطلحاتها اجلديدة بغية الو�صول �إلى حلول ناجحة.
 -2م�شاركة املخت�صني من اللغويني واملعجميني واملرتجمني حتديدً ا يف �صياغة امل�صطلحات العلمية
عموما.
وو�ضعها و�ضبطها ً
 -3تدقيق امل�صطلحات العلمية و�إمكانية توحيدها باال�ستعانة بالتكنولوجيات احلديثة.
 -4توحيد اجلهود العربية للم�صطلحات العربية من خالل م�ؤمتر عربي عام لكي ُت�ضبط امل�صطلحات
العلمية العربية وتقنن وتث ّبت ،وت�ستكمل الدرا�سات والبحوث فيها بغية تن�سيق التعريب وتوحيد ال�صف
والكلمة.
 -5ال بد من دو ٍر فعال و�أ�سا�سي ملجامع اللغة العربية يف الوطن العربي لو�ضع ال�سيا�سات الثابتة والأ�س�س
احلقيقية والقواعد ال�سليمة من �أجل ن�شر ثقافة امل�صطلح العلمي وتعميم ممار�سته لبناء �أجيال
امل�ستقبل بلغة عربية �سليمة.

لال�ستزادةُ ،ين�صح الرجو ُع �إلى املراجع الآتية:

( )1علم امل�صطلح� :أ�س�سه النظرية وتطبيقاته العملية ،علي القا�سمي ،مكتبة لبنان نا�شرون ،بريوت ،لبنان،
ط.2008 ،1
( )2روافد الرتجمة العلمية يف الوطن العربي ،وايل دادة عبد احلكيم ،التعريب ،ع2018 ،54م.
( )3املُ�شكل غري املُ�شكل :ق�ضية امل�صطلح العلمي ،حمزة قبالن املزيني ،عالمات ،النادي الأدبي الثقايف
بج َّدة ،ج1993 ،8م.
ُ
( )4واقعية املبادئ الأ�سا�س يف و�ضع امل�صطلح وتوليده ،درا�سات م�صطلحية ،ع2001 ،1م.
( )5التعريب وامل�صطلح ،حميي الدين �صابر ،الل�سان العربي ،ع1987 ،28م.
( )6املنهجية العامة لرتجمة امل�صطلحات وتوحيدها وتنميطها ،حممد ر�شاد احلمزاوي ،امليدان العربي،
بريوت1986 ،م.
علمية
العربية لغة
اللغة
ّ
ّ
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الماء في القرآن الكريم والتراث العربي

املاء يف القر�آن الكرمي
والرتاث العربي
عبد الجليل الزق*

غنى عنه
املا ُء م�صد ُر احلياة واحليوية يف الكون الذي نعي�ش فيه ،فال
ْ
لإن�سانٍ �أو حيوان �أو نبات ،قال تعالى يف �سورة الأنبياءَ :
[و َج َعل َنا م َِن
ىَ ّ َ َ اَ
ْ َ لُ َّ يَ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
وحديث القر�آن الكرمي عن املاء
ح ۖ أفل يؤمِنون].
ٱلمآءِ ك ش ٍء ٍ
ٌ
ٌ
حديث ي�أ�سر العقو َل
حديث �شائق ماتع ي�ضفي عليه العظم َة والقدا�سة؛
بال�صب
مي حدي َثه ىَعن املاء
وي�ستويل على القلوب :بد�أ القر� ُْآن الكر إْ ُ
بو�صفه َّ
َ
ْ
َّ
ُ
َ َُْ
الن َسان إِل َط َعا ِمهِ  24أنا َص َببْ َنا
ر
ظ
ْو�ص ًفا م�ؤ َّكدًا يف �سورة عب�س[ :فلين ِ ِ
ال َم َ
اء َص ًّبا  ،]25ويف هذا الو�صف �إ�شار ٌة �إلى كرثته وت�أكيدِ املنة به ب�إزاء
�أهم ما يحيا به ال ُ
إن�سان -وهو طعا ُمه -ليتذك َر هذه النعم َة كلما َو َ�ضع يف
فِي ِه َ
بع�ض ذلك َ الطعام .ثم كان و�ص ُفه بالفرات يف قوله تعالى يف �سورة
ٓ
ُ
َ ْ َ َْٰ ُ
كم َّما ًء ف َراتًا] لبيان ف�ضلِ اهلل يف هذه النعمة
املر�سالت[ :وأسقين
�صالح حلياة الإن�سان واحليوان والنبات
ب�أن املاء م�ست�سا ٌغ ٌ
عذب �سائ ٌغ �شرا ُبه ٌ
اجا وكان ميكن �أن يكون كذلك.
فلي�س فا�سدًا �أو �أُ َج ً
َ َ َّلنَْ َ َّ َ ِ َ ً ُ َ َ اً َ َ ْ َ ْ
َّ
َ
َ
ات
ثم و�ص َفه اهلل �سبحانه وتعالى بالربكة يف �سورة ق[ :ونز ا مِن السماء َماء مبارك فأنبتنا بِهِ جن ٍ
َ َّ ْ
َ َ َ
ح َييْ َنا به بَ دَْ ً
يد  10ر ْزقًا ل ِلْع َبادِ َوأ ْ
َو َح َّ
خ َل بَاس َِقات ل َ َها َطلْ ٌع نَض ٌ
ب حَْ
ال ِصي ِد  9وانل
لة َميْ ًتا ۚ كذٰل ِك
ِِ
ِ
ِ ۖ
ٍ
ِ
خْ
ُ
ُ
ُ
َّ
الروج  .]11وال ريب �أنّ و�صف املاء بالربكة متالئ ٌم كل التال�ؤم مع �آثاره العظيمة الوا�ضحة يف تلك النعم

أي�ضا ،ولذا و�صفه َّ
الواردة يف الآيات .وبينّ احل ُّق �أنّ املا َء -الذي هو �أ�صل احلياة -هو �أ�صل الطهارة � ً
بالطهور
ََ
َ
َّ
َ
ُ
ً
َ
َ
ً
َلنَْ
الو�صف َّ
ُ
ري ب�سم ّو هذا املاء يف
يف �سورة الفرقان[ :وأنز ا مِن السماءِ ماء طهورا] .وهذا
(الطهور) تذك ٌ
عموما .فنحن بحاج ٍة �إلى املاء َّ
الطهور ال �إلى املاء
�أو�صافه و�أنه و�سيل ُة ال ُو�ضوء وال ُغ�سل والطهارة والنظافة ً
* مدير التربية والتعليم -عمان الثانية ،سابقًا.

«�سننَ ابن ماجه»« :هو
الطاهر فح�سب ،وقد ورد ذلك يف قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن ماء البحر يف ُ
َّ
احل ُّل ميتتُه»� ،أي الطاهر يف نف�سه املط ِّهر لغريه كما يف «امل�صباح املنري».
الطهو ُر ما�ؤُه ِ
ُ
اهلل �سبحانه
ومقدمات خل َقها
دقيق
برتتيب
ال�شامل للمنافع املادية والروحية ال يكون �إال
وهذا املا ُء
ٍ
ٍ
ٍ
وح�ساب ٍ
َ
ْ
اجا يف �سورة النب�أَ :
[وأنزَلنَْا م َِن
وتعالى بقدرته،
وال�سوق .وقد ُو ِ�ص َف املا ُء َبكونه َث ّج ً
وهي الرياح وال�سحاب َّ
جَ
ْ
ً
َ ًّ َ َ َ ً
ْ ْ
َ َ َّ
ْ َ
ص َ ً َّ ً
متنا�سب مع املع�صرات
ات أل َفافا  ،]16فهذا
ال ُمع رَِ ِ
ٌ
ات ماء ثاجا  14لنِ ُخ ِرج بِهِ حبا ونباتا  15وجن ٍ
حينئذ كث ًريا �شديدً ا.
قاربت �أنْ تنز َله ،فال ريب �أنه يكون ٍ
ال�س ُحب املح َّملة باملاء وقد ْ
وهي ُّ

َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ُ َ ّ رَِ َ ُ َ ُ
ّ
وو�ص ُف ِّ
ات و يِلذِيقكم مِن
احلق املا َء بالرحمة يف �سورة
ْ
الرياح أَْمبش ٍ
الروم[ :ومِن آياتِهِ أن َيرسِل ِ
ىَ
حُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
هَّ
مَْ
مَْ
ت اللِ كيْف ي يِي ال ْرض َب ْع َد َم ْوت َِها ۚ إِن ذٰل ِك
َّرحتِهِ} وقو ِله يف ال�سورة ذاتها[ :فانظ ْر إ ِ ٰل آثارِ َرح ِ
ْ َ ْ ىَ ٰ َ ُ َ لَ ىَ ٰ لُ ّ
ل َ ُم ْ
ش ٍء قَد ٌ
ك يَ ْ
ِير] ُ -يذ ّك ُر الإن�سانَ ب�أن هذا املاء رحمة ،وهو ٌ
ح يِي الموتۖ وهو ع
لفظ عا ٌّم ي�شمل ك َّل
ِ
َ َ ْ ُ
[و يِف خلقِك ْم َو َما
�سورة اجلاثية:
خا�صا يه ّمهم من هذه الرحمة وهو �أنه رزق ،يف
خري .ثم َيذكر طر ًفا ًّ
َ
َ
َّ
اَ
َ ْ
َ َّ َ ٌ ّ َ ْ ُ ُ َ
ُّ
الل م َِن َّ
نزل هَّ ُ
اختِل ِف الليْل َوانلَّ َهار َو َما أ َ
الس َماءِ مِن ّرِ ْز ٍق
و
4
ون
َي ُبث مِن داب ٍة آيات ل ِقو ٍم يوق ِن
ُِ
ِّ
ََ
َّ ِ َ ٌ َ ْ َ ْ َ
أَْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
رْ
ْ
َ
َ
الرياح آيات ل ِقو ٍم يعقِلون ،]5ويف �سورة الذاريات[ :و يِف
ص ِ
فأحيا بِهِ الرض بعد موت ِها وت ِ
يف ِ
ُْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ
َّ
ون].
الس َماءِ رِزقكم وما توعد
هَّ ُ ذَّ
ُْ ُ َّ َ َُ ُ َ َ َ
حابًا ف َيبْ ُس ُط ُه يِف
الرياح فتثِري س
ِل
س
ر
ي
ِي
ال
وقد ُذ ِك َر املا ُء بلفظ «ال َو ْدق» يف �سورة الروم[ :الل
ِ
َ
اء َو َي ْ
َّ
تى ال ْ َو ْد َق خَيْ ُر ُج م ِْن خ اَِل هِلِۖ فَإ َذا أ َص َ
ج َعلُ ُه ك َِس ًفا َف رََ
اب بهِ َمن ي َ َش ُ
الس َماءِ َكيْ َف ي َ َش ُ
اء م ِْن ع َِبادِه ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ ىَ ٰ َ
َ ُ ْ َْ َْ ُ َ
ن َل َعلَيْهم ّمِن َقبْلِهِ ل َ ُمبْلِس َ
ون ِ 48إَون اَكنُوا مِن َقبْل أن ُي زَ َّ
إِذا هم يستب رِش
ار
آث
ل
إ
ر
انظ
ف
49
ِني
ِ
ِ
ِ
ِ
أَْ
ىَ
ْ
َ
ىَ
يَ
ّ
لُ
حُ
لَ
َ
َ
هَّ
الل َكيْ َف يْي ال ْر َض َب ْع َد َم ْوت َِها إ َّن ذٰل َِك ل ُم ْ
َر مَْ
حي ال َم ْ
تۖ َو ُه َ
ش ٍء قد ٌ
عك ْ
ٰ
ٰ
و
ِير  ،]50ويف
و
ح
ت ِ
ۚ
ِ
ِ
ِ
يِ
يِ
َ
حابًا ُث َّم يُ َؤ ّل ُِف بَيْ َن ُه ُث َّم جَيْ َعلُ ُه ُر اَكماً
الل يُ ْز يِج َس َ
[أل َ ْم تَ َر أَ َّن هََّ
�سورة النور يقول اهلل �سبحانه وتعالى:
ُ
َ
َ
َ
َ
نل م َِن َّ
تى ال ْ َو ْد َق خَيْ ُر ُج م ِْن خ اَِل هِلِ َو ُي زَ ّ
الس َماءِ مِن ج َبال ف َ
ِيها مِن بَ َر ٍد ف ُي ِص ُ
َف رََ
يب بهِ من يش ُ
اء
ِ
أَْ ِ ٍ
ِ
ْ
َ َ رْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ
اد َس َنا بَ ْرقِهِ يَذ َه ُب بِالب ْ َصارِ] .والودق -كما يذكر اللغويون يف معاجم
صفه عن من يشاء ۖ يك
وي ِ

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

 ُقول عامر بن حوين الطائي:
��������ت َو ْد َق����ه����ا
ف�ل�ا ُم����زْ َن���� َة َو َد َق ْ
 ُوقول زيد اخليل:
َ�ض َر ْبنَ ب َغ ْمر ٍة فخ َر ْجنَ ِم ْن َها

أر��������ض �أَ ْب����� َق َ
وال � َ
�����ل �إب��ق��ا َل��ه��ا
حاب
ال�س ِ
ُخ َ
روج الو ْد ِق ِمن خ َل ِل َ

بهذه ال�صفة ي�ؤن�س
(ودقت به� :أن�ست به) .وال �شك �أن املاء
ومن معاين كلمة «ودق» امل�ؤان�سة واالئتنا�سِ ،من
ُ
َ ْ َ ُ زَ َّ َ َ َْ
اَ ُ
الإن�سانَ املرت ِّقب لنزوله ويزيل �إبال�سه كما ورد يف �سورة الروم[ :وإِن كنوا مِن قب ِل أن ينل علي ِهم
من ال ّتراث
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ّمِن قبْلِهِ ل ُمبْلِس َ
ِني].
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فوائد عظيم ٍة كثري ٍة للماء يف حياة الإن�سان؛ َنع ُّد منها وال َنع ّدها:
ويحدثنا القر�آن الكرمي عن َ
ََ

ََ

ُ

َ
 ال�شرب وال�سقيا[ :فأنزَلنَْا م َِن َّالس َماءِ َم ً
احل ْجر).
اء فأ ْسقيْ َناك ُموهُ] (�سورة ِ

َ ً جَ
َ َ َلنَْ َ ْ
ُّ ْ
ْ
َّ
َ
ً
ُ
رَِ
	�إخراج احلب والنباتات ماء ثاجا ( )14نِلخ ِرج بِهِ
واجلنائن من الأر�ض[ :وأنز ا مِن المعص ِ
َ َ َّ َ ْ َ ً
َ ًّ َ َ َ ً
ات ألفافا (�( ])16سورة النب�أ).
حبا ونباتا ( )15وجن ٍ
َّ
أَْ َ
اء فَأَ ْ
نز َل م َِن َّ
[و هَّ ُ
	�إحياء الأر�ض بعد جدبها وموتهاَ :الل أَ َ
الس َماءِ َم ً
ح َيا بِهِ ال ْرض َب ْع َد َم ْوت َِها ۚ إِن يِف
َ ٰ َ آَ َ ً ّ َ ْ َ ْ َ ُ َ
ذل ِك لية ل ِقو ٍم يسمع
ون] (�سورة النحل).
َ ُ زَ ّ ُ َ َ ْ ُ ّ َ َّ َ َ ً ّ
ُ
نل عليكم مِن السماءِ م
اء يِلُ َط ّ ِه َركم بِهِ
 الطهارة و�إزالة العوالق التي ت�سبب الأذى لل ىَإن�سان[ :وي ِأَْ
َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ َ يرَ ْ َ لَ ٰ ُ ُ
ْ
َ
ُ
ك ْم َو ُيث ّب ِ َت بِهِ الق َد َام] (�سورة الأنفال).
وب
ويذهِب عنكم رِجز الشيط ِ
ان ول ِ بِط ع قل ِ
َ
أيوب عليه ال�صالة وال�سالم ر َّبه[ :أ يِ ّن َم َّس يَِ
ن
 املاء عال ٌج رباين من الأمرا�ض ،فبعد �أن نادى �سيدُنا � ُرََ
َ َ َ
ْ ُ ْ
ض بر ْ
َّ ْ َ ُ ُ ْ
جل َِك َهٰ َذا ُم ْغتَ َس ٌل بَار ٌد َوش ٌ
اب] جاءه الأمرُ الإلهي [ :ارك
اب]
ۖ
ِ
ب وعذ ٍ
ِِ
الشيطان بِنص ٍ

(�سورة �ص).

عالج �سيدنا �أيوب عليه ال�سالم باملاء معجز ًة ورحم ًة من اهلل جل وعال فهو كذلك �إ�شار ٌة �إلى
و�إذا كان ُ
الأ�سرار املخزونة يف املاء ،ويت�ضح هذا الأمر جل ًّيا يف ماء زمزم الذي �أ�شاد
ُ
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم بف�ضله وبركته ،فقد ثبت يف ال�صحيحني
طعم
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �شرب من ماء زمزم وقال�« :إنها ُ
طعام ٍ
«�سنن ال ّدارقطني» عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل
ومل ّ� � ��ا ك � ��ان امل� � � ��ا ُء ق � ��وا َم و�شفا ُء �سقم» .وقد روي يف ُ
�شرب
احلياة َج َعلت ال�شريع ُة عنهما �أنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم«َ :ما ُء َز ْمزَ َم ملا ِ
أ�شبعك َهّ ُ
حق االنتفاع له� :إنْ َ�ش ِر ْبتَه تَ�ست�شفي به �شفاك َ
الإ�سالمية َّ
اللهّ ,و�إن �شربتَه ل�ش َب ِع َك � َ
الل به,
ب��امل��اء م�ك�ف��و ًال للجميع و�إنْ �شربتَه ل َيقط َع ظم�أك َق َطعه َهّ
الل» .وروى الطرباين يف «املعجم الكبري»
ب�لا اح�ت�ك��ار وال �إف���س��اد عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :خ ُري
طعام الطعم و�شفاء ال�سقم» .وذكر ابنُ
وال ت�ع�ط�ي��ل ،ف �ه��و ح� ٌّ�ق ماءٍ على وجه الأر�ض زمزم :منه ُ
�شائع بني جميع الب�شر القيم رحمه اهلل �أنه �شاهد َمن كان يتداوى مبا ِء زمزم َومن كان يتغذى به
ويعي�ش عليه فرت ًة طويلة دون �أن َي�ضعف �أو تذهب قوته .وذكرت امل�صاد ُر
يوما وليل ًة
�أن �أبا ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه عا�ش على ماء زمزم ثالثني ً
ومل يهزل.

قوام احلياة َج َعلت ال�شريع ُة الإ�سالمية حقَّ االنتفاع باملاء
وملّا كان املا ُء َ
مكفو ًال للجميع بال احتكار وال �إف�ساد وال تعطيل ،فهو ح ٌّق �شائع بني جميع
الب�شر ،حيث جند يف ال�سنة النبوية �أدل ًة على منع احتكار املاء باعتباره �سلع ًة
حياتية ال ميكن اال�ستغناء عنها؛ جاء يف “�سنن �أبي داود” �أنه �صلى اهلل عليه ومل� ��ا ك� ��ان ال� �ع ��رب �أه � � َل
“النا�س �شركا ُء يف ثالث :يف الكلأ واملاء والنار”.
و�سلم قال:
� � �ص � �ح � ��راء م�ت�رام� �ي ��ة
ُ
و�إذا بحثنا عن املاء يف الرتاث العربي والإ�سالمي جند �أن العرب منذ
تاريخهم القدمي �أدرك��وا �أهمية املاء يف احلياة وعبرّ وا عن ذلك ،فكان يف
العرب بـ(بني ماء ال�سماء)
تراثهم الأدبي ال�شي ُء الكثري عن املاء ،وقد ُل ِّق َب ُ
لكرثة ت�شوقهم للغيث وتتبع �أخباره وترقب قدومه ،وقد جاء يف “النهاية يف
غريب احلديث والأثر” البن الأثري �أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
“�أ ُّم ُكم هاج ُر يا بني ماء ال�سماء”.
وملا كان العرب �أه َ��ل �صحراء مرتامية الأط��راف يعز فيها امل��اءَ ،ج َعل
ُ
بلغت ح َّد التقدي�س والتبجيل ،وبرز ذلك
جفاف املا ِء للما ِء مكان ًة يف نفو�سهم ْ
يف مظاه َر كثرية من حياة �أوائلهم فاتخذوا لورد املاء �أ�صو ًال وقوان َني و�أعراف ًا
يحرتمونها �أيمَّ ا احرتام ،ف َمن كان له ث�أ ٌر عند �إن�سان �آخر و�أدرك��ه مي�سك
قربة املاء �أو مك ًّبا على الغدير يرتوي؛ �أمهله حتى ُي َّتم �شربه! وكانوا ي�سقون
الذبيحة املاء حتى ترتوي ثم تذبح.

الأط� � � � ��راف ي �ع ��ز ف�ي�ه��ا
امل��اءَ ،ج� َع��ل ج�ف� ُ
�اف امل��ا ِء
للما ِء مكان ًة يف نفو�سهم
ب �ل �غ��تْ ح � � َّد ال�ت�ق��دي����س
والتبجيل ،وبرز ذلك يف
مظاه َر كثرية من حياة
�أوائلهم فاتخذوا لورد
امل� ��اء �أ�� �ص ��و ًال وق��وان�ي َ�ن
و�أع� ��راف � �اً ي�ح�ترم��ون�ه��ا
�أيمَّ ا احرتام

ولوال احرتام ورد املاء ما �أمهل �شاع ُرهم قطي َع حمار الوح�ش حتى ترتوي
ثم ترجع عن الغدير ،وبعدها �أطلق �سهمه رغم حاجته املا�سة �إلى واحدة منها فلي�س لديه قرى ل�ضيفه ،حيث
يقول يف الق�صيدة امل�شهورة بـ(ق�صيدة الكرم العربي):
ً
على �أ ّن ��ه ِمنها �إل ��ى َد ِم �ه��ا �أَ ْظ �م��ا
فان�ساب نح َوها
عطا�شا ُتري ُد املا َء
َ
َف ��أَ ْر��َ�س� َ�ل فيها ِم��ن ِك�ن��ا َن� ِت��ه َ�س ْهما
�أَ ْم � َه � َل � َه��ا َح�ت��ى َت� � � َر َّو ْت ِع� َ�ط��ا� ُ��ش� َه��ا
برجع �أحاديث حمبوباتهم،
وملكانة املاء يف نفو�س العرب نرى �شعراءهم ي�سهبون يف ذكر املاء ويقرنونه ْ
فهذا �أبو ذ�ؤيب الهذيل ي�شبه حديث حمبوبته بع�سل النحل املمزوج ب�ألبان �أبكار الإبل حديثة النتاج ،وامل�شوب
�ص بالذكر ل�صفائه ب�سبب انحداره عن اجلبال
مباءٍ ٍ
�صاف ،مثل ماء املفا�صل (وهو ما ٌء بني جبلني) ،و�إمنا ُخ َّ
دون �أن مير بط ٍني �أو تراب ،يقول:
َجنى ال َّن ْح ِل يف �أَ ْل َب ِان ُع ٍوذ َم َطا ِف ِل
و� َّإن َح� ِ�دي � ًث��ا ِم � ْن� ِ�ك َل� � ْو َت� ْب� ُ�ذ ِل�ي� َن� ُه
من ال ّتراث
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الماء في القرآن الكريم والتراث العربي

�اج� َه��ا
َم�ط��ا ِف�ي��ل �أب��ك��ا ٍر ح��دي� ٍ�ث َن� َت� ُ

�اب مب ��اءٍ ِم � ْث� ِ�ل م ��ا ِء ا َمل�ف��ا�ِ��ص� ِ�ل
ُت���ش� ُ

غيث هاطل يف نف�س راعي �إبل طال عهده
وهذا �شاع ٌر �آخر يرى �أن �أثر حديث حمبوبته يف نف�سه
ك�صوت ٍ
ِ
به فيقول:
���ت َج ْ���دب���ا
وح ��دي� � ُث� �ه ��ا ك ��ال� � َغ� � ْي � ِ�ث َي ��� ْ�س � َم � ُع��ه
راع�����ي ���س��ن َ
�ين ت���ت���ا َب��� َع ْ
َ
و َي�� �ق� � ُ
�ول ِم�� ��نْ َف � � � � َر ٍح َه� � َي���ا َر ّب� ��ا
ف� ��أ�� �ص ��اخ ُم� ��� ْ�س�� َت � ِ�م�� ًع��ا ِل � َ�د َّرت� �ه ��ا
ال�صحابي
ومن و�صايا العرب ذات ال�صلة باملاء و�صي ُة ال ُف َرا ِق َ�صة الكلبي البنته نائلة حني جهزها لزوجها
ِّ
اجلليل عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه -وهي يف “عيون الأخبار” البن قتيبة -فكان مما قاله لها“ :يا بنية!
إنك تقدمني على ن�ساء قري�ش وهنَّ �أقد ُر على ِّ
الطيب منك ،فال ُت ْغ َلبي على خ�صلتني :الكحل واملاء .تط ّهري
� ِ
ريح �شنّ ” .ومن و�صية �أمامة بنت احلارث البنتها ليل َة زفافها -وهي يف كتاب “الزاهر يف
حتى يكون ِ
ريحك َ
أطيب طيبك املاء” .وال غرابة يف ذلك ،فالعرب تقول:
معاين كلمات النا�س” لأبي بكر الأنباري...“ :-وليكنْ � ُ
“�أطيب الطيب املاء”.
يوما
وجاء يف “البداية والنهاية” البن كثري �أنّ ابن ال�سماك الواعظ الزاهد ،دخل على هارون الر�شيد ً
فا�ستَ�سقى الر�شي ُد ف ُ�أ ِت َي ِب ُق ّل ٍة فيها ما ٌء مُبرَ َّ د ،فقال البن ال�سماكِ :عظني .فقال :يا �أم َري امل�ؤمنني! بكم ُك ْن َت
ْ
ُم ْ�شرت ًيا هذ ِه َّ
بن�صف ُم ْلكي .فقالْ :
رب هني ًئا.
ا�ش ْ
ال�ش ْر َبة لو ُم ِن ْعتَها؟ فقالْ :
روجها ِمن َب َدنك ،بكم ُك ْن َت ت�شرتي ذلك؟
فلما َ�ش ِرب قال� :أر� َ
أيت لو ُم ِن ْع َت ُخ َ
قال :مبلكي كله .فقال� :إنّ ُمل ًكا قيمتُه َ�ش ْر َب ُة ماءٍ لخَ َ لي ٌق �أنْ ال ُيتناف�س فيه.
ت � � ��راث� � � �ن � � ��ا ال� � �ع � ��رب � ��ي
فبكى هارون!

والإ�� � �س �ل��ام � ��ي ي �ت �م �ي��ز
و� ُ
أمثال العرب غني ٌة باملاء ،ومنها:
ب��ال �غ �ن��ى وال� � �غ � ��زارة يف
حم � � �ت� � ��واه ،ف � �ك ��م ف �ي��ه “ -يا ما ُء لو بغريك َغ َ�ص ْ�صت”ُ .ي�ضرب ملن �أ�صابه الأذى من حيث ينتظر
م��ن ال�ك�ن��وز العظيمة!
املعونة.
وم � � � � � ��ن الإج � � � � �ح� � � � ��اف  -الدنيا كاملاء املالح ،كلما ازددت منه �شر ًبا ازددت ً
عط�شا.
وال � � � �غ � �ب ��ن ال � �� � �ش� ��دي� ��د
 البئ ُر اجليد يعطيك املاء عند القحط ،وال�صديقُ اجليد تعرفه عند�إ�� �ض ��اع ��ة ه� ��ذه ال �ك �ن��وز
احلاجة.
وع��دم اال��س�ت�ف��ادة منها
 املا ُء �أهونُ موجود و�أع ُّز مفقود.ي�س يف ال َب ْيداء َي ْق ُت ُلها َّ
الظما *** واملا ُء َ
فوق ُظهورها محَ مـــول.
 كال ِع ِ(ذو الرمة)

	ال ي�صاب بالبلل َمن بقي بعيدً ا عن املاء. املا ُء َيغ�سل ك َّل �شيء تقري ًبا �إال الل�سانَ ال�س ّيئ.“ف�س َر املاء بعد اجلهد باملاء”.
 القول ال�شهريّ :ويف اخلتام �أق��ول :تراثنا العربي والإ�سالمي يتميز بالغنى والغزارة يف حمتواه ،فكم فيه من الكنوز
العظيمة! ومن الإجحاف والغنب ال�شديد �إ�ضاعة هذه الكنوز وعدم اال�ستفادة منها ،وخا�ص ًة مكنوزات تراث
املاء الذي تكت�سب عملية �إعادة �إحيائه �أهمي ًة كبرية يف ظل تفاقم م�شكالت املياه يف معظم البلدان العربية
املزيد ب�ش�أن هذا املو�ضوع فعليه بـ:
والإ�سالميةَ .ومن �أراد َ
 د .حممد �سالمة يو�سف رحمة :املاء يف الرتاث العربي ،جملة الكويت ،العدد � ،64ص.104 خالد �إ�سماعيل غنيم :املاء يف القر�آن الكرمي ،املجلة العربية ،حمرم 1416ه� ،ص.26 فوزي عبدالقادر الفي�شاوي :زمزم املاء وال�شفاء ،جملة الفي�صل ،العدد � ،282ص.93 د .بغداد عبد املنعم :املاء يف الرتاث العربي والإ�سالمي ،وزارة الثقافة ،دم�شق.2006 ، -د .عبداحلليم �شادي :نعمة املاء ،جملة منرب الإ�سالم ،العدد  ،4ال�سنة � ،48ص.23

من ال ّتراث
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قال ر�سول اهلل ﷺ:

"ماء زمزم ملا �شرب له"

الرتجمة
المع ّلم والتلميذ
ْ
بين ُ
الذي أصبح ُمع ّل ًما
ُهمام َغصيب

السونيتة التاسعة والعشرون
ل ِو ْل َيم َشيكسبير وترجمتها العربية
جعفر عبابنة

التحول الحضاري للترجمة:
الواقع والتحديات في العالم العربي
الخياط
َط ُروب
ّ
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بي املُع ّلم والتلميذ
نْ
()1
الذي �أ�صبح ُمع ّل ًما
ُه َمام َغصيب*

�أ ّما املع ّلم ،فهو رينولد �ألني نيكل�سون Reynold Alleyne Nicholson

(1364-1285ﻫ1945-1868/م) ،الذي كان مو�ضوع “زاوية الرتجمة” يف
العربي (�ص .)86-84وهو ُم�ست�شرق الت�ص ّوف
العدد الثاين من البيان
ّ
إ�سالمي املعروف الذي برع يف الرتجمة عن العرب ّية والفار�س ّية �إلى
ال
ّ
أكادميي يف جامعة كيمربدج (ما بني عا َم ْي
الإجنليز ّية ،وانتهى به املطاف ال
ّ
«كر�سي ال�سري توما�س �آدامز للعرب ّية».
 1926و� )1933أ�ستاذ
ّ
و� ّأما التلميذ النجيب ،فهو �آرثر جون �آربري Arthur John Arberry

(1389-1323ﻫ1969-1905/م) الذي برع هو الآخر يف الرتجمة عن
العرب ّية والفار�س ّية �إلى الإجنليز ّية .ويكفيه فخ ًرا ترجمته الراقية ملعاين
القر�آن الكرمي .كما ترجم �إلى الإجنليز ّية م�سرح ّية “جمنون ليلى”
وتف�سريا– لأعمال جالل الدين الرومي
لأحمد �شوقي؛ وت�صدّى –ترجم ًة
ً
(ك�أ�ستاذه نيكل�سون) ،وحم ّمد �إقبال ،وحافظ ال�شريازي ،وغيرْ هم .و ُت ّوجت
كر�سي �أ�ستاذه بكيمربدج عام  ،1947الذي �شغله
حياته الأكادمي ّية بتعيينه يف
ّ
حتى وفاته.

( )1إهداء إلى ذكرى فقيدنا الدكتور عبد الحميد الفلاَ ح ،رحمه اهلل.
ّ ِ ُ
ظرية.
* عضو َم ْج َمعِ ال ّلغة
ردني؛ ُأستاذ الفيزياء ال ّن ّ
العربية األ ّ

��دي الآن كتاب �صغري احلجم،
بينْ ي ّ
عظيم الفائدة ،يحمل العنوان:
ARABIC POETRY:
A Primer for Students,

Edited by A. J. Arberry,
Cambridge, At The

University Press, 1965.

وه��و كتاب �أعت ّز به كث ًريا ،و�أعامله
بر ّقة و“حن ّو”؛ لأ ّن��ه كان �ضمن جوائز
التف ّوق التي منحتني �إ ّياها َم ْدر�ستي لدى
تخ ُّرجي فيها عام .1966
يقع الكتاب يف � 175صفحة من احلجم
املتو�سط ،ب ُبنط �صغري؛ ُخ ّ�ص�صت �أ ّو ُل
ّ
� 27صفحة منه ملُق ّدم ٍة عميق ٍة �ضافية،
العربي
تناول فيها املُح ّرر �آربري ال�شعر
ّ
من حيث ت��ط�� ّو ُره ،وطبيعتُه ،و�أ�شكاله،
و�أوزا ُن���ه .بعدها ج��اءت  31ق�صيدة من
العربي ل�شعراء كبار؛ ابتدا ًء
عيون ال�شعر
ّ
بال�سمو�أل بن عادياء (ال��ذي ازده��ر يف
لادي) ،فالنابغة
ُمنت�صف ال��ق��رن ال�ساد�س امل��ي� ّ
الذبياين (ت 604م تقري ًبا) ،فعنرتة بن �ش ّداد
امليالدي)؛ وانتها ًء ب�أحمد �شوقي
(القرن ال�ساد�س
ّ
(1351-1285ﻫ1932-1868/م) ،فخليل مطران
(1368-1289ﻫ1949-1872/م) ،فمعـــــــــــــــروف
الر�صايف (1365-1292ﻫ1945-1875/م) .وتلت
ذل��ك نب ٌذ م��وج��زة ع��ن ه����ؤالء ال�شعراء .وهنالك
�شروحاتٌ وتعليقاتٌ نبيهة يف احلوا�شي ال�سفل ّية.

ولع ّل �أبر َز �سمات الكتاب �أنّ ال�صفحات “ال ُيمنى”
حتمل الق�صائد العرب ّية؛ يف حني ت��رد الرتجمة
الإجنليز ّية يف ال�صفحات “ال ُي�سرى” املُقابلة.
وهذا يجعل القراءة �سهلة ممُ تعة؛ فال حاجة لتقليب
ال�صفحات طوال الوقت!
تارات �شتّى جُمتز�أ ًة من
و�أ�سوق فيما ي�أتي خُم ٍ
ق�صائد ع ّدة ،لرنى براعته يف ترجمة ال�شعر العربي
َ
�إلى الإجنليزية:
الترجمة
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متام:
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* ابن الرومي:

الترجمة
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* املُتن ّبي:

الترجمة
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ْ
بين ُ

وق��د اخ��ت��ار ال��دك��ت��ور عيد ال��دح��ي��ات يف العدد
املا�ضي م��ن جملتنا ه��ذه ق�صيدة غزل ّية بديعة
�����وي وترجمتها
جلميل ُب��ث�� ْي��ن��ة م��ن ال��ع�����ص��ر الأم ّ
لنيكل�سون ،و�أختار ب��د ْوري هنا ق�صيدة “�أمو ّية”

�أخرى ترجمها تلميذه �آرب��ري ،لكنْ هذه امل ّرة من
الأندل�س .وهي ت َُ�ضوع عط ًرا وع�ش ًقا ،وفيها يتغ ّنى
ابن ز ْي��دون مبع�شوقته اّولدة بنت املُ�ستكفي .هذه
هي ،تليها الرتجمة الإجنليز ّية ،مع احلوا�شي:

* ابن ز ْيدون:

الترجمة
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المع ّلم والتلميذ الذي أصبح ُمع ّل ًما
ْ
بين ُ

كلمة �أخ�يرة :ك ّل هذه الرتجمات املُتقنة ،ومثيالتها ،ت�ستحقّ ك ّل �إ�شاد ٍة وتقدير؛ لك ّنها ،طب ًعا،
فروق يف الأ�ساليب ،وحتى يف تط ّور اللغة عبرْ الع�صور .فال عجب �أن جاء الطليان مبقولتهم
تطم�س � ّأي ٍ
امل�شهورة «املُرتجم خائن» Traduttore, traditore؛ مع االعتذار لك ّل املُرتجمني الذين ينه�ضون
ح�ضاري عظيم ،والذين يبذلون جهودًا ُمذهلة حتى ُين�صفوا الن�صو�ص الأ�صل ّية ،فال َي�ضي َع
بد ْو ٍر
ّ
روْنقُها وال لوْنها وال نكهتُها املُميّزة ،وال �سيّما حني يت�صدّوْن لرتجمة ال�شعر.

الترجمة
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السونيتة التاسعة والعشرون ل ِو ْل َيم َشيكسبير وترجمتها العربية

ال�سونيتة التا�سعة والع�شرون
ل ِو ْل َيم َ�شيك�سبري وترجمتها العربية
جعفر عبابنة*

* عضو مجمع اللغة العربية األردني.

الن�ص الأ�صلي

الرتجمة
قليل ِّ
حي َنما �أكونُ َ
جال
احلظ مخَ ْ ِز ًّيا ب� ْأعينُ ِ ال ّر ِ
�سي و�سو َء امل� ِآل
�أبكي وحيدً ا َي ْ�أ َ
و�أُ ْز ِع ُج ال�سما َء ال�ص ّما َء�ُ ،سدً ى ،بنداءاتي
أندب َق َد ِري ح َني �أنظ ُر �إلى ذاتي،
و� ُ
متمن ًيا �أن �أكونَ ِم ْث َل ْام ِر ٍئ ذي ُح ْظ َو ٍة يف احليا ِة،
متاما ،كث َري الأ�صدقاءِ؛
و�أبد َو للنا�س ِم ْث َل ُه ً
مهارات،
راغ ًبا فيما ِع ْن َد َغيرْ ِ َي من ُف َر ٍ�ص �أو
ِ
ِ
و�أن �أَ َ
�صات؛
نال ُم َت َع احليا ِة بال ُم َن ِّغ ِ
الهواج ُ�س التي �أَ ْم ُقتُها
وبي َنما َت ْنتا ُب ِني هذي
ِ
في�صبح حايل
َي ْع ِر ُ�ض َط ْي ُف ِك يف خيايل
ُ
ِم َثل ُقبرَّ َ ٍة َت ْن َه ُ�ض يف َم ْط َلع ِّ
ال�ضياءِ،
ال�سماءِ؛
ِمنَ ال ِ
أر�ض الكئيب ِة ت َْ�شدُو يف �أعايل َّ
ِ ألَ َّن ِنيِ ،ب ِذ ْك ِر ُح ِّب ِك ال َع ْذ ِبْ � ،أغ َت ِني،
فال �أُ ْب ِد ُل بحاليِ َ َ
حال الأمرا ِء
الترجمة
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التحول احل�ضاري للرتجمة:
الواقع والتحديات يف العامل العربي
الخياط *
َط ُروب
ّ

ري بالغ يف عدد من
�إن بروز الرتجمة جما ًال متمي ًزا للبحث العلمي كان له ت�أث ٌ
جماالت املعرفة  disciplinesمنذ نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
ٍّ
م�ستقل للمعرفة،
وقد ت�ضاربت الآراء حول �إمكانية ت�صنيف الرتجمة كفر ٍع
ري  interdisciplinaryاملعني بتداخل حقول املعرفة وتقاطعها وف ًقا
فتعب ُ
ل�سنيل هورنبي ُم ْنديه  Snell-Hornbyهو الأف�ضل يف الوقت احلا�ضر.
بنهج
وقد �أو�ضح مانديه  Mundayكيف ا َّتخذت الرتجمة طاب ًعا يت�سم ٍ
ي�ضم عدة فروع للمعرفة ُتزيل احلواجز وتعك�س مدى تبادل املعرفة يف
جمتمعات ثرية باملعرفة .وهذا النهج يتحدى طرق التفكري التقليدية من
خالل التفاعل مع �آفاق جديدة للثقافات واال�ستجابة لها.
النهج الذي �أ�سهم يف ت�أ�سي�سه جمموعة
بد�أ هذا ُ
من الباحثني بالتبلور يف العقود الأخرية املا�ضية،
��س��ا���س��ا للتوا�صل الإن�����س��اين
�إذ ُع��� َّدت ال�ترج��م��ة �أ� ً
االهتمام يف الوقت احلا�ضر
واحل�ضاري ،وازداد
ُ

بذلك .وكان تطو ُر الو�سائل الإلكرتونية يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي -ف�ض ًال عن �أثرها يف العوملة -عام ًال
�أ�سا�س ًّيا يف جذب الأنظار �إلى ق�ضية التوا�صل بني
الثقافات وتعزيز ق�ضايا “الهوية”.

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

وقد ظهرت درا�سات
ح��ول ال�ترج��م��ة ودوره���ا
وم����ا ي��ن��ب��غ��ي �أن ت��ك��ون
عليه ،وت�أ�س�ست جمالتٌ
ج��دي��دة م��ن �أج����ل ه��ذا
املو�ضوع وهيئاتٌ دولي ٌة
ك��اجل��م��ع��ي��ة الأوروب����ي����ة
ل��ل�ترج��م��ة ،ك��م��ا ب���رزت
ميو ٌل واجتاهات خمتلفة
لتحديد �إط��ا ٍر لدرا�سات
الرتجمة ،منها نظرية �سكوبو�س  Skoposلكاتارينا
ري�س وهانز فريمري Katharina Reiss and
 Hans Vermeerالتي تعنى بتتبع مقا�صد ونوايا
القائمني على الرتجمة.
وم��ا يت�صل بتعزيز “الهوية” ك��ان م��ن �أه��م
اجل��وان��ب التي ُر ّك��ز عليها .ف��ازدواج��ي�� ُة التم�سك
بالثقافة الأ���ص��ل��ي��ة �أو “هوية الن�ص الأ�صلي”
وال ُ
إقبال على اقتبا�س الثقافة التي تفر�ضها عمل ّية
�صراعا بني
الرتجمة على الن�ص املنتج يفر�ضان
ً
هذين الأمرين؛ ف�إ ّما �أنْ ُيتخلى عن هوية الن�ص
الأ�صلي الذي ي�ضم ترا ًثا ح�ضار ًّيا �أو �أن ُيتم�سك به.
�أ��ش��ار ع �المِ ُ اللغويات فريدريت�ش �شالمييخر
� Friedrich Schleiermacherإلى هذا التعار�ض
الثقايف قي بداية القرن التا�سع ع�شر بقوله�“ :إما
ب�سالم ما �أمكن و ُنح�ضر الكاتب
�أنْ َن َ��د َع القارئ
ٍ
ب�سالم ما �أمكن و ُنح�ضر
�إليه� ،أو �أن ندع الكاتب
ٍ
القارئ �إليه” .ثم جاء لورن�س فينوتي L. Venuti

با�سرتاتيجيته يف نظريته عن “التوطني والتغريب”
and Foreignization

Domestication

انتقادًا مل�سرح نظرية الأجنلو� -أمريكان Anglo-

 Americanالأدب��ي��ة ،ودع��ا �إل��ى “مقاومة” من
متتعت �آن ذاك باهتمام كبري.
املرتجمني ،وقد
ْ
درا�سات
جاءت هاتان اال�سرتاتيجيتان يف �إطا ِر
ِ
الرتجمة ما بعد اال�ستعمارية Post-colonialism
�إذ تعدت الرتكيز على �إ�شكالية �إي��ج��اد البدائل
اللغوية �إلى �أخذ الظواهر ال�سيا�سية وتباينات القوى
يف العامل بعني االعتبار ،وكانت مغايرة لنظريات
الرتجمة التقليدية ال�سائدة .وق��د �أ���ش��ار فينوتي
وج َ���ذب الأن��ظ��ار
�إل��ى فكرة “اختفاء املرتجم”َ ،
�إلى اجلوانب االجتماعية وال�سيا�سية والتوجهات
الفكرية والأيديولوجية والتاريخية ،ورك��ز على
�أم���ري���ن� :أول��ه��م��ا ال�����س��ي��ط��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة للرتجمة
“التوطني”  domesticationالتي توطن ثقافة
الطرف املهيمن ،وثانيهما ا�سرتاتيجية “التغريب”
 foreignizationيف الرتجمة التي تتحدى الطرف
امل�سيطر وتف�سح جما ًال لالختالف اللغوي والثقايف:
الترجمة
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حجب لكل ما هو دخيل
 فالتوط ُني ٌعلى الثقافة واال�ستعا�ضة به مبا
هو م�ألوف يف اللغة والثقافة ،وهو
ما ي�ؤدي �إلى تقليل الفروق الثقافية
بني اللغتني ،و�إيجاد ترجم ٍة �شبيه ٍة
بالن�ص الأ�صلي؛ �سل�س ٍة ومقبول ٍة
لأهل اللغة.

وق � � � ��د ك � � � ��ان ل� �ل� �ع ��ومل ��ة
دور م �ه��م يف ال �ت �ح��ول
احل�ضاري مل�سار درا�سات
ال �ت�رج � �م� ��ة ،ال ��س�ي�م��ا
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ترج�م��ة
اخل � �ط ��اب ال �� �س �ي��ا� �س��ي،
 �أم��ا “التغريب” فهو ا�سرتاتيجية و�أدت �إل ��ى زي ��ادة حجمترجمة الن�ص وف ًقا لهذه الفروق
الرتجمة
الثقافية ،الأمر الذي يعزز ثقافة
الن�ص الأج��ن��ب��ي وهويته امتثا ًال
مل��ب��د�أ الأم��ان��ة يف الرتجمة .وهنا
تكمن عقباتٌ و�صعوباتٌ بالغة �أم��ام املرتجم
تتمثل يف الوقوف على مفرتق طريق؛ ف�إما طم�س
هوية الن�ص الأ�صلي �أو تقدمي �صورة �صادقة له.

لن�ص بعينه جندها
و�إذا ما قار ّنا بني
ٍ
ترجمات ٍّ
غ َري متطابقة وت�سودها اختالفات كبرية .وذلك
ي��ع��ود �أح��ي��ا ًن��ا �إل���ى ت��ع��دد م��ع��اين الكلمة ال��واح��دة
والإ�شكاليات التي تنبثق من �إيجاد املعنى املطابق
�أو املرادف  Equivalenceيف اللغة املرتجم �إليها؛
على م�ستوى الكلمة �أو ما يتعدى معاين الكلمات
التي يت�ضمنها ال�سياق ،وال �سيما فيما يتعلق برتجمة
الن�صو�ص امل�شتملة على ا�ستعارات وت�شبيهات
وتعبريات ا�صطالحية يف كلتا اللغتني.
�ات الرتجمة ق�ص َة
ُع � َّد ه��ذا التوج ُه يف درا� �س� ِ
جناح ملا ي�سمى بالتحول احل�ضاري والثقايف -وف ًقا
ٍ
ل�سوزان با�سنيت  - Susan Bassnettالذي �أكد

�ضرورة �أخ��ذ الظروف التي متا َر�س
حال
فيها الرتجمة بعني االعتبار يف ِ
ك��ان الن�ص هو الأ�سا�س ال ال�سياق،
وهو ما �أدى �إلى حترير الرتجمة من
النظرية الأدبية وعلم اللغويات و�صو ًال
حقل معريف م�ستقل .وقد
�إلى ت�أ�سي�س ٍ
حظي مب��زي ٍ��د م��ن اهتمام الباحثني
املنتمني �إل���ى عهد م��ا بعد البنيوية
� ،Post-structuralismإذ ُطرحت
ت�����س��ا�ؤالت ح���ول “عالقات القوة”
 Power Relationsح��ت��ى ب���د�أت
تلعب دو ًرا مه ًّما يف عملية الرتجمة.

وقد كان للعوملة دور مهم يف التحول احل�ضاري
مل�سار درا�سات الرتجمة ،ال �سيما فيما يتعلق برتجمة
اخلطاب ال�سيا�سي ،و�أدت �إلى زيادة حجم الرتجمة.
ف�إذا تطرقنا �إلى عملية الرتجمة يف جمال الإعالم،
خا�ص ًة؛ جند �أن الرتجمة ت�شكل
ويف رواية الأخبار ّ
عن�ص ًرا �ضمن منظوم ٍة معقدة حتكمها الدوافع
الأي��دي��ول��وج��ي��ة والفكرية وال��ت��وج��ه��ات ال�سيا�سية
ب�سياق
املختلفة .ووف ًقا لبا�سنيت وبل�سا متر الرتجمة ٍ
معقد من العمليات التي تنتقل بها املعلومات من لغ ٍة
�إلى �أخرى ،وتتعر�ض �أثناءها �إلى التحرير و�إعادة
وخطاب
�سياق
الكتابة و�إع��ادة �صياغة مفاهيم يف ٍ
ٍ
جديد ي�صبح فيهما التمييز بني الن�ص الأ�صلي
والن�ص امل�ستهدف ال معنى ل��ه ،وف� ًق��ا للخطوط
العري�ضة للقنوات الإعالمية ووكاالت الأنباء على
اختالف مذاهبها ،وتتم عملية “تغريب” وا�سعة

لكثري من املفاهيم وامل�صطلحات ،ومن �أمثلة ذلك
ا�ستخدام تعبري  Fundamentalistsالذي ُترجم
�إلى العربية مبا ي�سمى “الأ�صوليون” ،وهو م�صطلح
غربي يحمل يف ثناياه �أي��دي��ول��وج��ي��ات �سيا�سية،
وتتداوله و�سائل الإع�لام وتتبناه على نطاق وا�سع
منذ عقود بدون متحي�ص.

ب�أفكار ومقرتحات من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تطوير
هذا امل�شروع وتتخل�ص مما �شاب التجربة من
�سلبيات ،و�إب���راز الإيجابيات من �أج��ل تذليل
العقبات متهيدً ا النطالقة نوعية جديدة.

 ويف �أبو ظبي ،جاء م�شروع “كلمة” لإحياء حركةالرتجمة يف العامل العربي كخطوة على الطريق،
وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم ،ف����إن ق����رارات وت�صريحات
وه��و م��ب��ادرة طموحة لدعم احل���راك الثقايف
�سيا�سية يف �سياق الإع��ل�ام ُتتخذ على �أ�سا�س
الفاعل للم�ساهمة يف خارطة امل�شهد الثقايف
الن�صو�ص املرتجمة� ،سواء من العربية
الإقليمي وال���دويل ،كما يهدف �إل��ى
�إلى اللغات الأخرى �أو العك�س .وهذه
ت�أ�سي�س نه�ضة علمية ثقافية عربية
الرتجمات تتم -كما ذكرنا �آن ًفا -وف ًقا �إن قرارات وت�صريحات ت�شمل خمتلف فروع املعرفة الإن�سانية.
لدوافع وا�سرتاتيجيات ممنهجة ،وهو �� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة يف � �س �ي��اق وي��ن��ظ��م م�����ش��روع “كلمة” فعاليات
ما ي���ؤدي يف �آخ��ر املطاف �إل��ى �إيجاد الإع � �ل� ��ام ُت �ت �خ ��ذ ع�ل��ى و�أن�شطة تت�صل بالرتجمة ،وهو �أمر
واقع �آخ َر
ٍ
خمتلف ال يعك�س احلقيقة� .أ�� � �س � ��ا� � ��س ال �ن �� �ص ��و� ��ص بالغ الأهمية يف هذا امل�ضمار.
ٍ
�أ ّما عالمَ نا العربي فهناك حماوالت امل�ت�رج �م ��ة� �� ،س ��واء من  -وم��ن��ه��ا �أي ً
�����ض��ا امل��ن��ظ��م��ة العربية
وج���ه���ود يف ب��ع�����ض ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال �ع��رب �ي��ة �إل � ��ى ال �ل �غ��ات للرتجمة وم��ق��ره��ا يف ب�ي�روت ،ومن
ل�لارت��ق��اء ب��ال�ترج��م��ة �إل���ى امل�ستوى الأخرى �أو العك�س �ضمن �أهدافها حتقيق قفزة نوعية
املن�شود ،وعلى ر�أ�سها:
وكمية يف حجم ن�شاط الرتجمة من
 اجلامعة امل�ستن�صرية يف بغداد التيلها جهو ٌد ال ميكن �إنكارها ،فقد �أ ّل��ف ْ��ت مئات
الكتب يف فن الرتجمة.
 ومنها “امل�شروع القومي للرتجمة” يف جمهوريةم�صر العربية ،ال���ذي تبناه املجل�س الأع��ل��ى
للثقافة يف م�صر ،وك��ان من �أه��م �أه��داف��ه �أن
ينقل �إل��ى العربية �أه��م الإ���ص��دارات احلديثة
يف جم��االت العلوم االجتماعية والنقد الأدب��ي
والفني والإن�سانيات والثقافة العلمية ،واخلروج

اللغات الأخرى �إلى العربية والعك�س،
يف خمتلف جم��االت املعرفة والفكر الإن�ساين،
والإ���س��ه��ام يف �إدخ���ال العلوم يف �إط��ار الثقافة
العربية املعا�صرة.
ويف الأردن ،كانت م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان
لكتاب مرتجم �إلى
قد �أ�س�ست جائزة �سنوية تقدي ًرا ٍ
العربية يف فروع املعرفة الإن�سانية الأدبية والعلمية،
لغات �أخرى يتناول
�أو لكتاب مرتجم من العربية �إلى ٍ
الأث��ر العربي والإ�سالمي يف م�سرية احل�ضارات،
الترجمة
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أ�سباب مل ُيعلن عنها.
لكنها توقفت للأ�سف ل ٍ
و ُت���ق���دم ب��ع�����ض اجل��ام��ع��ات الأردن����ي����ة ب��رام��ج
بكالوريو�س وماج�ستري لدرا�سة الرتجمة ،وتخ ّرج
�أع���دادًا من الطلبة كل ع��ام يف ه��ذا التخ�ص�ص،
ولكننا بحاج ٍة �إلى �إع��ادة النظر يف �أ�س�س القبول
فيه و�إجراء امتحان قبول خا�ص يخ�ضع فيه الطالب
لتقومي �شامل فيما يتعلق مبقدرته اللغوية والفكرية
وموهبته التي ت�ؤهله خلو�ض هذا امل�ضمار واالرتقاء
به ،وكذا �إخ�ضاع املرتجمني �إلى تقومي
للح�صول على �إجازة ملمار�سة املهنة.

يف امتحان الثانوية العامة ،يظن �أن برنامج درا�سة
الرتجمة �أ�سهل من �سائر فروع املعرفة.
ومن الذين تركوا ب�صمة يف هذا امل�ضمار:

 الأ�ستاذ رفاعة الطهطاوي الذي كانت له الريادةبو�صفه مرتج ًما يف بناء ال��دول��ة احلديثة يف
تلك احلقبة التاريخية يف م�صر ،فقد ترجم
ب�براع�� ٍة ع��ددًا كب ًريا من ال��رواي��ات وامل�ؤلفات
من الفرن�سية �إلى العربية ،وكان ن�ص الرتجمة
ال يقل روعة عن الن�ص الأ�صل .وقد
�أ�س�س يف تلك احلقبة مدر�سة الأل�سن
ي � �ب � ��دو �أن ال� �ع� ��� �ص ��ور
التي كان ي�شار �إليها بالبنان ،وكان من
ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ل �ل�ترج �م��ة
�أهدافها �إعداد مرتجمني يف خمتلف
يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي قد
العلوم والفنون ،وقد خ ّرجت كوكبة
ول ��ت ،ف��وف � ًق��ا ل�ت�ق��اري��ر
م��ن التالميذ ال��ذي��ن نبغوا و�أب��دع��وا
م �ن �ظ �م��ة ال �ي��ون �� �س �ك��و
فكانوا �أركان النه�ضة يف عهد حممد
ف ��إن م�ع��دل م��ا يرتجم
علي با�شا.

وال ننكر وج���ود ك���ف���اءات عالية
م��ن امل�ترج��م�ين يف الأردن ،لكنهم
يعدون ا�ستثنا ًء .وثمة عقبات حقيقية
خارجة عن �سيطرة جامعاتنا ،وهي
عزوف الطلبة الذين يتقنون العربية
والإجنليزية �إتقا ًنا تا ًّما عن التقدم �سنو ًّيا يف العامل العربي
لدرا�سة ه��ذا التخ�ص�ص .والإ���ش��ارة ق��اط �ب � ًة ي� �ع ��ادل خم�س  -ال��دك�ت��ور حممد ال�ع�ن��اين� ،أ�ستاذ
هنا �إل��ى اللغة الإجنليزية فقط لأن م��ا ي�ترج��م يف ال�ي��اب��ان الأدب الإجنليزي يف جامعة القاهرة،
الأم��ر ما زال حم�صو ًرا يف جامعاتنا
الذي ُو�صف ب�أنه �أ�ستاذ الرتجمة بال
الأردنية يف �إطار هاتني اللغتني ،ومل
منازع ،وكان له ف�ضل كبري يف ارتقاء
ن�صل بعد �إلى مرحلة متقدمة ت�شمل لغات �أخرى
ه��ذا املبحث ،ولكتابه “فن الرتجمة” �أهمية
�أ�سوة بجامعات الغرب كربيطانيا مث ًال.
كربى بال �شك.
�إن ال��ف��ك��رة ع���ن ه���ذا ال��ت��خ�����ص�����ص مغلوطة
وبحاجة �إلى ت�صحيح؛ �إذ يعتقد كثري من الطلبة
�أن ان�ضمامهم لهذا الربنامج يتيح لهم الفر�صة
لتح�سني م�ستواهم يف هاتني اللغتنيُ .
وبع�ضهم،
خا�ص ًة ه�ؤالء الذين يح�صلون على عالمات متدنية
َّ

 الدكتور حممد ع�صفور� ،أ�ستاذ الأدب الإنكليزي،وهو من ال��رواد يف اجلامعة الأردنية .تعمق يف
ال�شعر والدراما والنقد الأدبي والأدب الأوروبي
والأدب املقارن والأدب يف القرون :الثامن ع�شر
والتا�سع ع�شر والع�شرين ،ناهيك عن �إجنازاته

 الأ�ستاذ جربا �إبراهيمج�برا ،امل���ؤل��ف والر�سام،
والناقد الت�شكيلي ،وقد
�يرا م��ن �أعمال
ترجم ك��ث ً
الأدب الإنكليزي والغربي
�إلى العربية ،ومن �أهمها
ت���رج���م���ات���ه ل�����ش��ك�����س��ب�ير
والفونتني.

يف الكتابة الإبداعية وفنون اخلطابة واجلدل
وال��ت��ذوق الأدب����ي .وق��د ح�صل ع�صفور على:
ج��ائ��زة الكويت للتقدم العلمي لأف�ضل كتاب
مرتجم عام 1983م ،و�شهادة جامعة فيالدلفيا
تقدي ًرا لأعماله املتميزة يف الرتجمة �إلى العربية
عام 2004م ،وجائزة الدولة الأردنية التقديرية
يف جم��ال الرتجمة ع��ام 2012م .ول��ه ما يزيد
على واح��د وثالثني كتا ًبا مرتج ًما يف خمتلف
املو�ضوعات.
 الأ�ستاذ عادل زعيرت ،الذي كان يتقن الرتكيةوالفرن�سية والإنكليزية والأملانية ،وكانت معظم
ترجماته ع��ن الفرن�سية تليها الأمل��ان��ي��ة ،وقد
تَرجم روائ�� َع يف ال�شرائع والفل�سفة وع��ددًا من
م�ؤلفات امل�ست�شرقني املهمة ،بلغ عددها �سبعة
وثالثني كتا ًبا.

وي���ب���دو �أن ال��ع�����ص��ور
ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل�ترج��م��ة يف
ال��ع��امل العربي ق��د ول��ت،
ف��وف�� ًق��ا ل��ت��ق��اري��ر منظمة
اليون�سكو ف���إن معدل ما يرتجم �سنو ًّيا يف العامل
العربي قاطب ًة يعادل خم�س ما يرتجم يف اليابان.
و�إذا نظرنا �إلى عدد الكتب املرتجمة �إلى العربية
أرقاما
يف العامل العربي منذ الع�صور القدمية نرى � ً
هزيلة مقارنة مبا يحدث يف الطرف الآخ��ر من
العامل .و�أ�صبح يف الوقت احلا�ضر تغليب امل�صالح
الربحية والتجارية �أم�� ًرا �سائدً ا �إلى حد ما؛ فقد
َذك��ر بع�ض امل�شاركني يف �أح��د م�ؤمترات الرتجمة
يف تون�س عام 2008م �أن الرتجمة يف العامل العربي
تعاين كث ًريا من الوهن وال�ضعف وتت�سم بالفو�ضى
وال��ع�����ش��وائ��ي��ة .ف�لا ب��د م��ن ت�ضافر اجل��ه��ود على
امل�ستويات كلها ،لأن احلاجة ما�سة للنهو�ض بهذا
الفن و�إعادة �صياغة هذا املفهوم.
ري من امل�ؤمترات املحلية والدولية حول
ُي ْع َق ُد كث ٌ
الترجمة
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ه��ذا املو�ضوع ،و ُت��ق�� َّدم �إليها الأب��ح��اث العلمية يف
خمتلف جوانبه .لكنْ ثمة توجه خمتلف يف هذا
ال�سياق؛ فقد ب��د�أت يف ال�سنوات الأخ�يرة املا�ضية
ُ
بع�ض اجلامعات يف بريطانيا بعقد م�ؤمترات على
غري امل�ألوف يف هذا ال�سياق؛ �أال وهو الرتكيز على
منهجية تدري�س جميع جوانب علم الرتجمة يف
اجلامعات واملعاهد:
 منها جامعة �أ�ستون ِ  Aston Universityيفبريمنغهام يف اململكة املتحدة� ،إذ ب��د�أت منذ
عام 2018م بعقد م�ؤمتر �سنوي عن التحديات
والفر�ص يف تدري�س الرتجمة الكتابية والفورية،
تقدم �إليه البحوث العلمية التي ت�سهم يف بناء
منظومة متكاملة لتدري�س م��ادة الرتجمة يف
اجلامعات.
 وك��ذا جامعة و�ستميني�سرت Westminsterيف لندن يف اململكة املتحدة
التي تعقد م���ؤمت�� ًرا ك��ل �سنتني ح��ول م�ستقبل
University of

التعليم فيما يتعلق مببحث الرتجمة الكتابية
والفورية.
وقبل �أن �أختم تحَ ْ ُ�ض ُرين -يف �سياق التدليل على
�أث��ر الرتجمة اجل��ي��دة يف ال��ق��ارئ -كلماتٌ َّ
خطها
�سماح ُة الدكتور عبد العزيز اخلياط (رحمه اهلل) يف
املرحوم الدكتور فهمي �شما من
تقدميه كتا ًبا ترجمه
ُ
اللغة الإجنليزية �إلى العربية بعنوان «عي�سى يب�شر
بالإ�سالم» Jesus Prophet of Islam /مل�ؤلفه
الأ�ستاذ حممد عطاء الرحيم� ،إذ يقول“ :كعادته يف
وح�سن
دقته بالرتجمة ،وبراعته يف �صياغة العبارات ْ
اختياره للكلمات� ،أدى �إلى �أن يزيل جفاف الرتجمة،
مما جعل القارئ حني يبد�أ ق��راءة ه��ذا الكتاب ال
ي�ستطيع �أن يرتكه حتى يتمه ،ف�أ�ضاف �إلى عمق ما
كتبه امل�ؤلف وح�سن تتبعه التاريخي وت�سل�سل �أفكاره
وجهده املبذول يف املنهج العلمي الدقيق؛ �أ�ضاف
إبداعا يف التعبري”.
ر�شاق ًة يف الأ�سلوب و� ً

و�أخ ًريا ،قد يكون �ضر ًبا من اخليال �أن ندع َو �إلى �إن�شاء دار �أل�سن على غرار ما فعله الطهطاوي رحمه
اهلل .لكننا نطمح �إلى ت�صور متكامل لإحياء هذا العلم و�إعداد الالزم مل�ستقبل �أف�ضل له وللم�شتغلني به.
و�أول الغيث قطرة ،ف ْلننرث البذرة وننتظر احل�صاد.

قراءة يف كتاب
كتاب النبات لألصمعي
عبد المجيد نصير

«األسلوبية في النقد العربي الحديث :دراسة في
تحليل الخطاب» لفرحان بدري الحربي
حنين معالي
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كتاب النبات للأ�صمعي
عبد المجيد نصير *

اهتم علما ُء احل�ضارة العربية الإ�سالمية بالنبات والفالحة وما يتعلق
بهما ،ولهم يف ذلك � ٌ
أعمال كثرية متنوعة؛ ُ
كتب مفردة خم�ص�صة
بع�ضها ٌ
ٌ
ملاد ٍة �أو �أمر ماُ ،
ف�صول يف كتبٍ �أخرى .ومع �أن اجلزيرة العربية
وبع�ضها
يف �أكرثها قاحل ٌة قليل ُة املطر وما َينتج عنه من نبات ،احتوتِ اللغة العربية
على عد ٍد وافرٍ من �أنواع النبات؛ �أ�سماء و�صفات ومعلومات موجزة �أحيا ًنا
َ
مي يف كتاب الفهر�ست
عناوين لكتبٍ
ومف�صلة �أحيا ًنا �أخرى .وقد َذ َك َر الند ُ
عدة ،منها :كتاب ال�صفات للن�ضر بن �شميل (ت 204هـ) ،وهو يحتوي على
الزرع والكرم و�أنواع البقول والأ�شجار ،وكتاب الزرع لأبي عبيدة معمر بن
املثنى (ت 210هـ) ،وكتاب النبات وال�شجر لأبي زيد الأن�صاري (ت 215هـ).
كما َذ َك َر كت ًبا لأبي علي ه�شام بن �إبراهيم الأن�صاري الكرنبائي وهو من
جيل الأ�صمعي ،ولأبي عبد اهلل حممد بن زياد الأعرابي (ت 231هـ) ،ولأبي
ن�صر �أحمد بن حامت الباهلي (ت 231هـ) ،ولأبي يو�سف يعقوب بن ال�سكيت
(ت 244هـ) ،ولأبي حامت �سهل ال�سج�ستاين (ت250هـ) ،ولأبي �سعيد احل�سن
بن احل�سني ال�سكري (ت 275هـ) ،ولأبي حنيفة الدينوري (ت 282هـ) ،ولأبي
طالب املف�ضل بن �سلمة (ت 300هـ) ،ولأبي مو�سى احلام�ض (ت 305هـ) .وال
نق�صد يف مقالتنا هذه اال�ستق�صاء ،ولكن نذكر منها ما يدل على االهتمام
الكبري بالنبات و�أثر ذلك يف املعاجم اللغوية املخت�صة والعامة.
* أستاذ الشرف -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

كتاب �أبي
ومن الكتب التي خُ �ص�صت للنبات ُ
�سعيد عبد امللك بن قريب الأ�صمعي (ت 216هـ)،
الذي حققه ون�شره الدكتور عبد اهلل الغنيم (ن�شْ ر:
مكتبة املثنى ،ط ،1القاهرة 1392هـ1972/م) .كما
أي�ضا الدكتور اوغ�ست َهف رِْن
�سبق � ْأن حققه ون�شره � ً
بعنوان "كتاب النبات وال�شجر"؛ وقد ُن ِ�ش َر ْت طبعته
الثانية �سنة (1908م)؛ َط َب َع ْتها املطبع ُة الكاثوليكي ُة
يف بريوت.
عر�ضا موجزًا ملحتوياته،
ويف هذه املقالة نقدم ً
مدللني على عظمة اللغة العربية ،وعلى غنى اجلزيرة
العربية مبا فيها من نبات ،وعلى �سعة علم الأ�صمعي
ومقدرته على الت�أليف .ونحن نغرف من كتاب الدكتور
عبد الكرمي جماهد مرداوي (�أ�ستاذ اللغويات العربية
يف اجلامعة الها�شمية) "مناهج الت�أليف املعجمي عند

العرب" .وقد ا�ست�أذنته ف�أذن يل.
ذَ َك��� َر الأ�صمعي يف كتابه ( )289كلم ًة راعى
نهجا ت�سل�سل ًّيا ت�صاعد ًّيا وفق مراحل
يف ترتيبها ً
من��و النبات .ب��د�أ ب��ن��زول امل��ط��ر ،فظهور النبات،
فارتفاعه...وهكذا:
أر�ض بني فالنٍ ِغ َّب ا َمل َطرِ واعد ًة
أيت � َ
"يقال :ر� ُ
ومتام َن ْب ِتها يف �أ ّولِ ما َيظه ُر
َح َ�سنة؛ �إذا ُرجِ َي خ ُريها ُ
أر�ض َو ْد ً�سا ...يف
ال َّن ْبت" .ويزيد" :ويقالَ :و َد َ�س ِت ال ُ
ِ�ض ال َّن ْب ِت
�أ ّولِ ما َي ْظ َه ُر نباتُها ."...و� ً
أي�ضاَ " :و َبار ُ
نبات الأر�ض :قد
�أ ّو ُل ما َيبدو منه .ويقال �إذا َظ َه َر ُ
ي�ضا و َتبرَ َّ َ�ض ْت".
َب َّر َ�ض ْت َتبرْ ً
وينتقل �إل��ى مرحلة ارتفاع النبت فوق الأر���ض
فيقول" :ف�إذا ا ْر َت � َف � َع ب��ا ِر��ُ�ض ال ُب ْهمى �شي ًئا فهو
َج ِميم .ف�إذا ا ْر َت َف َع ْت وتمَ َّْت ِمن َق ْبل � ْأن َت َت َف َّق�أ فهي
قراءة في كتاب
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ال�ص ْم َعاء" .وي�ست�شهد لذلك بقول ذي ال ُّر ّمة:
َّ
َك َ�سا ال َ
أر�ض ُب ْه َمى َغ َّ�ض ٌة َح َب ِ�ش َّية
و�ص ْمعا ُء حتّى �آ َن َف ْت ُه ِن�صالهــــــــــــــــا
َ
واملرحل ُة الثالثة يف حياة النبات تكون �إذا امت ّد
ببع�ض وغطى الأر����ض �أو ك��اد �أن
بع�ضه ٍ
وات�صل ُ
أر�ض بني فالن نا�صي ٌة �إذا ات َ
ّ�صل
يغط َيها" :ويقالُ � :
بع�ض َنبا ِتها ببع�ض .و�إذا ّ
النبات الأر��َ�ض
غطى
ُ
ُ
�أو كاد ُي ّ
ا�س َت ْح َل َ�س ِت الأر���ض ،و�أر�� ٌ�ض
غطيها قيلْ :
ُم ْ�ست َْح َل َ�سة .قال ذو الرمة:
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــل
حتى ك�سا ك َّل مرتا ٍد له خَ ِ�ض
ُم ْ�ست َْحلَ ُ�س ِم ْث ُل َع ْر ِ�ض الليل َيح ُمو ُم "
واملرحل ُة التالية عندما يزيد طول النبات ويرتفع
�أك�ث�ر" :ويقال ل�ل�أر���ض �إذا ط��ال نباتُها وارت��ف��ع:
أر�ض بني فالن .ومنه يقال :غَ ْيثٌ ُج ؤَ�ر
قد َج���أَ َر ْت � ُ
وج�ؤْ ٌر �إذا طال َن ْب ُت ُه وارتفع" .وبعدها ،يظهر النبات
ُ
بجماله وح�سنه وميلأ مكانه" :ويقال للأر�ض �إذا
َح ُ�س َن نباتُها وامتلأت :قد ْاع َت َّم ْت ،وال َّن ْب ُت ٍ
وقتئذ
ُم ْك َتهِ ٌل َو ُم ْعت َّم...قال الأع�شى:
كوكب �شَ ر ٌِق
ُي َ�ض ِاح ُك ال�شَّ ْم َ�س منها ٌ
يم ال َّن ْب ِت ُم ْك َتهِــــــــــــــــــــــــــــــ ُل"
ُم�ؤَ َّز ٌر ِب َع ِم ِ
وتلي ذلك مرحلة خروج زهر النبت ونواره وثمره.
وي�شري �إليها بقوله" :ف�إذا خَ َر َج زه ُره قيل :قد ُج َّن
ُج ُنو ًناَ ...وز َْه ُر ُه َوز َْه َر ُت ُه َو َن ْو ُر ُه َو َن ْو َر ُت ُه َو ُن َّوا ُر ُه �سواء؛
ومن ذلك َن ْب ٌت ُم َن َّورَ ...و ُب ْر ُع ُم الز َّْهرِ �أَ ْك َما ُمهُ...ويقال
عند ذلك :قد �أَخَ َذ ال َّن ْب ُت زَخَ ا ِر َف ُه َو ُزخْ ُرفَه."...
وق��د يبلغ النبات غاية النمو فيرتاجع وتبد�أ

مقدمات ال ُيب�س والذبول يف الظهور ال��ذي ينتهي
�إلى اليب�س ومتام اجلفاف .ويعرب عن ذلك فيقول:
أي�ضا �إذا
"ويقال� :أَق َْط َر واق َْط َّر اق ِْط َرا ًرا واق َْطا َّر � ً
َت َه َّي�أَ ال َّن ْب ُت لل ُي ْب�س ،ف ��إذا َيب َِ�س قيل :قد ت ََ�ص َّو َح
ت ََ�ص ُّو ًحا وان َْ�ص َاح ان ِْ�ص َي ًاحا .ف�إذا مَ َّت ُي ْب ُ�س ُه قيل :قد
وه َي َجا ًنا .ف�إذا
اج ِت ال ُ
اجا َو َه ْي ًجا َ
أر�ض َتهِ ُيج ِه َي ً
َه َ
مَ َّت ُي ْب ُ�سهُ...قيل له :ال َي ْب ُ�س وال َيبِي�س ،وهو َ
اجل ِف ُ
يف
َ
واجلفُّ  ،وال َق ِف ُ
يف والق َّف .وقال الراجز:
ِي�سا و َق ِفيفًا ُت ْل ِه ُمه
َ�صا َف ْت َيب ً
َو َث َّر َعا َمينْ ِ َو ِح ًّبا �أَ ْ�س َح ُمـــــــــــ ْه
وقال الآخر:
خل ْل ِ
َك�أَ َّن َ�ص ْوتَ ِخ ْل ِفها وا ِ
ــــــــف
َك َ�س ْح ِف �أَ ْفعى يف َيبِي�س َقفِّ "
ّ
والتحطم
ومرحل ُة ما بعد اليب�س هي اله�شا�شة
وت�ساقط بع�ضه على بع�ض ،يقول" :ف�إذا َت َك َّ�س َر
ال َي ْب ُ�س فهو ا ُ
ابن �أحمر:
حل َط ُام وهو ال َه ِ�شيم .قال ُ
ِ
ـــــــــــــــــــــــــل
�ضاحا ب ُِ�س َّر ِة َي ْذ ُب
َي َت َّب ُع �أَ ْو ً
و َي ْرعى َه ِ�شي ًما ِمنْ ُملَ ْي َح َة باليا
بع�ضا فهو ال ّث ُّن...ف�إذا
...ف�إذا كَثرُ َ و َر ِك َب ُ
بع�ضه ً
الدن ِْدن .وقال ال�شاعر:
ا�سو َّد ال َّن ْب ُت ِم َن ال ِق َد ِم فهو ِّ
امل َ ُال َيغ َْ�شى ر َِجا ًال ال َط َبا َخ ِبهِـــــــــــــــــــــــــــ ْم
كال�س ْي ِل َيغ َْ�شى �أُ ُ�صو َل ال ِّدن ِْد ِن البايل"
َّ
وال يفوته �أن يف�صل بني حطام ال�شجر ويب�س
البقل ،فلكل نوع منهما ا�سمه .يقول" :وك ُّل ُح َط ِام
ِين �إذا َق ُد َم َوكَثرُ  .قال َع ْمرو بن
الدر ُ
�شَ َجرٍ َ ...ف ُه َو َّ
ُكلثوم:

حلاب ُِ�سو َن ب ِِذي �أُ َر َ
َون َْحنُ ا َ
اطى
ت َُ�سفُّ اجلِ َّل ُة ا ُ
خلو ُر ال َّدرِي َنــــــــــــا
(ت َُ�سفُّ ال َّدرِين :ال تجَ ِ � ُد غَ �ْي�رْ َ ه َم ْر ًعى) .ويقال
ال�س ِف ُري ،ل ّأن ال ِّر َيح ت َْ�س ِف ُره".
ِل َيب ِ
ِي�س ال َبقْلِ ُ
وح َط ِام ِهَّ :
وتفرق العرب بني الأر���ض التي يكرث �شجرها،
والأر����ض التي يكرث كل�ؤها .يقول" :واللُّ ْم َع ُة ِم َن
الأَ ْر ِ�ض الكثري ُة الكلأ...وال ُعق َْد ُة واللُّ ْم َع ُة ِم َن الأر�ض
ال ُب ْق َع ُة الكثري ُة ال�شَّ َجر."...
ويهتم الأ�صمعي بعد ذل��ك يف �أب ٍ
���واب متفرقة
ب�أ�سماء النبات ونوع �أر�ضه و�أوطانه يف اجلزيرة.
ويبد�أ مبا ي�سميه �أحرار البقول� ،أي ما ي�ؤكل منها
غ�ير مطبوخ� ،أو م��ا رقّ منها ورط ��ب ،وم��ا غلظ
منها وخ�شن .يقول�" :أَ ْح َرا ُر ال َبقْلِ َما َرقَّ َو َعتُقَ ...
َو ُذ ُك��و ُر ال َبقْلِ ما غَ ُل َظ ِمنْه .ف َِم َن الأَ ْح � َرارِ :ال� ُّذ َرقُ
احلن َْد ُقوقُ  ،وال َبق ُْل َو ُه َو َق ُّت البرَ ّ  ،وا ُ
وهو َ
حل ْر ُبثُ ،
وال َي َن َم ُةَ ،
وال�س ْع َد ُان ،والذَّ َعا ِليقُ (وال َواح ُد
واحل َ�سا ُرَّ ،
حل � ْر ُفِ ،
واحل � ْوذَ ُان ،وا ُ
ُذ ْع ُلوقٌ)َ ،
واخل ْط ِم ُّي ،و َكفُّ
ا�س ،وال ْإ�س ِل ُيح،
ال َك ْلب...،ولحِ ْ َي ُة ال َّت ْي ِ�س ،وال َب ْ�س َب ُ
ا���صَ ،
واجل��� ْر َج���ا ُر ،وال��قُ�� ْل�� ُق�َل�اَ ُن ،واملُ��َّل�اَّ ُح،
وال��قُ�� َّر ُ
َ
ي�ص (وهو َب ْق َل ٌة َح ِام َ�ض ٌة تجُ ْ َع ُل يف الأَ ِق ِط)،
واحل َم ِ�ص ُ
ي�ص والإِ ْجرِ ُّد ( َو ُه َما �شَ َج َرتَا ال َك ْم�أَ ِة ال َّل َتانِ
والق َِ�ص ُ
ُت ْع َر ُف بِهِ َما) ،و�أن�شد:
َج َن ْي ُت َها ِمنْ مجُ ْ َتنًى َع ِوي ِ
ــــــــــ�ص
ِمنْ َم ْنب ِِت ال ْإج ِر ِّد والق َِ�ص ِ
ي�ص
َو ِم� ْ�ن �أَ� ْ��س� َم��ا ِء ال � ُّذ ُك��ورِ :ال� ُق� َّرا��ُ�ص ،وا ُ
خل��زَ َام��ى،
ْ����ح���� َو ُانَ ،
واحل�� ْر� َ��ش��ا ُء ( َو ُه���� َو خَ ���� ْر َد ُل ال�َب�ررَ ّ )،
والأُق ُ
وال � َّن � ْه��قُ  ،وال�� َك� ْ�ح�َل�اَ ُء ،وال � َي � ْع �� ِ��ض �ي � ُد...،واملُ � َرا ُر،

�ان ،والق ُْط ُب ( َو ُه � َو ُم� ٌّر خَ بِيثٌ
وال� َه� َرا�� ُ�س ،وال��ذَّ َن� َب� ُ
احل َ�سك) ،والذَّ ِف َرةُ ،وال َكرِ ُ�ش ،وا ُ
�أَ�شَ ُّد ِم َن َ
خل َّبازَى،
وال � ِع ���ْ�ش��رِ قُ  ،وا ُ
حل � َّم��ا�� ُ�ض ،وال� � ُك� � َّراثُ  ،وال ُعن َْ�ص ُل،
واجل ْع َدةَُ ،
َ
َان (وهو اجلِ ْرجِ ُري)،
واحل��زَ ا ُء ،والأَ ْي ُهق ُ
َوف َُم الغَزَ ال ،وال ِع ْه َن ُة ،والترُّ ْ َع ُة �شَ َج َرةٌ ،وال ُع�شَ ُر."...
وينتبه �إلى ما ت�أكله الإبل فيقولَ " :و َما َك َان ِم ْن
�أَ ْح� َرا ِر ال َبقْلِ َو ُذ ُك��و ِر ِه َو َع ْرفَجِ ِه ِ�س َوى ُك ِّل �شَ ْي ٍء ِم َن
ا ُ
خل َّل ِة َف ُه َو َح ْم ٌ�ض� ،إِلاَّ ال�شَّ َج َر ال ِع َظ َام َف�إِ َّن ُه لاَ َي ْدخُ ُل
يف ا ُ
اجل ْن َب ِةَ .
احل ْم ِ�ض َولاَ َ
خل َّل ِة َولاَ َ
واجل ْن َب ُة َما َك َان
ِم َن ال ُع�شْ بِ وال�شَّ َجرِ وال َّن ْبت .وا ُ
خل َّل ُة ِم َن ال ُع�شْ بِ
عند الإِبِلِ بمِ َ نْزِ َل ِة ا ُ
خل ْبزَ ،
واحل ْم ُ�ض بمِ َ نْزِ َل ِة ال َّل ْحم
َ
�إِ مَّ َنا ُه َو بمِ َ نْزِ َل ِة الأَ َد ِم َم َع ا ُ
َ
كان
خل َّل
ة...واحل ْم ُ�ض َما َ
وح ِ
َمالحِ ً ا ،وا ُ
ة...وم ْن �أ�سما ِء
خل َّل ُة ما ْمل َي ْ
كن فيه ُم ُل َ
َ
احل ْم�ض :ال � ِّر ْم��ثُ  ،وال ِق َ�ض ُة ،وال � َّدغَ � ُل ،وال�قُ�َّلاَاَّ ُم،
للحار ِِث ِبن َو ْع َل َة:
وال َه ْر ُمَ .و�أَنْ�شَ َد َ
َو َو ِط ْئ َننَا َو ْطئًا َعلَى َحنَقٍ
َو ْط َء امل ُ َق َّي ِد نَا ِبتَ ال َهـــــ ْر ِم
وال�ض ْم َر ُان ،والنَّجِ ُيلِ ،
واخلذْ َر ُ
اف ،وال ُعن ُْظ َو ُان...
ُّ
وال َغ ْو اَل ُن ،وال�شَّ ْع َر ُان ،وال ُّد َعا ُع (وهو �شَ بي ٌه بال َه ْرم)،
والإِخْ ��رِ ي� ُ�ط ،وا ُ
َان) ،وال َع َرا ُد،
حل ُر ُ�ض (وهو الأَ�شْ ن ُ
َّ
والط ْح َماء".
واه��ت��م الأ���ص��م��ع��ي ب��الأر���ض ال��ت��ي يعي�ش فيها
النبت؛ فمنه ما ينبت يف ال�سهل ،ومنه ما ينبت يف
الرمل ،ومنه ما ينبت يف احلجاز ،ومنه ما ينبت
يف جند ،وما كان من �شجر ،وما لي�س من �شجر.
ال�س ْهل :ال َع ْرف َُج ،والغ َْ�ض ُر
يقولَ " :وممِ َّ ا َي ْن ُب ُت يف َّ
( َو ِاح َد ُت ُه الغ َْ�ض َرةُ) ،وال ُّن ْع ُ�ض (واحدته ُن ْع َ�ض ٌة)،
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وال�س َّط ُاح (واحدته
والأَ َف� �انيِ (واحدته �أَ َف��ا ِن� َي� ٌة)ُّ ،
��اح�� ُة)...وال�� َّرا ُء (واح��دت��ه َرا َء ٌة َو َل�� َه��ا َث َم َر ٌة
ال ُّ�����س َّ��ط َ
وال�س ْر ُح ،وال َع َرا ُر (وهو ُب َها ُر
َب ْي َ�ضا ُء) ،وال�شُّ برْ ُ ُمَّ ،
البرَ ّ ) .و�أن�شد:
َب ْي َ�ضا ُء �ضَ ْح َو ُت َها َو َ�صفْــ
َرا ُء ال َع ِ�ش َّية َكال َعـــــــــ َرا َره
أح�سن ٍ
بيت ُو ِ�ص َف به
بن العالءُ � :
قال �أبو عمرو ُ
ألوان هذا البيت.
ال ُ
...وممِ ّ ��ا َي ْن ُب ُت يف ال� َّر ْم��لِ ِم� َ�ن ال�شَّ َجر :الألاَ ُء
ال�ض ّب ّي:
بن غَ َن َم َة ّ
(الواح ُد �أالءة) ،قال عب ُد اهلل ُ
َفخَ َّر على الأَ اَل َء ِة ْ
مل ُي َو َّ�س ْد
َك�أَ َّن َجبِي َن ُه َ�س ْيفٌ َ�ص ِقيــــــــــــ ُل
العرب ،والغ ََ�ضا،
والأُ ْم ِط ُّي ول ُه َ�ص ْم َغ ٌة يمَ ْ �ضغُها
ُ
والأَ ْر َطى ولها �صمغة مي�ضغها العرب كما مي�ضغون
وم خُ ْ�ض َر ُت ُه بال َق ْيظ،
ال ُك ْن ُدر ،وال َع ْلقَى �شَ َج ٌر تَ�� ُد ُ
ا�ص �شَ َج ٌر ُي َّتخَ ُذ ِم ْن ُه ِ
احل َبال ،وال ُّرخَ َامى َن ْب ٌت
واملُ َ�ص ُ
ِي�ض َت ْت َب ُعها ال ِّث َري ُان
يف الأر�ض ال ِّرخْ َوة لها ُع ُرو ٌق ب ٌ
تحَ ْ ِف ُر عنها فت�أ ُكلها.
يكون
ال�س َب ُط ،والن َِّ�ص ّي ُ
ّ
ومم��ا لي�س ب�شَ َج َر ٍةَّ :
ال�س ْهل وال َّر ْمل ،فما دام َر ْط ًبا فهو َن ِ�ص ّي ،ف�إذا
يف َّ
َيب َِ�س فهو َح ِل ّي ،ف�إذا تحَ ََّط َم وا�س َو َّد فهو ال َّدوِيل .قال
ال َّر ِاعي:
ِيع ما َتذُوقُ َل ُبو ُن ُه ْم
�شَ ْه َر ْي َرب ٍ
و�ضا َوخْ َم ًة و َدوِيــــــــــــل
�إ اَِّل ُح ُم ً
َ�����ض�� َو ُر
ا���س�� َو َّد و َت�� َك َّ�����س�� َر فهو َدوي���ل ،وال��غ ْ
وك�� ُّل م��ا ْ
وال�ص ِّليان (وم��ن كالمهمَ :ج �ذ ُّه� ْ�م َج�ـ��ذَّ ال� َع�ْي�رْ ِ
ِّ
ِي�ض ُت�شَ َّب ُه بال ُع ُروق
ات ب ٌ
ال�ص ِّليان َة) ،وال َع َ�سا ِل ُيج َن َب ٌ
ِّ

و�صة...
َت ْن ُب ُت َل ُه خُ َ
ِوم َن ال�شَّ َجرِ ال ِع َ�ضا ُه وهو ك ُّل �شَ ْو ٍك َي ْع ُظمِ ،ومن
�أَ ْع َر ِف ذلكَّ :
وال�س َي ُال ،وال ُع ْرف ُُط،
وال�س َل ُمَّ ،
الط ْل ُحَّ ،
وال�س ُم ُر ،وال َك َن ْه َب ُل ،و�شَ ِك ُري ال ِع َ�ضا ِه َما َب َدا
وال�شَّ َبهَُّ ،
َو َر ُق ُه ِ�صغَا ًرا َق ْب َل � ْأن َي ِت َّم وهذا �شج ٌر له �شوك.
...وم� ْ�ن �شَ َجرِ ِ
ِ
وال�س ْد ُرَ ،ف َما
احل َجاز :ال َغ ْر َق ُدِّ ،
كان َي ْن ُب ُت يف الأنهار فهو
كان َب ِّر ًّيا فهو َ�ضالّ َ ،وما َ
َ
ُعبرْ ِّي ،وال َع ْو َ�س ُج �شَ َج َر ُة املُ َ�صع (الواحد ُة ُم َ�ص َعة)،
وال َّل َ�ص ُف (الواحدة َل َ�صفَة)...
ومما ينبت يف جبالِ ْ
َام ،وا ُ
ا�ض.
حل َّم ُ
ّ
جند :ال َّثغ ُ
قال َ
اجل ْع ِد ّي:
َف َج َرى ِمنْ َمن ِْخ َر ْي ِه َز َبـــــــــــــــ ٌد
ا�ض ا َ
ِم ْث َل َما �أَ ْث َم َر ُح َّم ُ
جل َبل
قال :له َث َم ٌر �أَ ْب َي ُ�ض يف ُح ْم َرة� ،شَ َّب َه به ال َّز َب َد َم َع
احل َّب ُة ا َ
ال َّدم .وال َب�شَ ُام ،وال ُب ْط ُم (وهو َ
خل ْ�ضراء)،
وال�ش ِ
ِّ
ر�ش ُر ،وال َق َتا ُدَ ،
واحل ْر�شَ ُف َن ْب ٌت خَ ِ�ش ٌن له �شوك،
ال�س َباخ...،
وال ِع ْكرِ ُ�ش َي ْن ُب ُت يف ِّ
ال�سراة :ال�شَّ ُّث ،وال َع ْر َع ُر (وهو
ِوم ْن َن ْب ِت جِ بالِ َّ
وال�ضبرْ ُ (وه��و َج�� ْو ُز َ
اجل َبل؛
ال��� َّ��س�� ْر ُو) ،وال ُّ��ط�� َّب��اقُ َّ ،
ُي َن ِّو ُر وال َي ْع ِقد) ،وا َمل ُّظ (وهو ال ُّر َّم ُان ال�َب�رَ ِّ ُّي؛ ُي َن ِّو ُر
وال َي ْع ِقد) .والن َّْح ُل َي�أ ُك ُل ا َمل َّظ و َيجو ُد الع�سل عليه.
و�أن�شد �أبو ٍ
أ�صمعي:
�سعيد ال ّ
يمَ َ ا ِن َي ٌة �أَ ْح َيا لها َم َّظ َم�أْب ٍ
ـــــــــــــــد
و� ِآل َقـرا�س َ�ص ْو ُب �أَ ْر ِم َي ٍة ُك ْح ِل
...،وال�س َرا ُء
َان ،والنَّ�شَ ُم ،وال�شَّ ْو َح ُط ،وال َّن ْب ُع
والق ُ
َّ
(ممَ ْ � � ُدو ٌد) ،وال� َّ���ص� ْو ُمِ ،
واحل� ْث� َي� ُ�ل ،وال � َّر ْن� ُ�ف (وهو
َب� ْه� َر َام� ُ�ج ال�َب�رَ ّ )َّ ،
ا�س ِم ُني ال�َب�رَ ّ )،
والظ َّي ُان (وه��و َي َ

وال�شُّ و ُع (وهو �شَ َج ُر ال َبان) .قال �أُ َح ْي َح ُة بن اجلالح:
ُم ْع َر ْور ٍِف �أَ ْ�س َب َل َج َّبـــــــــــــــا َر ُه
ب َِحا َف َت ْي ِه ال�شُّ و ُع وال ِغ ْر َيفُ
وال� ِغ� ْر َي� ُ�ف �شَ َج ٌر خَ � َّوا ٌر ِم ْث ُل ال� َغ� َرب ،وا َ
خل��زَ ُم،
اجلعدي:
يتون البرَ ّ ّي) .قال
وال ُع ْت ُم (وهو ال َّز ُ
ّ
ت َْ�س نَ ُّ
ت ِّ
بال�ض ْر ِو ِمنْ َب َرا ِق َ�ش �أ ْو
َه ْيلاَ َن �أو ن ِ
َا�ضرٍ ِمنَ ال ُعــــــــــــــت ِْم
اب �شَ َج ٌر بال َغ ْور �إذا ُق ِط َع منه
وال�ص ُ
وال�� َّر ُمتَّ ،
�صاب ال َعينْ َ َح َل َبها".
�شي ٌء خَ َر َج َل نَ ٌ
ب ،ف�إذا �أَ َ
أ�صمعي يف نهايات الكتاب ما فاته من
ويذكر ال ُّ
�صفات النبات و�أن���واع ال�شجر يف خمتلف �أج��زاء
ال�شجر و�أحوال النبات ،وبزوغه بعد املطر ،وظهور
الورق واخ�ضراره و�إدراك الثمر؛ ونزول املطر على
البقل بعد ُيب�سه ،ووق���وع ورق ال�شجر .ث��م يذكر
أنواعا من النبات وال�شجر فاته ذكرها مثل نبات:
� ً
الف�صف�صة ،و�شجر املخاطة والثغر والرند (وهو

م�سق ،وال ُعجرم،
وال�س َ
الآ�س) ،والعبهر وهو الرنج�سُّ ،
والتني ،والأراك ،والإ�سحل ،والع�شرق ،وال�شربق،
والتن�ضب ،وامل� � ْرخ،
وال���ش��ري (�شجر احل�ن�ظ��ل)،
ّ
ا�سم ،وامل ْي�س
وال�س َ
والأث���ل ،والطرفاء ،واحللفاءّ ،
(�شجر ت��ؤخ��ذ منه احل �ب��ال)ِ ،
واخل ��روع والينبوت
(وهما ب ُعمان) ،وكذلك الغاف ،والعراد ،والعوف.
أ�صمعي ع ّمن �س ّماه الثقة
و ُننْهي مب��ا نقله ال
ُّ
ال��ذي ح ّدثه ُر ْ�ؤ َب��� ُة بن احلجاج عن امل��دة الزمنية
التي يحتاج �إليها النبات لكمال منوه منذ بذره �إلى
ا�ستوائه" :وحدثني الثقة عن ر�ؤبة بن احلجاج �أنه
قال� :شَ ْه ٌر َث َرى ،و�شَ ْه ٌر ترى ،و�شهر مرعى ،و�شه ٌر
ا�ستوى .وذل��ك �أن املطر �إذا وق��ع ال ُ
أول منه فب َّل
أر�ض ترا ًبا رط ًبا؛ فهو قوله (ثرى).
أر�ض متكث ال ُ
ال َ
ثم تُنبت الأر�ض فيرُ ى النبات ،فهو قوله (ترى) .ثم
النبت
يكون يف ال�شهر الثالث (مرعى)؛ ثم ي�ستوي ُ
يف الربيع ويكتهل".

خامتة
وعملت مع �أبي -رحمه اهلل -يف الأر�ض ،وكانت الأع�شاب م�شكلة للزرع ال�شتوي
لقد ن�ش� ُأت ببيت فلاّ ح،
ُ
منه وال�صيفي؛ كما �أن حافات الطرق الزراعية وجنبات الوديان كانت تزخر ب�أنواع النبات ،الذي كان
وتعلمت �أ�سماء عدد منها� ،إال �أين �أجد �أكرث
يبدو يف الربيع �سجادة ملونة بن�سج طبيعي ،يف غاية اجلمال!
ُ
علي وال �أعرف نباتها .ورمبا كان لبع�ضها �أ�سما ٌء عندنا غري
الأ�سماء املوجودة يف كتاب الأ�صمعي غريب ًة ّ
حتد لعلماء النبات يف كليات الزراعة عندنا ،لكي
ما ُعرِ ف َْت به .على �أن ما يف هذا الكتاب و�أمثاله هو ٍّ
يحددوا كل نبات ما هو ،وا�سمه العلمي ،ومن َث ّم يعيدون الت�صنيف والرتتيب.
و�أق ّدم �شكري للأ�ستاذ الدكتور عبد الكرمي جماهد مرداوي� ،أ�ستاذ اللغويات العربية (املتقاعد)
من اجلامعة الها�شمية ،على ما بذله من ٍ
جهد عظيم يف كتابه "مناهج الت�أليف املعجمي عند العرب"
(الطبعة الأول��ى1431 :ه��ـ2010 ،م ،ن�شْ ر :دار الثقافة للن�شر والتوزيع) .كما �أ�شكره على �سماحه يل
بالنقل مما جاء يف هذا الكتاب ملقالتي هذه.
قراءة في كتاب
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"الأ�سلوبية يف النقد العربي احلديث:
درا�سة يف حتليل اخلطاب"
لفرحان بدري احلربي
حنين معالي *

يهتم هذا الكتاب بدرا�سة الأ�سلوبية يف النقد الأدبي احلديث والوقوف
على املرتكزات التي تعتمد عليها ،واحلديث عن �أنواعها ،و�صلتها بالرتاث
والنظريات اللغوية احلديثة ،و�أهم الكتب النقدية التي تناولتها بالدرا�سة
بني النظرية والتطبيق.
يتكون الكتاب من ثالثة ف�صول يتحدث فيها
امل���ؤل��ف ع��ن الأ���س��ل��وب��ي��ة ن��ظ��ر ًّي��ا وتطبيق ًّيا ،وهي
ف�صول مرتابطة .ويهتم امل�ؤلف يف الف�صل الأول
املعنون بـ"يف الأ�سلوبية وحتليل اخلطاب (مدخل
تنظريي)" با�ستقراء املعامل النظرية للأ�سلوبية،
وحم��اول��ة حت��دي��د امل�صطلح ،فيعالج يف املبحث
الأول عالقة الأ�سلوبية بالن�ص الأدبي ،ومفهومها،
وحتديد م�صطلحها ،وبيان حمتواها الفكري.
* محاضر غير متفرغ -الجامعة األردنية

فالأ�سلوبية تهتم بدرا�سة الن�ص الأدبي ،بو�صفها
منهجا يف درا�سة الأدب ونقده ،وهي مت�أثرة ببع�ض
ً
العلوم الأخرى التي تدر�س الن�ص الأدبي؛ �إذ �إنها
تدر�س خ�صائ�ص الأ���س��ل��وب ،وال�صور ال�شعرية،
والنعوت ،واملجازات ،والإيقاع وما فيه من جنا�س
و�أ�صوات ،ولغة ال�شعر� ،إ�ضاف ًة �إلى الغمو�ض ،وتوظيف
واحل َكم ،والأمثال ،وهي بذلك تت�صل
الأ�ساطريِ ،
ات�صا ًال وثي ًقا مبباحث البالغة العربية القدمية.

وت�����أث����رت الأ���س��ل��وب��ي��ة يف
التطور النقدي مبراحله
املختلفة ،وكذلك بق�ضية
�سعي النقد لكي ي�صبح
عل ًما له �ضوابطه املعرفية،
فكل هذا ي�ؤثر يف الفكر،
وال���ظ���اه���رة الإب���داع���ي���ة
وال��ل��غ��وي��ة ال���ت���ي يت�شكل
منها الأدب ،وي���ؤث��ر ذلك
يف ال��ت��وا���ص��ل ب�ين ك�� ّل من
الأديب واملتلقي.
والأ���س��ل��وب��ي��ة ارتبطت
ب����ال��ت�راث وب��ال��ن��ظ��ري��ات
النقدية واللغوية احلديثة،
ويتمثل ذل��ك يف البالغة
العربية قد ًميا وبع�ض الق�ضايا التجديدية مثل:
ن��ظ��ري��ات دي ���س��و���س�ير يف ال��درا���س��ة الل�سانية،
وخمطط ياكب�سون يف عملية االت�صال� ،إ�ضاف ًة �إلى
ظهور املنهج البنيوي يف �أعمال روالن بارت ،ونظرية
التنا�ص التي تبلورت على يد جريار جانيت ،وجوليا
كري�ستيفا وغريها.
ويتحدث � ً
أي�ضا عن مفهوم الأ�سلوبية ،واجتاهات
البحث الأ�سلوبي ،فيذكر مفهومها عند ريفاتري
الذي يرى �أن الأ�سلوبية "علم ُيعنى بدرا�سة الآثار
الأدبية درا�سة مو�ضوعية ،وهي لذلك تعنى بالبحث
عن الأ�س�س القارة يف �إر�ساء علم الأ�سلوب ،وهي
تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية �أل�سنية تتحاور
خا�صا".
مع ال�سياق امل�ضموين حتاو ًرا ًّ

وه���ذا التعريف ميثل
اجت��اه�ين م��ن اجت��اه��ات
الأ����س���ل���وب���ي���ة يف ال��ن��ق��د
املعا�صر ،التي تهتم ببنية
الن�ص ولغته ،فالأول ُي َع ُّد
�أ�سلوبية بنيوية ،والثاين
�أ���س��ل��وب��ي�� ًة وظيفية ،ومن
ه��ذا ميكن مالحظة �أن
الأ�سلوبية و�سيلة يف درا�سة
الأدب يف النقد احلديث
مع �أنها قبل ذلك مل تكن
تقت�صر يف درا�ستها على
الأدب ،بل تدخل يف جمال
الدر�س الل�ساين.
كما ُت��ع�� َّر ُف الأ�سلوبية
ب���أن��ه��ا" :علم ل��غ��وي ح��دي��ث يبحث يف الو�سائل
اللغوية التي تك�سب اخلطاب االعتيادي �أو الأدبي،
خ�صائ�صه التعبريية وال�����ش��ع��ري��ة ،فتميزه عن
غريه وتتعدى مهمة حتديد الظاهرة �إلى درا�ستها
أ�سلوب ظاهر ًة لغوية
مبنهجي ٍة علمية لغوية ،و ُت ِع ُّد ال َ
يف الأ�سا�س -تدر�سها �ضمن ن�صو�صها".ونفهم مم��ا �سبق �أن الأ�سلوبية تنطوي على
جانبني هما :اجل��ان��ب اللغوي واجل��ان��ب الأدب���ي،
ودرا�سة الن�ص الأدبي من خالل مكوناته اللغوية،
ولهذا ف�إن االهتمام باللغة يف الدرا�سة الأ�سلوبية
�أدى �إلى ظهور مدر�ستني يف درا�سة الأ�سلوب هما:
 الأ�سلوبية التعبريية :وهي �أ�سلوبية اللغة،وت��ق��وم بدرا�سة ع�لاق��ات ال�شكل م��ع التفكري،
قراءة في كتاب
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وتهتم بالأثر ،وما يتعلق بعلم الداللة.
 الأ�سلوبية الفردية :وهي �أ�سلوبية �أدبية تنقدالأ�سلوب ،وتقوم على درا�سة عالقات التعبري
مع الفرد �أو املجتمع الذي �أن�ش�أها وا�ستعملها،
مبعنى �أنها تتناول التعبري وعالقته مع املتكلمني،
�أي �أنّ التعبري الذي ي�ستخدمه املبدع مبا فيه من
انزياح لغوي يجب �أن يكون مقبو ًال لدى املتلقي.
ثم ينتقل امل�ؤلف يف هذا املبحث �إل��ى احلديث
عن الظاهرة الأ�سلوبية :طرق حتديدها ومناهج
درا���س��ت��ه��ا ،فيجد �أن ت��ن��وع اجت��اه��ات الأ�سلوبية
ي���ؤدي �إلى تنوع مناهجها ،ولكنّ دار�سي الظاهرة
الأ�سلوبية ،على الرغم من نظرتهم �إليها من زوايا
خمتلفة ،ي�شرتكون يف انطالقهم م��ن النموذج
يق�سم امل�ؤ ّلف املفاهيم
التوا�صلي يف التحليل ،لذلك ّ
امل��ق�ترح��ة للأ�سلوبية ب��ن��ا ًء على ذل��ك �إل���ى �أرب��ع
جمموعات:
�أ -الأ�سلوب تعبري عن �شخ�صية الكاتب ،ويكون
الأ���س��ل��وب اخ��ت��ي��ا ًرا �ضمن الإم��ك��ان��ات اللغوية
امل��ت��اح��ة ،وي��ع�بر ع��ن كيفية الكتابة املتميزة
مل�ؤ ّلف معني ،وميتد �إلى �أ�سلوب اجلن�س الأدبي
والثقافات والع�صور.
ب -الأ�سلوب و�أثره يف املتلقي ،وينتج عن اخل�صائ�ص
الداخلية للن�ص :وهو مفهو ٌم ت�أثريي عاطفي
للأ�سلوب ،يقرتب من الت�صور البالغي القدمي،
وقد ُربطت مقوالت الأ�سلوب بالآثار الإقناعية
الثالثة :التعليم ،والإمتاع ،والتهييج.
ج -الأ�سلوب تقلي ٌد لواق ِع ما يف الن�ص :وهو مفهو ٌم
انعكا�سي حماكاتي للأدب ،ويبحث عن العالقة

بني الأ�سلوب واملو�ضوع الذي يعرب عنه الن�ص
مبعنى ال��ن�����ص ال���ذي ي��ت��ح��دث ع��ن الطبقات
االجتماعية يف الع�صور الو�سطى� ،أما يف القرن
الع�شرين فتكون الأ�سلوبية الوظيفية القائمة
على التداولية هي النوع الأ�سلوبي الأقرب �إلى
امل��ح��اك��اة بحيث تهتم بطبيعة اللغة وبيئتها
و�سياقها ،وهذا �أدى �إلى ظهور ما ي�سمى ب�أ�سلوب
الع�صر �أو الفرتة.
د -الأ�سلوب ت� ٌ
أليف خا�ص باللغة :وهو االقت�صار
على درا�سة الن�ص من الناحية اللغوية درا�سة
مو�ضوعية م��ع �إق�����ص��اء احل��دي��ث ع��ن الكاتب
واملتلقي.
وهذا النمط التحليلي يف درا�سة الأ�سلوبية والنظر
�إليها من زوايا خمتلفة �أدى �إلى ظهور مناهج
متعددة وهي:
� -1أ�سلوبية االنزياح :وهي الفرق بني اللغة الأدبية
واللغة املعيارية النحوية؛ ف�أ�سلوبية االنزياح متثل
خر ًقا للغة املعيارية مثل :اال�ستعارة.
 -2الأ�سلوبية الإح�صائية :تقوم ب�إح�صاء العنا�صر
اللغوية يف الن�ص ،وتهتم بالعالقات الكمية
مع مثيالتها من الن�صو�ص الأخ���رى ،وكذلك
مقارنة عالقات الكلمات و�أنواعها يف الن�ص،
وي��ح��اول الباحث الأ�سلوبي يف ه��ذا ال��ن��وع من
الأ�سلوبية �أن يت�صف باملو�ضوعية ،ويبتعد عن
ال��ذات��ي��ة واالن��ط��ب��اع��ي��ة م��ن خ�لال الإح�����ص��اء،
وب��ه��ذا ي��رى الأ�سلوبيون �أن الإح�����ص��اء يجعل
منهجا موج ًها ،وميكن الإ���ش��ارة �إل��ى �أن
منها ً
اجل��داول الإح�صائية لي�ست مق�صودة لذاتها،

ولكن الق�صد هو الو�صول �إلى نتائج تعمل على معتقداته� ،أما ال�شعرية فهي تهتم ب�أنواع اخلطاب
اكت�شاف ال�سمات اللغوية التي يتميز بها الن�ص .واالت�صال املعريف والوجداين ،بينما الأل�سنية تك ّون
و�أُ�ضيف �أن ه��ذه الأ�سلوبية يكرث ا�ستخدامها �أبنية �إ�ضافية على الأبنية الأ�سا�سية يف اخلطاب.
وبعد ذل��ك ينتقل امل���ؤل��ف للحديث ع��ن ق�ضية
عند احلديث عن املقارنات بني الن�صو�ص� ،أو
احلديث عن التكرار مع وج��ود بع�ض العقبات ترتبط بالنقاط ال�سابقة وهي �أنها علوم متجاورة
التي قد تواجه الإح�صائي يف عمله ،وال �سيما ت�سهم يف حتليل اخلطاب ،ويجد من خالل درا�سته
يف اللغة العربية .واملنهج الإح�صائي يدخل يف لهذه العلوم (الأ�سلوبية والبالغة وال�شعرية) �أنها
متداخلة بحيث ي�صعب الف�صل ب�ين مفاهيمها
عالقات جدلية مع بقية املناهج الأ�سلوبية.
امل���ح���ددة؛ ف��ال��ب�لاغ��ة �أح��ي��ا ًن��ا تكون
 -3الأ�سلوبية ال�سياقية :وهي تقوم
ج��ز ًءا من الأ�سلوبية ،و�أحيا ًنا تكون
على االنزياح الداخلي يف الن�ص
ب��ع��ي��دً ا ع���ن ���س��ي��اق��ه اخل���ارج���ي .يبني �أن حتليل اخلطاب ه��ي الأ�سلوبية ذات��ه��ا ،وك��ذل��ك ف���إن
ولكني �أجده -عندما يتحدث عن وال��و� �ص��ول �إل��ى �سماته ال�شعرية ت�شبه العالقة بني البالغة
ريفاتري -يناق�ض ما قاله �ساب ًقا؛ ال� �ف� �ن� �ي ��ة وال� �ن ��وع� �ي ��ة ،والأ�سلوبية؛ �إذ �إن هناك ما ي�سمى
�إذ �إن ري��ف��ات�ير ي���رى �أن��ه��ا تهتم تتعاون فيهما جمموعة "البالغة ال�شعرية" .وكل هذه العلوم
باخل�صائ�ص اللغوية التي تتنوع م� � ��ن ال� � �ع� � �ل � ��وم وه� � ��ي :تدر�س االنزياحات يف الن�ص للبحث
بتنوع ال�سياق والبيئة ،فهذا يعني ال �ب�ل�اغ��ة ،والأ� �س �ل��وب ،عن ال�سمة اجلمالية والتعبريية فيها.
�أنه يرى �أن للن�ص �سياقني :داخلي وال�شعرية� ،إ�ضاف ًة �إلى ويتحدث عن "البالغة اجلديدة"
الأل�سنية
وهي دع��وة ظهرت حت��اول و�ضع علم
وخارجي ،و�أنّ كلاًّ منهما ي�ؤثر يف
ع��ام لدرا�سة اخلطابات ب�أنواعها،
الآخر.
معان
وه���ذا امل�صطلح ج��اء لو�صف ٍ
ويعر�ض امل�ؤلف يف املبحث الثاين
من الف�صل الأول فكرة الأ�سلوبية وحتليل اخلطاب ،خمتلفة مرتبطة بحقل البالغة� ،أو لو�صف حقول
ويبني �أن حتليل اخل��ط��اب وال��و���ص��ول �إل��ى �سماته معرفية �أخرى ،فهي فكرة حديثة جتاوزت هدف علم
الفنية والنوعية ،تتعاون فيهما جمموعة من العلوم البالغة الأول يف االهتمام بالإقناع �أو الك�شف عن
وه��ي :ال��ب�لاغ��ة ،والأ���س��ل��وب ،وال�شعرية� ،إ�ضاف ًة اخل�صائ�ص اجلمالية يف الن�ص ،وت�سعى البالغة
�إل��ى الأل�سنية ،وه��ذه العلوم تَدر�س الأبنية داخل اجلديدة لأن تكون عل ًما ي�شمل حياة الإن�سان كلها،
اخل��ط��اب؛ فالبالغة تركز على الأبنية الداللية وتت�ضافر مع التداولية واملناهج الل�سانية لتطوير
ال�سطحية ،بينما ت��رك��ز الأب��ن��ي��ة الأ�سلوبية على و�إن�ضاج هدفها الأ�سا�سي وهو الإقناع.
وخ�ص�ص املبحث الثالث م��ن الف�صل الأول
الأبنية املخزونة يف ذاكرة املتلقي التي تتنا�سب مع
قراءة في كتاب
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��ا���ص��ا ،بينما يجد
للحديث ع��ن (الن�ص واخل��ط��اب)؛
متتلك وج����ودًا خ ًّ
ٌ
امل�ؤلف �أن الل�سانيني ينظرون �إليه على
تعريف جامع مانع
فريى �أنه ال يوجد
ٌ
لكلمة الن�ص ،و�إمن��ا يختلف تعريف ال يوجد تعريف جامع �أنه م�صطلح مرادف للكالم ،ويظهر
وا�ضحا عند (دي �سو�سري).
هذا امل�صطلح باختالف الزاوية التي م ��ان ��ع ل �ك �ل �م��ة ال �ن ����ص ،هذا
ً
َينظر منها ال��دار���س��ون �إل��ي��ه ،فيجد و�إمن� ��ا يختلف تعريف
ثم ينتقل �إل��ى احلديث عن وجود
ف�ضفا�ضا يف هذا امل�صطلح باختالف
ً
امل�ؤلف �أن تعريفه يعد
عالقة احتواء بني اخلطاب والن�ص،
ال��ن��ق��د الأدب�����ي وه���و "جمموعة من ال� ��زاوي� ��ة ال� �ت ��ي َي �ن�ظ��ر
ويظهر ذلك يف التعريف الذي ذكره
ال��ك��ل��م��ات امل���وج���ودة ع��ل��ى ال�صفحة منها الدار�سون �إليه
للخطاب ،فاخلطاب "جمموعة من
بعنا�صره ال�سياقية والتاريخية التي
الن�صو�ص ذات العالقات امل�شرتكة؛
يفرت�ض �أن حتيط به".
�أي �أن����ه ت��ت��اب��ع م�ت�راب���ط م���ن ���ص��ور
وميكن ال��ق��ول �إن �سبب �صعوبة الو�صول �إل��ى اال�ستعمال الن�صي ميكن ال��رج��وع �إل��ي��ه يف وقت
تعريف واح��د للن�ص هو ا�شتماله على امل�ستويات الحق" .وظهر م��ن خ�لال التعريف �أن اخلطاب
َ
بعوامل �أو�سع من الن�ص ،بل �إنه ي�شتمل على جمموعة من
اللغوية الأربعة يف بنائه ،وما يتعلق بات�صاله
الن�صو�ص داخله.
خارجي ٍة منها املتلقي.
ويتميز اخلطاب ب�أمور متعددة :الت�سل�سل يف
و ُيفرق امل�ؤلف بني علم الن�ص ونظرية الن�ص
في�شري �إلى �أن مو�ضوع علم الن�ص الداللة الكلية الأفكار والألفاظ� ،إ�ضاف ًة �إلى خ�ضوعه �إلى قواعد
التي تنتج عن ن�ص بو�صفه بنية لغوية� .أما نظرية اجلن�س الأدبي ،وله �أ�سلوبه الفردي اخلا�ص الذي
الن�ص فهي نقد مبا�شر للغة الن�ص؛ �أي مراجعة مييزه ع��ن غ�يره .ويجب �أن يبنى اخل��ط��اب على
مفهوما ،و�إذا مل يحقق اخلطاب
لعملية اخل��ط��اب ،وتتخذ عملية النقد الن�صي مو�ضوع ،و�أن يكون
ً
يف نظرية الن�ص اجتاهني هما :الأول ا�ستاتيكي ذلك ال ي�سمى خطا ًبا ،وهذه ال�شروط جتعل درا�سة
(ثابت) ،ويتمثل ذلك بالنظر �إلى جماليات الن�ص ،اخلطاب درا�سة علمية.
والثاين النقد الديناميكي املتحرك الذي يركز على
وي��ف��رق امل���ؤل��ف ب�ين الن�ص النقدي واخلطاب
العالقات بني العنا�صر الن�صية ،وارتباط الن�ص النقدي ،فالن�ص النقدي :هو الن�ص ال��ذي يبثه
مبفهوم التنا�ص.
الناقد بق�صد االت�صال بالقارئ حمم ًال بن�شاطه
ويبني امل�ؤلف مفهوم اخلطاب ،ويرى �أن مفاهيم الفكري والثقايف ،مما يت�صل بعامل الإبداع الأدبي،
م�صطلح اخلطاب متعددة وفق ت�صورات املهتمني ويتعلق ب�أدبية الأدب بهدف �إثارة �أفكار القارئ التي
به؛ فال�سيميائيون ينظرون �إلى اخلطاب على �أنه تتعلق باملو�ضوع الأدبي.
جمموعة من العالمات �أو العبارات امللفوظة التي
و�أما اخلطاب النقدي :فهو جملة من الن�صو�ص

املتعلقة مبو�ضوع �أدبية الأدب التي يحاول املتكلم بـ"و�صف املقدمات التنظريية يف اجلهود الأ�سلوبية
مطابقتها يف عامله الفكري واحل�ضاري؛ �إذ تكون يف العربية -القواعد واملنطلقات" فيلقي ال�ضوء على
�سياق معريف واحد ،ت�ؤكد �شمولية الثقافة الأدبية امل���ادة النظرية والتطبيقية التي و�ضعها النقاد
من خالل الأح��داث التي ت�ؤلف مو�ضو َع الن�صو�ص الأ�سلوبيون العرب ،ويهدف امل�ؤلف يف هذا الف�صل
َ
امل�شرتك بينها يف �أذه��ان اجلماعة الثقافية التي �إلى التعرف على مناهجهم ومنطلقاتهم يف كتبهم
يت�صدى الناقد ملحاورتها.
املن�شورة عن الأ�سلوبية ،واخلطوات الإجرائية يف
وهذا يعني �أن الن�ص النقدي هو ما يكتبه الناقد ممار�سة املنهج الأ�سلوبي ،ومدى تطابقها مع املادة
ع��ن الن�ص الإب��داع��ي ال��ذي يكتبه امل��ب��دع ،بينما النظرية التي حت��دث��وا عنها يف كتبهم .ويحاول
ناقد �آخر .امل�ؤلف الك�شف عن ر�ؤية الناقد الأ�سلوبي العربي يف
اخلطاب النقدي نق ٌد يوجهه ناق ٌد لن ْق ِد ٍ
متنوعا وم��ن �أنواعه كتابه :هل هي حداثية متجددة �أم ت�أ�صيلية ت�سري
وق��د يكون اخلطاب النقدي
ً
على فكرة املوروث البالغي �أو النقد العربي؟
اخلطاب النقدي الأ�سلوبي.
ويالحظ من خ�لال اطالعه على الكتب التي
ويف املبحث الأخ�ير من الف�صل يتناول ق�ضية
(حتليل اخل��ط��اب) ،وم��ن امل��ن��اه��ج ال��ت��ي ظهرت تتحدث عن الأ�سلوبية �أن ً
بع�ضا منها يجمع بني
التنظري والتطبيق ،وق��د و�ضعها يف
ل��ت��ح��ل��ي��ل اخل���ط���اب )1( :امل��ن��ه��ج
املبحث الثاين الذي يتحدث عن املنحى
ال�سيميائي الذي يقوم بدرا�سة نظام
حمدد من �أنظمة التو�صيل بوا�سطة يتميز اخل�ط��اب ب��أم��ور التطبيقي� ،أم���ا يف ه��ذا املبحث فقد
الإ���ش��ارات والعالمات� ،إ�ضاف ًة �إلى م� �ت� �ع ��ددة :ال �ت �� �س �ل �� �س��ل اقت�صر على الكتب التي تتحدث عن
درا�سة املعاين والدالالت يف الن�سيج يف الأف �ك ��ار والأل �ف ��اظ ،املادة النظرية ،ومنها:
ال��ل��غ��وي )2( .امل��ن��اه��ج الل�سانية� .إ� �ض��اف � ًة �إل ��ى خ�ضوعه " -1علم الأ�سلوب :مبادئه و�إجراءاته"
وت��داخ�� ُل االجت��اه��ات الل�سانية مع �إل� � ��ى ق� ��واع� ��د اجل �ن ����س ل�صالح ف�ضل :ي�ؤكد ف�ضل حداثة علم
ال�سيميولوجيا هو ال��ذي ي���ؤدي �إلى الأدب � � ��ي ،ول� ��ه �أ� �س �ل��وب��ه الأ�سلوب �ضمن قائمة العلوم الإن�سانية،
تداخل م�صطلح اخلطاب وم�صطلح ال�ف��ردي اخل��ا���ص ال��ذي ولكنه لي�س بدعة ع�صره ،فله جذور يف
الن�ص يف الدرا�سات املختلفة؛ لأن مي � � �ي� � ��زه ع � � ��ن غ� �ي ��ره .الثقافة العربية؛ �إذ �إنه على �صلة بعلم
امل��ن��اه��ج الل�سانية الأول����ى اهتمت ويجب �أن يبنى اخلطاب البالغة ،ولكن ظهور علم الأ�سلوب �أدى
بل�سانيات اجلملة ،بينما الل�سانيات على مو�ضوع ،و�أن يكون �إلى الك�شف عن عجز البالغة يف درا�سة
احلديثة هي ل�سانيات الن�ص الذي
الأ�ساليب احلديثة .ويحدد مو�ضوع علم
مفهو ًما
هو يف ذاته خطاب.
الأ�سلوب وهو درا�سة الأ�ساليب ذاتها،
�أم����ا ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين امل��ع��ن��ون
كما َت َت َّب َع مراحل تطوره ،وركز على �أهمية
قراءة في كتاب
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اعتماده يف الدرا�سات التطبيقية� ،إ�ضاف ًة �إلى
�أنه يرف�ض ال َّن ْ�سخ من الآخر وتقليده ،فيمكن �أن
ن�أخذ علم الأ�سلوب من الآخر ولكنْ يجب �أن يكون
للباحث فر�صة االختيار �أو الإ�ضافة مبا يتنا�سب
مع ذوق��ه اجل��م��ايل ،ويتنا�سب مع اخل�صائ�ص
املميزة للغة والفن.
" -2الأ�سلوب :درا��س��ة لغوية �إح�صائية" ،ل�سعد
م�صلوح :يحاول امل�ؤلف تطبيق منهج الأ�سلوبية،
ولكنه ي�سعى �إلى �إ�ضفاء املو�ضوعية على درا�سة
الأدب �أ�سلوب ًّيا ،لذلك فقد توجه �إلى ا�ستخدام
املنهج الإح�����ص��ائ��ي يف درا���س��ت��ه ،وي��رك��ز على
جانبني :ق�ضايا التحليل الأ�سلوبي يف املنهج
الل�ساين ،وم�شكالت البحث الأ�سلوبي النظرية
والتطبيقية يف الأدب ،وهو بهذا الكتاب يريد �أن
ي�ساهم يف ازدهار البحث الأ�سلوبي ،والعمل على
متكينه �ضمن �إطار املعرفة املعا�صرة.
ث��م ان��ت��ق��ل امل���ؤل��ف �إل���ى مبحث �آخ���ر ع��ن��وان��ه:
"التنظري االفتتاحي يف الدرا�سات التطبيقية"،
وي�شتمل على جمموعة من الكتب منها:
" -1خ�صائ�ص الأ��س�ل��وب يف ال�شوقيات" ،ملحمد
ال��ه��ادي الطرابل�سي :اعتمد امل���ؤل��ف يف كتابه
على ر�صد م�س�ألة ال�شيوع ،والتواتر ،واالختفاء
من خالل ا�ستخدام املنهج الإح�صائي يف ر�صد
الظاهرة الأ�سلوبية عن طريق درا���س��ة لغوية
�أ�سلوبية تنطلق من درا�سة الن�ص نف�سه والو�صول
�إلى مرتكزاته البنائية دون احلاجة �إلى معرفة
حياة ال�شاعر ،وهو بذلك مت�أثر باملنهج البنيوي.
وي�ستخل�ص الكاتب مادته النظرية عن الأ�سلوبية

من التطبيق؛ فالتطبيق �سابق للتنظري عنده.
" -2قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر احلديث" ،ملحمد
عبد املطلب :يهدف امل�ؤلف من خ�لال درا�سة
جمموعة من الن�صو�ص ال�شعرية �إلى االهتمام
بال�صياغة اللغوية لهذه الن�صو�ص ،وي�سعى �إلى
الربط بني الظواهر التعبريية ،ولكن القارئ
يجد �أنه ي�ستخدم �أكرث من منهج لتحليل هذه
الن�صو�ص بح�سب طبيعتها ،وم��ن الن�صو�ص
التي طبق عليها �شعر (فاروق �شو�شة) ،ور�صد
ال��ت��ك��رار فيه ،ودر����س دي���وان ال�شاعر (�أحمد
عبد املعطي حجازي) يف �ضوء بني ٍة تراثي ٍة هي
الوقوف على الطلل وغريها ،وهو يهدف يف هذا
الكتاب �إلى التجديد.
�أما الف�صل الثالث فهو "املعرفة الأ�سلوبية بني
الت�أ�سي�س واملمار�سة" ،وينق�سم �إلى مبحثني :الأول
يتحدث عن( :بنية املعرفة الأ�سلوبية يف اخلطاب
النقدي العربي) ،فالبنية املعرفية للأ�سلوبية يف
النقد العربي تت�سم بـ"تزامنية الن�ش�أة وتراكمية
الت�أليف" مبعنى �أن هذه امل�ؤلفات الكثرية التي حتدثت
عن الأ�سلوبية ال ن�ستطيع من خاللها �أن ن�صل �إلى
كيفية ن�ش�أتها وتطورها ،فك ُّل هذه اخلطابات النقدية
تتحدث عنها بو�صفها �شي ًئا جديدًا وحتاول تعريفها،
اختالفات يف امل�صطلح،
فيجد امل�ؤلف يف هذه الكتب:
ٍ
وتكرا ًرا لبع�ض الق�ضايا املتعلقة بالأ�سلوبية وال �سيما
ق�ضية التجذير واحل��داث��ة� ،إ���ض��اف�� ًة �إل��ى اختالف
الآراء حول دواعي ا�ستخدامها يف الدرا�سة .وكل هذه
الأمور �سببها عدم اعتماد هذه الكتب بع�ضها على
بع�ض ،فكان العمل يت�صف بالفردية.

�أم����ا امل��ب��ح��ث ال���ث���اين م���ن ه���ذا ال��ف�����ص��ل فهو
"الأ�سلوبية ودرا�سة الأدب" ،وي�شري �إل��ى حمور
العالقة ب�ين منهج البحث الأ���س��ل��وب��ي والنظرية
الأدبية؛ فالنظري ُة الأدبية -مثل البنيوية وغريها-
تهتم بدرا�سة مبادئ الأدب و�أ�صنافه ومعايريه،
وتركز على الأعمال الأدبية ومتيز بينها.
ثم ينتقل امل�ؤلف �إلى املحور الثاين الذي يدر�س
فيه (منطلقات الأ�سلوبية وحداثة اخلطاب النقدي)،
وهذه املنطلقات هي التي يقوم عليها املحور النظري
للأ�سلوبية ،وبالتايل ت�ؤثر يف امل�ضمون ،وهي:
•املو�ضوعية :وترتبط باـلمنهج الإح�صائي
يف اجلهود الأ�سلوبية العربية ،وهي تقابل
ال��ذات��ي��ة واالن��ط��ب��اع��ي��ة ع��ن��ده��م ،وظهر
ه��ذا عند (�سعد م�صلوح) يف كتابيه:
"الأ�سلوب :درا�سة لغوية �إح�صائية"،
و"يف الن�ص الأدب����ي :درا���س��ة �أ�سلوبية
�إح�صائية" ،وه����ذا امل��ن��ه��ج مي��ي��ز بني
ال�سمات �أو اخل�صائ�ص اللغوية التي
تت�صف بالأ�سلوبية ،وال�سمات اللغوية التي
تظهر ع�شوائ ًّيا يف الن�ص.
وترتبط املو�ضوعية يف الدرا�سة الأ�سلوبية
بعمليات جتريبية مقارنة بني الن�صو�ص
الأدبية التي تنتمي �إلى ع�صر واحد مث ًال
�أو جن�س �أدبي واحد .وت�صبح املو�ضوعية
�صفة للأ�سلوبية عندما تخت�ص بدرا�سة
الأدب ،بحيث ت��در���س �شعرية الن�ص
�أو �أدب��ي��ت��ه ،وعندها تقت�صر الدرا�سة

الأ�سلوبية على درا�سة الن�ص بحد ذاته.
وهناك من ينظر �إليها من خ�لال الأث��ر
ال��ذي يحدثه الن�ص الأدب���ي يف القارئ،
وبع�ضهم ي���رى �أن��ه��ا تتحقق يف مفهوم
الأ�سلوبية القائم على درا�سة الن�ص الأدبي
من منظور علمي تخ�ص�صي؛ �إذ �إنها تهتم
باللغة التي يت�شكل منها العمل الأدب��ي،
وهي بهذا تبتعد عن الذاتية واالنطباعية.
ومي��ك��ن ال��ق��ول �إن النقاد ال��ع��رب يف
درا�ستهم النظرية للأ�سلوبية ،كانوا
يركزون على �صفة املو�ضوعية ،وكذلك
الأم���ر بالن�سبة للتطبيق ،فاملو�ضوعية
هدف ي�سعى النقاد العرب �إلى حتقيقه،
والو�صول �إليه من خ�لال تطبيق امل��ادة
النظرية على الن�صو�ص الأدبية.
•ال���ش�ك��ل وال �ب �ن �ي��ة :وه���ذا ب�سبب انتماء
الأ�سلوبية �إل���ى حقل امل��ن��اه��ج الن�صية
امل���ت����أث���رة ب��ال��ل�����س��ان��ي��ات ،وال��ب��ن��ي��وي��ة،
واالجتاهات ال�شكلية ،فالأ�سلوبية تدر�س
الن�ص الأدبي نف�سه ،وما يتكون منه من
كلمات ،وطريقة التعبري ،فهي تدر�س
نظام اللغة يف ا�ستخدامها الأدبي ،فلذلك
ظهر فرعان منها هما� :أ�سلوبية التعبري،
و�أ�سلوبية الفرد ،ومن خالل اطالع امل�ؤلف
على امل���ؤل��ف��ات العربية ع��ن الأ�سلوبية
وجد �أنها اهتمت بال�شكل والبنية نظر ًّيا
وتطبيق ًّيا.
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حممود دروي�ش:
ر�سالة من ال�سجن
محمد شاهين *

ُ
َذكر �أدموند لي�ش عا ُ
املعروف �أن يف حياتنا مناذ َج يكرر
مل الأنرثوبولوجيا
الب�ش ُر فعلها ( .)Recurring Patternsويتفوق هذا على املقولة ال�شائعة �أن
التاريخ يعيد نف�سه ،مبعنى �أن الإن�سان هو �صاحب الو�صاية على الفعل ال
الزمن فقط كما نظن .وملزيد من الإي�ضاح ،هذه ر�سال ُة حممود دروي�ش
تقول لنا من بني ما تقول :ما �أ�شبه اليوم بالأم�س!
تعنى ه��ذه املداخلة بر�سال ٍة ن��ادرة كتبها
حممود دروي�ش يف مت��وز (يوليو) 1965م من
�سجن “مع�سياهو” بعد نقله من �سجن عكا،
ف�سجن “اجللمة” .و��ش�ك� ًرا ج��زي�ل ًا ل�شقيقه
�أح �م��د رف �ي� ِ�ق درب ��ه ،ال��ذي وف��ر يل ن�ص هذه
الر�سالة و�أذن يل بن�شرها .هي ر�سال ٌة �شخ�صية
يف املعنى الأول ،ولكنها يف معنى املعنى ر�سال ُة
“ال�شخ�صية”؛ �شخ�صية حم�م��ود دروي����ش
“املبدع” ،تكتب �أ�سو�أ الظروف ب�أح�سن الكالم؛
ن ٌ
رث يغتلي بروح ال�شعر ،قد يغري باملقارنة بني
البدايات والنهايات .وهذا ن�صها:
* أستاذ شرف -األدب اإلنجليزي ،الجامعة األردنية.

عزيزي �أحمد:
ال �أدري �إذا كان �أحد يعرف �أين م�سجون يف �سجن مع�سياهو منذ يوم اخلمي�س ،فاالت�صال مقطوعٌ ،بالطبع ،بيني وبني
العامل خارج الأ�سالك واجلدران .ومنذ خم�سة �أيام ،مل �أ�سمع �أخبا ًرا ومل �أقر�أ �صح ًفا ،وال ي�صلني �شيء من �أخبار العامل.
منت ليلة واحدة يف �سجن عكا لعلها من �أ�سو�أ ليايل عمري .وقد منعني منظر الطعام الذي قدموه يل من االقرتاب
منه� .شبعت قر ًفا! ويف الليل ا�ضطررت �إلى خلع مالب�سي لعلني �أغري النوم مبعانقتي �ساعة واحدة على الأقل! ويف ال�ساعة
اخلام�سة من �صباح اليوم التايل �أيقظني البولي�س ..مل �أغ�سل وجهي لأين ال �أحمل من�شفة تن�شف املاء والعرق! و�ضعوا �سل�سلة
زندي ..ونقلوين مقيدً ا �إلى �سجن "اجللمة" .بقيت هناك �أربعة �أيام ،مل �أحلق ذقني ومل �أغ�سل �أ�سناين ،ومل
حديدية حول ّ
�أقر�أ �إلاّ كتا ًبا واحدً ا ُ�سمِ َح يل ب�إدخاله معي هو كتاب "هم�س اجلنون" لنجيب حمفوظ- ،باملنا�سبة ،مل يعجبني!-
يوم اخلمي�س ظه ًرا ،نقلوين مع ع�شرات ال�سجناء بزنزانة متجولة �إلى هنا"..مع�سياهو" .ولعل هذا ال�سفر ،حتى الآن
على الأقل� ،أتع�س �سفر يف حياتي ..حيث ُيربط كل �سجينني ب�سل�سلة واحدة ..ويت�ساوى القاتل وال�سارق واملجرم  ...وال�شاعر!!
كنت �أت�صور ،على �ضوء ما قيل يل عن هذا ال�سجن� ،أين �س�أكون يف كيبوت�س� .أوهام! �أخذوا مالب�سي املدنية ،و�أعطوين
مالب�س خا�صة بال�سجن لي�ست على قيا�سي بالطبع ،وحذا ًء كب ًريا يرغمني على امل�شي ببطء و�صعوبة .باخت�صار� ،إن منظري
يف بدلتي الآن قد يثري احلزن �أكرث من ال�سخرية ،ولكني �أحاول ،بدافع الكربياء� ،أن �أ�سخر �أكرث مما �أحزن .ال �أدري ملاذا
تذكرت هيئة ت�شاريل �شابلن يف فيلم "الأزمنة احلديثة"!!
هنا� ،أ�ستطيع �أن �أ�سمع الأخبار من "�صوت �إ�سرائيل" باللغة العربية بوا�سطة مكرب ال�صوت .و�أ�ستطيع قراءة بع�ض
ال�صحف .و�أقطع الوقت بالقراءة ،فقد �سمحوا يل ب�إدخال جميع الكتب والأدوات اخلا�صة .الطعام نظيف وجيد ولكن النوم
متعب .و�أ�سو�أ ما يف الأمر �أن الظروف حتول دوين ودون الكتابة .حتى الآن مل �أكتب �إال هذه الر�سالة و�أنا �أجل�س القرف�صاء
و�صيحات ال�سجناء من حويل .ولكني �أفكر كث ًريا وعمي ًقا ،و�أحيا ًنا �أغرق يف التفكري خا�صة حني �أو ّدع ال�شم�س الغاربة.
باملنا�سبة ،لأول مرة �أ�شهد ميالد ال�شم�س لأنني �أفيق باك ًرا!
�أ�شتاق �إليكم كث ًريا كث ًريا ..وكل �شيء �صغري عندكم يحمل الآن مع ًنى كب ًريا كب ًريا .ال �أ�ستطيع �إال �أن �أقول لكم �إين
يوما
�أحبكم �أكرب حب ،و�إن كان هذا «االعرتاف» ال لزوم له! و�شوقي للبيت يفوق كل حد .و�أت�صور �أن عودتي �إليكم بعد ً 54
�ستكون عيدي الأول متوت �أمامه جميع «�أعيادي» التي �أراها الآن يف غاية التفاهة .طمئنوا �سهام �أن ديونها �ست�سدد حال
عودتي مع الفائدة! و�أرجو من �أحدكم �أن ي�سافر �إلى حيفا ويت�صل بتوفيق فيا�ض و�سائر الأ�صدقاء والزمالء ويعتذر لهم عن
عدم كتابتي لهم لأنه ال ي�سمح يل بكتابة �أكرث من ر�سالة كل �أ�سبوعني.
�أخربوا اجلميع �أن �أجمل هدية ت�صلني هي الر�سائل .ف�أرجو �أن يكتبوا يل.
لدي الكثري مما �أقول ..فلرنجئه �إلى منا�سبة �أخرى .وحتيات قلبية �إلى جميع الأهل والأقارب واجلريان والأ�صدقاء .ال
�أ�ستطيع �أن �أعدد �أ�سماء اجلميع ،لأن الأمر يحتاج �إلى كتاب كبري جدًّا.
مالحظة :الزيارة مرة يف الأ�سبوعني.
و�إلى اللقاء
حممود
متوز 65
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 تغتني هذه الر�سالة بالكربياء فتغالب دواعياحلزن بال�سخرية.
 وتقر�أ كل �شيء بوعي جديل ويقظة حا�ضرة. وتف�ضح تناق�ض دع���اوى الآخ���ر “املتح�ضر”الذي يت�ساوى لديه القاتل وال�شاعر ،فيقيدهما
ب�سل�سلة واحدة.
 وتن�أى “حتى يف هذا الن�ص العائلي” عن العاديوالكتابة عند درجة ال�صفر ،ف�إذا قال�“ :أحبكم
�أك�بر حب” ا�ستدرك ب���أن ذل��ك “اعرتاف” ال
لزوم له.
 وتقرن العادي بالدعابة لتك�سر عاديته ،ف�إذا�أ���ش��ار �إل��ى َد ْي��ن �شخ�صي م�ستحق قرنه بذكر
“الفائدة” تظ ّر ًفا.
 وحتمل نربته اخلا�صة اال�ستدراكية “باملنا�سبة”. وتنبئ عن ولعه بالرواية ،وال �سيما �أن��ه يفتقدالقراءة كما يفتقد �أ�شياءه ال�شخ�صية اليومية.
���روح حميمية خا�صة نحو الأ���س��رة
 وتفي�ض ب ٍ��زام ثابت نحو
واجل�يرانٍ ،
وروح جماعية ،وال��ت ٍ
الأ�صدقاء والزمالء.
	�إن��ه��ا ر�سالة م��ن ال��ب��داي��ات التي متلك مفتاحتف�سري كثري من النهايات.
�ألن يكون الفتًا �أن يرد يف هذه الر�سالة قوله:
“باملنا�سبة ،لأول مرة �أ�شهد ميالد ال�شم�س لأنني
�أفيق باك ًرا” ،وقوله بعد ذلك�“ :ساعة ال�شم�س يف
ال�سجن” يف ق�صيدته :على هذه الأر�ض ما ي�ستحق
احلياة!

ويف ه��ذا ال�سياق جت��در الإ���ش��ارة �إل��ى تبليغني
الحقني لزمن الر�سالة ب�ش�أن الإقامة اجلربية التي
ُفر�ضت على حممود دروي����ش ع��ام 1969م وعام
1970م ،وال�شك ُر مو�صول ل�شقيقه �أح��م��د ال��ذي
زودين بن�سختي التبليغني املرفقني بجانب ن�سخة
الر�سالة نف�سها:
التبليغ الأول:
من دافيد اليعازر -قائد منطقة ال�شمال (الذي
�أ�صبح فيما بع ُد رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي).
 -1على حممود دروي�ش �أن يظل مقي ًما يف �سكنه
يف حيفا.
 -2ال يحق له �أن يغري مكان �سكنه بدون موافقة
خطية من قائد ال�شرطة.
 -3ال يرتك حيفا بدون موافقة خطية من قائد
ال�شرطة.
 -4عليه �أن يبلغ قائد ال�شرطة عن املكان الذي
ي�سكن فيه.
 -5عليه �أن يثبت وجوده يوم ًّيا يف �أقرب حمطة
�شرطة.
 -6عليه �أن يظل مقي ًما داخل بيته من بعد غروب
ال�شم�س ب�ساعة �إلى حني �شروقها.
�أعطي بتاريخ 1969/5/29م
أعطي يف � 18شباط 1970م
والتبليغ الثاين � َ
قائد منطقة ال�شمال
وهو موقع من مردخاي غور ِ
ال���ذي �أ���ص��ب��ح فيما ب��ع��د رئ��ي��� ً��س��ا لأرك����ان اجلي�ش

الإ�سرائيلي ،ويحمل الن�ص نف�سه.
عالوة على ما تقدم ،ف�إن الر�سالة خري �شاهد
على ق�صة الرحيل عن الوطن التي عا�شها حممود
دروي�����ش طيلة حياته ،دون �أن ي�صل �إل��ى ت�صالح
معها ،رغم كل امل�بررات التي توافرت لإقناعه �أن
ذلك الرحيل كان �ضرورة ق�صوى ،بل كان ب ًّدا ال بد
منه .وهذه تفا�صيل الق�صة:
ح�صل حممود دروي�ش على منحة من االحتاد
ال�سوفييتي عام 1970م للدرا�سة يف �أح��د معاهد
مو�سكو الأكادميية .ومل مي�ض على وجوده يف مو�سكو
وقت طويل حتى ات�صل حممد ح�سنني هيكل بال�سفري
امل�صري لكي مينحه فيزا دخول م�صر والعودة �إلى
القاهرة بد ًال من العودة �إلى حيفا .يذكر لنا حممود
�صباحا
دروي�ش كيف �أنه ده�ش عندما �أفاق من نومه ً
ليجد �أنه يرى النيل بعينيه لأول مرة ،وي��روي لنا
ال�شاعر كيف �أنه امتلأ بالغبطة وال�سرور عندما
جتول يف �شوارع القاهرة لريى لأول مرة يف حياته
ال�شوارع واملحالت التجارية وكل ما حوله من �سبل
العي�ش اخلارجية تنطق بالعربية بد ًال من العربية..
بعد القاهرة تنقل حممود دروي�ش يف عوا�صم
عربية خمتلفة ،وكانت �أط��ول �إقامة له يف بريوت
�إذ �شهد االعتداء الإ�سرائيلي عليها عام 1982م،
و�أ�صر على ال�صمود فيها مع من �صمدوا �إلى �آخر
حلظة من رحيل (�إ�سرائيل) عنها ،وكتب ما كتب
عن ب�يروت و�صمودها البطويل ال��ذي �صاغه من
جتربته ال�شخ�صية فيها .ورغم �أن الرحيل هي�أ له
الفر�صة لأن ي�صبح يف م�صاف ال�شعراء العامليني؛

مل يت�صالح مع ق��راره بالرحيل �ألبتة� .س�ألته مرة
عن الأ�شعار �أو املقاطع ال�شعرية التي يحلو له �أن
ي�ستذكرها ب�شكل خا�ص ،ف�أجاب �أن القارئ هو
�صاحب احل��ق يف ه��ذا الأم���ر .فقلت ل��ه �أن ذلك
املقطع� ،إن �أذن يل ،يف ق�صيدة «�أبي» و»هو» و»نهاين
عن ال�سفر» هو ما يقف يف ال�صدارة .ومل يعرت�ض
على ذلك .من الوا�ضح �أن هذا املقطع ظل ي�شكل
خلفية دراما الرحيل التي مل تفارقه يف املنفى.
ويف ثمانينيات القرن املا�ضي كتب مقال ًة م�ؤلفة
من �صفح ٍة يف �صحيف ٍة عربية ت�صدر يف باري�س
يعيد ا�ستذكار ق�صيدة «�أبي» التي كتبها قبل الرحيل
عن الوطن .ومن �أطرف ما يف املو�ضوع برمته� ،أن
املقالة وجدت �سبيلها �إلى حممد �سعيد ال�صكار،
الفنان العراقي املرموق ،ال��ذي كان على ات�صال
وثيق بال�شاعر يف باري�س .بعث الفنان �إلى �صديقه
ال�شاعر بلوحة �صغرية ،ويف اعتقادي هي �أجمل
هدية ميكن �أن يت�سلمها حممود دروي����ش يف هذا
ال�سياق القلق .على الأقل ،وهذا ما يرد يف اللوحة،
مع �أن نقله هنا ب�أحرف عادية ال ميكن �أن يغني
ب�أي حال من الأح��وال عن املتعة الب�صرية الهائلة
التي تعك�سها جمالية خطوط الأبيات اخلم�سة التي
ت�شكلت �شع ًرا على يد الفنان اخلطاط:
لو كان �أنب�أه القدر
�أن �سوف تغدو راية
�أل ًقا ي�شع على الب�شر
�أبدً ا ت�سافر يف القلوب
ملا نهاك عن ال�سفر
أدب وشعر
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ويف �أ�سفل اللوحة من اجلهة اليمنى كتب ال�صكار
بخط �أ�صغر وبلون �أخف ً
بيا�ضا من الأطر املذكورة،
ما يلي:
فعزاء جمي ًال �أيها

محمود درويش :رسالة من السجن

القرار العظيم لغناء الأر�ض
ويف اجلهة الي�سرى ا�سم الفنان حممد �سعيد
ال�صكار وتوقيعه.
ولي�س ما ميكن �أن نقوله هنا �سوى �أن ال�صكار
�أح�س بالوجع ال��ذي عرب عنه حممود دروي����ش يف

إح�سا�سا �صاد ًقا جعله يعرب عن �أ�صدق تعبري
مقالته � ً
و�أجمله.
ال بد �أن ال�شاعر وجد يف اللوحة بل�س ًما �شاف ًيا
ل��ذاك��رة ع�صية على الن�سيان ،ت��ع��ود �إل���ى العام
1971م عندما اتخذ قراره بالرحيل .واللوح ُة باقة
ورد للأب الغائب واالبن احلا�ضر ،تعزيهما �أن قرار
الرحيل الذي �أ�ضحى مثار جدل وا�سع و�أزمة حمل
حممو ٌد وزرها طيلة حياته ،كان كما تخيله ال�صكار
قرا ًرا عظي ًما «لغناء الأر�ض».

وهذه بع�ض املقتطفات من املقالة املذكورة �آن ًفا:
«مل نكن على موعد ...كان يعرف �أين لن �أعود .وكنت �أعرف �أنه لن ي�سافر.
وكنا نعرف �أن ما تبقى يف عباءته من عمر ال يكفي لأن نلتقي ،يف املكان الذي ال يرحل عنه ،وال
�أ�ستطيع العودة �إليه..
لذا ،مل جتمعنا غري �أ�سالك الهواء املتقطع ،لي�صري ال�صوت مقعدين� ،أجل�س على �أحدهما لأعرف �أن
يل بداية ،ويجل�س على الآخر ليحمي نف�سه من عزلة النهاية.»...
وال�س�ؤال الذي يلح علينا يف ال�سياق التاريخي احلا�ضر واملا�ضي الذي عا�ش فيه حممود دروي�ش قبل
الرحيل وبعده ،هو � ّأي م�صري حمتمل كان ال�شاعر �سيواجهه لو عاد �إلى حيفا وبقي هناك يوا�صل حياة
ك ّر وف ّر مع املحتل؟
�أال يحق لنا �أن نت�صوره ينتهي يف �سجن من �سجون العدو التي انتهى �إليها زكريا الزبيدي ورفاقه ال�ستة،
�أو يف �سجن �آخر كالذي انتهى �إليه مروان الربغوثي� ،أو يف �سجن ثالث انتهى �إليه الآالف من �أبناء وطنه.
�ألي�س من املجدي �أن يعي�ش حيا َة من ًفى وفرت له فر�صة التعبري عن املحنة التي �أملت بال�شعب الفل�سطيني،
و�ساعدته على ّمل �شتات ال�سجناء وال�شهداء واملعذبني وال�صامدين ،من خالل �شعر ملحمي ر�أى فيه �إدوارد
�سعيد ملحمة منظورها حترر ال�شعب الفل�سطيني .ولو �شئنا ا�ستكمال الت�سا�ؤل الفر�ضي وتخيلنا لقا ًء بني
�أبي ال�شاعر و�صديقه الفنان حممد ال�صكار لي�سمع الأب الر�أي يف �أمر رحيل االبن ،لرمبا بارك �سليم
دروي�ش قرار الرحيل ولو على م�ض�ض� ،أو لرمبا عدل عن نهي ابنه عن الرحيل ودعاه �إلى ال�سفر.

�صورة ال�صفحة الأولى من ر�سالة حممود دروي�ش ،بخط يده
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َنفْ ث ٌة من ِس ْحر العربية

َنف ٌ
ْثة من ِ�س ْحر العربية
عمر الرواجفة *

َج� �ـ� � ّل ال � ّث �ن �ـ��ا ُء ِب �� �س� ْ�ح �ـ��ره��ا و َت��ر ّف �ع��ا
�ان ِح�ك��اي� ًة
ُب � ِع � َث� ْ�ت علـى ��َ�ش � َف��ة ال� � ّزم � ِ
ح �ت �ـ��ى �إذا َو َق� �ـ ��ع ال��ب��ي��انُ بمِ َ ��� ْ�س � َم� ٍ�ع
َي�سعى �إل��ى ُ�س ُبل الف�صاحة َحر ُفها
���ذاق ا ُ
بت َم َ
حل�سن يف �أعطافها
َ�س َك ْ
َو َه� � َب � ْ�ت ِ�إل� ��ى َب��ـ�� ْوح ال �َي��رَ اع ُف�ن��و َن�ه�ـ��ا
���ـ���م تَ���ـ���زَ ل
تَ�����س��م��ـ��و ب�����آي����ات الإل������ه ول ْ
ُ
اهلل �� َ�ش �ـ � ّرف �ه �ـ��ا ب� ِ�ح�� ْف��ـ��ظ ك �ت �ـ��ا ِب � ِه
�إي �ج �ـ��ا ُز َق� � � ْو ٍل ف�ـ��ي َر� �ص��ان � ِة َن ْظمها
و�سبي ُل ُه
ه� َ�ي ِح� ْ���ص��نُ َم�ـ��ن َ
رام ال�ع�لا َ
ه � َ�ي َر ْم� �ـ� � ُز ِع � ّزت �ن��ا ورم� � � ُز ت �ك �ـ��ا ُت� ٍ�ف
�شم�سها
َ�س َط َع ْت على �أر��ِ�ض ال � َب��داو ِة ُ
َخ���َ�ش� َع� ْ�ت ُده� ��ا ُة ِّ
ال�شعر يف حمرابها
�ات ِب ُح ْ�سنها
ت���ا ٌج ع�ل�ـ��ى ب��اق��ي ال � ّل �غ� ِ
���ح��� ٌر ح����وى �أ����س���ـ���را َر ُك���ـ��� ّل َب��دي��ع�� ٍة
َب ْ
* مع ّلم اللغة العربية /وزارة التربية والتعليم األردنية.

���ت ف��ي��ه��ا احل ُ
�����روف َت�� َر ُّ���ص��ع��ـ��ا
وتَ���ز ّي���ن ْ
�ان ِل َي ْ�سمعـا
وال �ك �ـ��ونُ �أَط � � � َر َق ل �ل � ّزم� ِ
َخ�� َف��قَ ال� � ُف� �ـ� ��ؤا ُد ِب� ُ�ح� ّب�ه�ـ��ا وت���ص� َّدع�ـ��ا
و َي����ُ���ص��� ّد ع��ـ��ن َغ�ي�ر ال��ب��ي��ـ��ان تَ�� َر ُّف��ع��ـ��ا
و�أب �ـ��ى ال� َّن�ه�ي� ُ�م ِل�س ْحرها �أن َي ْ�ش َبعا
ف����ازداد يف ال�� َو ْ���ص��ف ال�� َب��دي��ع َت َو ُّ�سعا
تَ��ع��ل��و ع��ل��ـ��ى َع��� ْر����ش ال�� ّل��غ��ات تَ�� َر ُّب��ع��ـ��ا
�ير و َي ْ�س َطعـا
��ـ��ي ُي��ن َ
ُن ْ��ط�� ًق��ا و َف�� ْه�� ًم��ا ك ْ
��ـ��ب َم�� ْع�� ًن��ى دونَ �أنْ َت َت َم َّنعـا
و ُت�����ص��ي ُ
وه � � َ�ي ال ��� ّ�س �ع �ـ��اد ُة م ��ا �أراد تمَ َ � ُّت �ع �ـ��ا
ِ
تمَ�����س�� ْك��ن��ا ب��ه��ا ل��ن َن ْخ�ضعـا
م��ـ��ا �إنْ ّ
وال�� ُّن��ـ��و ُر � �َ�ش� � ّر َف �أه � َل �ه��ا وامل� ْو�ِ��ض�ع�ـ��ا
و َت� �ك� �ـ ��ا ُد ف �ي �ـ��ه �أنْ َت� ِ�خ��ـ�� َّر و َت � ْرك �ع �ـ��ا
ت��ل َ
��ك احل��ق��ي��ق�� ُة ل��ـ��ن ُت�� َف��ـ�� َّل و ُت�� ْق��ط��ع��ا
�سبحـانَ َم��ن َو���ض�� َع َ
اجل��م َ
��ال و َ�أو َدع���ا

� ٌ
أطالل م�سكونة
حسين عدوان *

َــت الدّيارُ" وعَ هْــدُهُ ــنّ جدي ُد
"عــف ِ
بـ"�أبي ن َُ�صيرْ ٍ" فـ"ال�شّ فا" فـ"جُ بيهةٍ"
�واك ،كِ الكُــما
طاك خُ طى هَ � َ
َتقْفو خُ َ
وب �ـ �ـ ��أنَّ مَ �ـ��ن َنهَـــلَ ال� ِو��ص�ـ�ـ��الَ �أعَ � َّل�ـ�ـ� ُه
ف��ت��ـَ��ر َّن��حَ ��تْ كــ� ٌأ�س ومــاجَ ـت غَ ـيـمَـ ٌة
ــك ما ت�سـقـي َـك ِ�صر َْف توهُّمٍ
تــ�سْ قي َ
يــا ه�ـ�ـ�ـ��ذِ هِ ،مــــا �أَمَّ هــــذا قِــبــلَــ ًة
ك��ـ�ّل�اّ وال قــطَ ــفَـتْ ي���ـَ���دا ُه حُ ��ـ��روفَ��ـ�� ُه
و�إذا يـ�سـ ُري ي�ـ�ك��ونُ وج � ُه �ـ� ِ�ك � �ض��و َء ُه
ال�صبــاحِ نَـ�شــيــ ُد ُه
و�إذا تمَ َ � �زَّقَ فـي َّ
ــ�س وانْـحَ ـنـى
ولَـ ُه عَ ـلَـي ِْـك �إذا َتنـاعَ َ
ــازف
مَ َع ُه مِ ��ن ال� ّذك��رى احلَ �سيــرَة ع ٌ
ُي��ديل عليـه الدَّهْ ــ َر وهْ ـــــ َو ُمهـــا ِد ٌن
�إذ ال تُـــرَجِّ ــلُ لــــيــــلَــ ُه �آمــــالُـ ُه
م��اذا دهــى الأيّـــــامَ يـابـنـ َة حيِّنا؟!
َ�ض يف �أُخ��دو ِده��ا
ورَمَ ـــت بـــقلبي الغ ِّ
َـــك مخُ رِ جي
ف�إذا احْ ــتَــ َرقْتُ ف�إنَّ و َْ�صل ِ

ُيـــ ْب ِـدئــنَ قــ ْل َب َـك والــ ّزمـانُ ُيـعـيـ ُد
�شيد" ،فـ َه ْل َه َ
��واك ر�شيدُ؟
حتّى "ال ّر ِ
َي ��دري ِب�ـ�ـ��أنَّ ال � � َّد ْر َب ِم ْن َ
ــك َبـــعــي ُد
ـــادمــتْـــ ُه ال ِبي ُد
َه� ْ�ج � ٌر! فــغ َ
ـــاب ون َ
فــي راحــتــي َ
ــك ت��ـ��ـ�� ُر ُّده��ـ��ـ��ا فـتـعـو ُد
والـ َو ْه ُـم َي ْـ�سـقـي ذا الهـوى و َيـزيـ ُد
�إلاّ و�أن �ـ �ـ� ِ�ت عــلــى الإم �ـ �ـ��ام َ�شــهـيـ ُد
ــ�ص ْيـــ ُنــ ُه ا ُلأم �ـ �ل �ـ��و ُد
�إلاّ و�أ ْن �ـ �ـ� ِ�ت ُغ َ
وي�ـ�ك��ونُ ِظ � َّل� ِ�ك فـي املـ�سـي ِـر قـ�صي ُد
ــك ل��دى ا َملـ�ســا ِء َنـ�شـيـ ُد
َفـ َلـ ُه عـَ َلـي ِ
ــف ا ُ
ـــون َقعـي ُد
جلف ِ
َط ْي ٌف عــلى َ�ســ ْق ِ
ــت َو َ�ص ّــح العــو ُد
�أوت�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ُر ُه َ�ســـــ ِق َم ْ
وال َع ْي َ
و�سـ ِعـــيـــ ُد
ـــ�ش َو ْه� � َو ُم َنــ َّعــــ ٌم َ
و� ِإذ ال َقــــدي ُــم ِمـنَ ال ّلــقـــا ِء جــديـ ُد
احل ْب َ
َق َط َع ْـت عـلـيـنـا َ
ـــل َو ْه�� َو مــدي ُد
ــــي الأخــدودُ!
حــتّـــى َلـــــــ َر ّق ِل َق ْلــ ِب َ
واهللُ قــــــبــــلَــكِ مُبــــــــدئٌ ومُعــيــ ُد

* محرر لغوي وكاتب محتوى.
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صم َت الليالي
نغادر ْ

نغادر �ص ْم َت الليايل
إبراهيم السعافين *

ُنغادر َ�صمتَ الليايل
للم�سرتيح َ
ني
و َنكتب ما قالت
ال�شم�س ُ
ُ
يف َعتْمة الأُ
حجيات:
ِ
�شيء َي ْح ُجب نو َر
ا ْن ُف�ضوا ْ
الوه َم .ال َ
ني
اليق ِ
فكل الطغا ِة َم َ�ض ْوا يف ّ
ُّ
الظال ِم
َّ
الفج ِر َ�س ْج ُع
وظل على ِ
بابة ْ
ا َ
حلما ْم
******

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

َم�ض ْينا كما َر ّف ِة َّ
كة
ال�ض ْوءِ يف ُح ْل ِ

أر�ض ،والأُ ْف ُق َم ْر ُج
ُيغنّونَ لل ِ

ال َع ْج ِز،

َغما ْم

َنن ُ
للفجر،
رث َ�ش ْوق املريدينَ
ِ

******

يا َل ّ
كم ُي َ�ص ّلونَ لل َو ْه ِم،
هم! ْ
لطغا ِة و�أ ْوثا ِن ْ

الربو ِع
ال �سال َم ْ
لكم يف ّ

ُ
ُّ
لهم:
كل ال ّثنايا
تقول ْ

َح ِن ْث ُت ْم،

زخ
ال ُمقا َم لكم ،فا�سرتيحوا على َب ْر ِ

احلكايات،
كما قال راوي
ِ

الوهم،
ِ

لكم يف ديا ِر
لي�س ٌ
�سالم ْ

ي ِ�سك �أحالمنا،
�شيء مُ ْ
ال َ

املريدينَ  ،يا ه�ؤالءِ !

َ
عليكم َحرا ْم
وق ْم ُح البال ِد
ْ

َك َفر ْ
ال�سال ِم،
بروح ّ
مت ِ

مهمَ ،فج�أ ًة،
َي ْط ُلعون �إلى ُح ْل ْ

ُ
كذ ُب،
ري َت ِ
وبع�ض الأ�ساط ِ

احلكايات �أَ
حال�س َخ ْي ٍل
يف ربيع
ِ
َ

ّكم
� ّإن الأ�ساطري َتك ُ
ْذب� ،إن ُ

على �صخرة املُنْتهى

َتكذبونَ ،

كام ِت�شاق ُ
احل�سا ِمْ ،
ببطن الثنايا،

الديا ِر ُمقام!!
لكم يف ّ
فلي�س ْ

أدب وشعر
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وائد ال ّتدخين
الساخرَ :ف ُ
من األدب ّ

ال�ساخر:
من الأدب ّ

وائد ال ّتدخني
َف ُ
بقلمَ :دخْ نون �أبو التِّت
محمد عصفور *

ن�سمع الكثري يف هذه الأيام عن م�ضا ّر التدخني� ،إذ يدّعي الـ ُمدّعون �أن
التدخني ي�ؤدي �إلى الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سرطان و�أمرا�ض الرئة ،و�إلى
�صرف مبالغ طائلة على العالج ،و�إلى �إف�ساد رائحة الفم وا�صفرار الأ�سنان،
و�إلى �إزعاج النا�س يف و�سائط النقل ،وغري ذلك من ال َّ
رتهات .وال �أدري
يق�صر العمر .فقد د َّخن جدّي منذ
�سبب هذا الإ�صرار على �أن التدخني ِّ
�أن كان �صب ًّيا يف الثانية ع�شرة ،وك ّنا نعرف �أنه موجود يف البيت �إذا �شممنا
رائحة الهي�شة الزكية.
وكان جدي -رحمه اهلل -يتفننّ يف �إخراج ّ
الدخان
من �أنفه �أحيا ًنا ،وكان ي ّدعي �أنه قادر على �إخراجه
ال�سعال
من �أذن ْيه لو �أراد� .أما عندما كانت نوبات ُّ
تهاجمه ف�إنه كان يقول�" :إنّ ّ
الدخان ي�ساعدين على
لل�صحة" .رغم �أن
�إخراج البلغم ،وهو لذلك مفي ٌد
ّ
ج ّدتي –رحمها اهلل– كانت تقول �إنه عندما كانت
ال�سعال تنتابه يف الليل ف�إنه كان يفقد �أع�صابه
نوبة ُّ
* أستاذ األدب اإلنكليزي؛ عضو مجمع اللغة العربية األردني.

��ص��ب اللعنات على ال�شيطان
وي���أخ��ذ بال�سباب و� ِّ
الرجيم ،فتقول له�" :إنّ ال�شيطان مل يطلب َ
منك �أن
تتح َّول �إلى مدخنة ،و�أنا واثقة من �أن ال�شيطان ال
يتقن َّ
لف �سكاير الهي�شة".
لكنْ فلنرتك ج�� ّدي و���ش���أن��ه .ج��ا ُرن��ا �أب��و را�شد
يكره التدخني ،ويحاول �أن يثبت �أن التدخني يجايف

أيت يف حياتك
العقل ب�س�ؤال ب�سيط يقول فيه" :هل ر� َ
حما ًرا ِّ
يدخن؟" و�أجيبه عنه عندما ي�س�ألني �إ ّياه
بقويل�" :إنّ احلمار ال ِّ
يدخن لأنه حمار ،وال يعرف
فوائد التدخني" .وقد ن�ش�أ بيننا نقا�ش يوم �أم�س
حت ّداين فيه �أن �أذ ُكر له فائد ًة واحدة لهذه الظاهرة
التي طر�أت على العامل بعد �أن غزا الأوروبيون قا ّرة
�أمريكا وعادوا بها �إلى بالدهم ّثم ن�شروها يف بق ّية
�أنحاء العامل مثلما �أخ��ذوا بع�ض �أمرا�ضهم �إلى
القا ّرة اجلديدة ،ح�سب ا ّدعائه .فما كان مني � اّإل �أن
فوائد هي:
ب ّي ُ
نت له ت�س َع َ
ِّ
فاملدخنون
�أ ّو ًال� :إن التدخني عالم ُة الرجولة.
يبد�أون عاد ًة مبحاولة �إثبات بلوغهم مرحل َة الرجولة
بالتدخني �س ًّرا يف البداية خو ًفا من معاقبة �أهليهم
لهم .ولكنهم �سرعان ما ُي ْث ِبتون ا�ستقاللهم عن
الأب بالتدخني عل ًنا .وال يخفى ما لتح ّدي ال�سلطة
البطركية من فوائد نف�سية واجتماعية لأنها عالم ُة

التح ّرر .ومن املالحظ �أن الأنوثة ال يجري �إثباتها
بالتدخني .والإن��اث اللواتي ِّ
يدخنَّ ال يت ْ
َّخذنَ من
التدخني عاد ًة � اّإل بعد �أن يكربنَ وي�أخذن بالت�ش ّبه
بالرجال.
ثان ًيا� :إن التدخني ُيح ّرك االقت�صاد القومي.
فاحلكومات جتد �أن فر�ض ال�ضرائب على علب
ّ
الدخان مقبول وال يثري من االحتجاج ما يثريه على
املالب�س واملحروقات والأدوية والأطعمة.
ثال ًثا� :إن التدخني يح ّرك االقت�صاد العاملي.
الدخان العاملية ِّ
ف�شركات ّ
توظف �آالف الع ّمال الذين
ُيعيلون �آالف الأ�سر .كذلك ف�إن املزارعني الذين
يزرعون التبغ يعتمدون على هذه امل��ا ّدة الرائجة.
ولوال ذلك ما وجدوا ما يرتزقون منه.
راب�� ًع��ا :ل��و �ص ّدقنا �أن ثمة عالقة �سبب ّية بني
التدخني وبع�ض الأمرا�ض ف�إن النتيجة هي �أن كث ًريا
من القطاعات ت�ستفيد من ه��ذه ال��ع��ادة ،ومنها:
أدب وشعر
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وائد ال ّتدخين
الساخرَ :ف ُ
من األدب ّ

ع��ي��ادات الأط��� ّب���اء ،وامل�ست�شفيات ،وال�صناعات
الدوائية ،وقطاع النقل ،وقطاع حت�صيل ال�ضرائب،
وقطاع الإعالنات.
خام�سا :لو �ص ّدقنا �أن هنالك عالقة �سبب ّية بني
ً
التدخني وارتفاع ن�سبة ال َو َف َيات بني ِّ
املدخنني ف�إن
النظرة املو�ضوعية لهذه النتيجة هي �أن الفائدة
�أع��ظ��م م��ن ال�����ض��رر .ف��ال��ع��امل ي��ع��اين -ك��م��ا يعلم
اجلميع -من االنفجار ال�سكاين ومن قلة امل��وارد
املتبقية لإطعام الأعداد املتنامية من ال�سكان .ولذا
ف���إن التدخني ي�ساعد على التخفيف م��ن الأزم��ة
ال�سكانية .كذلك ال يخفى ما لتق�صري العمر من
فوائد لأنه يعفينا من م�شاهدة الفظائع التي تنتظر
الأجيال القادمة.
�ساد�سا� :إن للتدخني ف��وائ َ��د اجتماعية ج ّمة.
ً
فعندما حت�صل ال َو َف َيات والأع��را���س ف���إن �أك�ثر ما
ُيعر�ض على املعزّين واملحتفلني القهوة ال�سادة
جما ًنا .ومن املعروف
وال�سكائر التي يح�صلون عليها ّ
� ً
أنواع مع ّين ٍة من ال�سكائر والغاليني
أي�ضا �أن تدخني � ٍ
وال�سيجار له دالالت اجتماعية خا�صة ال ي�ستغني
عنها �أولو املكانة االجتماعية املرموقة.

م��ا ل��ذل��ك م��ن ف��وائ��د ج�� ّم��ة لأن ال��ع��امل �سي�صبح
�سعيدً ا مثل �سكان مانهاتن ولو�س �أجنل�س و�سينعم
بالدميقراطية والهامربغر واملارلبورو.
ثام ًنا� :إن التدخني ُي�ستعمل لتح�سني طعم بع�ض
�أن��واع اللحوم ،فمن املعروف �أن ال�سمك َّ
املدخن
أطيب من ال�سمك املقلي �أو امل�شوي ،و�أن التدخني
� ُ
يطيل عمر هذه الأنواع من الأغذية لأن اجلراثيم ال
تقرتب منها �إال بعد انتهاء مفعول ّ
الدخان.

تا�س ًعا� :إن ال�شياطني ال تقرتب من البيوت التي
�ساب ًعا� :إن التدخني يفيد ال�صناعات الأمريكية
�أك�ثر م��ن غريها لأن��ه��ا ه��ي امل�صدِّ ر الأك�ب�ر لعلب ميل�ؤها الهواء املع َّقم ّ
بالدخان خو ًفا من االختناق.
ّ
الدخان يف العامل .وه��ذا �سيم ّكنها من ال�سيطرة
فما كان منه �إال �أن غادرين قائ ًال" :لي�س للحماقة
على العامل وحتويله �إلى ج ّنة �أمريكية .وال يخفى من عالج" .ال َّ
�شك يف �أنني �أفحمتُه!
ملحوظةَ :وجد الدكتور حممد ع�صفور هذه القطع َة بني �أوراق املرحوم دخنون ،وح�صل على �إذنٍ
بن�شرها من ابنه غليون وابنته هي�شة.
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