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دانتي
واألدب•العربي•

اإلسالمي

من االأمور ذات االأهمية اخلا�صة يف النقد العربي احلديث هو مو�صوع اعتماد دانتي 

وغريه من االأدباء االأوروبيني يف الع�صور الو�صطى على االآداب العربية واالإ�صالمية. فمن 

E.Blochet يف  درا�صة  االإلهية  الكوميديا  االإ�صالمي على  االأثر  املبكرة حول  الدرا�صات 

كتاب االأ�صول ال�صرقية للكوميديا االإلهية املن�صور يف باري�ش )عام 1909(، ودرا�صة اآري 

جورنات�ش يف Su le de Gubernutis املن�صور يف روما عام 1901. 

اأما كتاب امل�صت�صرق االإ�صباين Miguel Asin املن�صور يف مدريد عام 1919 حتت عنوان: 

La Escatologia Musulmana Divina commedia  فيعّد من االأعمال الرائدة يف هذا 
املو�صوع، ففيه ن�صو�ش عربية اأ�صلية منقولة اإىل جانب ما يوازيها من الكوميديا االإلهية، 

وقد ترجم هارولد �صندرالند Harold sunderland هذا الكتاب اإىل اللغة االإجنليزية، 

ولكن بدون الن�صو�ش العربية، بعنوان االإ�صالم والكوميديا االإلهية يف عام 1926. وهذا 

الكتاب درا�صة رائدة متثل بحثًا ثقافيًا ال يبارى من حيث جودته ومعرفته العميقة الوا�صعة 

ق�صة  اإىل  ت�صتند  ن�صخ خمتلفة  على  اعتمد  قد  دانتي  اأن  اأ�صني  ويبنّي  وتراثه.  لالإ�صالم 

معراج النبي حممد  اإىل ال�صموات الُعال. وتظهر فيه مقاطع متوازية من الكوميديا 

االإلهية لدانتي ومن االأ�صول العربية. وقد اعتمد املوؤلف الدرا�صة املقارنة دلياًل. ولكنه مل 

يتو�صل اإىل دليل موثق ب�صاأن ترجمة اأي من ق�ص�ش املعراج تلك اإىل اأية لغة اأوروبية اأو 

ب�صاأن معرفة دانتي باأية ترجمة حمتملة. 

اأ�صتاذ االأدب االإجنليزي وع�صو جممع اللغة العربية االأردين.
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اأم���ا درا�صات الباحثني االآخري���ن، وال �صيما 

درا�صات �صريويل Cerulli وغريه فقد اأظهرت 

اأن »اأح���د االأعم���ال املرتجمة يف الرب���ع الثالث 

 Alfonso م���ن القرن الثال���ث ع�صر الألفون�ص���و

العا�ص���ر االإ�صباين كانت عبارة عن رواية طويلة 

مف�صل���ة لرحلة النبي حممد � ع���ب ال�صماء 

باإ�ص���راف امل���الك جبي���ل.” وم���ع اكت�ص���اف 

 Alfonso الر�صالة مرتجم���ة للملك األفون�ص���و

االإ�صباين ب���ات حمتماًل اأن يثب���ت اأن املو�صوع، 

الذي كان يعالج على م�صتوى �صعبي، كان ميكن 

اأن يبلغ الق���ّراء االإ�صبان والالتني والفرن�صيني، 

خ�صو�صًا بع���د اأن حفظت الن�ص���خ املنقولة عن 

االإ�صبانية.

 وع���الوة على ذلك كان من املمكن اإثبات اأن 

االإيطالي���ني كانوا بني من عرف���وا تلك االأعمال 

املرتجم���ة، واأن الن����ش وامل���واد االأخ���رى ذات 

العالقة كانت معروفة ب�صكل وا�صع يف كل غرب 

اأوروبا. 

ف����ال يوجد �صك اأن دانتي كان قادرًا على قراءة 

تلك الن�صو�ش. فاإذا كان لدينا دليل موّثق على اأن 

دانتي قد قراأ موؤلف����ًا مرتجمًا حول املعراج، ولي�ش 

جمرد اأن يك����ون قد قراأه، فاإن ه����ذا املثال الفريد 

والعظي����م ح����ول التاأث����ري االإ�صالم����ي عل����ى االأدب 

الغربي ق����د ينتقل من االإم����كان اإىل االحتمال، بل 

رمبا اإىل اليقني. 

 Franz Rosenthall وهذا م���ا تو�صل اإلي���ه

ف���������ي كتاب االأدب تراث االإ�صالم. 

يف   R.A. Nicholson نيكل�صون  اأن  كم�����ا 

 Mysticism The Legacy of Islam كتابه 

على  يقعون   A. Guiillaume غويلوم  واألفرد 

واأعمال  دانتي  اأعمال  بني  الت�صابه  من  اأمثلة 

»اإن  ع��رب��ي:  اب��ن  ال�صهري  امل�صلم  املت�صوف 

والروؤيا  واجلنة  للجحيم،  عربي  ابن  اأو�صاف 

وا�صح  ب�صكل  منقولة  دانتي  يعيدها  البهيجة 

اتفاقيًا  يكون  اأن  امل�صتبعد  من  يجعل  وقريب 

اجلهنمية،  ف��االأق��ال��ي��م  امل�����ص��ادف��ة،  مبح�ش 

ال�صوفية،  الوردة  ودوائر  الفلكية،  وال�صماوات 

ال��ن��ور االإل��ه��ي،  ب���وؤرة  وج��وق��ات املالئكة ح��ول 

جميعها  للثالوث  ترمز  التي  الثالث  والدوائر 

يرد و�صفها عند دانتي متامًا كما هي عند ابن 

عربي بو�صفها التام. 

فدانتي يخبنا كيف كان حبه يزداد وي�صتد 

وتتعمق،  تتكثف  الروحية  روؤي���اه  كانت  وكيف 

الفردو�ش،  يف  فاأكرث  اأك��رث  ي�صعد  ك��ان  بينما 

اأكرث  جمااًل  تزداد   Beatrice بياتري�ش  بينما 

فاأكرث. 

ّ
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البن  ق�صيدة  يف  م��وج��ودة  ذات��ه��ا  والفكرة 

عربي مكتوبة قبل ذلك بنحو قرن من الزمان 

ترجمان االأ�صواق، رقم LX 55 وميكن اأن ن�صيف 

اأنه كانت البن العربي اأي�صًا بياتري�ش- نظام، 

ابنة مكني الدين اجلميلة البارعة، واأنه ب�صبب 

الف�صيحة التي خلقتها ق�صائده ال�صوفية التي 

األفها على �صرفها، اأ�صاف اإليها تعليقًا تو�صيحيًا 

وكذلك  خمطئني،  كانوا  اأنهم  نقاده  يقنع  لكي 

من  ق�صده   Convito كونفيتو  دانتي يف  يعلن 

الأربع  للخا�صة(  )املعّد  ال�صري  املعنى  تف�صري 

واأدى  اأبكر،  تاريخ  يف  اأّلفها  حب  اأغنية  ع�صرة 

كانت  باأنها  اخلاطئ  االعتقاد  اإىل  مو�صوعها 

احلب املادي احل�صي ولي�ش احلب الروحي. 

وباإيجاز، اإن الت�صابه اأو التوازي، يف اجلوانب 

العامة، واخلا�صة املحددة، يوؤدي ب�صكل وا�صح 

اإىل ا�صتنت���اج وحي���د ممك���ن، ه���و اأن املعراج، 

اأو �صع���ود النب���ي، اإ�صاف���ة اإىل الفه���م ال�صعبي 

والفل�صف���ي ملا بعد احلي���اة- املنبثقة من تقاليد 

امل�صلمني واأعمال كتابهم، اأمثال الفارابي، وابن 

�صين���ا، والغزايل وابن عربي- ال بد اأن تكون قد 

ت�صّربت اإىل املخزون العام للثقافة االأدبية التي 

كان���ت يف متناول اأف�ص���ل العق���ول يف اأوروبا يف 

القرن الثالث ع�صر«. 

اعتماد  مب�صاألة  املت�صلة  املقولة  ب�صاأن  واأما 

فيمكن  منه،  وا�صتفادته  االإ�صالم  على  دانتي 

 Vincent كانتارينو  فين�صنت  اإىل  ال��رج��وع 

ت��اري��خ  واالإ����ص���الم:  »دان��ت��ي  يف   Cantarino

وحتليل ملو�صوع جديل.

Dante and Islam: History and Analysis 
of a Controversy. Dante Symposium 
Chapel Hill: University of North 
Carolina, 1965, 175-192.
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وقد جند يف امل�صطلحات ال�ّصيا�صّية بوًنا 

�صا�صًعا بني داللة الّلفظ���ة االأ�صلّية املعجمّية 

ودالل���ة امل�صطلح مثل كلم���ة اال�صتعمار التي 

ت�صري اإىل فعل الّتعمري، والّتعمري يحمل داللًة 

اإيجابّية م���ن الّناحيتني االإجرائّية واملعنوّية، 

اإذ تنتق���ل دالل���ة الّلفظة االأ�صلّي���ة اإىل عك�ش 

داللته���ا االأ�صلّي���ة؛ ف�ص���ورة اال�صتعم���ار يف 

امل�صطل���ح يف ذهن وا�ص���ع امل�صطلح، اأو يف 

ذه���ن امل�صتعِمر بك�صر املي���م تختلف عّما هو 

عليه يف وعي امل�صتعَمر بفتح امليم الذي يعاين 

ج���ّراء ه���ذا الو�صع م���ن خمتل���ف الّنواحي، 

لة الّنهائّي���ة نقي�ش الّداللة  وياأت���ي يف املح�صّ

املعجمّية االأ�صلّية.

وق�صّية امل�صطلح لي�صت جديدة يف اللغة 

العربية فقد واجهته���ا لغتنا وح�صارتنا منذ 

زمٍن بعي���د، فم�صكل���ة امل�صطل���ح، على هذا 

الّنح���و، ال تتعّل���ق من حي���ث املب���داأ بالقبول 

والّرف����ش؛ فثّمة م�صطلح���ات كثرية دخلت 

الّلغ���ة العربّية من لغاٍت وح�ص���اراٍت اأخرى، 

وثّم���ة م�صطلحات دخل���ت الّلغ���ات االأخرى 

من الّلغ���ة العربّي���ة ومن ح�صارتن���ا العربّية 

إشكالّية•المصطلح

إشكالّية•المصطلح

إبراهيم•الّسعافين* اأ�صبح امل�صطلح منذ زمٍن علًما قائًما براأ�صه، 

ه.  تخ�صّ التي  م�صطلحاته  علٍم  لكلٍّ  اأ�صبح  وقد 

بعيد.  عهٍد  منذ  امل�صطلح  العرب  عرف  وقد 

عليه  يّتفق  الذي  الّلفظ  العام  تعريفه  يف  وهو 

العلماء للّداللة على �صيٍء حمّدد، ولتمييز معاين 

االأ�صياء. اإْذ ظهر اأّول ما ظهر لدى ت�صّكل املذاهب 

الفقهّية، ثم يف م�صّنفات تتناول امل�صطلح فيما 

بعد يف �صّتى فروع العلم واملعرفة حتت عنوانات 

)1(

خمتلفة.

وامل�صطلح، كما نعلم، هو كلمة اأو اأكرث ت�صري 

الداليل  املفهوم  عند  يقف  ال  مفهوم  معنى  اإىل 

احلريف للكلمة اأو الكلمات االأ�صلية فمثاًل االأ�صلوب 

الذي يعني خ�صي�صة بيانية لغوية ملن�صئ اأو اجتاه 

اأو تيار اأو جماعة اأو ع�صر لي�ش هو ما تدّل عليه 

�صطر  وهو  اللغوية  داللتها  اأو  معناها  يف  الّلفظة 

الهند�صّي  امل�صطلح  يف  والهرم  مثاًل،  الّنخل 

يف  نعرفه  الذي  الهرم  هو  لي�ش  والريا�صّي 

الداللة  الفراعنة، وعلم احليل يخرج عن  تراث 

االأ�صلّية ليدل على علم امليكانيكا اأو علم القوى. 

واحلّج  الة  ال�صّ مثل  الدينّية  امل�صطلحات  اأو 

والّزكاة والقذف والّطالق ونحو ذلك.

)امل�صلمون  عنوان  حتت  ال�صابكة  على  حافظ  فاطمة  مقالة  انظر   -  1

وعلم امل�صطلح- الّن�صاأة والتطّور(.
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االإ�صالمّي���ة عل���ى نح���ٍو اأو اآخر يف �صّت���ى مناحي 

احل�صارة، فمن الطريف اأّن الّطبقة الّراقية من 

اأهل االأندل�ش من االإ�صبان كانت تتباهى باحلديث 

بالّلغة العربّية، وت�صتخدم بع�ش م�صطلحاتها.

ول���و تاأّملن���ا م�صكل���ة امل�صطلح، ه���ذه االأّيام، 

الألفيناها م�صكلًة ح�صارّية و�صيا�صّية، تّت�صل �صئنا 

اأو اأبين���ا بثنائي���ة ال�صعف والق���ّوة، باملعنى العاّم 

اأو الوا�صع من �صّتى الّنواح���ي، العلمّية والّثقافّية 

والتقنّية وال�ّصيا�صّي���ة واالجتماعّية واالقت�صادّية 

وخمتلف اجلوان���ب احل�صارّية كاّفة. 

عيف م�صتهلك ال ي�صتهلك ال�ّصلع  فال�صّ

الغذائية واخلدمّي���ة اليومّية وح�صب، 

والعل���وم  املع���ارف  ي�صتهل���ك  ولكّن���ه 

عيف نف�صه  وتطبيقاتها. ولذا يجد ال�صّ

اأم���ام طوف���ان مت�صارع م���ن املعارف 

ي���وم، ولي����ش  بع���د  يوًم���ا  تت�صاع���ف 

اأمام���ه اإاّل اأن يالحقه���ا الهًثا 

بالّتعريب اأو اإيجاد البدائل 

الرتجم���ة.  حماول���ة  اأو 

اأوىل اخلطوات  الّتعري���ب  ولعّل 

التي ُتب���ذل لوج���ود م�صطلح م�صتق���ّر، كما 

ذه���ب اإىل ذل���ك حفن���ي نا�ص���ف يف حما�صرته 

���دد. وقد تبنّي له،  القّيم���ة ال�صهرية يف هذا ال�صّ

بح���ّق، اأّن امل�صطلح���ات قد ت�صيع م���ع امل�صطلح 

االأ�صل���ّي جنًب���ا اإىل جنب مثل الهات���ف، فالّنا�ش 

ي�صتخدم���ون املقابل وه���و الهات���ف وي�صتخدمون 

الكلم���ة املعّرب���ة وهو التلف���ون. وقد يج���د الّنا�ش 

م���ا هو اأف�صل من امل�صطل���ح الّر�صمي، اأو املقابل 

الّر�صم���ي في�صتخدمون العاّلق���ة بدل امل�صجب يف 

ح���ني ت�صتخدم الفئة املتعّلمة اأو املثّقفة امل�صطلح 

الّر�صمي. ولعّل البحث عن ُي�صر اال�صتعمال يدفع 

الّنا�ش وفق حاج���ات اال�صتخ���دام اإىل اأْن يُجروا 

امل�صطلح ح�ص���ب امليزان ال�صريّف بع���د تعريبه؛ 

ف���ال يقول���ون املرن���اة ح�صب م���ا اقرتح���ه بع�ش 

املجمعّي���ني، بل ي�صتخدمون كلم���ة التلفاز، ويظّل 

تعري���ب الكلم���ة )الّتلفزيون( �صائًع���ا يف اأو�صاط 

الّنا����ش. وال�ّصيء ذات���ه مع كلمة 

ال�صاندويت����ش التي قب���ل الّنا�ش 

مقابلها املتحّور )ال�ّصطرية( ومل 

يقبلوا الكامخ مثاًل.

م����ع  املع����ّرب  يت�ص����اوى  وق����د 

البديل فنجد ا�صتخ����دام الكراج 

املوق����ف،  م����ع  جن����ب  اإىل  جنًب����ا 

ولكّننا جن����د غلبة البديل اأحياًنا؛ 

الكلمة  الّنا�ش  فقد ين�صى 

�صاع����ت  الت����ي  املعّرب����ة 

األ�صنة العاّمة  حّتى على 

وت�صي����ع  الفرم�صّي����ة  مث����ل 

يدلّي����ة واإْن ظّلت االأجزاخانة  الكلم����ة البديل ال�صّ

يدلّية يف بلٍد مثل م�صر. جتاور ال�صّ

على اأّننا جن����د الّنا�ش على خمتلف امل�صتويات 

ا بع�ش امل�صطلحات  تهمل اأو تكاد تهمل اإهمااًل تامًّ

املقابل����ة مثل كلمة )ال�صينما( فال يلتفت اأحد اإىل 

دار اخليال����ة، ولعّلها تبدو يف نظ����ر بع�ش املتلّقني 
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م�صحك����ة اأو باعثة على ال�ّصخري����ة، يف حني ت�صيع 

كلم����ة ال�صينم����ا، وال�صيء ذاته مع كلم����ة الفاك�ش، 

اإذ يظ����ل ا�صتخ����دام الفاك�ش اأي�صر م����ن ا�صتخدام 

الّنا�صوخ.

�صل����ة  ل����ه  اال�صتخ����دام  ا�صط����راد  اأّن  عل����ى 

حافة وعلى اأقالم الكّتاب ويف  با�صتخدامه يف ال�صّ

املناهج الّدرا�صّية يف التعليم العاّم ويف اجلامعات. 

دد اإ�صرار   ولعّل من اأخطر االأمور يف هذا ال�صّ

القائمني على و�ص���ع مواد املناهج وتطبيقاتها يف 

مرحلة التعليم والذين يدّر�صون امل�صاقات العلمّية 

واالإن�صانّي���ة اأن ي�صتخدم���وا امل�صطلح االأجنبي اأو 

تعريب���ه وال يبحث���ون ع���ن اإيجاد مقابل���ه، وهو ما 

يبدو عائًقا يف املرحلة الّتالية، وهي مرحلة اإيجاد 

البدي���ل التي تك�ص���ف عن حداث���ة املقابل الناجم 

عن تع���ّدد املقاب���الت التي تبدو غام�ص���ة اأو غري 

داّلة عند الّزمالء من اأ�صحاب االخت�صا�ش. الأّن 

ا�صتخ���دام امل�صطل���ح االأجنب���ّي يف التعليم العام 

ولدى اأ�صات���ذة اجلامعات ال ي�صم���ح باال�صتخدام 

الرتاكمّي للمقاب���ل بالّذيوع دون اأن ُي�صتخدم ملّدة 

كافي���ة يف اأوعي���ة الّتعلي���م والبح���ث املختلفة من 

���ا الأه���ل االخت�صا�ش على  جه���ة، وال ي�صمح اأي�صً

تبّني مقابٍل واحٍد اأو اثنني من قبل االّتفاق عليهما 

�صراحًة اأو �صمًنا. فاإن مل يكن لدينا القدرة على 

و�ص���ع امل�صطلح ابتداًء الأّننا مل ننتج امل�صطلح اأو 

املعرفة اأو العلم الذي ينتمي اإليه امل�صطلح ، ففي 

االأقل ن�صعى لتوحي���د املقابل يف الّتدري�ش وتاأليف 

الكتب املدر�صّية ويف البحث العلمّي.

وال ب���ّد م���ن تاأكيد ق�صّية مهّم���ة تّت�صل بعملّية 

ي�ص���رتك  اأن  ���روري  ال�صّ فم���ن  املقاب���ل؛  اإيج���اد 

����ش يف مو�ص���وع امل�صطل���ح، ذو خ���بٍة  متخ�صّ

عميق���ة وتراكمّية بحقل امل�صطل���ح املق�صود وذو 

معرف���ة كافية مبهارات الّلغ���ة، وعلى اّطالٍع كاٍف 

بالّتج���ارب املختلفة يف تعري���ب امل�صطلح املعنّي، 

�شٍ اآخر يف الّل�صانّيات ذي ب�صٍر على  م���ع متخ�صّ

نح���ٍو معنّي بحقل امل�صطل���ح، اإذ ال يجوز اأن تكون 

�صه  معرف���ة الّل�ص���اين حم���دودة يف حق���ل تخ�صّ

ال�صّي���ق، واأن يك���ون ذا معرف���ٍة تراكمّية يف حقل 

امل�صطلح يف املو�صوع املعنّي.

ومهم���ا يكن، ف���اإّن املهّم لي�ش اإيج���اد البدائل 

الرّتجم���ة  اأو  الّنح���ت  اأو  بالّتعري���ب  للم�صطل���ح 

وح�ص���ب، ولكن ما هو اأه���ّم اأن يتحّقق فيه الُي�صر 

وال�ّصي���وع، وه���ذا االأم���ر لي����ش ي�صرًيا اأم���ام بطء 

ومراك���ز  واملوؤ�ّص�ص���ات  املجام���ع  ب���ني  التن�صي���ق 

الرّتجم���ة، فقد جند من يتحّم�ش ملا اأجنزه بغ�ّش 

الّنظر عن حتقيق هذين االأمرين يف غياب تن�صيق 

يبلغ حّد االلتزام.

 ولعّل اأهّم �صيٍء يحّقق هذين االأمرين الّتوافق 

بني رج���ال الرّتبية والّتعلي���م واأ�صاتذة اجلامعات 

عل���ى توحي���د امل�صطلح���ات يف ف���روع املع���ارف 

والعل���وم يف جماالته���ا وحقوله���ا املختلفة ويف ما 

يتعّلق ب�صوؤون احلي���اة واالإدارة. ولي�ش خافًيا على 

اأحد كم يي�ّصر هذا االأمر الّتفاهم بني اأبناء االأمة 

الواحدة يف امل�صتويات الّثقافّية والعلمّية واالإدارّية 

واالقت�صادّية املختلفة.

إشكالّية•المصطلح



13

لغ���ة  العربّي���ة  الّلغ���ة  اأّن  نتذّك���ر  اأن  وعلين���ا 

ا�صتقاقّي���ة، واأّن جذوره���ا تفوق ج���ذور كثري من 

الّلغ���ات احلّية اأ�صعاًفا م�صاعفة، وهذا يجعل من 

عملّية اإيجاد املقابالت مي�صوًرا من ناحية املبداأ، 

ولكّن العرب مل يزالوا م�صتهلكني للمعارف والعلوم 

وتطبيقاتها، ومييل العلم���اء واأ�صاتذة اجلامعات 

اإىل اال�صت�صه���ال، فه���م مّيال���ون اإىل تدري����ش ما 

در�ص���وه يف جامعاتهم، ولعّل جترب���ة جممع اللغة 

العربي���ة االأردين يف تعري���ب العل���وم �صاه���ٌد على 

ل من العلوم واملعارف  االأزمة؛ اإذ اإّن املتعّلم يح�صّ

بلغته اأكرث بكثري من التعّلم بلغٍة اأخرى.

واالأمر نف�ص���ه ين�صحب على العل���وم االإن�صانّية 

واالجتماعّي���ة، ورمّب���ا نالحظ فو�ص���ى امل�صطلح 

على نحو اأ�صّد واأعنى بل واأخطر، فرنى م�صطلح 

كود )edoc( يعّرب اإىل كود اأو ي�صتبدل ب�صيفرة 

اأو املدونة اأو املنت اأو ال�ّصنن.

فلي�صت امل�صكلة يف عملّية االإنتاج واال�صتهالك 

وح�ص���ب ولكن يف اختي���ار مقابل بعين���ه مع تعّدد 

املقاب���الت وفو�صاها فقد جن���د مقابل م�صطلح 

)rebmem ytlucaf( بالّلغ���ة االإجنليزّية يف 

الّدالل���ة على املدّر�ش اأو االأ�صت���اذ اجلامعي ع�صو 

هيئ���ة تدري����ش يف بع����ش االأقط���ار، وتدري�صّي يف 

اأقط���اٍر اأخرى، وهذا ما جن���ده يف البون ال�صا�صع 

ب���ني م�صطلحات امل�صارق���ة واملغاربة وال �صّيما يف 

الّنقد االأدبي والعل���وم االإن�صانّية االأخرى، وهو ما 

ي�صتدع���ي تن�صي���ق اجلهود بني املجام���ع واملراكز 

واملعاهد واملوؤ�ّص�صات، على اأهمّية ما يجري حاليًّا 

م���ن تع���اون وتن�صيق ب���ني املجام���ع واملراكز ذات 

لة. ال�صّ

على اأن اإ�صكالية امل�صطلح وكلمة اإ�صكايل تنّم 

ه���ي االأخرى عن اإ�صكالي���ة، جتد الرتبة اخل�صبة 

يف اال�صته���الك، ولع���ّل اأ�صحاب احل���رف الذين 

ا م���ع االآالت ومنتجات  ���ا وتداوليًّ يتعامل���ون واقعيًّ

التكنولوجي���ا يجدون م���ن واقع حياته���م العملية 

بدائ���ل مقبول���ة و�صاري���ة مل�صطلح���ات اأجنبية اأو 

بدائ���ل اأقرتها املوؤ�ص�صات واملراك���ز واملجامع ومل 

تل���ق ال���رواج املطل���وب، واإن كان���ت تنح���و منحى 

العامّية.

وم���ن نافل���ة الق���ول: اأن جُن���ّدد الّدع���وة 

اإىل تدري����ش العل���وم جميًع���ا بالّلغ���ة العربّية 

يف املدار����ش واجلامع���ات، م���ا ُيع���ّزز مكانة 

الّلغ���ة العربّي���ة ويوؤّك���د دوره���ا الّتاريخّي يف 

حم���ل العلوم واملع���ارف االأ�صا�صّية اإىل العامل 

من���ذ ق���رون. ولدين���ا �صواهد م���ن اأمٍم �صّتى 

تعت���ّز بهوّيتها وتاريخها. ف���كّل الّدعوات اإىل 

احلفاظ على اللغة العربّية واحرتام مكانتها 

تظّل منقو�صًة يف غي���اب هذه الّلغة عن حقل 

الّتعلي���م. وال اإخ���ال اأّن موؤ�ّص�صاتن���ا الرّتبوية 

والعلمّية عاجزة عن الب���دء بخطواٍت علمّيٍة 

منهجّي���ٍة مدرو�صة ت�صع ه���ذا الهدف الّنبيل 

مو�صع الّتنفيذ.

خاتمة
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بني  �صهرته  العرب  ل�صان  معجم  ق  حقَّ لقد 

موؤلفه  وحديثًا؛ باعتماد  قدميًا  العربية  املعاجم 

ابن منظور )ت 711ه�( على اأمرين اأ�صا�صني يف 

الو�شع،  واإجادة  اجلمع,  ُح�ْشن  هما:  ت�صنيفه 

حيث جمع �صتات مواده اللغوية املتفرقة ومعارفه 

وثيقة  منه  جعلت  خم�صة،  اأ�صول  من  و�صواهده 

ال�صك،  اإليها  يت�صرب  ال  لغوية  ومو�صوعة  علمية 

ومعجًما مثالًيا يف جمعه وحترير مواده وعر�صها 

ومدلوالتها  ال�صرفية  ا�صتقاقاتها  خمتلف  يف 

كل  من  له  اجتمع  مبا  املختلفة  ا�صتعماالتها  يف 

اللغة  تهذيب  من  كاجلمال  ؛ 
)1(

منها م�صدر 

لالأزهري )ت 370ه�(، وح�صن الرتتيب من تاج 

393ه��(،  )ت  للجوهري  العربية  و�صحاح  اللغة 

والكمال  582ه�(،  )ت  عليه  ي  برِّ ابن  وحوا�صي 

من املحكم واملحيط االأعظم البن �صيده االأندل�صي 

غريب  يف  النهاية  من  واجلودة  )ت458ه��(، 

احلديث البن االأثري )ت 606ه�(. 

* اأ�صتاذ اللغويات العربية – اجلامعة الها�صمية )�صابًقا(
مة الل�صان. )1( انظر: مقدِّ

 Webster’s( اأمـــا معجم وب�شـــرت الأمريكـــي

 American Dictionary of the English

���ع للغ���ة االإجنليزي���ة  Language( املعج���م املو�صَّ

 )Preface( مت���ه االأمريكي���ة، الذي ج���اء يف مقدِّ

اإنه الطبعة العاملية الثالثة من معجم وب�صرت، عمل 

جدي���د متاًما يف ت�صميمه واأ�صلوبه وتن�صيده، فكل 

مة؛ ما يفيد اأنه حقق  �صطر فيه جديد، ويف هذه املقدِّ

�صهرته العاملية يف التعريف مبا التزم يف حتريره من 

 ،)Clearness( والو�صوح ،)accuracy( الدقة

وه���ذه   .)Comprehensiveness( وال�صم���ول 

العنا�ص���ر تعن���ي اخلل���و م���ن االأخط���اء وااللتزام 

واالإحاط���ة بتعريف املفردات ح�ص���ب ا�صتعماالتها 

يف تغطي���ة اأكب قدر منها كتابة وحديًثا يف �صياغة 

مفهومه مل�صتعملي املعجم. 

تعريف••األعداد•واأليام•في•معجمي••لسان•العرب•ووبستر•األمريكي
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واأما التعريف فهو اأداء معاين املداخل املعجمية 

مب���ا يحتاجه ه���ذا التعري���ف اإىل منهجي���ة حمّددة 

ومنتظمة تلت���زم بطريقة معينة ومن�صبطة يف اإيراد 

املع���اين؛ وهو مم���ا افتقرت اإلي���ه املعاج���م العربية 

القدمية التي كان يغلب عليها العفوية، فلم يكن لدى 

دة املالمح، فقد تنوَّعت  موؤلفيها و�صيلة موحدة حمدَّ

دت ط���رق اأداء املع���اين يف املعاج���م العربي���ة  وتع���دَّ

ح�ص���ب اجته���ادات موؤلف���ي ه���ذه املعاج���م، وح�صب 

جماالت ا�صتعم���ال املفردات واخت���الف امل�صتعملني 

لهذه املف���ردات؛ فقد يك���ون اأداء املعنى بالرتادف، 

اأي بذكر املرادف للمدخل املعجمي، نحو: “املثالب: 

الُعُي���وب” )الل�ص���ان 241/1(، وقد يك���ون بذكر ما 

ي�ص���اّد املف���ردة اأو يناق�صه���ا اأو يخالفه���ا كاخلط���اأ 

�ص���د ال�ص���واب )الل�ص���ان 65/1(، واحلرب نقي�ش 

هل  لم )الل�ص���ان 303/1(، وال�صعب خالف ال�صَّ ال�صِّ

)الل�صان 523/1(. وهناك طرق اأخرى الأداء املعنى 

ي�صي���ق املق���ام بذكره���ا؛ ولك���ن مما يع���د تق�صرًيا 

وا�صًح���ا يف التعري���ف ب���اأن يكتفي �صاح���ب املعجم 

بالق���ول: مع���روف نحو اجَل���َرب: مع���روف )الل�صان 

259/1(، واحَلَط���ب: مع���روف )الل�صان 321/1(، 

وب: نبت معروف )الل�ص���ان 350/1(. ومثل  واخَل���رُّ

ف  ه���ذه التعاريف قا�ص���رة عن بيان اجلوه���ر املُعرَّ

تعريًف���ا �صافًيا كافًي���ا تكتمل فيه عنا�ص���ر التعريف 

املنطق���ي ال���ذي ي�صم���ل اجلن����ش والف�ص���ل والن���وع 

���رف، واأكرث ما  والعر����ش؛ اأي املالم���ح املمّيزة لل�صَّ

يظه���ر الق�ص���ور يف اأ�صم���اء ال���ذوات م���ن احليوان 

: ُدَوْيَبة  بُّ والنبات كقوله يف الل�ص���ان 538/1: )ال�صَّ

من احل�ص���رات مع���روف(، ويف 624/1: )الَعْقرب: 

واحدة العقارب من الَهوام(. ويف 630/1: )الِعَنب: 

اب: م���ن الثمر  مع���روف، واحدت���ه ِعَنب���ة(، )والُعنَّ

ت  مع���روف(، ويف 631/1: )الَعْنَدَليب: طائر ي�صوِّ

األواًنا(، ويف 674/1: )الُق�ْصُلب والِق�ْصِلب: نبت(. 

ا يف تعريف الأيام:  والتق�شري وا�شح اأي�شً

فال�شبت: من اأيام االأ�صبوع )الل�صان – مادة • 

�صبت 37/1 – 38(. 

والأحـــد: م���ن االأي���ام مع���روف )الل�صان – • 

مادة اأحد 70/3(. 
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والثنـــني: م���ن اأي���ام االأ�صب���وع )الل�صان – • 

مادة ثني 118/14(. 

ه الثالث •  والثالثـــاء: م���ن االأي���ام، وكان حقُّ

)الل�صان – مادة ثلت 121/2(. 

والأربعاء: اليوم الرابع من االأ�صبوع الأن اأول • 

االأيام عندهم االأحد بدليل هذه الت�صمية ثم 

االثنان ث���م الثالثاء، ثم االأربع���اء )الل�صان 

– مادة ربع 109/8(، واالأربعاء من االأربعة 
)الل�صان – مادة ثلت – 122/2(. 

واخلمي�ـــس: م���ن اأيام االأ�صب���وع وهو اأو�صح • 

تعريف عن���ده يف االأيام، )الل�ص���ان – مادة 

خم�ش 70/6(. 

واجُلُمعـــة: وه���و ي���وم العروب���ة �صمي بذلك • 

الجتم���اع النا�ش في���ه، ... ومل ُت�صمَّ العروبة 

اجلمع���ة اإاّل مذ جاء االإ�صالم .. )الل�صان – 

م���ادة جمع 58/8( وكل ي���وم يف الل�صان هو 

م���ن اأيام االأ�صبوع، وهذا اأمر طبيعي، وبهذا 

د اأي ي���وم عن  التعري���ف ال يتمي���ز وال يتح���دَّ

وال  َخر، 
ُ
االأ يوجد اأي فرق بينها. االأي���ام 

ق���ة  الدِّ تعوزه���ا  التعريف���ات  ه���ذه  اأن  ووا�ص���ح 

والو�ص���وح، ويغل���ب عليه���ا التعمي���م فلي����ش منه���ا 

تخ�صي����ش ليوم دون اآخر، فالذي ال يعرف العربية 

دة، فال يعرف  يح�صبه���ا يوًما واحًدا، باأ�صم���اء متعدِّ

ال�صابق منها م���ن الالحق، لعدم حتديد ترتيبه بني 

اأيام االأ�صبوع. 

ويت�صح ق�صور هذه التعريفات عند مقارنتها مبا 

 )Saturday( جاء يف معج���م وب�صرت؛ فيوم ال�صبت

 )S to Z يف �ش2018 / املجلد الثالث(

The seventh day of the week: the day 

following Friday. 

اأي هـــو: )الي���وم ال�صاب���ع م���ن االأ�صب���وع، وهو 

الي���وم ال���ذي يلي ي���وم اجلمع���ة(؛ ويك���ون بهذا 

ق���د عّرف���ه بتحدي���د ترتيب���ه ب���ني اأي���ام االأ�صبوع 

باأمري���ن: اأولهما بالع���دد اأي برتقيمه )ال�صابع(، 

اأي برتتيب���ه العددي، واالآخ���ر بالرتتيب التنازيل 

الزماين، اأي بعد يوم اجلمعة؛ مما يعني اأنه قام 

ين هما مكانه وزمانه بني  بتعريف���ه وح�صره بحدَّ

اأيام االأ�صبوع. وتتك���رر هذه ال�صيغة يف التعريف 

م���ع اأيام االثن���ني والثالثاء واالأربع���اء واخلمي�ش 

واكتف���ى مع يوم اجلمعة باأن���ه اليوم ال�صاد�ش من 

اأيام االأ�صبوع. 

ولناأخـــذ مثاًل ثانًيا ه���و )Sunday( )يف �ش 

2291 – املجلد الثالث من املعجم S to Z( الذي 

فه املعجم مبا ياأتي: عرَّ

)The first day of the week regarded by 

most Christians as a day for rest from 
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secular employments and for public 

religious worship..(.

وترجمتـــه بت�شـــرف هـــو: )اأول اأي���ام االأ�صبوع 

بالن�صبة ملعظم امل�صيحي���ني، بو�صفه يوًما للراحة 

م���ن العمل، من ناحية، واإقام���ة ال�صعائر الدينية 

فه بتحديد  من ناحي���ة اأخرى(؛ مما يعني اأنه عرَّ

ق  ترتيبه الزماين بقوله اإنه اأول اأيام االأ�صبوع، وفرَّ

بين���ه وبني اأيام االأ�صبوع االأخ���رى اأنه يوم العطلة 

والراح���ة االأ�صبوعية، وممار�صة ال�صعائر الدينية 

والعب���ادة اأي بتوظيفه اجتماعًي���ا ودينًيا، فاالأحد 

خم�ص�ش عن���د امل�صيحيني للراحة والعبادة دون 

غريه من االأيام. 

وق���د فات �صاح���ب الل�ص���ان يف تعريف���ه ليوم 

اجلمعة اأن يذكر ترتيبه ب���ني اأيام االأ�صبوع، واأنه 

زه عن بقية اأيام  يوم اجتماع امل�صلمني، مم���ا مييِّ

االأ�صبوع اجتماعًيا ودينًيا، وقام بتعريفه مبرادفه 

القدمي، اأي قبل االإ�صالم، باأنه يوم العروبة. 

واإذا انتقلنا اإىل تعريف االأعداد، ويح�صن اأن نبداأ 

احلديث ع���ن تعريف االأعداد املف���ردة فاالأعداد 

املركب���ة، فاملعطوفة وننه���ي باألفاظ العقود. ففي 

معجم وب�ص���رت اتُّبع منهٌج موّحد اإىل حد كبري يف 

تعري���ف االأعداد املف���ردة م���ن 2 – 10، ولناأخذ 

اأمنوذًج���ا ممثاًل لهذا املنه���ج، اقتبا�ًصا مما جاء 

يف معجم وب�صرت )�ش860 – من املجلد االأول من 

ه يف تعريف العدد )خم�صة(:  A to G( ما ن�صُّ
اخلم�شة: اأكرث من الأربعة بواحد

(Five: one more than four:

The numerable quantity symbolized by 

the Arabic numeral: 5(

بالرق���م  اإليه���ا  املع���دودة املرم���وز  )الكمي���ة 

العربي: 5(. 

وق���د ي�صيف عن�صًرا اآخر زي���ادة يف االإي�صاح 

والتعري���ف كم���ا يف الع���دد )ت�صعة( م���ا ن�صه يف 

 :)R to H ش857 – من املجلد الثاين من�(

)nine: - The cardinal number preceding 

ten and following eight or any of the 

symbols )9، ix ، IX( representing this 

number(. 

هو العدد الذي يف ترتيبه االأ�صلي ي�صبق الع�صرة 

.)ix ، IX،9(��ويلي الثمانية، والذي يرمز اإليه ب

Being or consisting of one more than 

eight; thrice three.

ن من ثالث ثالثات(.  )العدد املكوَّ

واإذا عدنا اإىل ل�ص���ان العرب يف تعريف االأعداد 

املفردة ف�صنجد اأن الغالب على تعريفها منط واحد، 

وه���و يف احلقيقة لي�ش تعريًف���ا بقوله: )الثالثة: من 

الع���دد.. مع���روف( )الل�صان مادة ثل���ث 121/2(، 

)االأربعة واالأربع���ون: من العدد معروف( )الل�صان: 

م���ادة ربع 99/8(، واخلم�ص���ة واخلم�ش من العدد: 

معروف���ان( )الل�صان مادة خم�ش 66/6(، )وال�صبع 

وال�صبع���ة من الع���دد معروف( )الل�ص���ان مادة �صبع 

145/8(، )والثمانية من العدد: معروف( )الل�صان 

مادة ثمن 80/13(، )والت�ص���ع والت�صعة: من العدد 

مع���روف( )الل�ص���ان م���ادة ت�ص���ع 34/8(. واالأم���ر 

هن���ا ال يحتاج اإىل تعلي���ق، فكاأنه يري���د اأن يقول اإن 

ف االأع���داد ال�صابقة،  ف؛ فل���م يعرِّ املع���روف ال ُيعرَّ

ومن حقه علينا اأن نذكر اأنه قام بتعريف )االثنان( 
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بقول���ه: )االثن���ان: �صع���ف الواحد( )الل�ص���ان مادة 

ثن���ي 118/14(، وهو بهذا التعريف يتفق مع معجم 

وب�ص���رت يف تعريف���ه للع���دد اثن���ني )Two( بقوله: 

 S to Z(: )Two، يف ����ش2474 – املجلد الثال���ث(

 .)Twice one

وننتق���ل اإىل االأعداد املركبة من 11 – 19، واإىل 

االأع���داد املعطوف���ة ب���ني العقود العددي���ة من 21 – 

29، 31 – 39، 41 – 49 اإىل 91 – 99 فق���د ن���در، 

لالأ�صف، تخ�صي�ش مداخل معجمية لهذه االأعداد؛ 

ْهِمل التعريف بها يف ل�صان العرب 
ُ
مما يعني اأنه قد اأ

اإاّل ما جاء من قول���ه )يف مادة ربع 99/8(: االأربعة 

واالأربعون من الع���دد معروف؛ واأ�صك يف اأنه يق�صد 

العدد 44، واإمنا يق�ص���د االأربعة وحدها، واالأربعني 

وحدها، وق���د باعد بينها يف اخل���ط، وجاء الف�صل 

بينهم���ا بحرف العطف )الواو( باللون االأ�صود بينما 

ي اأن���ه يق�صد  الع���ددان بالل���ون االأحمر؛ ومم���ا يقوِّ

الع���دد املعط���وف )االأربعة واالأربع���ني( اأنه مل ُيخب 

عنهم���ا بقول���ه )معروف���ان(، واإمن���ا اأخ���ب باملفرد 

)معروف(، واإذا كان ذلك �صحيًحا فهو نادر الوقوع 

ا تعريفه بالعدد 29 )يف  يف الل�صان. وقد وق���ع َعَر�صً

121/2، 122/2 يف م���ادة ثل���ث( يف �صي���اق تعريفه 

العقد ثالثني، قول���ه: )وتقول: كانوا ت�صعة وع�صرين 

فثلثتهم اأي �صرت بهم متام الثالثني(. 

واأم���ا معجم وب�صرت فقد الت���زم مبنهجية موحّدة يف 

تعريف االأع���داد املركبة واملعطوفة، يف كل االأعداد، 

واملق���ام يقت�صي اأن اأ�صرب مثااًل يكون اأمنوذًجا لكل 

االأعداد؛ وليكن الع���دد )Six( وعائلته )�ش2135 

 .)Z to S الثالث من املجلد  – من 

العدد املركب 16 )�صتة ع�صر( 

)Sixteen: 10 and six، twice eight، eight 

times two.

ما ترجمته: 10 + 6 �صت���ة، �صعف العدد ثمانية، 

 .Four fours .ثمانيتان، اأربع اأربعات

The numerable quantity symbolized 

by the Arabic numerals 16.

ما ترجمته الكمية املعدودة املرموز لها بالرقم 

العربي 16. 

ويكون بذلك قد اأورد للعدد املركب �صتة ع�صر، 

خم�صة تعريفات هي اأمناط تكررت مع كل االأعداد 

املركب���ة. والعدد املعط���وف )61 – 69( – واحد 

و�صتون اإىل ت�صعة و�صتني ومثاله العدد 68: 

يكون بزيادة واحد اإىل 67 

 )Sixty – eight: being one more than 67(

eight and 60    60 + ثمانية

 four times 17   17 مكررة اأربع مرات

The numerable quantity symbolized 

by the Arabic numerals 68. 

الكمية املع���دودة املرموز له���ا بالرقم العربي 

 .68 )68(

ويكون بذلك قد اأورد للعدد املعطوف )ثمانية 

و�صت���ني( اأربعة تعريفات، وتك���ررت هذه االأمناط 

من التعريف مع كل االأعداد املعطوفة. 

اأم���ا العقود م���ن االأعداد يف ل�ص���ان العرب وهي: 

د  10، 20، 30، 40، 50.. اإىل مئ���ة واأل���ف فق���د تعدَّ
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منهج���ه )منهج ل�ص���ان الع���رب( يف تعريفها؛ وعليه 

يج���ب اأن نذك���ر تعريفه���ا واح���ًدا واح���ًدا مقارن���ة 

بتعريفه���ا يف معج���م وب�صرت ونب���داأ ب�الع�صرة )مادة 

رت ال�صيء  ع�ص���ر 568/4 – 569( اأول العقود وَع�صَّ

تع�صرًيا كان ت�صعة فزدت واحًدا حتى مت ع�صرة بينما 

تعري���ف العدد )ten( اأي الع�صرة يف معجم وب�صرت 

فت مبا ياأتي:  �ش2354 – املجلد الثالث عرِّ

 being one more than ت�ص���ع زائد واح���د

 .S-Z من nine

The numerable quantity symbolized 

by the Arabic numerals 10. 

م���ا ترجمته: الكمية املعدودة املرموز لها بالرقم 

العربي 10. 

.twice five :خم�صتان

 five times :االثن���ان مك���ررة خم����ش م���رات

.two

 X: ال���ذي يرم���ز اإليه باالأرق���ام الالتيني���ة باحلرف

 .the letter X

منه���ج يف التعريف، بال �صك اأكرث و�صوًحا ورقة، 

كان باإمكان �صاحب الل�صان اأن يكون �صباًقا اإليه. 

الع�ص���رون )الل�ص���ان 570/4(: ع�ص���رة م�صافة 

اإىل مثله���ا؛ )اأي ع�ص���رة زائد ع�ص���رة( وهو تعريف 

م�صاب���ه لنمط م���ن اأمناط التعري���ف التي جاءت يف 

معجم وب�صرت للعدد ع�صري���ن كما جاء يف �ش2471 

 Twenty – two :املجلد الثالث وهو: ع�صرتان –
 .tens

 being one more – ت�صعة ع�صر زائد واحد

than 19 )يكون بزيادة واحد على 19(. 

 .twice ten :اثنتان من الع�صرات

االثن���ان مكررة ع�صر مرات )ع�ص���رة اثنينات(: 

 .ten times two

اخلم�ص���ة مك���ررة اأربع مرات )اأرب���ع خم�صات(: 

.four times five

The numeral quantity symbolized by 

the Arabic numerals 20. 

اأي الكمي���ة املع���دودة املرم���وز اإليه���ا بالرق���م 

العربي 20. 

وتتكرر ه���ذه االأمناط يف تعريف العقود االآتية 

يف مواطنها ح�صب ترتيبها االأبجدي اأو االألفبائي 

من معجم وب�صرت.

Thirty ، forty ، fifty ، sixty ، seventy ، 

eighty ، ninety. 

اأما الثالثون يف ل�ص���ان العرب: 121/2 – 122، 

ورد فيها قوله: 

)الثالثون من الع���دد لي�ش على ت�صعيف الثالثة 

ولك���ن عل���ى ت�صعيف الع�ص���رة( وهو اأ�صب���ه مبا جاء 

يف واح���د م���ن تعريفات وب�ص���رت للع���دد ثالثني وهو 

)three tens( ث���الث ع�ص���رات، والف���رق بينهما 

اأن �صاح���ب الل�صان مل يذكر عدد ت�صعيف الع�صرات 

بينم���ا يف وب�صرت ذكر اأنها ث���الث ع�صرات، واأ�صاف 

�صاح���ب الل�ص���ان تعريًفا اآخ���ر للثالثني وه���و قوله: 

)كانوا ت�صعة وع�صرين اأثلثهم )وثلثتهم(، اأي �صرت 

بهم متام الثالثني( ولكنه مل يذكر العدد الذي ثلَّث 

فيه الرق���م ت�صعة وع�صرين، كم���ا يح�صل يف معجم 

 one( وب�ص���رت الذي يذكر العدد امل�صاف وهو واحد

more( وعليه ميكن اأن نقول اإن املعجمني قد اتفقا 
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يف تعريفهما للثالثني يف العن�صرين ال�صابقني. 

واكتف���ى �صاح���ب الل�ص���ان يف تعري���ف االأربع���ني 

)99/8( بقوله: )االأربع���ون بعد الثالثني( اأي عقد 

االأربعني ياأتي بعد عقد الثالثني، وهو اأمر غري كاٍف 

يف تعريف هذا العدد. 

اأم���ا الع���ددان )اخلم�صون، والثمان���ون( فاكتفى 

ا بقوله يف تعريفهما اأنهما )من  �صاحب الل�صان اأي�صً

الع���دد معروفان( وال بدَّ لنا من االعرتاف باأن ذلك 

لي�ش تعريًفا. 

ف العددين بطريقة واحدة فال�صتون بقوله:  وعرَّ

)عقد بني عقدي اخلم�ص���ني وال�صبعني(، وال�صبعون 

)معروف وهو العقد ال���ذي بني ال�صتني والثمانني(، 

���ا اأنه قد ع���ّرف العقود )خم�ص���ني، و�صتني،  مفرت�صً

و�صبعني، وثمان���ني(؛ وعليه اكتف���ى ب�صيغ التعريف 

ال�صابق���ة، وال ب���ّد م���ن االع���رتاف باأنه���ا تعريفات 

قا�صرة، �صت���ان بينها وبني تعريف���ات معجم وب�صرت 

التي تت�صمن �صتة عنا�صر اأو �صت �صيغ من التعريف، 

وهي اأمناط يف التعريف تتوافر فيها الدقة والو�صوح 

وال�صمول، مما ينق�ش تعريفات �صاحب الل�صان. 

ويبقى لدينا تعريف املئة واالألف، فمعجم وب�صرت 

اتبع يف تعريفهما املنهج اأو النمط الذي اعتدنا عليه 

ن من عنا�صر توفر التعريف  يف تعريفه لالأعداد املكوَّ

الكايف للع���دد؛ فمئ���ة مث���اًل: Hundred )معجم 

وب�صرت – املجلد الث���اين �ش1102 من H-R( ذكر 

يف التعريف ما ياأتي: 

.ten tens :ع�صر ع�صرات

.twice 50 صعف اخلم�صني( اأو خم�صينتان�(

)من مع���اين score: العدد ع�صرون( = خم�ش 

 .five twenties :ع�صرينات

The numerable quantity symbolized 

by the Arabic numerals 100. 

ال �ص���ك يف اأن���ه به���ذه العنا�ص���ر ق���د ا�صتوفى 

تعري���ف العدد مئة، فمن يقروؤها لن يذهب ذهنه 

اإىل مق�صود اآخر غري العدد مئة، وهو ما فعله مع 

الع���دد األف كذلك يف ����ش2381 – املجلد الثالث 

 .)S-Z( من معجم وب�صرت

اأّما الع���ددان مئة واألف فقد اتُّبع يف تعريفهما 

يف الل�ص���ان ال�صيغت���ان االآتيت���ان: اأوالهم���ا قوله: 

)واملائ���ة: ع���دد مع���روف( )الل�ص���ان م���ادة ماأي 

.. ج15/����ش269(، وقول���ه: )االأل���ف م���ن العدد 

معروف( )الل�صان مادة األف – ج9/�ش9( وهي 

�صيغ���ة يف التعريف غ���ري جمدية. واأم���ا ال�صيغة 

االأخ���رى وه���ي �صيغ���ة ماألوفة يف معج���م وب�صرت 

���ا، وجاء يف الل�صان تعريٌف للعددين يف مادة  اأي�صً

)األف ج9/�ش9( ون�صها كاالآتي: )قال اأبو عبيد: 

يقال كان القوم ت�صعمائة وت�صعًة وت�صعني فاآلفتهم، 

ْيُتهم 
َ
ْماأ

َ
ممدود، واآلف���وا اإذا �صاروا األًفا، وكذلك اأ

ْوا اإذا �صاروا مائ���ة. اجلوهري: اآَلْفُت القوَم 
َ
فاأماأ

اإيالًف���ا، اأي كّمْلُته���م األًف���ا( وفات ه���ذا التعريف 

اأن تق���ول فيه كانوا ت�صع���ة وت�صعني فاأماأيتهم، ومل 

د كذلك العدد امل�صاف وهو الواحد واإن كان  يحدَّ

مفهوًما من قوله: )ت�صعمائة وت�صعة وت�صعني(.

وبعد، فاإنه لي�ش م���ن �صاأن هذه الورقة وال من 

اأهدافه���ا التقليل م���ن اجلهد العظي���م ل�صاحب 

الل�ص���ان وال م���ن جه���د علم���اء اللغة الذي���ن اأخذ 

عنه���م؛ ولكن ال�صناعة املعجمي���ة اأ�صبحت علًما 

تعريف••األعداد•واأليام•في•معجمي••لسان•العرب•ووبستر•األمريكي
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ل���ه موازين���ه و�صوابط���ه ومناهج���ه خا�ص���ة يف 

التعري���ف، و�صار حًقا علين���ا نحو تراثنا العظيم؛ 

بع���د اأن ا�صتن���ارت ب�صريتن���ا واأحاط���ت عقولنا، 

مبا ا�صتج���د من هذه االأبع���اد املنهجية، اأن نلفت 

النظ���ر اإىل ما غاب عن جت���ارب علمائنا وفاتهم 

االإحاط���ة بها، وه���ي عنا�صر التعري���ف املنطقي 

للمفردات وامل�صطلحات التي اأخذت بها املعاجم 

ق  احلديثة، وعلى راأ�صه���ا معجم وب�صرت الذي حقَّ

رية يف  �صهرت���ه املعجمي���ة عن طريق براع���ة حمرِّ

تعريفات���ه الق�ص���رية، احل�صن���ة ال�صياغة؛ حتى 

ميك���ن و�صفه باأنه معجم تعريف���ات ا�صتفاد منها 

معجم اأك�صف���ورد يف �صياغة تعريفاته، واأ�صبحت 

تعريفات���ه، اأي معج���م وب�ص���رت، ه���ي املعتمدة يف 

املحاكم وال�صركات االأمريكية. 

م���ة الطبع���ة االأخرية  وقد ج���اء يف اآخ���ر مقدِّ

)الثالث���ة( لهذا املعج���م باأنه اأ�صب���ح �ِصِجاًل للغة 

االإجنليزي���ة املكتوب���ة واملق���روءة بو�صفه���ا اللغة 

االأكرث اأهمية وا�صتعمااًل بني لغات االأر�ش. 

ا  ومم���ا ح���دا ب���ي اأن اأكتب ه���ذه الورق���ة اأي�صً

اأنن���ي حني نظرت يف املعج���م الو�صيط وجدت اأن 

هذا املعجم ال�ص���ادر عن جممع اللغة العربية – 

القاهرة ع���ام 1961م مل ي�ص���ف �صيًئا ذا بال يف 

تعريفه لالأيام فقد حذا حذو ل�صان العرب.

• فاالأح���د اأح���د اأي���ام االأ�صب���وع )م���ادة اأحد 	

 .)7/1

• واالثنني ي���وم من اأيام االأ�صب���وع )مادة ثني 	

.)101/1

• والثالث���اء م���ن اأي���ام االأ�صب���وع )م���ادة ثلث 	

 .)99/1

• وال�صبت يوم م���ن اأيام االأ�صبوع )مادة �صبت 	

 .)414/1

• واالأربع���اء اليوم الرابع م���ن االأ�صبوع )مادة 	

ربع 324/1(. 

وكذلــــك يف تعريفــــه لالأعــــداد يقــــول: االثن����ان، 

والثالثة، واالأربعة، واخلم�صة، وال�صبعة، والثمانية 

كلها من العدد اأو من األفاظ العدد. 

واإن كان����وا اأحياًنا يلحق����ون تعريفات اأخرى يف 

بع�صه����ا دون الت����زام مبنه����ج ثاب����ت وموحد، ومل 

ي�صتفد يف هذا الباب من مناهج املعاجم احلديثة 

كمعجم وب�صرت الذي بداأ حتريره وتاأليفه الدكتور 

 )yale( نوح بورت����ر عام 1864 عميد كلي����ة ييل

االأمريكية، واأعي����دت طباعته يف ال�صنوات 1890، 

1909 واأعي����د حتريره با�صم معجم وب�صرت العاملي 

اجلدي����د الطبع����ة الثالثة ع����ام 1934 وكان رئي�ش 

حتري����ر ه����ذه الطبعة الدكت����ور ولي����م اآن نيل�صون، 

رئي�����ش كلية �صميث، واملح����رر العام دكتور توما�ش 

ُنط )انظ����ر هام�ش ال�صفح����ة االأوىل من املقدمة 

املجل����د  م����ن   )6a( رق����م ال�صفح����ة   preface
االأول(. 

وكان باإم���كان حمرري املعج���م الو�صيط الذي 

�ص���درت الطبع���ة االأوىل من���ه ع���ام 1960م، اأن 

التعري���ف يف املعاج���م  ي�صتفي���دوا م���ن مناه���ج 

احلديث���ة، كمعجم���ي وب�ص���رت واأك�صف���ورد؛ ويبدو 

اأنهم مل يطلعوا على مث���ل هذه املعاجم ال�صابقة، 

ف���كان اعتمادهم على ل�صان العرب �صبه كلي وهو 

امل�صنف يف القرن الثامن الهجري لوفاة �صاحبه 

ابن منظور يف العام 711ه�.  
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ومن هنا؛ فاإن معاين اخلط احلقيقية ال تظهر 

-بج���الء- اإاّل بالر�صم الت�صكيلي وال�صرد الب�صري 

الأ�ص���كال ح���روف املعجم وت�صاويره���ا التي جتعل 

ه���ذه املع���اين اخلطية املنظ���ورة ركنًا م���ن اأركان 

اللغة )اأواًل وقبل كل �صيء(، ووجهًا من وجوه الفن 

الب�صري )اأخريًا(؛ حي���ث تقوم العالقة الع�صوية 

إدهام•حنش*

* عميد كلية الفنون والعمارة – جامعة العلوم االإ�صالمية العاملية )االأردن(.

مقدمة:•••
ال �صك يف اأن املعنى هو جوهر االأ�صياء وغايتها 

يف الوج���ود، وله م���ن االأهمي���ة املطلق���ة واملكانة 

اجلليل���ة م���ا يجعل���ه يرتبع عل���ى الراأ����ش االأعلى 

له���رم اللغة احلقيقي���ة اأو املجازي���ة، ليخدمه كل 

من اللفظ واخل���ط اللذين يتوليان مهمة ت�صوير 

املعنى وتبيزه؛ تعب���ريًا عنه اأو داللة عليه؛ �صواء 

كان ه���ذا املعن���ى نظري���ًا يف الذه���ن اأو عمليًا يف 

الواقع.

وغالبًا ما ي�صتوطن املعنى املعجم اللغوي الذي 

هو مبثابة بيته االأول املبني من االألفاظ ومعانيها، 

حي���ث تكون مع���اين االألفاظ هي امل���ادة املعرفية 

والثقافي���ة الأغلب املعاجم العام���ة واملتخ�ص�صة، 

ب���ل اإن معاج���م اللغة العربية ت���كاد تقوم باملطلق 

عل���ى معاين االألفاظ، بينما تغيب »معاين اخلط« 

عن هذه املعاجم. 

وال نق�ص���د بغياب املعنى اخلط���ي عن اأعمال 

هذه املعاجم وموادها غياَب املعنى اللفظي لكلمة 

»خ���طَّ بالقلم وغ���ريه خطًا: كتب كتاب���ًة«؛ وهو ما 

اكتفت املعاجم اللغوية العربية القدمية واحلديثة 

ب�ص���رده اللفظي الثابت املتواتر الذي يتوقف عند 

احل���دود املعنوي���ة االأولية والقي���م الداللية الدنيا 

لعملي���ة الكتاب���ة اخلطي���ة، ب���ل نق�ص���د: اأن هذا 

ال�صرد اللفظي ال يتعدى ترادف املعنى الظاهري 

ب���ني اخل���ط والكتاب���ة، يف ح���ني اأن العالق���ة بني 

االثن���ني ال تق���وم على الرتادف املطل���ق يف املعنى 

اأو التطاب���ق الهند�ص���ي يف الدالل���ة، فاخل���ط هو 

-اأواًل واأخريًا- عبارة عن �صورة؛ وحتديدًا �صورة 

الكتابة احلاملة لكل من املعاين واالألفاظ.

المعنى•في•الخط•العربي•
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العميق���ة واحلميمة ب���ني املعنى ال�صاك���ن الثابت 

واملعن���ى املتح���رك املتغري الكائَن���ني يف: االألفاظ 

واخلط���وط؛ فق���د يك���ون كل واح���د م���ن مع���اين 

االألفاظ اأو معاين اخلطوط �صاكنًا ثابتًا من حيث 

ه���و هو يف طبيعت���ه اللغوية ووظيفت���ه التوا�صلية، 

ويكون املعنيان االآخران متحركني متغريين: 

الذهني���ة 	• طبيعت���ه  يف  املعن���ى  ه���و  فاملعن���ى 

الت�صّورّية التجريدّي���ة، ولكنه يتغري دالليًا يف 

ال�صياق اللغ���وي التاريخي املتح���رك ملقامات 

االألف���اظ واأ�صاليبه���ا الكالمي���ة، اأو الأ�ص���كال 

اخلطوط و�صورها الكتابية.

واللفظ هو اللفظ يف طبيعته الل�صانية ال�صوتية 	•

الهوائية املتعّينة يف الزمان وال�صمع، ولكنه قد 

يتبع التطور الداليل للمعنى يف �صكونه الكامن 

يف االألف���اظ، ويف حركت���ه الرمزي���ة الداللي���ة 

املاثلة يف العالمة اخلطية.

اأم���ا اخل���ط في�صف���ه البالغي���ون بال�صاك���ن 	•

املتح���رك؛ اإذ اإن اخلط ه���و اخلط يف طبيعته 

اليدوية ال�صورّية املتعّينة يف املكان والب�صر، 

ولكن���ه يتاب���ع املعن���ى واللف���ظ يف تطوراتهما 

الداللي���ة، ليعينهم���ا مع���ًا بال�ص���ورة املكانية 

والزمانية املنا�صبة. 

ومن هن���ا؛ فاإن فل�صفة املعج���م وبنيته اللغوية 

تق���وم -يف احلقيق���ة- عل���ى العالق���ة املعجمي���ة 

املتوازن���ة بني املعنى واللف���ظ واخلط؛ حيث ميثل 

املعن���ى روح اللغ���ة وجوهرها امل�ص���رتك والثابت 

والكام���ن يف اللفظ واخلط، فيمك���ن القول يقينًا 

باأنه مثلما يكون للف���ظ معًنى لغوي جمرد ُيدرك 

وُيفه���م نظريًا بو�صاطة ال�صم���ع والذهن والتخّيل 

والت�ص���ّور، يكون للخ���ط اأي�صًا معن���اه الهند�صي 

املتج�ّص���د واملح�صو����ش بو�صاط���ة الب�ص���ر وعينه 

الطبيعي���ة، وال ب���د لبيانه وتو�صيح���ه وفهمه من 

ال�صكل وال�صورة والو�صيلة االإي�صاحية. 

وال �ص���ك يف اأن الطبيعة النظري���ة التجريدية 

بالن�صب���ة للفظ، والعملي���ة التج�صيدي���ة بالن�صبة 

للخ���ط، توؤث���ران كث���ريًا يف متيي���ز اأن���واع املعنى 

ومقا�صده الداللية التي تتباين فيما بينها: نظريًا 

بالن�صب���ة الألفاظ اخلط، وعمليًا بالن�صبة الأ�صكال 

اخل���ط. وت���وؤدي العالق���ة الع�صوي���ة ب���ني هذين 

املعني���ني )اللفظي النظ���ري واخلط���ي العملي( 

معًن���ى ثالث���ًا ه���و اأ�صبه ما يك���ون مبعن���ى املعنى 

ومق�صوده العملي الدال عل���ى االألفاظ اخلطية؛ 

ميكن ت�صميته: )املعنى التعييني(. 

ونق�صد بالتعيني هنا: حتقي���ق املعنى وتثبيته 

بو�صاطة ال�صكل الكتابي وال�صورة اخلطية.

وتتجّلى اأهمية املعن���ى التعييني ودوره اللغوي 

والفني يف التمييز بني: )معاين اللفظ( و)معاين 

اخلط(:

ف���اأواًل: تتمث���ل )مع���اين اللف���ظ( فيما ميكن 

ت�صوي���ره بو�صاطة ال���كالم واالأنغ���ام واملو�صيقى 

وغريه���ا م���ن ال�صناع���ات االإن�صاني���ة االإبداعية 

املت�صل���ة باإيقاعات الزم���ان وف�صاءاته املفتوحة 

التي تدرك بو�صاطة ال�صمع.
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وغالبًا ما تكون مفردات هذه املعاين الل�صانية 

�صبه ثابتة ر�صمًا يف اللغة؛ وخطًا يف الفن، ولكنها 

تتط���ور داللي���ًا يف ال�صي���اق التاريخ���ي لتداوله���ا 

الوظيفي ال���ذي غالبًا ما يكون ه���و العامل املوؤثر 

يف اإح���داث هذا التغري الداليل يف البنية العميقة 

للكلم���ة من معناه���ا االأول اإىل معًنى ث���اٍن، ورمبا 

ثالث، وهكذا يتاأثر معنى الكلمة ور�صمها اخلطي 

اأحيانًا. 

ولع���ل ه���ذا الر�ص���م اخلط���ي الت�صكيل���ي ه���و 

ع���ني احلقيقة الت���ي عناها اأبو حي���ان التوحيدي 

)ت:414ه����/1023م( بعب���ارة “مع���اين حتقيق 

اخلط” الت���ي اأطلقها على اأ�صول الكتابة العملية 

وقواعده���ا الّتقني���ة املنتج���ة الأ�ص���كال احل���روف 

اخلطي���ة؛ وال�صانع���ة ل�ص���ور الكلم���ات �صحيحة 

�ْصم يف اللغة؛ وَح�َصنة املنظر يف الفن.  الرَّ

وقد مّثل اأب���و حيان التوحيدي “معاين حتقيق 

اخل���ط” هذه يف ع���دد م���ن االألف���اظ واملفاهيم 

وامل�صطلح���ات الّداّل���ة عل���ى العملي���ات الكتابية 

املطلوبة لبناء �صكل كل حرف من حروف املعجم؛ 

بناًء لغويًا �صحيحًا وفني���ًا جمياًل. وهذه االألفاظ 

“التحدي���ق،  ه���ي:  وامل�صطلح���ات  واملفاهي���م 

والتحوي���ق، والتخري���ق، والتعري���ق، والت�صقي���ق، 

والتفري���ق.  والتدقي���ق،  والتوفي���ق،  والتن�صي���ق، 

وكله���ا تعمل عل���ى اإبانة احلروف ُكلِّه���ا، منثورها 

اته���ا  مَبدَّ ومو�صله���ا،  ومف�صوله���ا  ومنظومه���ا، 

وَق�صراتها، وتفريجاتها وتعريجاتها، حتَّى تراها 

ه���ا تبت�صم عن ثغ���ور ُمَفلََّج���ة، اأو ت�صحك عن  كاأنَّ

ريا�ش ُمَدبََّجة” )ر�صالة يف علم الكتابة، 31(. 
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حتقيق اخلط:

يف اللغة: حّق���ق؛ يحّقق؛ حتقيقًا؛ فهو حمّقق: 

حمكم البنيان م�صبوط ال�صكل، وهو لفظ يو�صف 

ب���ه ال�صيء ال���ذي غالبًا ما يتطل���ب اإجنازه ثقافة 

نظرية و�صناعة عملية. 

اأو�ص���ع  م���ن  التحقي���ق  لذل���ك؛ �ص���ار  ورمب���ا 

امل�صطلح���ات العربي���ة معًن���ى لغوي���ًا ومفهوم���ًا 

معرفي���ًا وداللة ثقافي���ة �صاملة لكل م���ا يدل على 

تاأكيد االأمر )من قول اأو عمل( ووجوبه واإحكامه 

وتنظيمه وتو�صيحه وت�صحيح���ه، ومن اأكرث هذه 

امل�صطلحات ت���داواًل يف اأدبي���ات الثقافة العربية 

االإ�صالمي���ة الرتاثية واملعا�ص���رة؛ حيث يكاد هذا 

امل�صطل���ح الق���دمي اجلدي���د اأن يك���ون خمت�ص���ًا 

باخلط واملخطوطات. 

وم���ع اأن )حتقي���ق املخطوط���ات( ق���د اأ�صبح 

اليوم جمااًل معرفي���ًا خا�صًا بنقد ن�صو�ش الكتب 

الرتاثية ون�صرها يف مطبوعات حديثة ومعا�صرة، 

كان )حتقيق اخل���ط( وال يزال عن���وان النظرية 

اجلمالي���ة لف���ن اخلط بو�صف���ه وجهًا م���ن وجوه 

البيان العربي:

والبالغي���ون  والنق���اد  واالأدب���اء  فاللغوي���ون 

القدام���ى واملحدث���ون يتفق���ون عل���ى اأن »اأج���ود 

ال�خط اأْبَين���ه، واأبني اخلط اأج���وده«، فالبيان هو 

»روح ال�خط« وجوه���ره االإبداعي الذي يجعل من 

ال�صورة اخلطية »اإحدى الَبالَغَتنْي« 

)اأدب الُكتَّاب، 36( )االأدبية ال�صمعية والفنية 

الب�صرية(. 

تق���وم بالغة اخلط على القي���م واخل�صائ�ش 

واالأ�صالي���ب الفني���ة لتحقي���ق اأ�ص���كال احل���روف 

اخلطية و�صوره���ا اجلميلة التي ينبغ���ي اأن تقوم 

ْعِمية، والتَّبيني دون االإْدَغام،  على: الَفْت���ح دون التَّ

والتَّق���ومي دون التَّعوي���ر يف ال�ح���روف. والتَّعوير: 

دِّ  خلل العني وف�صادها؛ وه�ما َيُدالَّن على الُقْبح �صِ

ال�ُح�ْصن )ِكَتاب الُكتَّاب، 76(. 

ويعنـــي قبح الـخـــط: عدم ا�صتقامة ال�حروف 

وظلمته���ا. ومن ال�م�صتعار: ِكَتاب اأعور اأي دار�ش، 

���ن يوؤث���ر الع���وراء على العين���اء، اأي  وعجب���ت ِم�مَّ

الكلمة القبيحة على ال�ح�صنة )البهان يف وجوه 

البي���ان، 33(. اأم���ا جمال اخل���ط وح�صنه فيقوم 

عل���ى التحقي���ق الذي ميي���ز بني جن�ص���ني عامني 
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ل�صكل اخلط و�صورته؛ هما )مواد البيان، 88(: 

ت اأ�صكال •  ق)؛ وهو ما �صحَّ (اخلط الـُمَحقَّ

حروفه على اعتبارها مفردة. 

ال���ذي •  اخل���ط  وه���و  املطلـــق)؛  (اخلـــط 

تداخلت حروفه، واتَّ�صل بع�صها ببع�ش. 

معاين حتقيق اخلط:

اأوًل: التحديق: 

ٌل َواِحٌد؛  �صْ
َ
اُل َواْلَق���اُف اأ ���اُء َوالدَّ )َحَدَق( احْلَ

���ْيُء ُيِحي���ُط ِب�َصْيٍء. ُيَق���اُل َح���َدَق اْلَقْوُم  َوُه���َو ال�صَّ

ْحَدُق���وا ِب���ِه )معجم مقايي����ش اللغة، 
َ
ُج���ِل َواأ ِبالرَّ

2: 33(. وه���ذا الفع���ل يف اأ�صل���ه: الزم؛ يتع���ّدى 

باحلرف اأو بالهمزة والت�صعيف، فيتو�صع معجمه 

م���ن  ع���دد  اإىل  وال���داليل(  )ال�ص���ريف  اللغ���وي 

االأفعال واالأ�صماء وامل�ص���ادر؛ مثل: حَدَق َيحِدق، 

ُحدوًق���ا وَحْدًقا، فه���و حاِدق، واملفع���ول: حمدوق 

ب���ه. وامل�صدر ه���و: التحدي���ق اأو االإح���داق. ومن 

رحمه تولدت اأ�صماء: احَلَدق واالأحداق، احلديقة 

واحلدائق )املعجم الو�صيط، 61(. 

وكّل هذه الكلمات تق���وم يف معانيها ودالالتها 

والب�صري���ة  املادي���ة  االإحاط���ة  عل���ى  املبا�ص���رة 

بال�صيء، واالإحاطة تعن���ي فيما تعنيه: اال�صتدارة 

املكانية؛ كلية كانت اأو جزئية. ولكن ما وراء هذه 

الكلم���ات من املع���اين والدالالت غ���ري املبا�صرة؛ 

يتمثل يف اإمعان النظر وت�صديده يف باطن ال�صيء 

للعلم بجوه���ره، فقد ي�صبح ه���ذا النظر العميق 

»علم���ًا اأو برهانًا اأو و�صوح���ًا اأكرث من روؤية العني 

التي حتي���ط بال�صيء من خارجه« )�صيغة َفُعَل يف 

القراآن الكرمي، 218(. وي�صتفاد من هذه املعاين 

والدالالت املبا�صرة وغ���ري املبا�صرة؛ اأن التحديق 

مفه���وم كلي �صام���ل للب�ص���ر والب�ص���رية؛ يجمع 

فيم���ا بني املكان والزمان اأو الهند�صة واملو�صيقى، 

ويتمثل يف ال�صورة اخلطية لتلك احلروف العربية 

الت���ي حت���اول اأن ت�صابه حدقات العي���ون مبا تدور 

عليه وحتيط به، اأو حتاول اأن متاثل  » َذاَت َبْهَجٍة 

«النمل: 60   وريا�ش م�صتديرة القوام الر�صيق. 

ورمب���ا �صاع���دت كل تل���ك املع���اين والدالالت 

والتمّث���الت يف اأن ي�صبح التحديق م�صطلحًا من 

امل�صطلح���ات العلمية لفن اخل���ط العربي؛ حيث 

يتميز التَّْحِدْيُق من بني هذه امل�صطلحات اخلطية 

باأن���ه يعن���ي: اإقامة ال�ح���اِء وال�خ���اء وال�جيم وما 

اأ�صبهها على تبيي�ش اأوا�صِطه���ا، َم�ْحُفوظًة عليها 

من ت�حته���ا وفوقه���ا واأطرافه���ا، َم�ْخُلوطًة كانت 

بغريه���ا، اأو ب���ارزًة عنه���ا، حتَّى تك���ون كاالأحداق 

ال�ُمَفتَّحة. 

ثانياً: التَّْحويق: 

َق(  )َح���وَّ م�ص��������در 

ال������ذي اأ�صل���ه )ح���اق: 

يحي���������ق: َحْيًق���ا، فه���و 

حاِئ���ق، واملفعول حَميق 

ب���ه(؛ يفيد فيم���ا يفيده 

م���ن املع���اين: االإحاط���ة والتدوير، فنق���ول مثاًل: 
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حاَق احلقَل ب�صياج: جعله حُماطًا به، »َواَل َيِحيُق 
َ
اأ

ْهِلِه«. 
َ
ُئ اإالَّ ِباأ يِّ امْلَْكُر ال�صَّ

ْيِء امْلُ�ْصَتِدير«.  و»احلوق: االإط���ار املُِحيُط ِبال�صَّ

و»ح���اقُّ كل �ص���يء: و�َصُط���ُه« (املعجـــم الو�شيـــط, 

 .(208

ولك���ن التحوي���ق يف ا�صطالح اأه���ل احلديث؛ 

اإمن���ا هو عالمة عل���ى اأن هناك كالم���ًا م�صروبًا 

ل فيه  علي���ه يف �صياق الن����ش املكتوب. وق���د ف�صّ

علماء احلديث ودار�ص���وه االأوائل واالأواخر، ومن 

اأبرزهم القا�ص���ي عيا�ش )ت: 544ه�/1149م( 

وابن ال�صالح )ت: 643ه�/1245م(. 

يق���ول االإمام الن���ووي (التقريـــب والتي�شري, 

70): »اإذا وق���ع يف الكت���اب م���ا لي����ش من���ه نف���ي 

بال�ص���رب، اأو احلك، اأو املح���و، اأو غريه، واأوالها 

ال�ص���رب، ثم قال االأكرثون: يخّط فوق امل�صروب 

علي���ه خطًا بين���ًا دااًل عل���ى اإبطال���ه خمتلطًا به، 

وال يطم�ص���ه ب���ل يكون ممك���ن الق���راءة، وي�صمى 

ه���ذا ال�ص���ّق، وقي���ل: ال يخل���ط بامل�ص���روب عليه 

ب���ل يكون فوقه معطوف���ًا على اأول���ه واآخره، وقيل 

يحوق على اأول���ه ن�صف دائرة وك���ذا اآخره، واإذا 

ك���رث امل�صروب علي���ه فقد يكتف���ي بالتحويق اأوله 

واآخره، وقد يح���وق اأول كل �صطر واآخره، ومنهم 

من اكتفى بدائ���رة �صغرية اأول الزيادة واآخرها، 

وقيل يكتب ال يف اأوله واإىل يف اآخره، واأما ال�صرب 

على املكرر فقيل ي�صرب على الثاين، وقيل يبقى 

اأح�صنهما �ص���ورة واأبينهما، وق���ال عيا�ش رحمه 

اهلل: اإن كان���ا اأول �صط���ر �صرب عل���ى الثاين، اأو 

اآخ���ره فعلى االأول، اأو اأول �صطر واآخر اآَخر، فعلى 

اآخر ال�صطر، فاإن تكرر امل�صاف وامل�صاف اإليه اأو 

املو�صوف وال�صفة ونحوه روعي ات�صالهما، واأما 

احلّك، والك�صط واملحو فكرهها اأهل العلم«. 

»ق���ال ابُن ال�ص���الح َتَبع���ًا لعيا����ش: )اإِنَّ ِمْثَل 

�ُصُن فيما َثَب���َت يف رواية َو�َصَقَط  ه���ذه العالمة حَتْ

ا  ْي�صً
َ
اِئُد اأ ْي: ُيْبَعُد الزَّ

َ
َف(; اأ ْو ِن�صْ

َ
ْخَرى(، )اأ

ُ
ِمْن اأ

ِف )َداَرٍة( َكاْلِهالِل، َحَكاُهَما ِعَيا�ٌش  ِبَتْحِويِق ِن�صْ

ُه َثاِنَيُهَما َكَما َحَكاُه  ِه���ْم، َوا�ْصَتْقَبَح َغ���رْيُ َعْن َبْع�صِ

ْي: ُيْبَعُد ِبَتْحِويِق 
َ
ْف���َرا(; اأ اَلِح، )َواإِالَّ �صِ اْب���ُن ال�صَّ

ِغ���رَيٌة، َحَكاُه  ْف���ٍر، َوُه���َو )َداِئ���َرٌة( ُمْنَطِبَقٌة �صَ �صِ

ِن���نَي ِلُكُتِبِهْم.  �ْصَي���اِخ امْلَُح�صِّ
َ
ِعَيا�ٌش َع���ْن َبْع�ِش االأ

�ِص���رَي اإَِلْيِه ِبَها َعِن 
ُ
ُلوِّ َما اأ َيْت ِبَذِلَك خِلُ ق���اَل: َو�ُصمِّ

ُلوِّ  �َص���اِب َلَه���ا ِبَذِل���َك خِلُ ���ِة، َكَت�ْصِمَي���ِة احْلِ حَّ ال�صِّ

اِئِد ِبَواِحٍد  �ِصرَي ِللزَّ
ُ
ِعَها ِمْن َع���َدٍد. “ُثمَّ اإَِذا اأ َمْو�صِ

اِئَرِة َفْلَيُكْن يِف ُكلِّ َجاِنٍب  ِف الدَّ ْف���ِر َوِن�صْ ِمَن ال�صِّ

اَرِة  �َصَع امْلََحلُّ َومَلْ َيْلَتِب�ْش ِبالدَّ ِن اتَّ ���ِل اْلِكَتاِب اإِ �صْ
َ
ِباأ

ِديَثنْيِ َوَنْحِو َذِلَك، َواإِالَّ  اًل َبنْيَ احْلَ َعُل َف�صْ الَِّتي جُتْ

اِئِد َكاْلَعاَلَم���ِة َقْبَلُهَما” (فتح املغيث,  ْعَل���ى الزَّ
َ
َفاأ

 .(101 :3

وقد ا�صتقرَّ هذا امل�صطلح )التحويق( يف نظام 

الكتابة العربي���ة، تعبريًا عن عالمة من عالمات 

الرتقيم؛ �صورتها هكذا )     (، وقد اأطلق العالمة 

اأحمد زكي با�ص���ا )ت: 1353ه�/1934م( عليها 

ت�صمي���ة )الَقْو�َص���ان(؛ فعّلق على ذل���ك، العالمة 
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عبدالفت���اح اأب���و غ���دة )ت: 1417ه����/1997م( 

قائاًل: »اأنا اأميل اإىل اختيار لفظ )الهالَلني( بدل 

)القو�صني( لهذه العالمة، وذلك الأمرين: حلالوة 

لفظ )هالل( ور�صاقته، ولفهم مدلوله من حيث 

ت�ص���ور انحنائ���ه، فاإنه م�صهور للنا����ش يف الزمن 

القدمي واحلا�ص���ر وامل�صتقبل. اأما )القو�ش( فهو 

من اآالت القتال وال�صيد القدمية، فال يعرفه كل 

واح���د االآن، وال يت�صوره كم���ا يت�صور )الهالل(« 

(الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية, 15). 

وتتمثَّل وظيفة عالمة القو�صني اأو الهاللني هذه 

)       ( يف اأنه يو�صع بينهما كلُّ كلمة تف�صريية، اأو 

كلُّ عبارة يراد لفت النظر اإليها، وكذلك اجلملة 

املعرت�صة الطويلة التي يك���ون لها معًنى م�صتقل، 

خ�صو�صًا اإذا كرثت فيها ال�صكوالت. مثال ذلك :

احلاء 1.  و�صكون  اجليم  )ب�صم  اجُلْحفة 

من  مراحل  ثالث  على  مو�صع  املهملة(: 

مكة. )عن م�صالك االأب�صار( 

اللغات 2.  اأو�صع  العربية )وهي من  اللغة  اإن 

ات�صع  قد  مادة(  واأغزرهنَّ  انت�صارًا 

اأيام  يف  واملعارف  العلوم  جلميع  �صدرها 

العناية بها وبعلمائها. 

)عليه 3.  �صليمان  بناه  الذي  للمجل�ش 

ال�صالحية  اخلانقاه  داخل  من  ال�صالم( 

)اأعني: املجاورة ملق�صورة اخلطابة، وبها 

يف  تعرف  وبه  ال�صوفية،  من  �صيخ  االآن 

اأيامنا( �ُصلَّمان ينزالن اإىل اأق�صام املجل�ش 

املذكور. )عن م�صالك االأب�صار( 

فار�ش( 4.  ق�صبة  )وهي  و�صرياز  جور  بني 

االأب�صار(  م�صالك  )عن  فر�صخًا.  ع�صرون 

(الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية, 92)

اأما يف ا�صطالح اخلطاطني؛ فالتحويق يعني: 

اإدارة ال���واواِت والفاءات والقاف���ات وما اأ�صبهها، 

بًة ب�م���ا ُيك�صبها حالوًة،  ع���ًة وُمَذنَّ رًة وُمَو�صَّ ���دَّ ُم�صَ

ويزيُدها طالوًة (ر�شالة يف علم الكتابة, 36).  

 ثالثاً: التَّخريق:

َق( ال���ذي في���ه ت�صدي���د الأ�صله  م�ص���در )َخ���رَّ

الثالث���ي املج���ّرد )َخ���َرَق(، ويعن���ي ه���ذا اال�صم 

فيما يعني���ه: التمزيق وال�ص���ّق؛ والتثقيب والفتح؛ 

والتو�صي���ع والتذليل؛ وما �ص���اكل ذلك من املعاين 

�صياقاته���ا  يف  التخري���ق  كلم���ة  حتتمله���ا  الت���ي 

املختلفة؛ ومنها عل���ى �صبيل املثال ال احل�صر: ما 

ورد يف الق���راآن الكرمي (الكهف: 71) من تخريق 

ال�صفين���ة الذي يعني اإحداث ثقب فيها. اأو ما ورد 

يف االأدبيات الفقهية من االأحكام املتعلقة بتخريق 

الث���وب؛ اأي متزيقه، اإذ »لي�ش يف مقابلة التخريق 
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بالتخري���ق غر����ش �صحي���ح« (قواطـــع الأدلة يف 

الأ�شول, 2: 260). 

ولك���ن التخري���ق -يف ا�صط���الح ال�صوفي���ة- 

ل���ه �ص���اأن داليل خا����ش يجم���ع فيما ب���ني متزيق 

)ت:  فالهجوي���ري  اخلرق���ة،  ولب����ش  الثي���اب 

465ه�/1072م( يقول: »تخريق الثياب بني هذه 

الطائف���ة اأم���ر معتاد« (ك�شـــف املحجـــوب, 665)، 

بينما ي�صطلح املت�صوفة بالتخريق اأي�صًا على »ما 

يلب�ص���ه املريد من �صيخه ال���ذي دخل يف اإرادته اأو 

�صار على طريقت���ه، وهي متثل عتبة دخول املريد 

يف �صحب���ة ال�صي���خ ال���ذي يتوىّل تربيت���ه وتهذيب 

اأخالقه وتقومي �صلوكه«

 (معجم اللغة العربية املعا�شرة, 636).   

اأما التخريق يف علم اخلط؛ فهو: »تفتيُح وجوه 

اله���اء والعني والغني وما اأ�صبهها، كيف ما وقعت، 

عيف على  اأف���رادًا واأزواجًا، مبا ُيِدلُّ احِل����شَّ ال�صَّ

اتِّ�صاِحه���ا وانفتاِحه���ا« (ر�شالة يف علـــم الكتابة, 

 .(36

رابعاً: التَّعريق: 

اب���ن  كان  رمب���ا 

(مقايي�ـــس  فار����ش 

اأول   (284 :4 اللغـــة, 

اأح���اط  واأو�ص���ع م���ن 

مبعاين اجل���ذر )َع���َرَق: َعْرقًا وُعُروق���ًا ومعرقًا، 

ْرَبَعة 
َ
واملفع���ول: معروق وعرق���ان( فيما �صم���اه: اأ

ِحيَحة؛ هي:  وٍل �صَ �صُ
ُ
اأ

• �ْصِح 	 َدى َوالرَّ ���ُد ِمْن �َصْيٍء َكالنَّ ْيُء َيَتَولَّ   ال�صَّ

�ْصَبَهُه. ومنه: الَعَرق: ماء اجللد. 
َ
َوَما اأ

• ْن���ِخ، وال�صن���خ ه���و اأ�ص���ل 	 ���ْيُء ُذو ال�صِّ   ال�صَّ

ال�صيء الداخل يف غريه مثل �صنخ ال�صكني 

وال�صيف وهو الداخل يف الن�صاب و�صنوخ 

االأ�صن���ان ما يدخل منه���ا يف عظم الفك، 

َف�ِصْنُخُه ُمْنَقا�ٌش ِمْن َهَذا اْلَباِب. 

• الَّ 	   َك�ْص���ُط �َصْيٍء َعْن �َصْيٍء، َواَل َيَكاُد َيُكوُن اإِ

يِف اللَّْحِم. 

• �ْصَياَء. 	
َ
ِطَفاٌف َوَتَتاُبٌع يِف اأ ا�صْ

وِل َوَما ُيَقاِرُبَها.  �صُ
ُ
ُثمَّ ُي�ْصَتقُّ ِمْن َجِميِع َهِذِه ااْلأ

وكثرية هي االأفعال واالأ�صم���اء وامل�صادر امل�صتقة 

من ه���ذا اجلذر اللغوي لفظ���ًا ومعًنى؛ منها على 

�صبي���ل املث���ال ال احل�ص���ر: )الِع���ْرق(: اأ�ص���ل كل 

�ص���يء وج���ذوره، و)الَعري���ق(: االأ�صي���ل الكرمي، 

و)الَعَراَقة(: االأ�صال���ة، و)الُعراق(: ال�صايف من 

املاء. 

ويب���دو اأن بع����ش ه���ذه الكلم���ات ق���د تطورت 

داللي���ًا اإىل مفاهي���م معرفي���ة وم�صطلحات فنية 

ت���كاد تخت����ش بعل���م اخل���ط؛ مث���ل )الِعراق���ة( 

و)التعري���ق(، فقد ج���اء مفه���وم )الِعراقة( من 

كلم���ة )الِع���َراق( ومعانيها املتقارب���ة يف التدوير 

واالنحناء واالإحاطة املكانية، فالعراق »من البحِر 

هر: �صاِطُئه طوال. والِعَراق من الداِر: ِفناوؤُها.  والنَّ

والِعَراق م���ن االأُذن: ِكفاُفها؛ وه���و احَلْرُف الذي 
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حاَط به. 
َ
ْفِر: م���ا اأ يحي���ط بها. والِعَراق م���ن الظُّ

ي�ِش: جْوُفه. والِعَراق من احَل�َصا:  والِعَراق من الرِّ

ِة معرِت�ص���ا بالَبْطِن” (املعجم  رَّ م���ا كان فوَق ال�صُّ

الو�شيط, 569). 

اأم���ا )التعريق( فه���و م�صدر الفع���ل الثالثي 

ق( ال���ذي يعني ر�صم  ���ف يف و�صط���ه: )عرَّ امل�صعَّ

اخلط بحرف القلم وتدويره عند طرف احلرف 

لتحقيق �صكله الدائري الكّلي اأو اجلزئي، وُيعّرف 

ْعِرْيق( باأنه: »اإبراُز النُّون والياء وما اأ�صبهها،  )التَّ

���ا يقع يف اأعج���از الكلمة مثل: م���ن، عن، يف،  ِم�مَّ

مت���ى، مبا يك���ون كال�من�ص���وج على من���وال واحد« 

(ر�شالة يف علم الكتابة, 37).     

ولك���ن اأف�صل م���ن �ص���رح مفه���وم )الِعراقة( 

بو�صف���ه عن�ص���رًا م���ن عنا�ص���ر تكوي���ن احلرف 

اخلط���ي وت�صريح���ه؛ يتحق���ق فني���ًا م���ن خ���الل 

حركة دائرية مقت�صب���ة من حركات ر�صم اخلط 

وت�صوي���ره يف اأج�ص���اد احل���روف وهياكله���ا التي 

غالب���ًا ما تنتهي ب�صكل رفي���ع مدبب يعرف با�صم 

)راأ����ش العراقة(، هو ال�صي���خ اأبو علي حممد بن 

اأحمد الزفتاوي )ت: 806ه�( املَُكتِّب بالف�صطاط 

وموؤلف الر�صال���ة العلمية الر�صين���ة لفن اخلط: 

)منه���اج االإ�صاب���ة يف معرف���ة اخلط���وط واآالت 

الكتاب���ة( التي يو�صح فيها اأن العراقة )وجمعها: 

عراق���ات( ه���ي النهاي���ة املنحني���ة اأو امل�صتديرة 

لبع�ش احلروف اخلطية؛ حيث يكاد يكون الأغلب 

هذه احل���روف عراقت���ه اخلا�صة ب���ه، واملن�صوبة 

قة(؛ فهو  اإليه، فتو�ص���ف هذه احل���روف ب�)املعرَّ

يتح���دث -مث���اًل- ع���ن: عراق���ة املي���م، وعراقة 

اخل���اء، وعراقة الع���ني، وعراقة ال���دال املفردة، 

وعراقات حروف اأخرى. 

وم���ن اأمثل���ة حدي���ث العراقة؛ قول���ه يف حريَف 

جمموع���ة  تك���ون  »ال�ص���اد  وال�ص���ني:  ال�ص���اد 

ومب�صوط���ة ومق���ّورة كم���ا يف ال�صني ه���ذه �صفات 

عراقاتها، اأم���ا نف�ش ال�صاد فله���ا �صورة واحدة 

وه���ي تق���ارب للتلوي���ز، وللنا����ش فيه���ا مذهبان: 

اأحدهما: اإظهار مبداأ ال�صاد حتت راأ�ش العراقة. 

واالآخ���ر: اإخف���اوؤه. ويف كال املذهبني؛ فال بد من 

ظه���ور راأ�صها �صيئًا ي�صريًا، ف���اإن كانت متو�صطة، 

فيكون راأ�صه���ا بحرف القلم حمدد الطرف. واإن 

كان���ت مف���ردة اأو مطرف���ة فاإنها تك���ون عري�صة 

الراأ�ش بوجه القلم. واإذا ُرّكبت على حرف قبلها 

ال يكون خطًا عل���ى خط، وال يظهر اأكرث من خط 

واح���د، وال تكون عراقته���ا اإال حديدة الَطْرف يف 

ال�ص���ور الثالث، وال يجوز فيها الوقف على حال« 

(مو�شوعة تراث اخلط العربي, 262). 

خام�شاً: الّت�شقيق:  

يق���ول ابن منظور (ل�شان العـــرب, 10: 181): 

���ْدع البائن،  : ال�صَّ ���قُّ �َصَقْق���ت الُع���ود �َصّق���ًا، وال�صَّ

وقي���ل: غري البائن، وقيل: ه���و ال�صدع عامة؛ قد 



32

يك���ون يف اأر�ش اأو حائط اأو ع���ود اأو ُزجاجة اأو يد 

اأو غ���ري ذلك من االأ�صياء املادية التي ميكن لل�صق 

اأن يتمو�صع فيها. 

���يَء؛ بال���غ يف �صّقه،  ���َق ال�صَّ ولك���ن الفع���ل: �صقَّ

فّلقه، �صّدعه فاأحدث فيه �صقوقًا، هو الذي جعل 

)الت�صقيق( م�ص���درًا م�صرتكًا لع���دد من املعاين 

الت���ي تتجاوز امل���ادة واملكان واملو�ص���ع اإىل الفكر 

والزم���ان وال�صل���وك املتحرك بق���وة املعرفة وفعل 

املنه���ج و�صدق املق�صد، نحو اآف���اق داللية اأرحب 

تق���وم عل���ى مفاهيم التو�صي���ع والتبي���ني والتوليد 

يف اللغة وال���كالم واملعرفة؛ حي���ث )اال�صتقاق(: 

عل���م يف قواعد اللُّغة موؤ�ّص�ش على علمّي االأ�صوات 

واملع���اين؛ يبحث يف توال���د الكلم���ات �صعوًدا من 

و�صعه���ا احلا�صر اإىل اأبعد و�صع لها معروف وهو 

ثالث���ة اأنواع: �صغري، وكبري، واأكب (معجم اللغة 

العربية املعا�شرة, 2: 1223)، وحيث )الت�صقيق( 

ه���و: مه���ارة منهجي���ة نقدي���ة حتليلي���ة لالأف���كار 

واالأ�ص���كال  واالأفع���ال؛  واالأق���وال  والنظري���ات؛ 

وال�صور: 

• فعل���ى �صعيد االأف���كار والنظري���ات؛ يعنى 	

)ت�صقي���ق املعن���ى( بكيفي���ة الو�ص���ول اإىل 

املعنى الداليل الكامل؛ عن طريق ت�صقيقه 

اإىل ثالثة معاٍن فرعية، اإذ ي�صتقل كل فرع 

من ه���ذه الفروع بجزئية م���ن هذا املعنى 

ُيظهرها ويك�صف عنها، ويف املح�صلة هي 

فروع تت�صابك مع���ًا وتتداخل فال ُي�صتغنى 

عن اأي منها للو�ص���ول اإىل املعنى النهائي 

املق�صود (ت�شقيق املعنى عند متام ح�شان 

يف �شوء نظرية ال�شياق, 181). 

• وعل���ى �صعيد االأقوال واالأفع���ال؛ غالبًا ما 	

يكون )ت�صقيق ال���كالم اأو ت�صقيق ال�صعر( 

تعب���ريًا جمازي���ًا، واأ�صلوب���ًا بالغي���ًا يقوم 

عل���ى تزيني ال���كالم وحت�صين���ه بت�صفيفه 

وتق�صيم���ه اإىل اأق�ص���ام حت�ص���ن يف ال�صمع 

بت�صقي���ق ال�صعر يف دق���ة التق�صيم وح�صن 

التزيني (املجازات النبوية, 419).  

• وعل���ى �صعي���د االأ�ص���كال وال�ص���ور؛ يع���د 	

)ت�صقي���ق اخل���ط( واح���دًا م���ن املع���اين 

املوؤ�ص�صة الأ�صول  واملفاهيم وامل�صطلحات 

���ة الأ�صكاِل  البن���اِء الفنيِّ وقواع���ده العمليَّ

���ة و�صوِره���ا اجلميل���ة؛  احل���روِف اخلطيَّ

اد  ���اد وال�صَّ فالتَّ�صِقْي���ُق يعني: تكنُُّف ال�صَّ

اء وم���ا اأ�صبه ذلك،  اء والظَّ وال���كاف والطَّ

���ا ي�َحفُظ عليه���ا التَّنا�ص���ب والتَّ�صاوي  ِم�مَّ

(ر�شالة يف علم الكتابة, 36). 

ويطلق على اأكناف احلروف اخلطية م�صطلح 

)البيا����ش(؛ حيث تكون بيا�ص���ات هذه احلروف 

)امل�صقوق���ة( طولية وعر�صي���ة، كما هو احلال –

عل���ى �صبي���ل املث���ال ال احل�صر- يف ح���رف الهاء 

ال���ذي له »ع�صر �ص���ور؛ ثماٍن منه���ا يف الرتكيب، 
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واثنتان يف االإف���راد. فاملفردتان: معراة ومركبة. 

واملركب���ات: ملوزة، ووج���ه الهر، وه���اء الردف، 

وامل�صقوق���ة ط���واًل، وامل�صقوقة عر�ص���ًا، وخمفاة، 

وخمتل�ص���ة، ومدغم���ة«. »واأم���ا امل�صقوق���ة ط���واًل: 

فاإنه���ا ال تك���ون اإاّل متو�صطة، وال يج���وز تقدميها 

وال تاأخريه���ا، وال ت�صح���ب م���ن ح���روف املعجم 

غري ال���الم وحدها، و�صفتها ك�صف���ة وجه الهر، 

وتفرتق���ان يف القاعدة فتك���ون م�صتديرة، وتكون 

ال���الم نازلة عليه���ا من فوقها، وعالم���ة �صحتها 

اأن���ك اإذا حذفت الهاء �ص���ارت الالم مت�صلة مبا 

بعدها كاأمن���ا زيدت الهاء عليه���ا. واأما امل�صقوقة 

عر�ص���ًا: ف���ال تك���ون اإاّل يف �صحبة ال���الم اأي�صًا، 

و�صفتها اأنك اإذا نزلت بالالم معتدلة اأدرت الهاء 

فل�صقتها بوجه ال���الم و�صققت الهاء عر�صًا، وال 

بد من مدة لطيفة تكون بعدها« (مو�شوعة تراث 

اخلط العربي, 271). 

�شاد�شاً: الّتن�شيق:

يقول اب���ن فار�ش (مقايي�س اللغـــة, 5: 420): 

ْيِء.  ِحيٌح َيُدلُّ َعَل���ى َتَتاُبٍع يِف ال�صَّ ٌل �صَ �صْ
َ
»َن�َص���َق: اأ

 َواِحٍد َق���ْد ُعِطَف 
ٍ
َوَكاَلٌم َن�َص���ٌق: َج���اَء َعَلى ِنَظ���ام

َذا  ُل���ُه َقْوُلُهْم: َثْغٌر َن�َصٌق، اإِ �صْ
َ

���ُه َعَلى َبْع�ٍش. َواأ َبْع�صُ

�ْصَناُن ُمَتَنا�ِصَقًة ُمَت�َصاِوَيًة«. 
َ
َكاَنِت ااْلأ

ون�صتفي���د م���ن هذه املقول���ة ب���اأن الن�صق يقوم 

ع���ادة عل���ى معاٍن جوهري���ة هي: التن���وع والتتابع 

والنظ���ام واال�صتق���رار. وتتحقق ه���ذه املعاين يف 

َق( الذي  )التن�صيق( بو�صفه م�ص���در الفعل )ن�صَّ

يعن���ي رّتب االأ�صياء بع�صها وراء بع�ش يف )َن�َصق( 

واح���د (املعجـــم الو�شيـــط, 918) م���ن االألف���اظ 

واحلروف والكلمات واالأ�صكال واالألوان واالأعمال 

وما �صاكل ذلك من االأم���ور املادية واملعنوية التي 

غالب���ًا ما تك���ون متماثل���ة ومتوافقة فيم���ا بينها، 

وقابل���ة للرتتي���ب والتنظي���م والت�صكي���ل يف �صياق 

د، وهيئة واحدة.  متكامل، ومنط موحَّ

ويعمل التن�صي���ق مفهومًا جمالي���ًا وم�صطلحًا 

فني���ًا وعم���اًل اإبداعيًا ظاه���رًا ب�ص���كل طبيعي يف 

الكون واالآف���اق واالأنف�ش واحلياة، ومتميزًا ب�صكل 

�صناع���ي يف كل املع���ارف الديني���ة والدنيوية من 

العل���وم واالآداب والفن���ون وال�صناع���ات الثقافية 

واحل�صاري���ة التي غالب���ًا ما يك���ون التن�صيق فيها 

�صرط���ًا الزمًا لقي���ام نظامها البني���وي، و�صرورة 

حتمي���ة لبن���اء هيكله���ا الكل���ي، ودلي���اًل وظيفي���ًا 

لتحقي���ق مقا�صدها النهائية عل���ى اأ�ص�ش العالقة 

بني التنوع والوح���دة؛ والتفا�صل والتكامل، وعلى 

مبادئ توحيد العمل من حيث القانون واالأ�صلوب 

وال�صكل. 

اأبرز ما يب���دو التن�صيق فيه كذلك؛ على �صبيل 

املثال ال احل�صر: 

•  الهند�صة واملو�صيق���ى التي غالبًا ما تقوم 	

على تن�صيق املعادالت واملتواليات والن�صب 

الريا�صية.       
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• اللغ���ة والبالغة التي غالبًا م���ا تقوم على 	

تن�صي���ق الكالم واإجرائه على منط و�صياق 

ون�ش واحد.

• الف���ن والعم���ارة التي غالبًا م���ا تقوم على 	

تن�صيق العنا�صر اجلمالية يف تكوين العمل 

الفني اأو املعماري.

ويعد التن�صي���ق واحدًا من العوام���ل الوظيفية 

لتحقي���ق اخل���ط؛ فه���و نظ���ام االأنظم���ة الكتابية 

اخلا�صة بت�صطري احلروف والكلمات والن�صو�ش 

اخلطي���ة وتركيبه���ا، اإذ اإن تن�صي���ق اخل���ط يعني 

ول�ها،  ول�ه���ا وَمو�صُ »تعميم ال�ح���روف ُكلِّها، َمْف�صُ

اأدية،  بالتَّ�صفي���ة، وِحياَطِتها من التَّف���اوت يف التَّ

وَنْف����شِ العناية عليه���ا بالتَّ�صوية« )ر�صالة يف علم 

الكتابة، 36(. 

�شابعاً: الّتوفيق:  

يقول اب���ن فار�ش (مقايي�س اللغـــة, 6: 128): 

»وف���ق )ال���واو والف���اء والقاف(: كلم���ة تدل على 

مالءم���ة ال�صيئني، من���ه الَوْفق: املوافق���ة. واتفق 

فالن���ًا:  ووافق���ت  وتالءم���ا.  تقارب���ا  ال�صيئ���ان: 

�صادفته، كاأنهما اجتمعا متوافقني«. 

ويب���دو )التوفي���ق( الذي ه���و م�ص���در الفعل 

���َق(؛ ا�صمًا مفعمًا مبع���اين االإلهام والهداية،  )َوفَّ

وال�ص���داد والنج���اح، واحلب والر�ص���ا، والتي�صري 

والتلطي���ف، والتقري���ب والتوحي���د، وغ���ري ذل���ك 

م���ن املع���اين االأخالقي���ة واجلمالية الت���ي جعلت 

التوفي���ق مفهوم���ًا ديني���ًا يق���وم على »َجْع���ِل اهلل 

فع���َل عب���ده موافقًا ملا يحب���ه وير�صاه. وق���ال اأبو 

البق���اء: التوفيق الهداية اإىل وف���ق ال�صيء وقدره 

وما يوافق���ه« (التوقيف على مهمـــات التعاريف, 

113)، وم�صطلح���ًا بالغيًا يق���وم على »االئتالف 

والتنا�ص���ب واملوؤاخاة ومراعاة النظري، وقد تقدم 

امل�شطلحـــات  (معجـــم  والتنا�ص���ب«  االئت���الف 

البالغيـــة, 2: 393)، ونظري���ة فنية لعلم اخلط؛ 

طور، من  تق���وم عل���ى »ِحْف���ُظ اال�صتقام���ة يف ال�صُّ

اأوائله���ا واأوا�صطها واأواخرها واأ�صافلها واأعاليها، 

مب���ا ُيفيده���ا ِوفاق���ًا ال خالف���ًا« (ر�شالـــة يف علـــم 

الكتابة, 37).  

ثامناً: الّتدقيق:

ي���كاد معجم )التدقيق( من االأفعال واالأ�صماء 

، ي���دق: دقًا ودقيق���ًا( اأو  وامل�ص���ادر االآتي���ة: )دقَّ

���ق: دق���ًة وتدقيق���ًا( ُيجمع عل���ى اأن الرتقيق  )دقَّ

والتنحي���ف والتقليل والت�صغري هي املعاين االأكرث 

تعبريًا عن حقيق���ة )التدقي���ق( وطبيعته املوؤثرة 

يف بن���اء ال�صكل و�صناعة ال�ص���ورة، وهذه املعاين 

هي االأكرث تاأث���ريًا يف ذات )التدقيق( ومو�صوعه 

من تلك املع���اين املجردة التي تق���وم على النظر 

باإنع���ام؛ واملراجع���ة باإمع���ان؛ وال�صب���ط باإحكام 

(املعجم الو�شيط, 291). 

ولعل هذه املعاين العملية املتعلقة ببناء ال�صكل 

و�صناع���ة ال�صورة، ه���ي التي جتع���ل )التدقيق( 

ه ال���ذي ال يحبذه الكتاب  عك����ش )التجليل( و�صدَّ

والن�ّصاخون والوّراقون وغريهم من اأدباء الكتابة 

وفقهائها الذين يعنون بتحقيق اخلط واملخطوط، 

المعنى•في•الخط•العربي•
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فقد كره هوؤالء )تدقيق اخلط( لكيال يكون هناك 

طم����ش اأو تعليق اأو ت�صوي���ه، عندما جتري الكتابة 

بخط رفي���ع �صغري؛ فقد قال االإمام ابن ال�صالح 

)ت: 643ه����(: »ُيكره )اخل���ط الدقيق( من غري 

ع���ذر يقت�صيه. والعذر يف ذلك هو مثل اأن ال يجد 

يف الورق �َصعة، اأو يك���ون رحااًل يحتاج اإىل تدقيق 

اخل���ط، ليخ���ّف عليه حمم���ل كتابه، ونح���و هذا« 

(علوم احلديث, 185). 

وهكذا يتفق علم���اء احلديث النبوي ال�صريف 

عل���ى اأن حكم )دقة اخلط( هو )كراهة تنزيه(؛ 

َما  ِقي���ُق، اَل �ِصيَّ ِو الرَّ
َ
ِقيُق( اأ ���طُّ الدَّ اإذ يك���ره »)اخْلَ

ِعيَف  ْن َيُكوُن �صَ َوااِلْنِتَفاُع ِبِه مِلَْن َيَقُع َلُه اْلِكَتاُب مِمَّ

ْو َبِعيٌد، َبْل 
َ
َتِنٌع اأ ِعيَف ااِل�ْصِتْخَراِج مُمْ ْو �صَ

َ
ِر اأ اْلَب�صَ

ُرُه »  ُعَف َب�صَ ���ى َي�صْ ا َيِعي����شُ اْلَكاِتُب َنْف�ُصُه َحتَّ َ ُرمبَّ

(فتح املغيث, 3: 49). 

هذا باملجمل، ولكن بع�ش التفا�صيل اجلزئية 

لكتابة اأ�صكال احل���روف اخلطية و�صورها الفنية 

قد تقت�صي )التدقيق(، ال �صيما اأن بنية احلروف 

اخلطية العربية تقوم على التكامل بني )التجليل( 

و)التدقيق(، اإذ يق���ول الفيل�صوف العربي الرائد 

يعق���وب ب���ن اإ�صح���اق الكن���دي )ت: 260ه(: »ال 

اأعل���م كتابة ت�حتمل من ت�جليل حروفها وتدقيقها 

م���ا ت�حتم���ل الكتاب���ة العربي���ة، وي�مك���ن فيها من 

ال�صرع���ة وم���ا ال ي�مكن يف غريها م���ن الكتابات« 

(الفهر�شت, 13).

م���ن هنا؛ ي�صبح )تدقيق اخل���ط( �صرطًا من 

�ص���روط )حتقي���ق اخل���ط(، ومعن���ى م���ن معاين 

حت�صينه؛ حيث ي�صطل���ع التدقيق يف هذا ال�صياق 

مبهمة »ت�حدي���ُد اأذناب ال�ح���روف باإر�صال اليد، 

ًة  ًة ب�صدره، ومرَّ واعتم���اُل �ِصنِّ القلم واإدارُته م���رَّ

ة باالإرخ���اء، ب�ما  ���كاء، وم���رَّ ة باالتِّ ي���ه، وم���رَّ ِب�ِصنَّ

ُي�صيف اإليها ب�هجًة ونوًرا ورونًقا و�صذوًرا« (ر�شالة 

يف علم الكتابة, 36).

تا�شعاً: التفريق: 

الت�صتي���ت،  ه���و  ق(  ف���رَّ التفري���ق )م�ص���در: 

والذر، والف�صل، والتوزي���ع، والتبديد، واالنتثار، 

والتميي���ز، وم���ا �صاكل ذل���ك من املع���اين اللغوية 

التي هي �صد اجلمع وعك�صه. اأما يف اال�صطالح؛ 

فالتفريق م�صطل���ح من امل�صطلح���ات ال�صرعية 

والقانونية؛ حيث يكون التفريق عبارة عن الطالق 

ب���ني الزوج���ني بحك���م الق�ص���اء (معجـــم اللغـــة 

العربيـــة املعا�شـــرة, 1698)، وهو اأي�صًا: م�صطلح 

م���ن امل�صطلحات البالغية التي تقوم على الفرق 

واجلم���ع يف ال���كالم ب���ني مقالني من ن���وع واحد، 

ولكن يق�ص���د اإىل توقيع التباي���ن الداليل بينهما 

(معجم امل�شطلحات البالغية وتطورها, 312)، 

والتفري���ق اأخ���ريًا هو م�صطلح م���ن م�صطلحات 

عل���م اخل���ط؛ اإذ اإن تفريق اخلط يعن���ي: »ِحْفُظ 

ال�حروف من مزاحمة بع�صها لبع�ش، اأو مالب�صِة 

ٍل منها الآخَر، ليكون كلُّ حرٍف مفارقًا ل�صاحبه  اأوَّ

كل االأح�ص���ن« (ر�شالة يف  بالب���دن، ُم�َجاِمعًا بال�صَّ

علم الكتابة, 37).  
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يعد ال�شديــــاق )كما �صّمى نف�صه بالفارياق وهي 

نح����ت من كلمتي الفار�ش وال�صدياق( واحًدا من 

علم����اء اللغة واملعج����م، حيث عمل م����ن معجمه 

مادة منتقاة مي�صرة الأه����ل اللغة مما حببهم يف 

.)3(

لغتهم

كان هناك �صبب����ان حمال ال�صدياق على تاأليف 

املعجمية وخا�صة كتابه اجلا�صو�ش، فاأما ال�صبب االأول 

فهو �صدقه يف التاأليف وغريته على اللغة العربية وقد 

عاب على كّل من ق�ص����ر يف التاأليف وح�صن التبويب 

واالأخطاء اللغوية الت����ي وقع فيها اللغويون االأقدمون 

يف معاجمه����م، فيقول يف ذل����ك: “كال وربك ما بّروا 

وال �صدقوا، وما دروا اأنهم بالذي عاب نف�صه حلقوا؛ 

الأنهم ما قالوا ذلك اإال حلرمانهم منها، وق�صورهم 

عنه����ا، ثم م�ّصت احلاجة اإىل زيادة تف�صيل ملفردات 

لغتن����ا ومركباتها، وتبيني الأ�صولها م����ن متفرعاتها، 

واإف����راز الأفعالها م����ن م�صتقاتها، وذل����ك ال يتاأتى اإاّل 

باإظه����ار م����ا يف القامو�ش م����ن الق�ص����ور واخللل... 

غ����ري قا�ص����د بذل����ك التندي����د باملعاي����ب اأو التعدي����د 

هشام•خليل*

* معلم لغة عربية- وزارة الرتبية والتعليم االأردنية. 

ل��ق��د ت����ع����ّددت ج���ه���ود ال�����ص��دي��اق يف 

القدماء  الآراء  نقد  بني  اللغوية  الدرا�صات 

ففي  العربية،  املعاجم  حول  اأبحاث  وو�صع 

اجته  القامو�ش(  على  )اجلا�صو�ش  كتابه 

اأبادي )ت817ه�(  للفريوز  املحيط  نقد  اإىل 

اأ�صهر  م��ن  ي��ع��ّد  املحيط  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 

املعاجم اإاّل اأن ال�صدياق نقده وتعدى اإىل ذلك 

بو�صع معجم حديث ي�صهل الرجوع اإليه، فيعد 

ملعاجمنا  الرجوع  اإىل  دع��وة  ال�صدياق  عمل 

 
.)1(

العربية مادًة وترتيًبا ي�صهل ا�صتعمالنا لها

�صخًما،  لغويًّا  نتاًجا  ال�صدياق  ت��رك  وق��د 

فمن  اجلبارة،  جهوده  على  ذلك  يدلل  مما 

واالإبدال”  القلب  يف  الليال  “�صر  موؤلفاته: 

و”اللفيف  القامو�ش”  على  و”اجلا�صو�ش 

يف  منتهى العجب  و” ظريف”  معنًى  كل  يف 

خ�صائ�ش لغة العرب”، ويعد الكتاب االأخري 

فتميزت  التهمته،  ال��ن��ريان  الأن  خمطوًطا 

موؤلفاته باجلدية يف البحث وح�صن التنظيم 

.)2(

والتبويب وربط املادة باأ�صولها وفروعها
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اأن يوؤلف اجلا�صو�ش 
 

فاأحب ال�صدياق
للمثالب”)4(، 

ليكون »�صهل الرتتي����ب، وا�صح التعاريف، �صاماًل 

لالألفاظ التي ا�صتعملها االأدباء والكتاب وكل من 

ا�صتهر من التاأليف، �صهل املجتبى، داين الفوائد، 

 واأما ال�صبب االآخر 
.)5(

بنّي العبارة، وايف املقا�صد«

فه����و “غ����رية ال�صدي����اق عل����ى اللغ����ة العربية من 

 ،
االأخط����اء التي وقعت فيها املعاج����م العربية”)6(

فق����د حّث اأه����ل العربي����ة واللغة على ح����ّب لغتهم 

وح�ص����ن التاأليف فيها مبا يخدم اأهل اللغة، يقول: 

“اإين مل ين�صطن����ي للتاألي����ف �صوى الرغبة يف حّث 
اأهل العربية على حّب لغتهم ال�صريفة، والرتوع يف 

اآثارها املنيفة، وحث اأهل العلم على حترير كتاب 

فيها خ����ال من االإخالل، مقرب ملا يطلبه الطالب 

 فاأحب ال�صدياق عمل 
منها من دون كالل...”)7(،

قامو�ش جي����د الرتتيب للم����ادة اللغوي����ة الواحدة 

خمالف للقوامي�ش ال�صابقة، جمدًدا مواكًبا، كما 

هو احلال يف يومنا هذا.

ال�صدياق  رتب  لقد 

قامو�ص����ه اجلا�صو�����ش يف 

اأربع����ة وع�صري����ن بابًا يف 

اأربعة  النقد، وذكر فيه����ا 

وع�صري����ن مث����ااًل يف خل����ل 

ترتي����ب القامو�ش املحيط، فتنا�صبت اأبواب النقد 

.
)8(

مع االأمثلة يف اجلا�صو�ش على القامو�ش

 جهود ال�شدياق املعجمية

برزت جهود ال�صدياق املعجمية يف اجلا�صو�ش 

عل����ى القامو�ش يف ن����واٍح منها: �صهول����ة الرتتيب، 

وو�صوح التعريف، و�صم����ول املعجم لالألفاظ التي 

ا�صتعملها االأدباء والكتاب حديًثا.

اأوًل: �شهولة الرتتيب:

ترتيب املادة يف املعجم:- أ

اإن مما يجب توافره يف املعاجم اللغوية ح�صن 

ترتيب املف����ردات اللغوية؛ لتحقق غر�صني مهّمني 

لدى املّطلع:

“اأولهما: �صهولة الو�صول اإىل املعنى املطلوب.
اآخرهم����ا: الوقوف على �صّر الو�صع يف العربية 

.
وبيان خ�صائ�صها”)9(

ولهذا رت����ب ال�صدياق 

مادت����ه املعجمي����ة اأبتثيًّا، 

االأول  احل����رف  مراعًي����ا 

ث����م احل����رف الث����اين مع 

ع����دم اإغفاله يف الرتتيب 

ث����م احل����رف الثالث من 

امل����ادة اللغوي����ة الواحدة، 

ملتزًم����ا بداي����ة بالهم����زة 

على حروف الهجاء، وقد 
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بنّي اأن اليونان والرومان وال�صريان رتبوا ذلك يف 

كتبهم، فكانت تل����ك الطريقة يف الرتتيب مواكبة 

للمنه����ج الذي انتهج����ه الزخم�ص����ري يف االأ�صا�ش 

والفيوم����ي يف امل�صب����اح، وزاد عليهما بذكر املادة 

، فق����د “رت����ب اليوناني����ون 
)10(

اللغوي����ة ومقلوبه����ا

والرومانيون وال�صريان واالإفرجن كتب لغتهم، فاإّن 

، ويعني 
ن�صق الهجاء عندهم االألف ثم الباء”)11(

ذل����ك اأن ال�صدياق رتب امل����واد اللغوية يف معجمه 

ترتيًبا اأبتثيًّا، وكان ذلك الرتتيب يف املادة اللغوية 

الواحدة.

ترتيب امل�شتقات داخل الكلمة الواحدة:- ب

ي����رى ال�صدي����اق اأن كت����ب اللغ����ة ق����د خلت من 

ترتي����ب امل�صتق����ات يف امل����ادة املعجمي����ة الواحدة، 

حتى اإن كت����ب اللغة مل تلتزم مبنهج وا�صح، وكان 

خل����ل املعاجم كذلك يف خلط االأفعال مب�صتقاتها، 

فالفعل اخلما�ص����ي وال�صدا�صي يق����دم على الفعل 

الثالث����ي م����ن وجه����ة نظ����ر ال�صدي����اق، وت�صت����ت 

اأول امل����ادة ويف اآخره����ا، و«اإن  معن����ى الفع����ل يف 

م����ن اأعظ����م اخللل، واأ�صه����ر الزلل يف كت����ب اللغة 

جميًعا قدميه����ا وحديثها ومطوله����ا وخمت�صرها 

ومتونه����ا و�صروحها وتعليقاته����ا وحوا�صيها، خلط 

االأفع����ال الثالثية باالأفعال الرباعّي����ة واخلما�صّية 

وال�صدا�صّي����ة، وخل����ط م�صتقاته����ا، فرمب����ا راأي����ت 

فيه����ا الفعل اخلما�ص����ي وال�صدا�صي قب����ل الثالثي 

والرباعي، اأو راأيت اأحد معاين الفعل يف اأول املادة 

، وقد بنّي ال�صدياق 
)12(

وباق����ي معانيه يف اآخره����ا«

خلل الرتتيب يف املعاجم وهو واقع كذلك يف كتاب 

القامو�ش وهو خلط بامل�صتقات، فال جتد االأفعال 

فيه����ا مرتبة عل����ى ترتيب ال�صرفي����ني، حيث جتد 

ال�صدا�صي منها قبل الثالثي، والرباعي مبثوًثا يف 

موا�ص����ع عديدة. “بيان ذلك: اإذا اأردت اأن تبحث 

يف القامو�����ش عن كلم����ة )اأعر�ش( عن����ه، لزمك 

اأن تق����راأ كل م����ا ورد يف مادة عر�ش من اأولها اإىل 

اآخرها، فيمر ب����ك اأّواًل عّر�ش واعرت�ش وعار�ش 

وا�صتعر�ش اأو العك�ش، ثم اأ�صماء فقهاء وحمدثني 

و�صع����راء وحيوانات وجبال واأنهار وح�صون وبالد 

ثم م�صتقاتها قب����ل اأن ت�صل اإىل اأعر�ش، رمبا مل 

يك����ن ذكره م�صتوًف����ى يف مو�صع واح����د، فرتى يف 

مو�ص����ع اأعر�ص����ه ويف مو�ص����ع واح����د اأعر�ش عنه 

، ويب����ني ال�صدياق اإي����راد بع�ش 
ا”)13( وهل����م ج����رًّ

املعجميني للفعل الرباعي دون الثالثي ك�)اأ�صاأر( 

.
)14(

دون )�صئر( كما عند اجلوهري

وع����اب ال�صدياق كذل����ك على اللغوي����ني اإيراد 

املعنى املج����ازي قبل احلقيق����ي، فالكتب يف اللغة 

لل�صق����اء، ومن����ه الكتيب����ة للجي�����ش، وكذل����ك كتب 

.
)15(

الكتاب، وحقيقة معناه �صم حرف اإىل اآخر

ثانًيا: و�شوح التعريف:

يع����د ه����ذا العن�صر الث����اين م����ن العنا�صر 

التي يجب توافره����ا يف املعجم كما راآه ال�صدياق، 

ويغل����ب �صبب غمو�����ش التعريف ل����دى املوؤلف من 

، “ومن ذلك اأنهم يف�صرون 
)16(

اجلهل اأو االإهمال

اللفظ ب����الزم معناه ومفهومه �صمًنا، كتف�صريهم 

جهود•الشدياق•المعجمية••في•الجاسوس•على•القاموس
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الزهي����د بالقليل وهو فعيل مبعًنى مزهود فيه واإن 

كان كثرًيا، ولكن ملا كان النا�ش يرغبون غالًبا يف 

الكثري ويزهدون يف القليل غلب ا�صتعمال الزهيد 

يف القليل. وق�����ش عليه ب�صاعة مزجاة، فاإن اأ�صل 

معن����ى اأزجى دف����ع، فكاأنك قل����ت ب�صاعة 

مزجاة مدفوعة، والزمها القلة وله 

.
نظائر”)17(

ال�صدي�������اق  وينق����د 

ف�ص����ر  الأن����ه  اجلوه����ري؛ 

العن�صر باملعنى واملعنى 

وكذل����ك  بالعن�ص����������ر، 

ف�ّص����ر الكلم����ة ب�صّدها، 

الدوري  تعريفه  “ومن 
والت�صل�صلي: باحة الدار 

يف  ق����ال  ث����م  �صاحته����ا، 

ف�ص����ل ال�صني �صاح����ة الدار 

باحته����ا. ت�صني����م الق����ب خالف 

ت�صطيحه، ويف �صطح ت�صطيح القب خالف 

ت�صنيمه. ت�ص����ّور احلائط ت�صّلق����ه، ويف �صلق ت�صّلق 

.
احلائط ت�صّوره”)18(

التــــي  لالألفــــاظ  املعجــــم  �شمــــول  ثالًثــــا: 

ا�شتعملها الأدباء والكتاب حديًثا:

فق����د دع����ا ال�صدي����اق اإىل �صم����ول املعج����م 

لالألف����اظ امل�صتعمل����ة من االأدب����اء والكتاب، وكان 

اهتمامه يف ذلك من االأولويات يف املعجم فلذلك 

يجيز ال�صدياق االحتجاج بالعرب املوّلدين، ويعقد 

موازنة بني العرب العاربة والعرب املولدين، ويقول 

يف ذلك: »وازنت فيها بني العرب العاربة والعرب 

املولدي����ن، والغر�ش م����ن ذلك االحتج����اج بكالم 

ه����وؤالء اإذا كان����وا مت�صلعني م����ن العربية، كجرير 

والف����رزدق واالأخط����ل وب�صار بن برد 

ومهي����ار الديلمي واأب����ي نوا�ش 

واأب����ي مت����ام واأب����ي فرا�ش 

فريى   ،
)19(

واأ�صرابهم«

االحتجاج  ال�صدي����اق 

»اأنه����م  باملولدي����ن 

راعوا ح����ق العربية 

والتزم����وا قواعدها 

اأكرث م����ن اجلاهلية 

اأن  باعتقاده������������م 

اللغة و�صيلة اإىل فهم 

يخط����ر  ومل  التنزي����ل، 

الع����رب العاربة،  اإىل  ذلك 

فهذا من جهة ومن جهة اأخرى اأنه ال ميكن 

لعاق����ل من�صف اأن ال�صعر من هذه الطبقة يخرتع 

األفاًظ����ا لي�صت عربي����ة، فلماذا يقب����ل حينما يرد 

. فيح����ّق للغة ال�صعراء والكتاب والعلماء 
)20(

�صعًرا

الدخول يف حرم املعجم العربي على م�صاواته للغة 

اجلاهلي����ة و�صدر االإ�صالم، وظهر لل�صدياق �صعور 

ب�ص����رورة اإدخال املف����ردات احلديث����ة التي جرت 

يف حياة العربية وخا�ص����ة يف ع�صور االزدهار يف 

الع�صر العبا�ص����ي نابًعا من حاجة املعجم العربي 

.
)21(

اإىل ال�صمول ملقت�صيات احلياة الفكرية
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* كاتب وباحث يف الرتاث العربي واالإ�صالمي.

خلف•أبوزيد•*

اإن اإطالق لقب ما على �صخ�ش معنّي، 

ُيق�ص���د ب���ه تعّين���ه عن���د ذك���ره، واللقب 

عند العرب يقوم مق���ام اال�صم يف غالب 

احلاالت، ويف اأي مرحلة من مراحل حياة 

�صاحبه، قد يغل���ب اللقب اال�صم ويتحول 

اإىل ا�ص���م دائ���م، وم���ن َثّم يك���ون اللقب 

و�صيل���ة الفتة يدخ���ل بها ه���ذا ال�صخ�ش 

املجتمع، و�صيئًا ف�صيئًا ي�صبح هذا اللقب 

هو ال�صاه���د والتاريخ واحلاكي والراوي، 

وما حوت���ه الذاكرة عن ه���ذا ال�صخ�ش، 

وم���ن الوظائف الت���ي يوؤديه���ا اللقب اإىل 

جان���ب دوره يف حتدي���د �صخ����ش بعين���ه 

من ب���ني جمموع���ة اأ�صخا����ش ي�صاركونه 

اال�ص���م نف�ص���ه اأن بع�صه���ا »ي�صف���ي على 

ال�صخ�ش اأو يوؤكد �صم���ة معينة، وبع�صها 

يح���دد املكان���ة االجتماعية الت���ي احتّلها 

ال�صخ�ش، فه���و بذلك ي���وؤدي دورًا مهمًا 

يف حتدي���د الطريق���ة الت���ي يتعام���ل بها 

ه���ذا ال�صخ�ش، وم���ا ينبغ���ي اأن يراعيه 

وت�صرفاته���م  �صلوكه���م  يف  االآخ���رون 

، ولق���د م���ّدت لغتن���ا العربي���ة، 
)1(

اإزاءه«

تراثن���ا باألف���اظ ثرية من ه���ذه االألقاب 

التي اختلفت باختالف البيئة والظروف 

والطبق���ات االجتماعية، ف���كان منها ما 

مي���دح واآخر ي���ذم، تبعًا لع���ادات العرب 

وتقاليدهم، وق���د وردت هذه االألقاب يف 

كتب اللغ���ة واالأدب، اإذ اأفردت لها اأبواب 

خم�صو�صة، تاأك���د خ�صب لغتنا العربية 

وقدرته���ا املتاألق���ة يف التعب���ري، ع���ن كل 

جوان���ب الفعاليات االإن�صانية، التي تتعلق 

باالإن�صان والزمان واملكان، بل هي تعبري 

عن الفكر واالأخ���الق والعادات، وعالقة 

ذلك باالأ�صي���اء يف �صبك���ة متوا�صجة مع 

اأخ����شّ خ�صو�صي���ات الف���رد، على 

امتداد حياته واختالف بيئته. 

»األلقاب•في•اللغة•العربية«
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   املعنى اللغوي للقب: 

اإذا بحثن���ا عن املعنى اللغ���وي للقب، جند 

اخت���الف املعن���ى اللغ���وي يف ه���ذا ال�ص���دد عن 

املدلول ال�صائع، فاأ�صل اللقب يف اللغة النبز، وهو 

ما يخاطب به االإن�صان عن ذكر عيوبه، وما يجب 

�صرته، وقد ورد يف القراآن الكرمي بهذا املعنى يف 

قوله تعاىل: »ياأيها الذين اآمنوا ال ي�صخر قوم من 

قوم ع�صى اأن يكونوا خريًا منهم وال ن�صاء من ن�صاء 

ع�ص���ى اأن يكّن خريًا منهن وال تلمزوا اأنف�صكم وال 

تناب���زوا باالألقاب« )�ص���ورة احلجرات/11(، ثم 

اأجيز ا�صتعم���ال اللقب يف مو�صوع النعت احل�صن 

واأك���رث ا�صتعمال���ه به���ذا املعنى حت���ى ا�صطلح يف 

، على اأن الُكتاب 
)2(

داللته على الت�صريف وامل���دح

يف الع�ص���ر اململوك���ي، اتفق���وا فيم���ا بينهم على 

مدلول خا����ش للقب، وفّرقوا بينه وبني ما ا�صموه 

بالنع���ت، ف�صّموا �صفات املدح الت���ي ترد ب�صيغة 

االإف���راد -اأي الت���ي تتك���ون من لف���ظ واحد مثل 

الفا�صل، وال�صيخ، والعايل، والزاهد ونحو ذلك- 

األقاب���ًا، و�صفات ترد يف �صورة الرتكيب، اأي التي 

تتك���ون من اأكرث من لف���ظ واحد مثل، موىل اأمري 

املوؤمن���ني، ون�ص���ري االإ�صالم وامل�صلم���ني، وع�صد 

امللوك وال�صالطني ونحو ذل���ك نعوتًا، والنعت يف 

اللغة ال�صفة، وكان يطلق على ما يختاره االإن�صان 

ويزيد يف اإجالله، وه���و بهذا املعنى عك�ش اللقب 

مبعن���اه االأول، غ���ري اأنه ا�صتعمل اأي�ص���ًا يف الّذم، 

وعل���ى ه���ذا نتفق مع اللق���ب يف ج���واز ا�صتعماله 

للم���دح اأو للّذّم، واأخريًا غلب يف العرف ا�صتعمال 

كلٍّ من النعت واللقب ل�صفات املدح والتكرمي. 

   األقاب �شدر الإ�شالم:

بداي����ة نوؤكد عل����ى م�صتوى ت����داول االألقاب 

الأ�صم����اء االأعالم، جند اأن النا�ش ال يبتكرون هذه 

االألق����اب من عدم ب����ل يختارونه����ا وينحتونها من 

�صمي����م وقوع حادثة فريدة ل�صاحب اللقب، قد ال 

تق����ع مع غ����ريه، واأن هذه االألقاب غالب����ًا ما ُت�صبق 

ب�صفة اأو اأكرث متّجد ال�صخ�صية احلاملة للقب اأو 

حتّق����ره، وهي ال تخلو من اأهمية الأنها تك�صف على 

االأق����ل جوانب متعّددة يف ه����ذه ال�صخ�صية، منها 

الدين����ي والعقائ����دي والعلم����ي واالجتماعي وغري 

ذلك، من جوانب و�صفات يف ال�صخ�صية احلاملة 

لهذا اللقب، واإذا تطرقنا اإىل اأ�صهر االألقاب التي 

عرف بها بع�����ش ال�صحابة ر�ص����وان اهلل عليهم، 

جند هن����اك األقابًا اقرتن����ت باأ�صمائهم، و�صارت 

معّبة ع����ن اأفعالهم، ف�صيدنا اأب����و بكر ر�صي اهلل 

ب بال�صدي����ق، لت�صديقه بخ����ب االإ�صراء  عن����ه ُلقِّ

ق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  والأنه كان اأول من �صدَّ

و�صلم يف دعوته، و�صيدنا عمر بن اخلطاب ر�صي 

����ب بالفاروق، الأنه قال ي����وم اأ�صلم »ال  اهلل عن����ه ُلقِّ

يعب����د اهلل اليوم �صرًا«، فظهر باالإ�صالم وفرق بني 

، و�صيدنا عثمان بن عفاف كان 
)3(

احل����ق والباطل

ُيلّقب ذا النورين، الأن����ه تزّوج برقية، ثم اأم كلثوم 

ابنتي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »ومل يوجد 

، وكذل����ك االإمام 
)4(

من ت����زوج بابنتي نب����ي غريه«
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علي ك����ّرم اهلل وجهه، ُلّقب باأبي تراب، وذلك اأنه 

نام يف غزوة ذي الع�صرية، فذهب به النوم، فجاء 

ر�صول اهلل �صلى اهلل علي����ه و�صلم، وهو متمّرغ يف 

ال����رتاب، »فقال له اجل�����ش اأبا ت����راب«، وكان من 

اأح����ب اأ�صمائ����ه اإلي����ه، كما ُلّق����ب �صعد ب����ن عبادة 

ر�صي اهلل عنه بالكام����ل، الأنه كان يكتب ويح�صن 

الرم����ي والعوم، وطلحة بن عبي����د اهلل ر�صي اهلل 

عنه، كان ُيلّق����ب بطلحة اخلري، وطلحة الفيا�ش، 

وطلح����ة الطلح����ات ل�صخائه، كما ُلّق����ب �صعيد بن 

العا�����ش ر�صي اهلل عن����ه بعكة الع�ص����ل، وعبداهلل 

بن عبا�ش ر�ص����ي اهلل عنهما باحلب لعلمه، وكان 

يقال له مرة احلب ومرة البحر، وُلّقب ال�صحابي 

قت����ادة بن النعمان االأن�صاري ر�صي اهلل عنه باأنه 

»ذو العين����ني« ذلك اأنه اأ�صي����ب يف عينه يوم اأحد 

ف�صقط����ت على وجهه فرّدها ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صل����م، فكانت اأح�صن واأ�ص����ّح من االأخرى، 

فكانت تعتّل اأي ترمد عينه الباقية، وال تعتّل عينه 

امل����ردودة، كما اأ�صته����ر ال�صحابي »اأب����و هريرة” 

بهذا اللق����ب ب�صبب هّرة �صغ����رية كان يحملها يف 

حج����ره وي�صعها عل����ى كّمه، فقال ل����ه النبي �صلى 

اهلل علي����ه و�صل����م “يا اأب����ا هريرة” كم����ا ُلّقب اأبو 

دجان����ة االأن�صاري “ذو ال�صه����رة” حيث كانت له 

�صهرة يلب�صها بني ال�صفني يف احلروب. 

     األقاب امللوك وال�شالطني: 

واإذا انتقلنا اإىل األقاب امللوك وال�صالطني 

خ���الل الع�ص���ور االإ�صالمية املختلف���ة، فقد ُلّقب 

امللوك االأمويون، مبا ُلّقب به اخللفاء الرا�صدون، 

بلقب اخلليفة واأمري املوؤمن���ني، وا�صتمر هذا من 

خالفة معاوية، حتى اآخر اخللفاء االأمويني مروان 

ب���ن حممد. وبانتق���ال اخلالف���ة اإىل العبا�صيني، 

اأ�صب���ح لالألق���اب �صاأن عظي���م يف الدولة، فتلّقب 

اأول اخللفاء العبا�صي���ني بال�صّفاح، وتلّقب الثاين 

باملن�ص���ور، وتلّق���ب اخلليف���ة الثال���ث بامله���دي، 

والرابع بالهادي، واخلام�ش بالر�صيد، وال�صاد�ش 

باالأمني، وال�صاب���ع باملاأمون، وبعد خالفة املاأمون 

اأ�صبح اللقب م�صافاً اإىل ا�صم اهلل تبارك وتعاىل، 

مثل املعت�صم باهلل، وامل�صتعني باهلل واملعتز باهلل، 

ويف العه���د الفاطم���ي اّتخذ اخللف���اء األقابًا لهم 

بدءًا من اأولهم امله���دي، اأبي عبداهلل عبيد اهلل، 

حت���ى اآخرهم العا�صد اأبي حمم���د عبداهلل، ويف 

العهد االأيوبي، تلّقب االأيوبيون باألقاب مثل امللك 

االأ�صرف، وامللك االأف�صل، وامللك االأجمد، وامللك 

االأوحد، وامللك اجل���واد، وامللك احلافظ، وامللك 

الزاه���د، وامللك ال�صعيد، وامللك ال�صالح، وامللك 

الّطاه���ر، وامللك املظّفر، واملل���ك املعظم، وامللك 

املغيث، وغ���ري ذلك من األق���اب، ومما يلحظ اأن 

كثريًا من ه���ذه االألقاب م�صتمد م���ن اأ�صماء اهلل 

احل�صن���ى، كم���ا انت�ص���رت االألق���اب يف الع�ص���ر 

اململوك���ي حيث اتخ���ذ املماليك لق���ب ال�صلطان، 

وق���د تلّق���ب �صالط���ني املماليك باألق���اب خمتلفة 

مث���ل امللك املع���ّز واملن�صور، واملظّف���ر والّظاهر، 

والنا�ص���ر،  واالأ�ص���رف،  والع���ادل،  وال�صعي���د، 

وال�صالح، والكامل، واملوؤيد، وغريها. 

األقاب النت�شاب اإىل الأوطان:  

كما اقرتنت اأ�صماء اأ�صحاب بع�ش االألقاب 

باأ�صماء االأوطان والبلدان، التي جاءوا منها، وقد 

»األلقاب•في•اللغة•العربية«
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ج���اء ه���ذا املوؤ�صر امل���كاين ليعّمق االنتم���اء لهذه 

االأوطان »ليحدد جغرافية انتماء احلامل لال�صم 

دالل���ة عل متّيزه من جه���ة، وتلميحًا اإىل اعتزازه 

، الأنهما ج���زء ال يتجّزاأ من 
)5(

باالأه���ل والوط���ن«

�صخ�صية �صاحبه���ا ومكوناته الثقافية، وقد �صاع 

ا�صتخ���دام مثل ه���ذه االألقاب بني علم���اء الدين 

والّرحال���ة واملوؤرخني، كما ج���اءت مرتبطة دومًا 

بي���اء الن�صب امللحقة باملن�ص���وب اإليه، ومن اأ�صهر 

هذه االألق���اب، البخ���اري، الرتم���ذي، احلموي، 

الغرناط���ي،  االأندل�ص���ي،  املقد�ص���ي،  الن���ووي، 

الطنج���ي، البلن�ص���ي، الق�صنطين���ي، وغريها من 

االألق���اب الت���ي ن�ص���ب اأ�صحابها اإىل امل���دن التي 

جاءوا منها . 

      األقاب العلماء: 

كانت هناك األقاب خا�صة بالعلماء، جاءت 

لتوؤّكد تفّرد ومتّيز اأ�صحابها ب�صفات علمية قد ال 

تتوافر يف غريهم، كلقب العالمة و�صيخ االإ�صالم 

وحج���ة  واحلاف���ظ  والفقي���ه  واملرج���ع  والع���امل 

االإ�ص���الم، وكذل���ك لق���ب الفا�صل »ال���ذي اأطلق 

على الوزير اأبي عام���ر حممد بن عامر بن ذروة 

اجل���بي، وج���د يف ن����ش جنائزي �صن���ة 477ه� 

 كما 
)6(

مكتوب���ًا على لوح من الرخ���ام يف اأ�صبانيا«

نعت به القا�ص���ي عبدالرحيم البي�صاين، الكاتب 

امل�صه���ور يف اأواخ���ر الع�ص���ر الفاطم���ي واأوائ���ل 

الع�ص���ر االأيوب���ي. وهن���اك األق���اب علمية جاءت 

لتوؤّك���د تف���ّرد اأ�صحابه���ا يف املذاه���ب الفقهي���ة، 

ح�صب انتماء كل �صاح���ب مذهب فقهي، م�صافًا 

اإليه���ا اأي�صًا ي���اء الن�صب كلق���ب احلنفي واملالكي 

وال�صافع���ي واحلنبلي، ومن األق���اب العلماء اأي�صًا 

لقب اللبي���ب، اأي العاقل، ولق���ب املحقق، مبعنى 

امل�صتق�ص���ي للحقيق���ة، ولق���ب اللوذع���ي، مبعنى 

الذك���ي القل���ب، ولقب املدق���ق وهو ال���ذي ميعن 

النظر يف امل�صائل ويناق�صها بدّقة، القا�صي »وهو 

لق���ب مل يكن ي�ص���ري يف اأواخر الع�ص���ر الفاطمي 

وع�ص���ر املماليك اإىل اأن امللق���ب به من الق�صاة، 

ب���ل كان لقب���ًا عام���ًا للكتاب والعلم���اء واملوظفني 

 .
)7(

املدنيني«

      األقاب تربوية:

كم���ا �ص���اع يف ع�ص���ور اإ�صالمي���ة معين���ة، 

ا�صتخ���دام األقاب خا�ص���ة بهدف تربي���ة ال�صعب 

عل���ى قي���م معينة وظه���رت ه���ذه االألق���اب اأثناء 

فرتة احل���روب ال�صليبي���ة، وكان �صيوع مثل هذه 

االألق���اب، بهدف اإحي���اء روح اجلهاد يف ال�صعب، 

عن طريق تربية ال�صع���ب وتوجيهه اإىل الف�صائل 

االإ�صالمية االأوىل، فظهرت االألقاب الرتبوية مثل 

العب���د الفق���ري اإىل رحمة اهلل اخلا�ص���ع لهيبته، 

املعت�ص���م بقوته، القائم باأوامر الدين، ومن�صف 

املظلومني م���ن الظاملني، وكهف الفقراء، ومقّوي 

ال�صعف���اء، وذخ���ر االأرام���ل واملحتاج���ني، وباين 

املدار�ش وامل�صاجد. 

      اللقب با�شم الأنثى:

من الطبيعي اأن يلّقب الرجل اأو يكّنى با�صم 

ول���ده، وكذلك امل���راأة با�صم ابنه���ا، اإال اأن هناك 

م���ن ُلّقب با�صم بنات���ه االإن���اث، دون وجود حرج 
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يف ذل���ك، يف اأن يلّق���ب االأب ويكّن���ى با�صم ابنته، 

وق���د حفظ لن���ا التاريخ من���اذج من ذل���ك، فقد 

ُلّق���ب جماعة من اأفا�ص���ل ال�صحابة باأبي فالنة، 

منه���م �صيدنا عثمان بن عف���اف ر�صي اهلل عنه، 

فقد كان من بني األقابه »اأبو عمرو، واأبو عبداهلل 

 ومن ال�صحابة اأي�صًا ال�صحابي اأبو 
)8(

واأبو ليلى«

اأمام���ة ر�صي اهلل عن���ه، كما ُلّقب متي���م الداري 

باأب���ي رقية، واملق���داد ب���ن معديكرب ُلّق���ب »اأبو 

كرمي���ة« ومن التابعني ر�ص���وان اهلل علىهم ُلّقب 

م�صروق االأجدع »اأبو عائ�صة«. 

  األقاب الن�شب اإىل غري الأهل:

كم���ا اأن هن���اك م���ن ُلّقب باألق���اب مل يكن 

�صاحبها م���ن اأهل املكان اأو القبيل���ة التي يقطن 

بها، ورغم ذلك ن�صب اإليها، ومن اأ�صهر من ُلّقب 

بذلك �صليم���ان التميمي، كانت داره وم�صجده يف 

بن���ي متي���م، ومل يكن منهم بل ه���و �صيباين، واأبو 

عم���رو ال�صيباين، مل يكن من بن���ي �صيبان، واإمنا 

���م يزي���د ب���ن مري���د ال�صيب���اين اليزيدي  كان ُيعلِّ

فن�ص���ب اإلي���ه، كم���ا اأن هناك من ُلّق���ب مبهنة مل 

يزاوله���ا اأ�صاًل، ومن ه���وؤالء )وا�صل الغزال( اإذ 

كان يكرث اجللو�ش يف �صوق الغزالني، وكان يتتبع 

العجائز فيت�صدق عليهن، ومل يكن غزااًل. 

اللقب با�شم حيوان: 

وهن���اك م���ن االأ�صخا�ش من ُلّق���ب با�صم 

حي���وان، حتى طغت هذه االألق���اب على االأ�صماء 

اأ�صم���اًء  التاري���خ  لن���ا  حف���ظ  وق���د  احلقيقي���ة 

الأ�صخا����ش لّقب���وا بلق���ب حي���وان نذك���ر منهم، 

ثعل���ب، وه���و اأحمد ب���ن يحيى بن زيد ب���ن �صيار 

ال�صيب���اين، كان اإمام الكوفيني يف اللغة والنحو، 

واأطل���ق عليه لقب ثعلب »الأن���ه كان اإذا �صئل عن 

م�صاألة اأجاب من هاهنا وهاهنا، ف�صبهوه بثعلب 

. دي���ك اجلن، وه���و عبدال�صالم بن 
)9(

اإذا راوغ«

رغبان بن حبيب الكلبي، وهو من �صعراء الدولة 

العبا�صي���ة، وُلّق���ب بديك اجل���ن، لكرثة خروجه 

اإىل الب�صات���ني، كما قيل باأن دي���ك اجلن، تعني 

وهناك من ُلّقب 
 )10(

دويب���ة توجد يف الب�صات���ني«

بلقب حمار، ومن اأ�صهر هوؤالء مروان بن حممد 

ب���ن مروان بن احلكم االأموي، وقد قيل اأن �صبب 

ا�صته���اره بهذا اللقب ل�صبب���ني، االأول اأن العرب 

كانت ت�صمي راأ�ش كل مئة �صنة حمارًا، وملا قارب 

ملك بن���ي اأمية مئة �صنة يف خالفة مروان لقبوه 

»احلم���ار«، وال�صبب الثاين اأن���ه كان ي�صل الليل 

بالنه���ار، وي�صب عل���ى امل�صاعب وامل���كاره، وال 

ينثن���ي حتى ُلّقب باحلم���ار. طوي�ش، وهو عي�صى 

بن عبداهلل، موىل بني خمزوم، وكان من اأ�صهر 

املغن���ني والعازف���ني ب�صناع���ة الغن���اء يف ع�صر 

�ص���در االإ�صالم، وقد لق���ب بطوي�ش، وطوي�ش يف 

اللغة ت�صغري طاوو�ش، بعد حذف الزيادات. 

      اأخرياً: 

راأينا من خالل عر�صنا لبع�ش من هذه 

االألق���اب، ما متتلكه لغتن���ا العربية، من ثروة 

لفظية، ما زلنا ن�صتعمل بع�صها، بينما اأ�صبح 

اأكرثه���ا طي الن�صي���ان، وهذا االأم���ر يفر�ش 

علينا حماية لغتنا العربية وتراثنا الالمادي، 

لئال نفق���د ثقافتنا وح�صورها وخ�صو�صيتنا، 

يف ظل تيار العوملة املخيف. 

»األلقاب•في•اللغة•العربية«
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وا�صتم���ر ه���ذا النمو امل�صط���رد للغة 

ال�صاد����ش  الق���رن  ح���دود  اإىل  العربي���ة 

الهج���ري تقريب���ًا اإْذ دخل���ت العربي���ة يف 

ما ي�صب���ه ال�صب���ات العلمي ب�صب���ب املحن 

التاريخي���ة التي مرت بالب���الد العربية يف 

ذلك الوقت، م���ن اعتماد للغة الرتكية يف 

االإدارة والتدري�ش يف ج���ّل البالد العربية 

خ���الل مرحلة احلكم العثم���اين، وبعدها 

هيمنة لغ���ة امل�صتعمر االأوروبي على �صوؤون 

احلياة العامة يف البالد العربية؛ وا�صتمر 

احلال كذلك اإىل حدود الع�صر احلديث. 

حي���ث ظهرت حم���اوالت �صادق���ة الإعادة 

االعتب���ار للغة العربية لتتب���ّواأ املكانة التي 

ت�صتحقه���ا. وم���ن جمل���ة املب���ادرات التي 

�صهده���ا الع���امل العربي يف نهاي���ة القرن 

التا�ص���ع ع�صر وبداي���ة الق���رن الع�صرين، 

اإن�ص���اء جمام���ع وهيئ���ات علمي���ة، ب���داأت 

من•قضايا•المصطلح
•العلمي•العربي
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متهيد

اإّن املتتب���ع للحرك���ة العلمي���ة والفل�صفية عند 

العرب يف القرنني الثاين والثالث للهجرة يالحظ 

اأنه���ا اأدخل���ت اإىل العربي���ة مفاهي���م مل يعهده���ا 

الع���رب من قب���ل، وقد اهتدى العلم���اء العرب يف 

نق���ل ه���ذه املفاهي���م اإىل العربي���ة اإىل طريقتني: 

اأوالهما نقل اللفظ م���ن معناه اللغوي اإىل مدلول 

علم���ي جديد، �ص���واء وجدت املنا�صب���ة بينهما اأم 

مل توجد. وثانيتهم���ا التعريب الذي �صمح بدخول 

عدد كبري من امل�صطلحات االأجنبية اإىل العربية 

وال �صيم���ا م���ا ات�ص���ل منه���ا باأ�صم���اء النبات���ات 

والعقاق���ري واالأحج���ار وغريها م���ن م�صطلحات 

.
)1(

العلوم والفل�صفة

طفيل،  ابن  جامعة  والفنون/  واالآداب  اللغات  كلية  يف  وباحث  طالب   *
القنيطرة، اململكة املغربية.

1  - �صيف، �صوقي )1984(. جممع اللغة العربية يف خم�صني عامًا 1984-1934. 

)الطبعة االأوىل(، �ش 121.
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اأوالها يف امل�ص���رق العربي ثم تتابع���ت املبادرات 

بع���د ذل���ك يف خمتل���ف االأقط���ار العربي���ة، كان 

اله���دف م���ن اإن�صائها النهو����شُ باللغ���ة العربية 

والرق���ي به���ا واإغناوؤها مب�صطلح���ات جديدة ملا 

ا�صتحدث من خمرتعات ومفاهيم، بغر�ش ج�صر 

اله���ّوة القائمة بينها وبني لغات االأمم الرائدة يف 

جمال ال�صناعات والتكنولوجيات احلديثة.

والأن امل�صطلح���ات هي مفاتي���ح العلوم، واأن 

فه���م العل���وم وا�صتيعابه���ا ال يتاأت���ى اإال بو�صاط���ة 

م�صطلحات تتوافر فيها �صروط الدقة والو�صوح، 

للتعب���ري عن املفاهيم العلمية املختلفة؛ كان ال بد 

للمهتم���ني بالنهو�ش باللغ���ة العربية من االعتناء 

بامل�صطلح���ات العلمي���ة وجتويده���ا و�صونها من 

الّلب����ش م���ن اأج���ل �صمان فه���م العلوم م���ن لدن 

�صني يف  طالبيه���ا وتي�صري التوا�صل ب���ني املتخ�صّ

كّل فرع من فروع املعرفة.

نعر�ش يف ه���ذه الورقة اأه���ّم الق�صايا ذات 

االأثر املبا�صر عل���ى دّقة امل�صطلح العلمي العربي 

وا�صتعمال���ه و�صيوعه ور�صوخ���ه يف اال�صتعمال يف 

املجاالت العلمية املختلفة. 

1 ترجمة امل�شطلح العلمي 

تع���ّرف الرّتجمة باأّنها نق���ل للمعنى من لغة 

اإىل اأخ���رى، ويكون ذلك يف الّلغة العربية باإيجاد 

كلم���ة موج���ودة �صلف���ًا يف اللغ���ة العربي���ة ملقابلة 

كلمة اأجنبية، »ف�ص���رُط الرّتجمة اأن تكون الكلمُة 

َز اللغ���ة �صابقًا؛  العربي���ة املقابل���ة مما َدَخ���ل حيِّ

ف���اإذا وردت عليَّ كلمٌة اأجنبي���ة فاأوجدت لها من 

نة كلمًة توؤدي  املفردات العربية املحفوظة اأو املدوَّ

معناه���ا مبا�ص���رًة، فعملي هذا ه���و )الرتجمة(، 

واإذا مل اأج���د لتلك الكلم���ة االأجنبية مقاباًل فيما 

بني يدّي من مف���ردات اللغة، فاجتهدت يف و�صِع 

كلمٍة جديدة غ���رِي م�صتخدمٍة �صابقًا لهذه الكلمة 
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 .
)2(

االأجنبية، فعملي هنا هو )التوليد(«

وقد تكون الرّتجمة حرفّية، حيث يفي الّنقل 

احل���ريّف باملعنى، مثل كلم���ة )كبيت( يف مقابل 

اأو »sulfur« االإجنليزّي���ة،  »soufre« الفرن�صي���ة 

فاإن مل ي���ِف الّنقل احلريّف باملعن���ى املراد، كانت 

الرّتجم���ة باملعن���ى اأبل���غ، يف مث���ل عب���ارة )علوم 

.»biologie«/ »biology« االأحياء( يف مقابل

وال �ص���ّك اأن غاي���ة املرتجم تك���ون دائمًا هي 

نق���ل املعنى اإىل الّلغ���ة املرتجم اإليها، ف���اإن تاأّتى 

ل���ه ذل���ك بالرّتجمة احلرفي���ة فع���ل، واإاّل اعتمد 

الرّتجم���ة باملعن���ى واإن تطّلب منه االأم���ر مقابلة 

الكلم���ة الب�صيط���ة بالكلمتني اأو اأك���رث، اأو ترجمة 

الفعل بامل�صدر اأو غري ذلك. »فالرّتجمة ال تكون 

دائمًا ترجمة حرف بح���رف، وال �صيغة ب�صيغة، 

بل تك���ون باأخذ املعنى وباإفراغ���ه يف قوالب الّلغة 

. واملهّم اأّواًل واأخريًا هو اأن يكون املقابل 
)3(

العربّية«

ال���ذي يقرتحه املرتجم مع���ّبًا بدّقة وو�صوح عن 

املعنى ال���ذي حتمله الكلمة املرتجَم���ة. وما يقال 

عن ترجمة الكلمة، ين�صحب على ترجمة العبارة 

واجلملة والفقرة والّن�ش. فالغاية نقل املعنى من 

قال���ب لغوي اإىل اآخر، فقد يتغرّي �صكل القالب وال 

يتغري املعنى.

والرّتجم���ة »يف جوهره���ا نق���ل املعن���ى من 

2  - خ�صارة، ممدوح )2008(. علم امل�صطلح وطرائق و�صع امل�صطلحات يف 

العربية. دم�صق: دار الفكر، �ش 24.

العربية  اللغة  يف  العلمية  امل�صطلحات   .)1955( م�صطفى  ال�صهابي،   -   3

بني القدمي واحلديث، حما�صرات األقاها املوؤلف على طلبة ق�صم الدرا�صات 

االأدبية واللغوية مبعهد الدرا�صات العربية العالية، �ش 101.

لغ���ة اإىل اأخرى. غ���ري اأّن املعنى له ثالث���ة اأنواع، 

ه���ي املعن���ى الّداليل، ال���ذي يرتكز عل���ى الّداللة 

واملدل���والت املرتبط���ة بالواقع والع���امل املحيط، 

)...(، واملعنى ال�ّصياق���ي واملوقفي، الذي يتَّ�صل 

ي، وهو  ب�صي���اق اأو موق���ف مع���نّي، واملعن���ى الن�صّ

املعن���ى ال���ذي يتجّلى م���ن اجلم���ل وت�صل�صلها يف 

.
)4(

الّن�ّش متوا�صلة مرتابطة«

وي�ص���رتط يف املرتجم اإملام���ه بالّلغة املنقول 

منها والّلغة املنقول اإليها، واّطالعه على الّثقافة 

الكامنة خلف كّل من الّلغتني. فمتى كان املرتجم 

بارع���ًا متمّكنًا من اللغتني؛ كان���ت الرّتجمة اأبني 

واأبلغ للمعنى.

يتميز امل�صطلح العلمّي عن الكلمة من الّلغة 

العاّمة بالّدق���ة والو�صوح، فهو يع���ّب عن مفهوم 

واح���د يف الف���رع العلم���ّي الواحد. وقب���ل ترجمة 

امل�صطلح العلمّي ينبغ���ي اأّواًل ا�صتح�صار عنا�صر 

اأربعة مكونة لهذا امل�صطلح، هي: 

- املرجع: ال�ّصيء املوجود يف العامل اخلارجي.

- املفهوم: الّتمثل الّذهني للمو�صوع اأّي لل�صيء.

- الّت�شميـــة: اأّي العبارة التي يوقعها امل�صمي على 

ال�ّصيء امل�صمى.

- احلـــّد: الّتعري���ف ال���ذي يرب���ط ب���ني املفه���وم 

والّت�صمية.

منف���ردًا  العنا�ص���ر  ه���ذه  الأح���د  الّنظ���ر  اإّن 

املركز  البي�صاء:  الّدار  املرتجم،  منهاج   .)2005( حممد  الديداوي،   -   4

الثقايّف العربي، ط 1، �ش 29.
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دون غريه، ق���د يك���ون �صبب���ًا من اأ�صب���اب الّتعّدد 

امل�صطلح���ي. فاملرتج���م الذي يعتم���د املرجع يف 

الرّتجم���ة تختلف الّنتائ���ج التي يح�ص���ل عليها، 

ع���ن تل���ك الت���ي يح�ص���ل عليه���ا املرتج���م الذي 

يعتم���د  وال���ذي  الرتجم���ة.  يف  املفه���وم  يعتم���د 

املفه���وم تختلف نتائجه عن الذي يعتمد الّت�صمية 

وهك���ذا. فق���د ينطلق املرتج���م م���ن الّت�صمية اأي 

م���ن امل�صطلح يف وجهه العباري، وقد ينطلق من 

املفه���وم وقد ينطلق من املرج���ع، وقد ُيختلف يف 

النظر اإىل املرجع. فعل���ى �صبيل املثال، م�صطلح 

»computer« )حا�صوب( عندما ظهر اأّول مّرة 

 ،»ordinateur«����ِب اختار الفرن�صي���ون ترجمته 

وذل���ك بالّنظ���ر اإىل املرجع م���ن زاوي���ة خا�صّية 

الق���درة الفائق���ة عل���ى الّتنظي���م، ب���دل خا�صية 

القدرة الفائقة عل���ى احل�صاب الذي انطلق منها 

اإىل  النظ���ر  يف  فاالخت���الف  اإذًا  االأمريكي���ون. 

املرجع نتج عنه اختالف يف الت�صمية.

1.1   كيف نرتجم امل�شطلح العلمي؟

ُيفه���م مّما تق���ّدم اأّنه عند ترجم���ة امل�صطلح 

يج���ب اأن جنيب عن ال�ّص���وؤال الّتايل ماذا نرتجم 

يف امل�صطلح؟ هل نرتجم مرجعه، اأو مفهومه، اأو 

وجهه العب���اري، اأو حّده؟ فاإذا كان االختالف يف 

اختي���ار الّزاوية التي نرتجم منها امل�صطلح، فال 

بّد اأن يكون املنتوج خمتلفًا.

واحل���ّل املقرتح للخ���روج من هذا امل���اأزق هو 

اعتماد املع���رية الّل�صانّية والّتقيي�ش الّداليل، وهو 

اق���رتاح لي����ش بجدي���د ولكّن���ه جدير ب���اأن يعتمد 

بالّنظر للنتائج اجلي���دة التي حّققتها املوؤ�ص�صات 

الت���ي اعتم���دت وتعتمد ه���ذا الّنوع م���ن القواعد 

يف ترجمة امل�صطلح���ات، ومنها املنظمة الدولية 

للتقيي����ش )ISO( الت���ي تن�ص���وي حتته���ا جلن���ة 

التقيي�ش امل�صطلحي رق���م 37، والوكالة الّدولية 

. وتقت�صي املعرية 
)5(

للّتقيي����ش ال���ّداليل يف كن���دا

الّل�صانّي���ة اأن ي�صتح�ص���ر مرتج���م امل�صطل���ح اأن 

بن���اء الكلمة له قواعد يف الّلغة العربّية منها قيود 

ريّف.  وتّي وقيود الّتاأليف ال�صّ الّتاأليف ال�صّ

بالّن�صب���ة للّتقيي�ش الّداليل: من املعلوم اأن من 

اأه���ّم م���ا مُيّيز امل�صطل���ح عن الكلم���ة هو وجوده 

�صم���ن حق���ل مفهوم���ي اأي جه���از م���ن املفاهيم 

املرتابطة يف ما بينها، وهذا اجلهاز من املفاهيم 

يعّب عنه بجهاز من امل�صطلحات. فالذي يرتجم 

م�صطلح���ًا واح���دًا معزواًل يخط���ئ يف ذلك اأمّيا 

خط���اأ؛ الأّنه اأغفل كّل احلق���ل املفهومي الذي يقع 

�صمنه ه���ذا امل�صطلح. فمثاًل، عندما ُنْقدم على 

ترجمة امل�صطلح الفرن�صي »sociable«، علينا 

اأن ن�صتح�ص���ر جمي���ع امل�صطلح���ات املنتمية اإىل 

احلق���ل الّداليل الذي ينتم���ي اإليه هذا امل�صطلح 

 ،…)  société، social، sociétal، sociabilité(

الأّنن���ا حتمًا �صنواجه ه���ذه امل�صطلحات يف �صياق 

م���ن ال�ّصياق���ات. فقب���ل اقرتاح مقاب���ل مل�صطلح 

واحد وجب علينا اقرتاحه �صمن منظومة ت�صمح 

5  - البو�صيخ���ي، ع���ز الدي���ن )2017(. املع���رية والتقيي����ش ال���داليل منهجًا 

لرتجم���ة امل�صطلحات العلمي���ة، يف: ندوة اإ�صكاليات و�ص���ع امل�صطلح العربي 

يف االإن�صاني���ات. الدوح���ة : املرك���ز العرب���ي لالأبح���اث ودرا�ص���ة ال�صيا�صات. 

https://www.youtube.com/watch?v=Di1fw086kIg
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لن���ا برتجمة تغطي احلقل ال���ّداليل كّله، وجتنبنا 

الوقوع يف االرتباك.

ف���اإذا ا�صتح�ص���ر املرتج���م �صرَط���ي املعرية 

الّل�صاني���ة والّتقيي����ش ال���ّداليل ي�صتطي���ع تق���دمي 

م�صطلح���ات تتما�ص���ى وقي���ود الّتاألي���ف يف الّلغة 

العربّية واأي�صًا تلتزم باحلقل املفهومي للعلم. 

ويت�ص���ح اأّن الّتق�صري لي����ش يف و�صع املبادئ 

واإق���رار الّتو�صيات، ولكن اخلل���ل يف االأخذ بهذه 

الّتو�صي���ات والعم���ل وفقه���ا م���ن ل���دن امل�صتغلني 

برتجم���ة امل�صطلح���ات وتوليده���ا م���ن جمام���ع 

وموؤ�ص�صات واأفراد.

2 تعّدد امل�شطلح العلمي العربي

ب���ني  اإرب���اك التوا�ص���ل  اأ�صب���اب  لع���ّل م���ن 

العلمي���ة  الف���روع  يف  والباحث���ني  املتخ�ص�ص���ني 

املختلف���ة م�صكل���ة تع���دد امل�صطلح���ات العلمي���ة 

العربية املع���ب بها عن املفه���وم العلمي الواحد. 

يف هذا ال�صياق، يق���ول د.علي القا�صمي: اإن اأهم 

اإ�صكالية م���ن اإ�صكاليات امل�صطل���ح العربي هي، 

ازدواجي���ة امل�صطلح���ات اأي اأن املفه���وم الواحد 

يع���ب عن���ه باأكرث م���ن م�صطل���ح واح���د بح�صب 

االأقط���ار العربية. فعل���ى �صبيل املث���ال: يف �صياق 

احلديث عن موؤمترات، يقال: ي�صارك يف املوؤمتر 

اأع�ص���اء اأ�صليون واأع�صاء مراقب���ون، وم�صطلح 

مراقبون هنا معمول به يف امل�صرق العربي؛ اأما يف 

املغرب العربي فيقال: ي�صارك يف املوؤمتر اأع�صاء 

اأ�صلي���ون واأع�ص���اء مالحظ���ون؛ اإذا نح���ن اأمام 

م�صطلحني )مراقبون يف امل�صرق ومالحظون يف 

 .
)6(

املغرب( يعبان عن مفهوم واحد

وم���ن اأمثل���ة تع���دد امل�صطل���ح ا لعلم���ي اأي�صًا 

اال�صتق�ص���اء الذي اأج���راه د.�صادق الهاليل عن 

امل�صطلح���ات العربي���ة املتع���ددة واملتباينة التي 

Degen - وِبل بها امل�صطلح الطب���ي االأجنبي  ُُ«

ration«، حي���ث ورد له���ذه اللفظ���ة �صبع���ة ع�صر 
مقاب���اًل يف خمتل���ف املعاج���م والكت���ب العلمي���ة 

. وكانت ندوة الرباط )توحيد 
)7(

والطبية العربية

منهجي���ات و�ص���ع امل�صطلح���ات العلمي���ة، الت���ي 

نظمه���ا مكتب تن�صي���ق التعري���ب يف الرباط، من 

18 اإىل 20 فباير/�صب���اط 1981(، ق���د اأق���ّرت 

مب���داأ »و�ص���ع م�صطلح واح���د للمفه���وم العلمي 

الواحد ذي امل�صمون الواحد يف احلقل الواحد«. 

وه���و م���ا يتما�ص���ى م���ع مب���داأ التوحي���د املعياري 

للم�صطلحات، املو�صى به من قبل اللجنة التقنية 

رقم 37 مبنظمة »اإيزو« اأي: تعيني م�صطلح واحد 

للتعبري عن املفه���وم العلمي الواحد، ويعني ذلك 

التخل����ش من ال���رتادف واال�ص���رتاك اللفظي يف 

احلقل العلمي الواحد. 

وتت���م عملية التوحي���د املعي���ارّي بعد جتميع 

الوثائ���ق املتعلق���ة بحق���ل علم���ّي مع���نّي باتب���اع 

اخلطوات التالية:

يف  العربي  امل�صطلح  و�صع  م�صكالت   ».)2017( علي  القا�صمي،   -  6

االإن�صانيات«،  يف  العربي  امل�صطلح  و�صع  اإ�صكاليات  ندوة  يف  االإن�صانيات، 

https://www. .الدوحة : املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات

 youtube.com/watch?v=A6TSQtbYp3
7  - الهاليل، �صادق، »تطوير منهجية و�صع امل�صطلحات العلمية ورموزها 

وخمت�صراتها وتوحيدها واإ�صاعتها«، �ش 63.

من•قضايا•المصطلح••العلمي•العربي
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منظوم���ة . 1 يف  مفه���وم  كلِّ  موق���ع  تثبي���ت 

ة بذل���ك احلقل العلمّي،  املفاهي���م اخلا�صّ

طبق���ًا للعالقات املنطقّي���ة والوجودّية بني 

تلك املفاهيم.

تثبي���ت مع���اين امل�صطلح���ات ع���ن طريق . 2

تعريفها.

تخ�صي�ش كلِّ مفهوم مب�صطلح وا�صح يتّم . 3

اختياره بدقة بني املرتادفات املوجودة.

���ع م�صطل���ح جديد للمفه���وم، عندما . 4 و�صْ

ر العثور عل���ى امل�صطلح املنا�صب من  يتعذَّ

بني املرتادفات املوجودة.

وت�صتخدم اللغ���ات و�صائل �صوتّية، و�صرفّية، 

وداللّي���ة واأ�صلوبّية م���ن اأجل و�ص���ع امل�صطلحات 

للتعبري ع���ن املفاهي���م العلمية اجلدي���دة. وهذه 

الو�صائل هي الرتجمة واال�صتقاق واملجاز والنحت 

.
)8(

والتعريب

وتع���ود اإ�صكالّية تعّدد امل�صطلح���ات العلمّية 

الأ�صباب متعّددة لعّل اأهّمها:

ت���ع���دد اجل����ه����ات وال���ه���ي���ئ���ات ال��وا���ص��ع��ة أ. 

للم�صطلحات.

اخت���الف منهجيات و�صع امل�صطلحات لدى ب. 

هذه اجلهات.

اختالف لغ���ة امل�ص���در، ذل���ك اأن امل�صارقة ت. 

العملية،  وتطبيقاته  النظرية  اأ�ص�صه  امل�صطلح:  علم  علي،  القا�صمي،   -   8

�ش 311-310.

و�ص���ع  يف  االإجنليزي���ة  م���ن  ينطلق���ون 

امل�صطلح���ات العلمية، بينم���ا يتخذ املغاربة 

امل�صطلح���ات  لو�ص���ع  منطلق���ًا  الفرن�صي���ة 

العلمية.

كرثة املرتادفات واأ�صباه املرتادفات يف اللغة ث. 

العربي���ة، فق���د يقاب���ل امل�صطل���ح االأجنبي 

مع���ان  ذات  متع���ددة  عربي���ة  مبقاب���الت 

متقاربة.

 ازدواجية امل�صطلح يف لغة امل�صدر.ج. 

 اإغفال الرتاث العربي عند و�صع امل�صطلح، ح. 

حي���ث تو�ص���ع يف بع����ش االأحي���ان مقابالت 

جدي���دة ملفاهي���م قدمي���ة �صبق���ت ُمقاَبلُتها 

مب�صطلحات عربية موجودة يف كتب الرتاث 

العربي.

و�ص���ع امل�صطلح���ات العلمي���ة اأحيان���ًا م���ن خ. 

علم���اء لغوي���ني يهتمون ب�صياغ���ة امل�صطلح 

�صياغ���ة لغوي���ة دقيق���ة، ولك���ن دون درا�صة 

عميق���ة ملفهومه العلمي وا�صتعماالته العلمية 

اخلا�ص���ة يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية. 

العلمي���ة  امل�صطلح���ات  تو�ص���ع  وبالعك����ش، 

اأحيان���ًا م���ن علم���اء متخ�ص�ص���ني يف فروع 

علمي���ة دقيق���ة، يدرك���ون بدق���ة املفاهي���م 

العلمي���ة، ولكن كفاءتهم اللغوي���ة ال توؤهلهم 

ل�صياغة م�صطلحات عربية �صليمة. 
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تعدد دالالت امل�صطلح يف لغة امل�صدر؛ مثل كلمة “Stigma«، التي تعني يف علم النبات )مي�صم( د. 

اأو )جريب مبي�صي(، ويف احليوانات الدنيا )فتحة تنف�صية(، يف جمال الطب تعني بح�صب الفروع 

املختلف���ة )�صمة( اأو )عالم���ة( اأو )خا�صية عقلية اأو ج�صدية( الأحد االأمرا����ش، اأو )اآفة نزفية اأو 

ندب���ة جلدي���ة(، وتعني يف اللغة العام���ة )و�صمة عار( اأو )عاهة(. وي���وؤدي و�صع مقابل وحيد لهذا 

امل�صطل���ح االأجنب���ي، وخ�صو�صًا اإذا مل ُيعلم الف���رع العلمي الذي ُي�صتعمل في���ه، اإىل ت�صوي�ش كبري 

واإعاقة للتوا�صل بني املتخ�ص�صني.

ع���دم التزام اجلهات الوا�صعة للم�صطلح���ات مبنهجية واحدة لو�صعها بالرغم من اإقرار منهجية ذ. 

و�ص���ع امل�صطلحات العلمية الت���ي و�صعتها ندوة الرب���اط )فباير/�صب���اط 1891(، وتاأييدها من 

موؤمترات التعريب املتعاقبة.

ر. 
.)9(

تاأثري النزعات الفردية والقطرية واالإيديولوجية يف تعدد امل�صطلحات

ولعل من اأ�صباب ازدواجية امل�صطلح العلمي العربي اأي�صًا ما اأ�صار اإليه االأمري م�صطفى ال�صهابي يف 

قول���ه: »الذي���ن يتحلون مبعرفة دقائق العلوم احلديثة واأ�صرار اللغة الت���ي يرتجمون عنها، واأ�صرار اللغة 

.»
)10(

التي ينقلون اإليها هم قليلون جدًا يف بالدنا العربية

اأ�ص���ف اإىل ذل���ك اأن مهنة امل�صطلحي يف الوطن العربي ال تزال معاملها غري وا�صحة مبا يكفي؛   

»فلي����ش هن���اك برامُج متعارفة وال طرق تاأهي���ل حمددة ومر�صومة، الإع���داد املتخ�ص�صني يف امل�صطلح 

وال�ص���وؤون امل�صطلحي���ة. ومعظ���م اأو رمب���ا كل املتخ�ص�صني الذي���ن اأعرفهم، تعلم���وا املهنة مبجهودهم 

واإمكاناته���م ال�صخ�صية، ومل يدر�صوها كعلم، اإمنا توافرت لهم خلفي���ات درا�صية تثقيفية علمية ولغوية 

»)11(.

�صاعدت يف هذا التاأهيل

ويظل تدري�ش العلوم باللغة العربية يف جميع اأ�صالك التدري�ش يف الوطن العربي اأهم مدخل للق�صاء 

عل���ى ازدواجي���ة امل�صطل���ح، وتر�صيخ امل�صطل���ح العلمي اجليد يف الت���داول، وتثبيت���ه يف اال�صتعمال بني 

الدار�ص���ني والباحثني واملتخ�ص�ص���ني. اأ�صف اإىل ذلك اأن اإ�صفاء �صف���ة االإلزامية على قرارات جمامع 

اللغة العربية ومكتب تن�صيق التعريب، وال �صيما ما يتعلق منها بتوحيد امل�صطلح العلمي واإ�صاعته، جدير 

باإلزام امل�صتغلني به بالتقيد به وا�صتعماله دون غريه �صمانًا للتوا�صل املتخ�ص�ش واالإنتاج واالإبداع باللغة 

العربية يف خمتلف جماالت املعرفة. 

9  - ُينظر: القا�صمي، علي، علم امل�صطلح: اأ�ص�صه النظرية وتطبيقاته العملية، �ش 233،  234؛ والهاليل، �صادق، »تطوير منهجية و�صع امل�صطلحات العلمية ورموزها 

وخمت�صراتها وتوحيدها واإ�صاعتها«، �ش 64-68؛ وعبد العزيز، حممد ح�صن )2016(. »املعجم العربي املخت�ش«، الل�صان العربي، العدد 76، �ش117، 118.

10  - ال�صهابي، االأمري م�صطفى، امل�صطلحات العربية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، �ش 537.

11  - �صفيق اخلطيب، اأحمد )2000(. منهجية و�صع امل�صطلحات وتطبيقها، جملة جممع اللغة العربية بدم�صق، املجلد 75، اجلزء 3، �ش 538.
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3 توليد امل�شطلح العلمي العربي

ُيق�صد بالتوليد امل�صطلحي و�صع م�صطلح جديد للتعبري عن مفهوم حمدد، ويندرج توليد امل�صطلح 

العلمي �صمن �صنف: التوليد الواعي اأو املق�صود للم�صطلحات وهي العملية التي تلجاأ اإليها جماعة من 

املتخ�ص�ص���ني، يف ف���رع من فروع املعرفة، فت�ص���وغ م�صطلحًا جديدًا للتعبري ع���ن مفهوم طارئ، ِلت�صد 

ثغرة م�صطلحية يف اللغة النظرية اخلا�صة بذلك الفرع العلمي. على عك�ش التوليد العفوي الذي تتميز 

.)12(

به اللغة العامة، ويقوم به العوام ب�صفة تلقائية للتعبري عن حاجاتهم التوا�صلية اليومية

وي�صمل التوليد املق�صود، الذي يعنينا يف �صياق احلديث عن امل�صطلح العلمي، �صنفني من التوليد 

الل�ص���اين هم���ا: التولي���د ال�صوري اأو ال�صكل���ي وهو الذي يهتم بو�ص���ع اأ�صكال لغوية جدي���دة للتعبري عن 

املفاهي���م امل�صتج���دة، با�صتخ���دام و�صائل اال�صتقاق، اأو النح���ت، اأو الرتكيب، اأو االقرتا����ش اأو املحاكاة 

ال�صوتي���ة. اأما ال�صنف الثاين فهو التوليد الداليل، ويهتم بو�صع مدلوالت جديدة لالألفاظ املوجودة يف 

 
.)13(

اللغة �صلفًا، ويتم عن طريق و�صيلتي املجاز اأو الرتجمة

ون�ص���ري هن���ا اإىل اأن للغوي���ني الع���رب ت�صنيفات خمتلف���ة للو�صائ���ل الل�صانية امل�صتخدم���ة يف توليد 

امل�صطلحات. فمنهم من يجمعها يف خم�ش و�صائل للتوليد هي : 

1( التوليد ال�صوتي: وي�صمل خم�ش قواعد هي: االإبدال، والقلب املكاين، والتماثل، والتباين، واالإقحام.

12  - ينظر: املطاد ، عبد العزيز )2018(. امل�صطلحية واللغة العربية من املقاربات التقليدية اإىل املناهج احلديثة، الرباط: من�صورات الرباط نت، ط 1، 

�ش 145-141.

13  - نف�صه، �ش 170-149. 
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 2( التولي���د ال�صريف: وي�صمل اأربع قواعد هي: اال�صتقاق، والنحت، والرتكيب، واملعجمة. وي�صاف اإليها 

قاعدتان اأخريان هما: الرتخيم، واالختزال.

3( التوليد الداليل: وي�صمل قاعدتني هما: املجاز، والرتجمة احلرفية.

 4( التوليد باالرجتال: وي�صمل قاعدتني هما: االرجتال احلقيقي واالإتباع.

 ومنهم من يح�صرها يف ثالث و�صائل، هي: 1( 
.)14(

خيل ب والدَّ  5( التولي���د باالقرتا�ش، بنوعيه: املَُع���رَّ

الرتجمة. 2( التوليد، وي�صمل: اال�صتقاق باأنواعه، ال�صريف واالإبدايل والتقليبي والنحتي واالإحلاقي، 

هم التوليد   ويق�صم بع�صُ
.)15(

واملج���از بفروعه، من مر�ص���ل وا�صتعارة واإحياء. 3( االقرتا�ش بنوعي���ه

اإىل: 1( التولي���د ال�صوتي، ويتم مبح���اكاة االأ�صوات، 2( والتوليد النحوي، وي�صم اال�صتقاق مبا فيه 

.)16(

النحت، 3( التوليد الداليل، ويندرج حتته املجاز، 4( التوليد باالقرتا�ش

وم���ا يهمن���ا عند احلديث عن و�صائل التوليد، بغ�ش النظر ع���ن التق�صيمات املذكورة اأو غريها، هو 

مدى اإفادة وا�صعي امل�صطلحات العلمية من جمامع لغوية وموؤ�ص�صات واأفراد من هذه الو�صائل يف توليد 

امل�صطلحات العلمية.

يف بحث للدكتور اإبراهيم بن مراد عن مدى اعتماد و�صائل توليد امل�صطلحات يف كتابات املحدثني، 

ك�صف فيه الدار�ش عن تفاوت يف اعتماد و�صائل التوليد، حيث كانت النتيجة على اأربعة م�صتويات:

َمٌع عليه وركن اأ�صا�صّي يف التوليد، وي�صمل اال�صتقاق واملجاز. 	  امل�صتوى االأول: جُمْ

امل�صت���وى الث���اين: متفق على اأهميت���ه ولكنه مقيد بال�ص���رورة وباحلاجة اإلي���ه، وي�صمل النحت 	 

والرتكيب واالقرتا�ش اجلزئي اأي التعريب. 

امل�صتوى الثالث: خمتلف فيه، وي�صمل قاعدة الرتجمة احلرفية.	 

امل�صت���وى الرابع: قد اأ�صق���ط من اال�صتعمال فلم يعتم���د، وي�صمل قواعد التولي���د ال�صوتي كلها 	 

)االإبدال والقلب املكاين، والتماثل، والتباين، واالإقحام(، وقاعدة االرجتال.

وعل���ى ذلك تكون و�صائل التوليد ل���دى اأغلب املحدثني اأربع، هي: املجاز واال�صتقاق يف املقام االأول، 

.
)17(

ثم النحت واالقرتا�ش اجلزئي اأي التعريب يف املقام الثاين

14  - بن مراد، اإبراهيم )2017(.« مالحظات ل�صانية ومنهجية على توليد امل�صطلح وا�صتعماله يف العلوم االجتماعية واالإن�صانية«، يف ندوة اإ�صكاليات امل�صطلح العربي 

   https://www.youtube.com/watch?v=A6TSQtbYp3g  .يف العلوم االجتماعية واالإن�صانية. الدوحة : املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات

15  - خ�صارة، ممدوح، علم امل�صطلح وطرائق و�صع امل�صطلحات يف العربية، �ش 20-19.

16  - القا�صمي، علي، علم امل�صطلح: اأ�ص�صه النظرية وتطبيقاته العملية، �ش 357-356.

17  - بن مراد، اإبراهيم،« مالحظات ل�صانية ومنهجية على توليد امل�صطلح وا�صتعماله يف العلوم االجتماعية واالإن�صانّية«، يف ندوة اإ�صكاليات امل�صطلح العربي يف 

العلوم االجتماعية واالإن�صانية.
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ر طغيان و�صيلتي املجاز واال�صتقاق على و�صائل التوليد االأخرى يف توليد امل�صطلحات العلمية  وُيَف�صَّ

العربية، بكون املجاز ظاهرة لغوية منت بها اللغة العربية على مر  ال�ّصنني والقرون، كما منت بها لغات 

اأخرى، فهي و�صيلة مطواعة ي�ّصرت للمتخ�ص�صني نقل االألفاظ، املوجودة يف اللغة العربية، من معانيها 

الت���ي و�صعت لها ابت���داًء اإىل مدلوالت اأخرى بح�صب مفاهيم التخ�ص�ص���ات العلمية املختلفة. اأما كرثة 

ا�صتخ���دام و�صيلة اال�صتقاق فراجع لك���ون اللغة العربية، واإن ا�صرتكت مع باقي اللغات يف و�صائل التوليد 

االأخرى املعروفة، اإال اأنه يغلب عليها الطابع اال�صتقاقي، �صاأنها يف ذلك �صاأن اأخواتها اللغات ال�صامية.

4 توحيد امل�شطلح العلمي العربي

ُيق�ص���د بتوحي���د امل�صطلح العلمي العرب���ي اختيار م�صطلح واحد من ب���ني املرتادفات املوجودة يف 

اللغة العربية، للتعبري عن مفهوم علمي واحد وا�صتخدامه للتوا�صل بني العلماء واملتخ�ص�صني والباحثني 

. وتتلخ����ش الغاية من توحيد امل�صطلح العلمي العربي يف متكني اأ�صحاب التخ�ص�ش 
)18(

يف ذل���ك العلم

العلم���ي الواحد من متلك املعرفة وح�ص���ن االكت�صاب والقدرة على االإبداع من داخ���ل اللغة االأم وتي�صري 

التوا�ص���ل العلمي والتقني بني علماء خمتل���ف االأقطار العربية.  وكلما كانت امل�صطلحات العلمية دقيقة 

كان التوا�ص���ل بني العلماء �صل�صًا مثمرًا وقل اخل���الف بينهم، ويف هذا يقول الفيل�صوف االأملاين اليبنتز: 

»اإن معظم اخلالفات العلمية يرجع اإىل خالف على معنى االألفاظ ودالالتها، ويوم ي�صطلح العلماء على 

« ولعل هذا ما ُيف�ص���ر جلوء العديد من العلماء العرب، 
)19(

دواّل معين���ة ت�صي���ق م�صافات اخلالف كثريًا.

يف كتاباتهم، اإىل اإيراد امل�صطلح العربي م�صحوبًا مبقابله االأجنبي بني قو�صني درءًا للت�صوي�ش واللب�ش. 

فامل�صطلح العلمي العربي تنق�صه مقومات التوحيد وال�صيوع والتطور.

1.4   من مقومات توحيد امل�شطلح العلمي العربي

ال �ص���ك اأن امل�صطلح���ات العلمية تنمو بنمو العلم، فقد يو�ص���ع م�صطلح للتعبري عن مفهوم ما، وال 

يلب���ث اأن ُي�صتبدل به م�صطلح اأخر، ومع مرور الزمن ومنو العلم تتفرع املفاهيم وامل�صطلحات وُتتداول 

.  فقد اأدخل العلماء العرب قدميًا م�صطلحات على 
)20(

ب���ني املتخ�ص�صني اإىل اأن ت�صتقر يف اال�صتعم���ال

هيئتها اإىل العربية، مثل: جومطريا واأرثماطيقا واأنالوطيقا واأ�صطرونوميا. ويف مرحلة الحقة ا�ْصُتعي�ش 

ع���ن هذه امل�صطلحات باأخ���رى عربية، وهي على التوايل: هند�صة وح�صاب وحتليل وفلك. فعندما كانت 

18  - القا�صمي، علي، علم امل�صطلح: اأ�ص�صه النظرية وتطبيقاته العملية، �ش 235.

19  - مدكور، اإبراهيم )1959(. »مدى حق العلماء يف الت�صرف يف اللغة«، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 11، �ش 135.

20  - نف�صه.
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العلوم يف مهدها العربي جاءت امل�صطلحات مرجتلة، وملّا منت هذه العلوم وتطورت، جاءت امل�صطلحات 

اأدّق واأ�صوب.

اإن م���ن مقومات توحيد امل�صطلح العلمي العربي متكينه م���ن التداول بني املتخ�ص�صني والباحثني 

والط���الب املتعلمني. ذل���ك اأنه ما مل ُي�صتعمل امل�صطلح العلمي العربي يف كتابات الباحثني وحما�صرات 

االأكادمييني ويف املختبات العلمية واملناهج التعليمة، لن ي�صتقر يف التداول واال�صتعمال ولن يبح َدّفَتي 

لَّدات يف بط���ون املعاجم ولن ُتكتب لها  معجم���ه. فامل�صطلح���ات العلمية العربية حالي���ًا »تبقى جمرد ُموَّ

احلي���اة وت�صبح م�صطلح���ات فعلّية اإال عندما َي�صي���ع ا�صتعمالها بني املتخ�ص�ص���ني ويف قاعات الدر�ش 

 »
)21(

وخمت���بات البح���وث، ويتّم تداوله���ا يف املراجع والكتب املدر�صي���ة واملطبوعات وو�صائ���ل االإعالم.

�ش موادها باللغة االأجنبية )الفرن�صية اأو االإجنليزية( يف جل  واحلديث هنا عن الفروع العلمية التي ُتَدرَّ

االأقطار العربية. واإال فاإن امل�صطلح العلمي العربي يف العلوم االجتماعية يعد اأح�صن حااًل من امل�صطلح 

يف العلوم املادية والتقنية.

وم���ن مقوم���ات توحيد امل�صطل���ح العلمي العربي اأي�ص���ًا توحيد منهجيات و�صعه، وه���ذا ما تتابعت 

الدعوة اإليه يف خمتلف الندوات واملوؤمترات التي عقدتها جمامع اللغة العربية ومكتب تن�صيق التعريب. 

بدًءا بندوة توحيد منهجيات و�صع امل�صطلحات العلمية، التي نظمها مكتب تن�صيق التعريب يف الرباط، 

من 18 اإىل 20 فباير/�صباط 1981، والتي قال عنها د. �صادق الهاليل »اأن التمثيل ]فيها( كان وا�صعًا 

. حيث ح�صرها ممثلون عن جمامع اللغة ووزارات التعليم ومنظمات وهيئات عربية اأخرى. 
)22(

و�صاماًل«

وكان م���ن تو�صياته���ا: »و�صع م�صطل���ح واحد للمفهوم العلم���ي الواحد ذي امل�صم���ون الواحد يف احلقل 

الواح���د«. وعقدت بعدها ندوات وموؤمترات للتعريب تعاقبت يف الزمن وجاءت موؤيدة ومعززة لها. ومن 

د واإ�صاعته. التي  ذل���ك ندوة تطوير منهجّية و�ص���ع امل�صطلح العربّي، وبحث �ُصُبل ن�صر امل�صطل���ح املوحَّ

عقدت يف رحاب جممع اللغة العربية االأردين بعّمان، من 6 اإىل 9 اأيلول 1993، حيث عززت هذه الندوة 

تو�صيات ندوة الرباط املذكورة ب�صروح وتو�صيحات واأمثلة، وخل�صت موا�صفات امل�صطلح العلمي املوحد 

يف اأربعة عنا�صر، هي :

اأ - االطراد وال�صيوع.   

ب - ُي�صر التداول )قّلة حروف الكلمة الواحدة(.  

21  - القا�صمي، علي، علم امل�صطلح: اأ�ص�صه النظرية وتطبيقاته العملية، �ش 237.

22  - الهاليل، �صادق، »تطوير منهجية و�صع امل�صطلحات العلمية ورموزها وخمت�صراتها وتوحيدها واإ�صاعتها«، �ش 61.
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ع امل�صطلح اإىل ميادين خمتلفة(. ج - املالءمة ) تفرُّ  

.
)23(

د- التوليد )كرثة اال�صتقاق من امل�صطلح(  

وعل����ى الرغ����م من اإقرار منهجية موحدة لو�صع امل�صطلح العلم����ي اإال اأنها ظّلت يف كثري من االأحيان  

ح����بًا عل����ى ورق. وذلك الأن تطبيق هذه املنهجيات لي�ش يف و�صع اأي اأحد، بل هو عمل م�صطلحي ي�صتلزم 

دراي����ة عميق����ة باملجال العلمي املدرو�ش ومعرف����ة كافية باللغتني يف مو�صوع النق����ل ومو�صوع اال�صطالح، 

ف�صاًل عن درا�صة منظمة ملا يف العربية من م�صطلحات عربية �صاحلة للتعبري عن مفاهيم الع�صر. وفوق 

ا عميقًا للغة التي ي�صطلح امل�صطلحّي  ذل����ك »قابلية �صخ�صية ومرونة لغوية و�صعة اأفق و�صًبا واأناة وحبًّ

. ولذلك اأو�صى عدد من العلماء واللغويني واملجمعيني باأن ي�صرتك يف و�صع امل�صطلحات العلمية 
)24(

فيها«

خبريان: من جهة، عامل اللغة الذي يهتم ب�صياغة اللفظ العربي �صياغة �صليمة، ومن جهة اأخرى، العامل 

املتخ�ص�ش يف الفرع العلمي املدرو�ش، الذي يدر�ش الداللة العلمية للمفهوم درا�صة دقيقة وعميقة.

ومع االأ�صف فاإن من وا�صعي امل�صطلحات اليوم من ُيْقِدُم على اقرتاح م�صطلحات ملفاهيم م�صتجدة 

واإن مل ياأن�ش من نف�صه الكفاءة اللغوية اأو الدراية العلمية اأو هما معًا. 

خال�شة

نخل����ش مم���ا تقدم، اإىل اأن هذه الق�صاي���ا وغريها تثري الكثري من االإ�ص���كاالت يف ما يخ�ش 

ا�صتعمال امل�صطلح العلمي العرب���ي و�صيوعه ور�صوخه يف اال�صتعمال يف املجاالت العلمية املختلفة 

على م�صتوى الوطن العربي. وكل ق�صية من هذه الق�صايا )الرتجمة، التوليد والتوحيد، وغريها( 

ت�صتح���ق االنكباب عليها منفردة بالدر�ش والتحليل بغية اإيجاد حلول تقّلل من االرتباك والفو�صى 

التي تطال امل�صطلح العلمي العربي يف الكثري من الفروع العلمية.

23  - القا�صمي، علي )2008(. »جتربة مكتب تن�صيق التعريب يف ر�صد امل�صطلحات وتوحيدها«. الل�صان العربي، العدد 62، �ش125. 

24  - اخلطيب، اأحمد �صفيق )1995(. »تطوير منهجية و�صع امل�صطلح العربي وبحث �صبل ن�صر امل�صطلح املوحد واإ�صاعته«، الل�صان العربي، العدد 39، �ش 165.
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قائمة•المصادر•والمراجع•

الكتب( أ

 الكتب باللغة العربية :	

ال�صهاب���ي، االأم���ري م�صطف���ى )1955(. امل�صطلحات العربي���ة يف اللغة العربية 	 

يف الق���دمي واحلديث، حما�صرات األقاها املوؤلف عل���ى طلبة ق�صم الدرا�صات االأدبية 

واللغوية مبعهد الدرا�صات العربية العالية.

�صيف، �صوق���ي )1984(. جممع اللغة العربية يف خم�ص���ني عامًا 1984-1934. 	 

)ط 1(.

الدي���داوي، حمم���د )2005(. منهاج املرتج���م، الدار البي�ص���اء: املركز الثقايف 	 

العربي، )ط 1(.

خ�ص���ارة، مم���دوح )2008(. عل���م امل�صطل���ح وطرائ���ق و�ص���ع امل�صطلحات يف 	 

العربية، دم�صق: دار الفكر.

القا�صم���ي، علي )2008(. عل���م امل�صطلح اأ�ص�صه النظري���ة وتطبيقاته العملية، 	 

لبنان: مكتبة لبنان نا�صرون )ط 1(.

املطاد، عبدالعزيز )2018(. امل�صطلحية واللغة العربية من املقاربات التقليدية 	 

اإىل املناهج احلديثة، الرباط: من�صورات الرباط نت، )ط 1(.

املجالت والدوريات:( ب

جملة جممع اللغة العربية بدم�صق، والتف�صيالت يف احلوا�صي.	 

جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، والتف�صيالت يف احلوا�صي.	 

جملة الل�صان العربي، والتف�صيالت يف احلوا�صي.	 

من•قضايا•المصطلح••العلمي•العربي
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وقائع املوؤمترات والندوات امل�شجلة: ( ج

القا�صم���ي، عل���ي )2017(. »م�صكالت و�ص���ع امل�صطلح العرب���ي يف االإن�صانيات«، يف ندوة 	 

اإ�صكالي���ات و�ص���ع امل�صطلح العرب���ي يف االإن�صاني���ات«، الدوحة: املرك���ز العربي لالأبحاث 

ودرا�صة ال�صيا�صات.

ب���ن م���راد، اإبراهي���م )2017(. »مالحظ���ات ل�صاني���ة ومنهجي���ة عل���ى تولي���د امل�صطلح 	 

وا�صتعمال���ه يف العلوم االجتماعي���ة واالإن�صانية«، يف ندوة اإ�صكالي���ات امل�صطلح العربي يف 

العلوم االجتماعية واالإن�صانية. الدوحة : املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.

البو�صيخي، عز الدين )2017(. »املعرية والتقيي�ش الداليل منهجًا لرتجمة امل�صطلحات 	 

العلمّي���ة«، يف: ن���دوة اإ�صكاليات و�صع امل�صطل���ح العربي يف االإن�صاني���ات. الدوحة: املركز 

العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.
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وا�صتم����رت منا�صط البحث العلمي لن�صاأة اللغة 

على اأ�صا�ش بعيد عن االفرتا�ش واحلد�ش، �صاأنها 

�صاأن البحوث العلمية القائمة على اإظهار احلقائق 

ذات الو�صف الدقيق.

لق����د خ�ص�����ش العلم����اء حينئ����ٍذ اأنف�صهم على 

�صبيل التفرغ لدرا�صة كل فرع من فروع اللغة على 

ح����دة – حتى يتقنوه، وي�صلوا فيه اإىل نتائج يكون 

له����ا املقومات االأ�صا�صية، فنه�صت بذلك الدرا�صة 

اللغوي����ة حيث اعتم����دت على ف����روع ا�صتكملت بها 

تلك الدرا�صة، وهي: 

علم االأ�ص����وات )الفوناتيك( – علم اللهجات 

)الدياليكتولوجيا( – علم الداللة )ال�صيمانتيك( 

– علم النف�ش اللغوي )ال�صيكولوجية اللغوية( – 
علم االجتماع اللغوي )ال�صو�صيولوجيا اللغوية(.

اأما لغتنا فاإنها اأ�صهمت يف نهو�ش االأمة العربية 

واالإ�صالمي����ة وعك�ص����ت رقي ح�صارته����ا من حيث 

كونه����ا الوع����اء احلاف����ظ لرتاثها، ومل����ا كان ل�صان 

االأمة جزءًا م����ن وطنيتها اأ�صبح –واحلال هذه– 

الفي�صل الع����ادل يف تقييم االآخري����ن واحرتامهم 

له����ا حمليًا وقومي����ًا وعامليًا، فال غ����رو، اأن تتن�صم 

مركز الريادة بني لغات االأجانب التي ظّلت ردحًا 

من الزمن تغفو يف ظالم دام�ش و�صبات عميق. 

اأن تاأخذ مكانتها بني اللغات االأجنبية التي خطت يف م�صمار التقنية  اأجل  لغتنا كائن حي ومن 

اأ�صواطًا كبرية، وهو حتّول مل يكن له اأثر فاعل يف بداية القرن الثامن ع�صر، فدرا�صة البحث اللغوي 

كانت تعتمد على م�صائل حمددة تتعلق بالبنية واالأ�صلوب، اأما تاريخ الدرا�صة اللغوية املنهجية عندهم 

فكان مرده اإىل احتكاكهم بال�صعوب االأخرى ومعرفة لغاتها. 

»ومع كرثة احتكاك الغربيني بدول العامل اأخذت الدرا�صة اللغوية يف التقدم، ومع البعثات التب�صريية 

�صاد البعث اللغوي، واإحياء الدرا�صة اللغوية واالهتمام بها، حتى ظهر علم اللغة احلديث يف بداية 

القرن التا�صع ع�صر« )علم اللغة، د/ حممود ال�صعران، طبعة دار املعارف، �صنة 1962، �ش358(.

اللغة•العربية•وقدرتها
•على•تعريب•التقنية

* كاتبة وباحثة تربوية.

اللغة•العربية•وقدرتها••على•تعريب•التقنية
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تعريف

لق����د ع����رف علماوؤن����ا القدام����ى اللغ����ة باأنه����ا 

اأ�صوات يع����ب بها كل قوم عن اأغرا�صهم كما ورد 

عل����ى ل�صان ابن جني يف اخل�صائ�ش، فهي �صمن 

ه����ذا التعري����ف ت�صمل تراث����ًا هائاًل م����ن القواعد 

يف  والداللي����ة  وال�صرفي����ة  والنحوي����ة  املعجمي����ة 

جمالها املعياري. 

اأما علم����اء االجتماع فقد عرفوه����ا نظامًا من 

رم����وز ملفوظة عرفية يتعام����ل بو�صاطتها ويتعاون 

اأع�صاء املجموعة االجتماعية املعينة. 

اإنن����ا حينم����ا ن�صم جمي����ع التعريف����ات اللغوية 

بع�صه����ا اإىل بع�����ش، اإ�صافة اإىل تاري����خ الرتجمة 

والتعري����ب عند االأ�صالف ي�صه����ل ال�صري يف درب 

تقنيته����ا، ال �صيما اأن امل�صطل����ح العلمي اللغوي 

اإب����ان القرن الع�صرين وما يلي����ه اأ�صبح مطواعًا 

بيدن����ا ينحو اإىل منهج لغ����وي تطبيقي، ي�صتند 

باالأ�صا�����ش اإىل تقنية معرب����ة، كالتي حفلت 

به����ا املناه����ج يف اأوروبا بع����د نه�صته����ا وا�صتعملت 

يف  الباح����ث  �صاع����دت  الت����ي  العملي����ة  االأجه����زة 

الو�ص����ول اإىل مبتغاه يف ع�صر اعتمد على الدر�ش 

العلم����ي التحليل����ي، املعتمد عل����ى احلقائق، وعلى 

هذا االأ�صا�����ش »فيمكن در�ش ظاهرة لغوية يف لغة 

ما با�صتح�صار العينات اللغوية وحتليلها والوقوف 

عل����ى القوان����ني التي حتكمه����ا«. )عل����م اللغة بني 

الق����دمي واحلدي����ث، د. عبدالغف����ار حامد هالل، 

الطبعة الثانية، �صنة 1968، �ش71(.

اإن بحثنا ين�صّب على مفهوم امل�صطلح اللغوي 

الذي يعد مفتاح العلوم التطبيقية 

وجمم����ع حقائقها املعرفية يف 

عامل املعلوماتية.
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»ولي�����ش م����ن م�صل����ك يتو�ّصل ب����ه االإن�ص����ان اإىل 

منط����ق العل����م غري األفاظ����ه اال�صطالحي����ة، حتى 

لكاأنه����ا تقوم من كل علم مق����ام جهاز من الدوال 

لي�صت مدلوالته اإال حم����اور العلم ذاته وم�صامني 

قدره من يقني املعارف وحقيق االأقوال«. )قامو�ش 

الل�صانيات، د. عبدال�صالم امل�صدي، �ش11(  

اإذًا، ال مندوح����ة م����ن ا�صتخ����دام امل�صطلحات 

فهي لغة العلم، ولي�ش امل�صطلح عند العرب حديثًا؛ 

فقد ظهر اأمره على ي����د اإمام النحو �صيبويه الذي 

�صّمن����ه اأول منظوم����ة متكاملة م����ن امل�صطلحات 

»ويكفين����ا الدرا�ص����ات التي ق����ام بها 

اخللي����ل يف )العني( و�صيبويه يف 

)الكت����اب( واأبو علي الفار�صي 

يف كتب����ه، وتلميذه اأب����و الفتح 

عثمان بن جني الذي ا�صتطاع 

بعقله الفّذ ودرا�صته العلمية اأن 

يقيم عمد الدرا�صة العلمية اللغوية 

واأن يوّط����د اأركان )عل����م اللغ����ة( بدرا�صته 

لل�صوتي����ات، و�صب����ق االأوربيني مبا و�ص����ل اإليه من 

نتائ����ج كاأ�ص����وات الل����ني، ومقايي�صها، الت����ي �صبق 

بها »دانيال جونز االإجنلي����زي«. ومعرفته للفونيم 

ونظريت����ه قبل ه����ذا العامل االأوروب����ي. )علم اللغة 

مرجع �صابق �ش54، 55(

وللحقيق����ة، فاإنن����ا ال ننكر اأ�صبقي����ة امل�صطلح 

العلمي التطبيقي عن����د علماء الغرب يف حني ظل 

ي����راوح عندنا يف دائرة �صيق����ة لفقرنا اإىل االآالت 

احلديث����ة التي متّكن الغ����رب باالأخ����ذ بنا�صيتها، 

يق����ول �صو�ص����ري: »اإن علم اللغ����ة يف الغرب مل يعد 

مو�ص����وع اإنكار، فالبح����وث العربية الي����وم نظرية 

اأو تطبيقي����ة يع����رتف به����ا كبح����وث اأكادميية لها 

اأهميتها يف ذاتها، ولي�ش ثمة مهتم باللغة، ابتداًء 

م����ن الق����ارئ الع����ادي اإىل املدّر�����ش اإىل مهند�����ش 

االت�صاالت ميكنه اأن يتجاهلها«. )�صو�صري، رائد 

اللغ����ة احلدي����ث. د/ حممد حم�ص����ن عبدالعزيز، 

دار الفكر العربي، القاهرة، �ش159( 

اإن ق�صي����ة تعريب التقنية مل تع����د اإ�صكالية يف 

التطبي����ق، فالتعري����ب حقيق����ة واقعة ل����ه تاريخه، 

وامل�صطل����ح هو االآخر ول����و توافرت 

االإمكان����ات يف عه����ده ال�صحيق 

الي����وم  احل����ال  ه����و  كم����ا 

الأ�صبحت لغتنا هي ال�صابقة 

يف ع����امل املعرف����ة التقن����ي، 

ولتمّكن����ا من ميكن����ة احلرف 

العرب����ي وت�صيريه حرف����ًا �صوئيًا 

يف عامل الن����ور، ولغتنا كم����ا هو معروف 

توؤم����ن بالتطور من حي����ث كونها توؤث����ر وتتاأثر »اإن 

اللغة تتغ����ري اأو تتطور حتت تاأث����ري كل القوى التي 

ميكن اأن توؤثر يف االألفاظ اأو املعاين، فالتطور اأمر 

ال حميد عنه، ولي�ش ثمة لغة يف العامل ت�صتطيع اأن 

تقاومه«. )�صو�صري، �ش160( 

اإن التط����ور عامل مهم يف اإث����راء اللغة �صريطة 

اأال مي�����شّ البنية التحتية للغ����ة، ومن هذا، فاإين ال 

اأتفق مع بع�����ش الذين يرون عند معاجلة اجلانب 

اللغوي االآتي: 

اللغة•العربية•وقدرتها••على•تعريب•التقنية
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اإهم����ال الت�صكي����ل كلي����ًا يف منظوم����ة الكتاب����ة 

العربي����ة، اإنن����ا ال ن����رى �ص����ررًا يف تقني����ة اللفظة 

املعربة م����ن ت�صكيلها، واإهمال الت�صكيل قد يحدث 

فجوة ب����ني منهج اللغة النظ����ري ومنهجها التقني 

التطبيقي، مع االأخ����ذ بعني االعتبار دّقة االأجهزة 

احلا�صوبية وحّلها لكثري من االأمور امل�صتع�صية.

اأم����ا قولهم اإع����ادة �صياغ����ة قواع����د ال�صرف 

العربي ومبادئه، الذي يرتكز عليها علم االأ�صوات 

وعلم النح����و وعلم املعجمات، فاإين اأرى اأن اإعادة 

ال�صياغة يف �صاأن اإلغاء الكثري من االأ�ص�ش الثابتة 

يف هذين الركنني الفاعل����ني يف لغتنا، ففي النحو 

يح�ص����ل اإرب����اك يف ال�صياق، قد ي����وؤدي اإىل معنى 

مغاي����ر ملتطلب����ات الن�����ش، ويف ال�ص����رف حت�صل 

خلخلة يف بناء الكلمة وتغيري يف ميزانه ال�صريف، 

والداللي����ة  البياني����ة  العالق����ة  اأن  املعل����وم  وم����ن 

مالزمتان لعلمي النحو وال�صرف.

تطوير املعجم العربي

اأما ترتيب املعج����م العربي وحتديثه وتطويره، 

وكذل����ك  وم�صمون����ًا،  تبويب����ًا  �صياغت����ه  واإع����ادة 

اإغناوؤه بالكلم����ات اجلديدة املعرب منها والدخيل 

وامل�صتحدث، فاإننا ن����رى اأن الكثري من معجماتنا 

احلديثة �صارت على نهج يتما�صى والعلم املعجمي 

احلديث من حيث التبويب وامل�صمون. 

ولي�����ش بعي����دًا عنا جه����ود املجام����ع اللغوية يف 

رفد املعجمات قدميها وحديثها بالكلمات املعربة 

والدخيلة وامل�صتحدثة، بحي����ث اأ�صبحت يف تناول 

يد الباحث والدار�ش والطالب املبتدئ.

اإنن����ا ال ننك����ر دور معجماتنا القدمية من حيث 

ثروته����ا اللغوي����ة، ونظ����م التطبي����ق والتعامل، من 

ه����ذا كله ف����اإن م�صاألة تعري����ب التقني����ة يف ع�صر 

املعلوماتي����ة بو�صاط����ة )احلا�صوب( لي�����ش باالأمر 

ال�صع����ب، فلغتنا متلك مقوم����ات البقاء والتحدي 

يف ع�ص����ر ال ي�صح ب����ه اإال املتقن ال�صحيح، ونحن 

قادرون على اإ�صفاء ث����وب التحديث التقني عليها 

م�صتندين اإىل احلقائق االآتية: 

�صموليتها لكل اأنواع املعرفة )علوم اللغة(.	-

قدرته����ا عل����ى التطور والتغيري جم����اراة ل�صنة 	-

التطور.

ح�صوله����ا عل����ى ق�ص����ب ال�صب����ق يف م�صاألت����ي 	-

التعريب والرتجمة.

تنوع دالالت مفرداتها وتنوع مظاهرها اللغوية 	-

من )ا�صرتاك، وت�صاّد، وحقيقة، وغريها(.

تقعيدها الألفاظها 	-

النه�ص����ة  م�صاي����رة  يف  اللغوي����ة  املجام����ع  دور 

العلمية اللغوية احلديثة

اإن احلو�صلة التي ن�صتنتجها من تعريب التقنية 

وما قدمته باإيجاز –ه����ي قدرتنا على تطويع اآلية 

اللغ����ة لتواك����ب ع�صر احل�ص����ارة، ولن����ا يف تقدم 

االأوربيني يف ه����ذا امل�صمار حافز للعمل، نكون قد 

قدمن����ا للغتنا القومية خدم����ة نتو�صل من خاللها 

اإىل احلقائق واالنتق����ال من املالحظة ال�صخ�صية 

والت����ذوق اللغ����وي النظ����ري اإىل ع����امل املعلوماتية 

املتوفر.
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غري  اأو  الالمنهجية  ال��ق��راءة  املنهجية  ال��ق��راءة  وتقابل 

املنهجية وهي القراءة التي ال يوّجهها اأي ت�صّور منهجي، وال 

تخ�صع الأي م�صروع قرائي...، علمًا باأنه ي�صعب ت�صّور قراءة 

ال تنطلق من ق�صد معني وت�صعى اإىل االإجابة عن اأ�صئلة ذاتية 

.
اأو مو�صوعية‹‹)1(

وقد ورد يف التوجيهات الرتبوية وبرامج تدري�ش مادة اللغة 

القراءة املنهجية  اأن  التاأهيلي 2007:  الثانوي  العربية ب�صلك 

التالميذ  اأن�صطة  الإث��ارة  االأ�صتاذ  يوّظفها  وعمليات  خطوات 

التعليمية من اأجل فهم الن�ش وحتليله. وتنطلق هذه اخلطوات 

لقراءته،  للن�ش، وو�صع فر�صيات  والكلي  العام  االإدراك  من 

اإىل العمليات التي يقوم بها التلميذ لفح�ش فر�صيات القراءة 

ودالليًا  معجميًا  الداخلية  الن�ش  عنا�صر  بحث  خ��الل  من 

وتركيبيًا واأ�صلوبيًا، اأو من خالل ربطه مبعطيات م�صتمّدة من 

.
)2(

حميطه االجتماعي والثقايف...

بناء  ي�صتدعي  تعليمي  ن�صاط  هي  املنهجية  ال��ق��راءة  اإن 

عمليات  توظيف  على  قائم  توا�صلي  �صياق  يف  الن�ش  معنى 

* اأ�صتاذ الثانوي التاأهيلي.
1 ( عبد الرحيم كلموين. مدخل اإىل القراءة املنهجية من اجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي �ش10.

التاأهيلي،  الثانوي  ب�صلك  العربية  اللغة  مادة  بتدري�ش  اخلا�صة  والبامج  الرتبوية  التوجيهات   )2

2007، �ش18.

القراءة•المنهجية
•في•مادة•اللغة•العربية•بسلك•الثانوي•التأهيلي

•مودنان•مروان••*

لق���د خ�ص���ع مفه���وم القراءة 

على امل�صت���وى اال�صطالحي لعدد 

غري حم�ص���ور من التعاريف تبعًا 

الخت���الف املرجعي���ات الثقافية: 

للدار�صني،  النظري���ة واملنهجي���ة 

لكنه���ا تتقاطع مع كونه���ا ن�صاطًا 

يحقق الوجود الفعلي للقارئ، اإذ 

ينتق���ل به من م�صتهل���ك اإىل اآخر 

منتج  وفّع���ال ي�صاهم اإىل حّد ما 

يف اإقامة معرفة �صحيحة. ومعنى 

هذا اأن الق���راءة قدرة وممار�صة 

تتطل���ب  وانفت���اح...،  وتفاع���ل 

الق���ارئ امت���الك االآلي���ات  م���ن 

املعرفية واملنهجية، �صمانًا لفهم 

مو�صوعي لالأثر املكتوب و جتنبًا 

لالن���زالق اإىل متاهات االإ�صقاط  

واالّدعاء.
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ذهنية حد�صية لو�صع عمليات قرائية واللتقاط 

العنا�صر الن�صية، وخللق تعالق مبني بني هذه 

املوؤ�صرات، بغر�ش متحي�ش الفر�صيات املنطلق 

بني  تفاعل  �صكل  الن�صاط  ه��ذا  وي��اأخ��ذ  منها. 

)مو�صوعية،  خا�صة  كفايات  على  يتوّفر  متلقٍّ 

داّل،  ا�صتغال  ومو�صوع  وتداولية(  ول�صانية، 

ميثله االأثر املادي املكتوب. 

ن�صتنتج من خالل هذا التعريف اأن القراءة 

الن�صو�ش  لتحليل  خطة  باعتبارها  املنهجية 

ت�صتهدف بناء معنى الن�ش من طرف القارئ 

الذي يتوفر �صرورة على كفايات خا�صة، وتبعًا 

لهذا فالقراءة املنهجية تقوم على ثالثة عنا�صر 

متداخلة  هي: القارئ والن�ش والكفايات.

وتق��وم•الق��راءة•المنهجي��ة•عل��ى•
مجموعة•من•الخطوات،•وهي)3(:
اخلطوة الأوىل: حلظة ما قبل القراءة :

وت�����ص��م��ى ك��ذل��ك ب��ال��ت��م��ه��ي��د وه����ي حلظة 

ي�صبق  ال���ذي  والنف�صي  ال��ذه��ن��ي  اال���ص��ت��ع��داد 

مهمة  مرحلة  وهي  واالإق���راء  القراءة  عمليتي 

الدر�ش،  بناء  يف  املوالية  للمراحل  متّهد  الأنها 

واالأ�صتاُذ املتمّكن هو من ي�صتغّل هذه اخلطوة 

بامتياز بخلق �صهّية الدر�ش وتوجيه التالميذ 

للّذته.

3( علي البقوقي واآخرون. جمزوءة القراءة  املنهجية. 

التكوين امل�صتمر ل�صنة 2007 .�ش15.

املعريف  الر�شيد  اإغــنــاء  الثانية:  اخلــطــوة 

للمتعلم.

التالميذ  بات�صال  اخل��ط��وة  ه��ذه  ترتبط 

باملحيط الوثائقي بحثًا عن املعلومات الالزمة 

و�صع  يف  وا�صتثماره  وحتليله،  الن�ش  لفهم 

يكون  اأن  وي�صتح�صن  ل��ل��ق��راءة....  فر�صيات 

فريق  كل  يكّلف  حيث  تكامليًا  التالميذ  ن�صاط 

منهم بجانب من اأن�صطة البحث عن املعلومات 

مع اإر�صادهم اإىل م�صادرها.

اخلطوة الثالثة: مالحظة الن�س واقرتاح 

الفر�شيات

تنطل���ق هذه املرحلة مبا�ص���رة من املعلومات 

الت���ي اأعده���ا التالمي���ذ؛ اإذ ينبغ���ي توظيفه���ا 

الق���رتاح اأف���كار عام���ة وت�صاوؤالت ح���ول الن�ش 

ويتطل���ب اإعداد هذه االأف���كار والت�صاوؤالت جمع 

بع�ش املوؤ�ص���رات املت�صلة بالن�ش مثل: عنوانه، 

وكاتب���ه، وزم���ن كتابت���ه، 

ق���راءة  اأو  وحجم���ه، 

اأج���زاء متناث���رة منه 

الفح�ش  �صبي���ل  عل���ى 
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فر�صي���ات  التالمي���ذ  ي�ص���ع  وعندم���ا  االأويل. 

الق���راءة يف �صيغ���ة اأ�صئلة وتوّجه���ات وتاأويالت 

عام���ة ميك���ن للمدر����ش اأن يطالبه���م بق���راءة 

فاح�ص���ة )�صامت���ة( للن����ش للتاأك���د من مدى 

اتفاق م���ا اقرتحوه مع معطي���ات الن�ش؛ ق�صد 

تدعيمها اأو تعديلها.

وهذا ما ي�صميه حممد البهم�������ي يف كتابه 

»القراءة املنهجية للن�صو�ش« بعالمات مواطن 

اليقني )leslieux de certitude( وهي التي 

املنهجية  القراءة  من  املرحلة  هذه  يف  ت�صتثمر 

اىل  ال��ق��ارئ  ت�صد  التي  الرابطة  مبثابة  الأنها 

الن�ش. غري اأن هذه العالمات تختلف باختالف 

و�صياق  وع�صورها  االأدبية  واالأن��واع  الن�صو�ش 

.
)4(

التلّقي... اإلخ

التجريبية يف جمال  الدرا�صات  وقد قامت 

لهذه  االأويل  ب��ال��ت��ح��دي��د  ال���ق���راءة  ن��ظ��ري��ات 

املواطن، وهي:

وهو . 1 االأول،  املوؤ�صر  هو  وغالبًا  العنوان: 

الذي ي�صمي الن�ش ويعينه.

بداية الن�ش: حتدد الفكرة االأولية التي . 2

كما  الن�ش  حمتوى  عن  القارئ  يكونها 

ملا حتتويه  معينة؛  وجهة  له  فهمه  توّجه 

تكون  اأن  يفرت�ش  دالل��ي��ة  وح���دات  م��ن 

المنهجية للنصوص: تنظير  القراءة  البرهمي.  4 ( محمد 
 .2005 ط1.   .3 العدد  تربوية.  دراسات  وتطبيق. 

ص64	65.

منطلقًا لبناء املعنى العام للن�ش.

عالقة البداية بالنهاية: البحث يف هذه . 3

العالقة يغني االنطباع الذي كّونه القارئ 

ميكن  كما  البداية،  وم��ن  العنوان  عن 

اأو  اأن تعدل هذا االنطباع  لهذه العالقة 

ت�صّححه اأو تعّززه.

اإليه . 4 ينتمي  ال��ذي  وهو  االأدب��ي:  اجلن�ش 

كل  اأن  اأو غر�صه، ذلك  نوعه  اأو  الن�ش 

اأفق  يفرت�ش  الن�صو�ش  اأن��واع  من  ن��وع 

االنتظار اأي جملة من املعلومات ال�صابقة 

تلقي  على  وت�صاعده  القارئ  فهم  توجه 

الن�صو�ش وتقوميها.

اإن . 5 ال��ن�����ش:  عنا�صر  بع�ش  م��الح��ظ��ة 

ال��ه��دف م��ن ه���ذه االأخ����رية ه��و تنمية 

اأدوات املتعلم اال�صتك�صافية وتدريبه على 

ا�صتعمالها  وكيفية  الن�ش  بنيات  حد�ش 

متاأنية  ق����راءة  ال��ن�����ش  ي��ق��راأ  اأن  ق��ب��ل 

اإىل  دفعه  وكذلك  تامًا،  اإملامًا  به  ويلّم 

ب�صياغة  له  ت�صمح  ا�صرتاتيجية  اعتماد 

الفر�صيات التي غالبًا ما تكون �صائبة.

اخلطوة الرابعة: اأن�شطة الفهم

يف هذه املرحلة يلجاأ االأ�صتاذ اإىل جمموعة 

تبداأ بقراءة جهرية  الن�ش  االأن�صطة لفهم  من 

واملعّبة،  الف�صيحة  القراءة  مقومات  تراعي 

وتنتقل اإىل قراءة خطية فاح�صة للن�ش ق�صد 
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ا�صتخراج مكونات املعنى وترتيبها.

يكّلف  املعنى  اإدراك  م��ن  االن��ت��ه��اء  وع��ن��د 

ق�صد  التحويل  باأن�صطة  ت��الم��ي��ذه  االأ���ص��ت��اذ 

تنويع  اأو  له،  تكملة  تخّيل  اأو  الن�ش،  تلخي�ش 

هذه  من  وال��ه��دف  معانيه،  تو�صيع  اأو  �صكله، 

االأن�صطة هو تنمية مهارة الفهم.

املنهجية؛  القراءة  خطوات  اأهم  الفهم  ويعّد 

و�صرط  والتقومي  للتحليل  ��دة  مم��هِّ عملية  فهو 

اأ�صا�صي لقيامها فال ميكن للمتعلم اأن ي�صرع يف 

حتليل الن�ش وتقوميه اإذا مل يفهمه، فاإذا فهمه 

عرف ما يحتويه، ولفهمه ال بد من قراءته اأكرث 

ي�صاعد  الن�ش  يف  الطويل  فالتاأّمل  م��رة،  م��ن 

ال��وا���ص��ح��ة  امل��ع��اين  اإدراك  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ل��م 

املعاين  اإىل  والقريبة، كما يو�صله 

وميكنه  وال��ك��ام��ن��ة  اخل��ف��ي��ة 

فر�صيات  متحي�ش  م��ن 

ال�������ق�������راءة م�����ن اأج�����ل 

وت��ع��زي��زه��ا.  ت�صديقها 

وي�صتهدف الفهم يف هذه 

عنا�صر  و���ص��ف  امل��رح��ل��ة 

الن�ش وحتديد احلّيز الذي 

الن�ش.  كل عن�صر يف  ي�صغله 

وتختلف طرائق تعيني هذا احليز 

)5(

باختالف الن�صو�ش واأنواعها.

5 ( محم���د البرهمي. القراءة المنهجي���ة للنصوص. تنظير 

وتطبيق. ص66.

اخلطوة اخلام�شة: اأن�شطة التحليل:

يف هذه اخلطوة ترمي القراءة املنهجية اإىل 

متكني املتعلم من اإنتاج ن�ش ياأخد �صكل الكتابة 

بها  تتما�صك  التي  الكيفية  واإب���راز  النقدية. 

م�صنوعة  العنا�صر  هذه  واأن  الن�ش،  عنا�صر 

اأمناطها  يف  تنق�صم  اللغة  هذه  واأن  اللغة،  من 

)6(

التعبريية اإىل ثالثة م�صتويات هي:

امل�صتوى الدايل -

امل�صتوى الداليل -

امل�صتوى التداويل. -

1) امل�شتوى الدايّل:

اللفظية  املجموعات  امل�صتوى  ه��ذا  يدر�ش 

واملوا�صيع  املحاور  على  الداّلة 

وهو  الن�ش.  يف  ال��واردة 

ي�����ص��ت��ه��دف ال��ل��ف��ظ 

وينتظم  يرد  حيث 

هي  �صياقات،  يف 

والعبارات  اجلمل 

الأن  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 

معنى اللفظ يحدده 

الذي  املقايل  ال�صياق 

ي�صعى  ك��م��ا  ف���ي���ه،  ي����رد 

القارئ  اأدرك���ه  م��ا  تو�صيح  اإىل 

بب�صريته من فر�صيات فيعمل على اإخ�صاعها 

6 ( المرجع نفسه. ص69.
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للتحقيق.  وجتمع هذه االألفاظ وترتب يف جدول 

ويعد  ال�صابقة،  املرحلة  فهمه يف  ما مت  لتعزيز 

هذا عماًل مفيدًا يف درا�صة الن�ش االأدبي؛ الأنه 

كما  وتالقيها،  االألفاظ  بوؤر جتميع  يك�صف عن 

الأنه  دالل��ي��ًا،  متثياًل  الن�ش  حمتوى  ميثل  اأن��ه 

ي�صّكل النواة الداللية التي يدور حولها الن�ش. 

املو�صوعات  لتعريف  احلقول  هذه  اعتماد  اإن 

يف  اأ�صا�صيًا  مت��ري��ن��ًا  يعد  الن�ش  يف  ال����واردة 

على  التمرين  ه��ذا  ويقوم  املنهجية،  ال��ق��راءة 

املت�صاكلة  االأل��ف��اظ  من  نظامًا  الن�ش  اعتبار 

ت��راك��م  بالت�صاكل  وامل����راد  دالل���ي���ًا.  ت�����ص��اك��اًل 

ال�صمات يف ال�صل�صلة اللغوية املوؤلفة بني االألفاظ 

والرابطة بينها يف �صبكات لفظية وداللية ونعني 

بال�صمات: الوحدات الداللية الدنيا التي تتكون 

منها كل لفظة. 

يف  وال��ع��ب��ارات  ال��ك��ل��م��ات  ت�صنيف  وب��ع��د 

اأن��واع  اإىل  االإ���ص��ارة  تتم  الداللية،  حقولها 

بني  والرابطة  املنطقية  الداللية  العالقات 

فيما  العالقات  هذه احلقول، وح�صر هذه 

اال�صتمال،  اال�صتقاق،  )ال����رتادف،  يلي: 

الت�صاّد، التنافر...(.

 2) امل�شتوى الدليل:

اأنه  اإىل  امل�صتوى  ه��ذا  االإ���ص��ارة يف  وجت��در 

املدرو�صة،  الن�صو�ش  باختالف  يختلف 

فدرا�صة امل�صتوى الداليل يف الن�ش النرثي 

لي�صت هي نف�صها يف الن�ش ال�صعري، ومن 

اأجل تو�صيح ذلك �صناأخذ على �صبيل املثال 

الن�ش ال�صعري منوذجًا.

بدرا�صات 	  وتعنى  ال�صعرية:  ال�صورة 

ت�صتدعي  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

العينية  غ��ري  اأو  العينية  امل���وج���ودات 

بوا�صطة اخليال، فتاأخذ هذه املوجودات 

اأ�صكااًل خمتلفة قد تقرتب مما اعتاده 

فتتولد  تبتعد،  وقد  حياته  يف  االإن�صان 

ع��ن ه���ذه ال��ع��الق��ة اجل���دي���دة ���ص��ورة 

على  تفر�ش  ال�����ص��ور  وه���ذه  ج��دي��دة. 

فهي  واليقظة  االنتباه  نوعًا من  املتلقي 

وتنحرف  باملعنى  التقائه  اإيقاع  تبطئ 

اإ�صارات فرعية غري مبا�صرة ال  به اإىل 

)7(

ميكن الو�صول اإىل املعنى دونها.

القدرة  ي��بز  اأن  املتعلم  على  وينبغي 

وذلك  ال�صورة  ه��ذه  ملن�صئ  التخيلية 

م��ن خ���الل ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ي��غ بها 

اأم  جتريبية  طبيعة  ذات  اأكانت  �صواء 

ت�صخي�صية اأم درامية.

وتنق�شم هذه ال�شور اإىل ق�شمني: 

���ص��ور ج��زئ��ي��ة: ل��ك��ل ���ص��ورة وج��وده��ا - أ

ذهنية  اإم���ا  فيها  وال��ع��الق��ة  امل�صتقل، 

جنده  كما  اللزومي  املعنى  على  قائمة 

املر�صل  وامل��ج��از  وال��ت��وري��ة  الكناية  يف 

7 ( جابر عصفور. الصورة الفنية في التراث النقدي 
والبالغي. مطبعة القاهرة الجديدة. ص363.
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واإما تخييلية قائمة  بعالقاته املختلفة، 

على امل�صابهة كالذي جنده يف الت�صبيه 

واال�صتعارة باأنواعهما املختلفة.

�صورة - ب الن�ش  اعتبار  اأي  كلية:  �صورة   

وي��وؤدي  التاأثري،  فيها  تتبادل  مو�ّصعة 

بع�صها اإىل بع�ش، فتفكك اعتمادًا على 

االإيحاء واالنزياح الأنه ال يراد ظاهرها 

واإمنا باطنها. ون�صري اإىل اأن البحث عن 

يفرت�ش  ال�صور  هذه  يف  العالقة  هذه 

على  ال��ق��درة  اكت�صب  م��ت��درب��ًا  متعلمًا 

معرفة اأمناط الكتابة ال�صعرية والنرثية 

واأنواعهما وخ�صائ�صهما.

ومو�صوعه  الن�ش  ن��وع  م��ن  ان��ط��الق��ًا 

و�صكله يوظف االأ�صتاذ مقاربة منهجية 

املنهجي  التدّرج  مبداأ  تراعي  للتحليل 

ي�صتح�صن  ولهذا  التالميذ،  وم���دارك 

يف  عديدة  حتليلية  اأدوات  تطبيق  عدم 

م�صتوى  على  الرتكيز  مع  ذات��ه  الوقت 

اأو م�صتويني من التحليل بح�صب طبيعة 

امل�صتويات  توّظف  اأن  على  الن�صو�ش، 

االأخرى يف ن�صو�ش البنامج الالحقة. 

كما اأنه ال يلزم اأن يقت�صر االأ�صتاذ يف 

ن�صاطه على م�صتوى واحد طيلة تنفيذه 

نقد  من  االإج��راء  هذا  ملا يف  للبنامج 

اإىل  اإ�صافة  وال��ت��دّرج،  ال�صمولية  ملبداأ 

ومن  التالميذ  م��ه��ارات  م��ن  يحّد  اأن��ه 

حتفيزهم اإىل التعلم.

-االإيقاع، ويتحدد من خالل ما يلي:

ال��وزن،  حتديد  اخلارجية:  املو�صيقى 

والقافية،  وال�صكل الهند�صي.

املو�صيقى الداخلية: التكرار، والتوازي، 

والنب، والتنغيم...

3- امل�شتوى التداويل:

ويتجّلى يف ما يلي:

الغرميا�صية  - التوا�صلية  ال�صبكة  حتديد 

ت��ق��دم م��ك��ون��ات خ��ط��اب الن�ش  ال��ت��ي 

وقناة(  وخطاب  ور�صالة  مر�صل  )م��ن 

اأي االإجابة عن االأ�صئلة التالية:  )من؟ 

ماذا؟ ملن؟ اأين؟( 

تعيني اآليات التوا�صل والتي تتمظهر يف: -

نهي،  - )اأم��ر،  الكالم  اأفعال  ا�صتخراج   

نداء، نفي...(

تركيب اجلمل )ا�صمية- فعلية(: بناوؤها  -

يف  املوظفة  ال�صمائر  ونوعية  وطبيعتها 

الن�ش.

ــاد�ــشــة: اأنــ�ــشــطــة الــرتكــيــب  اخلـــطـــوة الــ�ــش

والتقومي

يف هذه اخلطوة االأخرية، يلجاأ االأ�صتاذ اإىل 

عنا�صر  مع  تتالءم  جامعة  اإجمالية  اأن�صطة 
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التحليل، مثل بحث النظام العام الذي ين�صق 

خال�صات،  يف  النتائج  تركيب  اأو  اأج����زاءه، 

وتقومي الن�ش انطالقا من متا�صكه الداخلي 

مع  تفاعله  اأو  اأخ���رى  بن�صو�ش  عالقته  اأو 

حميطه...  .

كما ميكن اأن يكون الرتكيب يف �صيغة عمل 

�صخ�صي ينتجه التالميذ ويحاكون فيه مناذج 

مدرو�صة. ويلزم يف هذه املرحلة ربط النتائج 

التي طرحت  واالأ�صئلة  بالفر�صيات  واالأحكام 

�صحتها  ملدى  تقومي  مبثابة  الأنها  البداية،  يف 

بابًا لفح�ش مداركهم  اأمامهم  تفتح  وفر�صة 

ومراجعتها. 

املنهجية  اخل���ط���وات  اإن  ال��ق��ول  وخ��ال���ص��ة 

املقرتحة تقوم على الن�صاط التعليمي الهادف 

اإىل اإغناء ر�صيد التالميذ الثقايف، ومتهريهم 

�صوء  يف  وقراءتها  الن�صو�ش  حم��اورة  على 

فر�صيات واأ�صئلة، واال�صتغال باأدوات منا�صبة 

خل�صو�صية كل ن�ش.

ومن جه���ة اأخرى، ف���اإن الهدف م���ن القراءة 

املنهجي���ة لدر����ش الن�صو����ش االأدبي���ة يتمثل 

يف االنتق���ال بالتلمي���ذ م���ن مرحل���ة الق���راءة 

التوجيهي���ة بال�صن���ة االأوىل حي���ث يب���دو دور 

ف���ّك  االأ�صت���اذ وا�صح���ًا يف م�صاعدت���ه عل���ى 

�ص���نن الن����ش، اإىل مرحلة ت�صب���ح فيها ن�صبة 

م�صاركت���ه مماثلة لن�صب���ة توجي���ه االأ�صتاذ له 

بالن�صب���ة لل�صن���ة الثانية، و�ص���واًل اإىل امل�صتوى 

بقراءت���ه  القي���ام  م���ن  في���ه  يتمك���ن  ال���ذي 

ال�صخ�صي���ة للن�صو�ش بالن�صبة لل�صنة الثالثة، 

وبعبارة اأوجز، فاإن ما ترمي القراءة املنهجية 

اإىل حتقيقه يف املرحلة الثانوية ب�صكل عام هو 

التدّرج بالتلميذ من االإقراء اإىل القراءة.

القراءة•المنهجية••في•مادة•اللغة•العربية•بسلك•الثانوي•التأهيلي
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اأوًل: دللة ال�شيغة:

ِذيَن اآَمُنوا  َها الَّ يُّ
ومن ذلك قول اهلل تعاىل: {َيا اأَ

 
ْ

ُهم
ُّ
ٍم ُيِحب

ْ
َف َي�أِْتي اهلُل ِبَقو

ْ
و

َ
 َعْن ِديِنِه َف�س

ْ
َتدَّ ِمْنُكم

ْ
َمْن َير

اْلَك�ِفِريَن  َعَلى  ٍة  اأَِع��زَّ اْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  ��ٍة  اأَِذلَّ وَنُه 
ُّ
َوُيِحب

َلِئ��ٍم  َمَة 
ْ

َلو َيَخ�ُفوَن  َوَل  اهلِل  �َسِبيِل  ِف  ُيَج�ِهُدوَن 

 }
ٌ

َعِليم َوا�ِسٌع  َواهلُل  َي�َس�ُء  َمْن  ُيوؤِْتيِه  اهلِل  ُل  َف�سْ َذِلَك 

االآية  هذه  يف  املف�صرون  ذكر  وقد  54)؛  (املــائــدة: 

ابن جرير  قال  ال�صيغة؛  داللة  فيها  اأغفلوا  اأقوااًل 

الوعيد ِمن  )ت: 310ه���  يف تف�صريه: »وك��ان هذا 

ه  نبيِّ وف��اِة  بعد  �صريتدُّ  اأنه  علمه  يف  �صبق  ملن  اهلل 

حممٍد �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم، وكذلك وعُده َمن وَعد 

من املوؤمنني ما وَعَده يف هذه االآية، ملن �صبق له يف 

ا قَب�ش  ، فلمَّ ل وال ُيَغريِّ ِديَنه وال يرتدُّ علمه اأنه ال يبدِّ

اأقوام من   نبيَّه -�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم- ارتدَّ 
ُ
اهلل

يغة• داللة•الصِّ
ياق• والسِّ
في•استنباط•
المعنى•القرآني

حسن•الحضري*

* ع�صو احتاد كتاب م�صر

يف لغتنا العربية الفريدة ذات ال�صدارة 

فوق اللغات؛ جند اأنَّ كل مفردٍة لها معناها 

ا  دت مرادفاتها، ولها اأي�صً يف ذاتها واإن تعدَّ

فيه،  الواردة  ال�صياق  يو�صحها  التي  داللتها 

يغتها التي وردت بها؛ ويف القراآن الكرمي  و�صِ

على  كثرية  اأمثلة  املعجز-  اهلل  كالم  -وه��و 

وكل  �صيغة،  وكل  فيه،  مفردة  كل  اإذ  ذل��ك؛ 

مو�صِعه؛  يف  داللته  له  حرٍف  كل  بل  �صياق، 

ذلك؛  من  من��اذج  �صاأتناول  املقال  هذا  ويف 

االآخر  وبع�صها  يغة،  ال�صِّ داللة  عن  بع�صها 

من��وذٍج  كل  يف  و�صاأبداأ  ياق،  ال�صِّ دالل��ة  عن 

االآي��ات  اأو  االآي��ة  يف  املف�صرين  اأق���وال  بِذكر 

اأقوالهم  ة  عامَّ اأنَّ  و�صاأجد  ال�صاهد،  ِع  مو�صِ

اأو  ال�صيغة  داللة  اإىل  االإ�صارة  ِمن  َخَلْت  قد 

ال�صياق؛ ثم اأتناول هذه االآيات الكرمية من 

من  والتو�صيح؛  ال�صرح  مع  داللتها،  منظور 

اأجل الوقوف على جمال البيان القراآين الذي 

ال تنق�صي عجائبه وال َتْنَفُد وجوه اإعجازه.         
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اأهل الوَبر، وبع�ش اأهل املَدر، فاأبدل اهلل املوؤمنني 

ى للموؤمنني  بخرٍي منهم كما قال تعاىل ِذكُره، ووفَّ

 .
)1(

بوعده، واأنَفذ فيمن ارتدَّ منهم وعيَده«

ابن  »عن  373ه���(:  )ت:  ال�صمرقندي  وروى 

عبا�ش ر�صي اهلل عنهما )ت: 68ه�(: نزلت هذه 

وا على عهد  ة الذين ارتدُّ دَّ االآية يف �صاأن اأهل الرِّ

13ه�(؛  )ت:  عنه  اهلل  ر�صي  ال�صديق  بكر  اأبي 

اأنه  وجهه )ت:40ه���(  اهلل  م  ك��رَّ عليٍّ  وُرِوَي عن 

قال: )َفَسْوَف يَْأتِي اللُه بَِقْوٍم( يعني: اجلند من جنود 

اهلل، عوًنا للخليفة اأبي بكر؛ ويقال: )َف��َس��ْوَف يَْأتِي 

 .
)2(

ُهْم َوُيِحبُّونَُه( هم اأبو بكر واأ�صحابه« اللَُّه بَِقْوٍم ُيِحبُّ

اأبو  وقال امل��اوردي )ت: 450ه���(: »قيل: هم 

قاتلوا  الذين  واأ�صحابه -ر�صي اهلل عنهم-  بكر 

اأب���ي مو�صى  ة؛ وق��ي��ل: ه��م ق��وم  دَّ معه اأه���ل ال����رِّ

كان  الأنه  اليمن؛  اأهل  االأ�صعري )ت: 44ه�( من 

 .
)3(

لهم يف ُن�صرة االإِ�صالم اأثٌر ح�صٌن«

ة املف�صرين.  واإىل هذه االأقوال ذهب عامَّ

لكن حني نتاأمل التعبري القراآين جند اأنه جاء 

ب�صيغة )�صوف( وهي للم�صتقبل البعيد، فلو كان 

املق�صود يف هذه االآية الكرمية اأبا بكر واأ�صحابه 

ين؛  املرتدِّ ح��ارب��وا  الذين  عنهم-  اهلل  -ر�صي 

للم�صتقبل  ني  ال�صِّ بحرف  القراآين  التعبري  لكان 

طبعة:  �صاكر،  حممد  اأحمد  حتقيق:   ،)410  /10( الطبي«  )1(»تف�صري 

موؤ�ص�صة الر�صالة، الطبعة االأوىل، 1420ه�- 2000م.

)2(انظر »تف�صري ال�صمرقندي« )1/ 399(، د.ت.

)3(انظر »تف�صري املاوردي« )2/ 48(، حتقيق: ال�صيد ابن عبد املق�صود بن 

عبدالرحيم، طبعة: دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان.

ال���روم:  �ص��ورة  يف  تعال�ى  قال  كم���ا  القري�������ب، 

ِد 
ْ

 ِمْن َبع
ْ

�ِض َوُهم
ْ

وُم )2( ِف اأَْدَنى اْلأَر
ُّ

ِت الر
َ
{ُغِلب

 ِمْن 
ُ

اْلأَْمر  ِ هلِلَّ ِع �ِسِننَي  وَن )3( ِف ِب�سْ
ُ
ْغِلب

َ
 �َسي

ْ
َغَلِبِهم

اْلُوؤِْمُنوَن {)الروم:  ُح 
َ

َيْفر َمِئٍذ 
ْ

َوَيو ُد 
ْ

َبع َوِمْن  ُل 
ْ
َقب

ذلك  ب��اأنَّ  معقًبا  ني  بال�صِّ التعبري  فجاء   ،)3-2

�صنوات  ثالث  من  اأي:  �صنني؛  ب�صع  خالل  يكون 

الزمني بني نزول  الفارق  ت�صٍع، وحني ننظر  اإىل 

اآية املائدة، التي عبَّ فيها القراآن الكرمي بحرف 

يكاد  اأنه ال  ين؛ جند  املرتدِّ )�صوف( وبني حرب 

املائدة  »�صورة  ف��اإنَّ  تقريًبا؛  �صنواٍت  خم�ش  يبلغ 

من اأواخر ما نزل من ال�صور باملدينة، وقد امتدَّ 

من  االأخرية  االأربع  ال�صنوات  خالل  اآياتها  نزول 

، فلو كان 
)4(

حياة الر�صول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم«

املق�صود من االآية الكرمية هو ما ذَكره املف�صرون 

حتقيق:   ،)205  /2( ين  الدِّ �صرف  جلعفر  ال�صور«  »خ�صائ�ش  )4(انظر 

عبدالعزيز بن عثمان التويجري، طبعة: دار التقريب بني املذاهب االإ�صالمية- 

بريوت، الطبعة االأوىل، 1420ه�.
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��ني ول��ي�����ش بحرف  جل���اء ال��ت��ع��ب��ري ب��ح��رف ال�����صِّ

)�صوف(.

َف َي�أِْتي 
ْ

و
َ

لذلك فاإنَّ املراد بقوله تعاىل {َف�س

وَنُه..{ االإِخبار باأنَّ ذلك 
ُّ
 َوُيِحب

ْ
ُهم

ُّ
ٍم ُيِحب

ْ
اهلُل ِبَقو

ره اهلل تعاىل يف غيبه فهو اآٍت ال  االإتيان واقٌع قدَّ

ٍب على ارتداد من ارتدَّ  حمالة، ووقوعه غري مرتتِّ

بيِّ �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم؛ واإمنا قَرَنه  بعد وفاة النَّ

 - اهلل باالرتداد يف االآية؛ ليبنيِّ لهم اأنه -عز وجلَّ

له عباٌد اأ�صفياء يحبهم ويحبونه، ياأتي بهم متى 

ن كفر. �صاء، فهو -جلَّ �صاأنه- غنيٌّ عمَّ

تعال��ى:  اهلل  ق�ول  ا  اأي�صً يغ�ة  ال�صِّ داللة  ومن 

ِت 
ِّ
 ِمَن اْلَي

َّ
ي ى ُيْخِرُج اْلَ

َ
بِّ َوالنَّو َ َف�ِلُق اْلَ {اإِنَّ اهللَّ

ُ َف�أَنَّى ُتوؤَْفُكوَن{   اهللَّ
ُ

 َذِلُكم
ِّ

ي ِت ِمَن اْلَ
ِّ
ِرُج اْلَي َوُمْ

االإخ���راج  معنى  تف�صري  ويف  95(؛  )االأن���ع���ام: 

ِمَن   
َّ

��ي »{ُي��ْخ��ِرُج اْلَ قال مقاتل )ت: 150ه���(: 

النَُّطف  من  والدواّب  النا�ش  اأخرج  اأي:  ِت{ 
ِّ
اْلَي

ري كلَّها من الَبْي�صة وهي  وهي ميتة، وُيخرج الطَّ

{ يعني: النَُّطف 
ِّ

ي ِت ِمَن اْلَ
ِّ
ِرُج اْلَي ميتة؛ {َوُمْ

 .
)5(

؛ يعني احليوانات« والَبي�ش، ِمن احليِّ

من  احليَّ  نبل  ال�صُّ »ُيخرج  جرير:  ابن  وقال 

نبل  ال�صُّ من  امليت  احل��بِّ  امليِّت، وخم��رج  احل��بِّ 

وى  والنَّ امليت،  وى  النَّ من  احلي  جر  وال�صَّ  ، احليِّ

.
)6(

» امليِّت من ال�صجر احليِّ

ي�صقُّ  »اأي:  311ه�����(:  )ت:  ال��زج��اج  وق���ال 

فُيخرج  الياب�صة  ��واة  وال��نَّ امليتة  الياب�صة  ة  احلبَّ

 
َّ

��ي اْلَ {ُي��ْخ��ِرُج  معنى  وه��و  اأخ�صر،  ورًق��ا  منها 

ريَّ  الطَّ الَغ�شَّ  النبات  ُيخرج  اأي:  ِت{؛ 
ِّ
اْلَي ِمَن 

ِت ِمَن 
ِّ
ِرُج اْلَي ر من احَلبِّ الياب�ش؛ {َوُمْ اخَل�صِ

بات احليِّ  {: وُيخرج احَلبَّ الياب�ش من النَّ
ِّ

ي اْلَ

.
)7(

امي« النَّ

هذه  ولكن  املف�صرون،  ذهب  ذلك  نحو  واإىل 

التفا�صري يف غري حملِّها؛ اإمنا هي منا�صبٌة مِلَعنى 

َوُتْخِرُج  ِت 
ِّ
اْلَي ِمَن   

َّ
��ي اْلَ {َوُت��ْخ��ِرُج  تعاىل  قوله 

وقول��ه   ،)27 عم�ران:  )اآل  ��ي{  اْلَ ِم��َن  ��َت 
ِّ
اْلَ��ي

ِمَن  َت 
ِّ
اْلَي َوُيْخِرُج  ِت 

ِّ
اْلَي ِمَن   

َّ
ي اْلَ ُيْخِرُج  {َوَمْن 

ِمَن   
َّ

ي اْلَ وقوله{ُيْخِرُج   ،)31 )يون�ض:   )
ِّ

ي اْلَ

ي{ )الروم: 19(. َت ِمَن اْلَ
ِّ
ِت َوُيْخِرُج اْلَي

ِّ
اْلَي

)5(»تف�صري مقاتل بن �صليمان« )1/ 570-580(، حتقيق: عبداهلل حممود 

�صحاته، طبعة: دار اإحياء الرتاث- بريوت، الطبعة االأوىل، 1423ه�.

)6(»تف�صري الطبي« )11/ 553(. 

)7(»معاين القراآن واإعرابه« للزجاج )2/ 273(، حتقيق: عبداجلليل عبده 

�صلبي، طبعة: عامل الكتب- بريوت، الطبعة االأوىل، 1408ه�- 1988م.
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اآية )االأنعام( هذه فاإن اهلل تعاىل يقول  اأما 

ِمَن  ِت 
ِّ
اْلَي ِرُج  ِت َوُمْ

ِّ
اْلَي ِمَن   

َّ
ي اْلَ {ُيْخِرُج  فيها: 

االإخ��راج؛ فجاء  لفظِة  {؛ فاختلفت �صيغُة 
ِّ

��ي اْلَ

اإخراج احلي من امليت ب�صيغة الِفعل، اأما اإخراج 

وه��ذا  الفاعل؛  ب�صيغة  فجاء  احل��ي  م��ن  امليت 

يغة ال بدَّ اأن يكون له داللته يف  االختالف يف ال�صِّ

اجتمعتا  قد  يغتني  ال�صِّ اأنَّ  ومبا  الكرمي،  القراآن 

امل�صارع  الفعل  �صيغة  ف��اإنَّ  االآي���ة؛  ه��ذه  يف  هنا 

فتدلُّ على  الفاعل  ا �صيغة  اأمَّ روء،  الطُّ تدل على 

وام واللُّزوم، فيكوُن املعنى هنا مقيَّدًا باالأنثى  الدَّ

معناه  امليت  من  احل��ي  اإخ��راج  ويكون  احلامل، 

ه وهي ميتة، والأن هذا  اإخراج اجلنني حيًّا من اأمِّ

الفعل  تعاىل ب�صيغة  الوقوع فقد جعله اهلل  نادر 

دِّ الذي هو اأكرث وقوًعا،  امل�صارع، يف مقابلِة ال�صِّ

وهو اإخراج اجلنني ميًتا من اأمه؛ وهو الذي جاء 

ب�صيغة الفاعل. 

ياق:  ثانًيا: دللة ال�شِّ

ومن داللة ال�صياق قول اهلل تعاىل: {اإِْذ َق�َلِت 

ُه 
ُ

م
ْ

ا�س ِمْنُه  ٍة 
َ

ِبَكِلم ِك 
ُ

�شِّ
َ
ُيب  َ اهللَّ اإِنَّ  َيُ  ْ

َم��ر َي�  اْلََلِئَكُة 

ِة 
َ

� َواْلآِخر
َ
ْني َيَ َوِجيًه� ِف الدُّ ْ

ُن َمر
ْ
ى اب

َ
اْلَ�ِسيُح ِعي�س

 النَّ��َض ِف اْلَْهِد َوَكْهًل 
ُ

م ِبنَي )45( َوُيَكلِّ
َّ

َوِمَن اْلَُقر

وقد  45-46(؛  عمران:  )اآل  نَي{  �ِلِ ال�سَّ َوِم��َن 

ياق يف تف�صري قول  ة املف�صرين داللة ال�صِّ اأغفل عامَّ

اهلل تعاىل {وَكْهل{؛ قال ابن جرير: »واإمنا اأخب 

امل�صيح،  اأم��ِر  ِمن  بذلك  - عباَده  وج��لَّ اهلل -ع��زَّ 

واأنه كذلك كان، واإن كان الغالب ِمن اأمِر النا�ش 

على  به  احتجاًجا  و�صيوًخا؛  كهواًل  يتكلمون  اأنهم 

الن�صارى  الكفر باهلل من  اأهل  القائلني فيه من 

ُثمَّ  ِطفاًل،  مولوًدا  اأن�صاأه  منذ  كان  واأنه  الباطَل، 

القول  واإىل هذا   ،
)8(

االأح���داث« يتقلَّب يف  كهاًل، 

»اأعَلَمها  الزجاج:  وقال  املف�صرين،  ة  عامَّ ذهب 

، وقال 
)9(

الكهولة« اإىل حال  اأنَّ عي�صى يبقى  اهلل 

النا�ش يف هاتني  يكلِّم  »اأي:  الن�صفي )710ه���(: 

احلالتني كالم االأنبياء من غري تفاُوٍت بني حال 

الطفولة وحال الكهولة التي ي�صتحكم فيها العقل 

 .
)10(

 فيها االأنبياء«
ُ
وُي�ْصَتْنَباأ

تهم. واإىل هذه املعاين ذهبت اأقوال عامَّ

ياق جند اأن قول اهلل  لكن حني ننظر يف ال�صِّ

{ِف  قوله  على  معطوف  {وَك���ْه���ل{  ت��ع��اىل: 

اْلَْهِد{، واهلل تعاىل جعل كالم عي�صى ابن مرمي 

الم- يف املهد اإعجاًزا، ومن ثّم يكون  -عليه ال�صَّ

اختالف  مع  ا،  اأي�صً اإع��ج��اًزا  الكهولة  يف  كالمه 

املهد  يف  كالمه  فاأما  احلالني؛  يف  االإعجاز  وجه 

يتكلم  ال  �صنٍّ  يف  يتكلم  اأن��ه  فيه  االإع��ج��از  فوجُه 

االإعجاز يف كالمه كهاًل  واأما وجه  النا�ش،  فيها 

اآخر  االأر���ش يف  اإىل  الم-  ال�صَّ نزوله -عليه  فهو 

الزمان وهو يف �صنِّ الكهولة، وقد رفعه اهلل اإليه 

ابنها  مرمي  راأت  وقد   ، نَّ ال�صِّ تلك  َيْبلغ  اأن  قبل 

و�صمعته وهو يتكلم يف املهد، واأما ِذكر كالمه يف 

)8( »تف�صري الطبي« )6/ 418(.

)9(»معاين القراآن واإعرابه« للزجاج )1/ 412(.

علي  يو�صف  اأحاديثه:  ج  وخرَّ قه  حقَّ  ،)256  /1( �صفي«  النَّ )10(»تف�صري 

ين ديب م�صتو، طبعة: دار الكلم الطيب-  م له: حميي الدِّ بديوي، راجعه وقدَّ

بريوت، الطبعة االأوىل، 1419ه�- 1998م.

ياق••في•استنباط•المعنى•القرآني يغة•والسِّ داللة•الصِّ
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الكهولة فهو ب�صرى لها من اهلل بذلك، فهو اإِخباٌر 

بالغيب.

تعاىل:  اهلل  ق�ول  ا  اأي�صً ال�صياق  داللة  ومن 

ِبَه�   
ُ

ُكم
ْ

َيح َوُن��وٌر  ُهًدى  ِفيَه�  اَة 
َ

ر
ْ

التَّو اأَْنَزْلَن�   ��� {اإِنَّ

وَن 
ُّ
�ِني بَّ َّ

َوالر َه�ُدوا  ِذيَن  ِللَّ وا 
ُ

َلم
ْ

اأَ�س ِذيَن  الَّ وَن 
ُّ
ِبي النَّ

َوَك�ُنوا   ِ اهللَّ ِكَت�ِب  ِمْن  ِفُظوا 
ْ

ُتح
ْ

ا�س ِبَ�   
ُ

���ر
َ
��ب

ْ
َواْلأَح

َوَل  ِن 
ْ

َواْخ�َسو  
َ

النَّ��ض ا 
ُ

َتْخ�َسو َفَل  �ُسَهَداَء  ِه 
ْ
َعَلي

اأَْنَزَل   ِبَ� 
ْ

ُكم
ْ

ًن� َقِليًل َوَمْن َلْ َيح
َ

وا ِب�آَي�ِتي َثم َت�ْسَتُ

 
ْ

ِهم
ْ
َن� َعَلي

ْ
وَن{ 44 { َوَكَتب

ُ
 اْلَك�ِفر

ُ
ُ َف�أُوَلِئَك ُهم اهللَّ

َواْلأَْنَف  ِب�ْلَعنْيِ  َواْلَعنْيَ  ْف�ِض  ِب�لنَّ  
َ

ْف�ض النَّ اأَنَّ  ِفيَه� 

وَح 
ُ

ر نِّ َواْلُ
ِّ

نَّ ِب�ل�س
ِّ

ِب�ْلأَْنِف َواْلأُُذَن ِب�ْلأُُذِن َوال�س

َلْ  َوَمْن  َلُه  ٌة 
َ

�ر َكفَّ  
َ

َفُهو ِبِه  َق  دَّ َت�سَ ْن 
َ

َفم ��ٌض  ِق�سَ

�ِلُ��وَن  الظَّ  
ُ

ُه���م َف�أُوَلِئَك   ُ اهللَّ اأَْن���َزَل   ��� ِبَ  
ْ

ُك�م
ْ

َيح

َيَ  ْ
َم��ر ��ِن 

ْ
اب ى 

َ
ِبِعي�س  

ْ
اآَث���ِرِه��م َعَلى  َن� 

ْ
ي َوَقفَّ  } 45}

يَل  اْلإِْنِ َن�ُه 
ْ
َواآَتي اِة 

َ
ر

ْ
التَّو ِمَن  ِه 

ْ
َيَدي َبنْيَ  ِلَ�  ًق�  دِّ ُم�سَ

اِة 
َ

ر
ْ

التَّو ِمَن  ِه 
ْ
َيَدي َبنْيَ  ِلَ�  ًق�  دِّ َوُم�سَ َوُنوٌر  ُهًدى  ِفيِه 

 اأَْهُل 
ْ

ُكم
ْ

ح
َ
تَِّقنَي {46 { َوْلي ُ

ِعَظًة ِلْلم
ْ

َوُهًدى َوَمو

 ُ  ِبَ� اأَْنَزَل اهللَّ
ْ

ُكم
ْ

ُ ِفيِه َوَمْن َلْ َيح يِل ِبَ� اأَْنَزَل اهللَّ اْلإِْنِ

 اْلَف��ِسُقوَن{ (املائدة: 44- 47).
ُ

َف�أُوَلِئَك ُهم

والف�صق(  والظلم  )الكفر  العلماء  ر  ف�صَّ وقد 

تف�صريًا يف غري حمّله؛  الكرمية  االآي��ات  يف هذه 

تف�صريه؛  يف  161ه���(  )ت:  الثوري  �صفيان  روى 

اأنه »ُكْفٌر ُدوَن ُكْفٍر، َوِف�ْصٌق ُدوَن ِف�ْصٍق، وظلٌم ُدوَن 

 .
)11(

ظلٍم، واأنه ُكْفٌر اَل ُيْخِرُج ِمَن امِللَّة«

)11( انظر »تف�صري �صفيان الثوري« )�ش101(، طبعة: دار الكتب العلمية- 

بريوت- لبنان، الطبعة االأوىل، 1403ه�- 1983م.

وروى عبدالرزاق )ت: 211ه�(: »ولي�ش كمن 

 .
)12(

كَفر باهلل ومالئكته ور�صله«

وروى ابن جرير فيها اأقوااًل، ثم قال بعد هذه 

بال�صواب  عندي  االأقوال  هذه  وىل 
َ
»واأ الروايات: 

اأهل  ار  كفَّ االآي���ات يف  ه��ذه  نزلت  ق��ال:  ق��وُل من 

الكتاب؛ الأن ما قبلها وما بعدها من االآيات فيهم، 

االآي��ات  وه��ذه  بها،  امَلعِنيُّون  وهم  نزلت،  َفِفيهم 

 .
)13(

وىل«
َ
�صياُق اخلب عنهم، فَكوُنها خبًا عنهم اأ

وقد دارت اأقوال املف�صرين حول هذه املعاين التي 

اأوردناها، وهي اأقوال متفاوتة حول اإ�صابة املعنى.

واب اأن كل لفٍظ من األفاظ )الكفر  بينما ال�صّ

والظلم والف�صق( يف هذه االآيات الكرمية، معناه 

ياق  بال�صِّ ُمَقيَّد  لكنه  ت��اأوي��ٍل،  بغري  ظاهِره  على 

الذي ورد فيه؛ على النحو االآتي:

تعاىل  قوله  �صياق  يف  الكفر  لفظ  جاء  اأوًل: 

ِبَ�   
ْ

َقِليًل َوَمْن َلْ َيْحُكم ًن� 
َ

ِب�آَي�ِتي َثم وا  {َوَل َت�ْسَتُ

هنا  فالكفر  وَن{؛ 
ُ

اْلَك�ِفر  
ُ

ُهم َف�أُوَلِئَك   ُ اهللَّ اأَْن��َزَل 

ي�صرتون  ال��ذي��ن  على  ع��ائ��ٌد  وه��و  ظ��اه��ِره،  على 

دهم اهلل تعاىل يف  باآيات اهلل ثمًنا قلياًل؛ وقد توعَّ

وَن َم� 
ُ

ِذيَن َيْكُتم َع كثرية؛ منها قوله: {اإِنَّ الَّ موا�صِ

ًن� َقِليًل اأُوَلِئَك 
َ

وَن ِبِه َثم ُ ِمَن اْلِكَت�ِب َوَي�ْسَتُ اأَْنَزَل اهللَّ

 
ُ

ُهم
ُ

م ُيَكلِّ َوَل  ���َر  ال��نَّ اإِلَّ   
ْ

ُبُطوِنِهم ِف  َي���أُْك��ُل��وَن  َم��� 

 }
ٌ

اأَِليم َعَذاٌب   
ْ

َوَلُهم  
ْ

يِهم ُيَزكِّ َوَل  �َمِة 
َ
اْلِقي َم 

ْ
َيو  ُ اهللَّ

)12(»تف�صري عبد الرزاق« )2/ 20 برقم 713(، طبعة: دار الكتب العلمية، درا�صة وحتقيق: 

د. حممود حممد عبده، طبعة: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة: االأوىل، 1419ه�.

)13(انظر »تف�صري الطبي« )10/ 345- 358(. 
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وَن  ُ َ
��ت َي�����سْ ��ِذي��َن  الَّ {اإِنَّ  وقوله   ،)174 )البقرة: 

َق 
َ

َخ��ل َل  وَل��ِئ��َك  اأُ َقِليًل  ًن� 
َ

َثم  
ْ

���ِن��ِه��م ْيَ
َواأَ  ِ اهللَّ ِبَعْهِد 

 
ْ

ِهم
ْ
اإَِلي  

ُ
َيْنُظر َوَل   ُ اهللَّ  

ُ
ُهم

ُ
م ُيَكلِّ َوَل  ِة 

َ
اْلآِخ��ر ِف   

ْ
َلُهم

{  )اآل 
ٌ

 َعَذاٌب اأَِليم
ْ

 َوَلُهم
ْ

يِهم �َمِة َوَل ُيَزكِّ
َ
َم اْلِقي

ْ
َيو

عمران: 77(، فيكون الكفر املذكور يف االآية على 

ظاهِره، مقيَّدًا باحلال التي بيَّنها اهلل تعاىل. 

ثانًيا: جاء لفظ الظلم يف �صياق قوله تعاىل: 

نْيَ  َ
ْف�ِض َواْلع  ِب�لنَّ

َ
ْف�ض اأَنَّ النَّ  ِفيَه� 

ْ
ِهم

ْ
َن� َعَلي

ْ
{َوَكَتب

نَّ 
ِّ

نْيِ َواْلأَْنَف ِب�ْلأَْنِف َواْلأُُذَن ِب�ْلأُُذِن َوال�س
َ

ِب�ْلع

 
َ

َفُهو ِبِه  َق  دَّ َت�سَ ْن 
َ

َفم ��ٌض  ِق�سَ  
َ

وح
ُ

ر َواْلُ نِّ 
ِّ

ِب�ل�س

 
ُ

ُ َف�أُوَلِئَك ُهم  ِبَ� اأَْنَزَل اهللَّ
ْ

ُكم
ْ

ح
َ
ٌة َلُه َوَمْن َلْ ي

َ
�ر َكفَّ

�ِلُوَن{؛ واالآية الكرمية تتكلم عن الِق�صا�ش،  الظَّ

فذَكر اهلل تعاىل تف�صيل احُلكم فيه على النحو 

االآية، ثم و�صف من مل يحكم بذلك  املذكور يف 

باأنه ظامل، فجاء الظلم هنا على ظاهِره، مقيَّدًا 

باحلال التي بيَّنها اهلل تعاىل.

قوله  �صياق  يف  )الف�صق(  لفظ  ج��اء  ثــالــًثــا: 

 ُ اهللَّ ْن��َزَل  اأَ ِبَ�  ��ي��ِل  اْلإِْنِ اأَْه��ُل   
ْ

ُكم
ْ

ح
َ
{َوْلي تعاىل: 

 
ُ

ُهم َف�أُوَلِئَك   ُ اهللَّ اأَْن���َزَل   ��� ِبَ  
ْ

ُكم
ْ

ح
َ
ي َلْ  َوَم��ْن  ِفيِه 

»ل�صان  يف  كما  الِف�صق  ومعنى  اْلَف��ِسُقوَن{؛ 

اهلِل  اِلأم��ِر  ُك  ْ وال��رتَّ الِع�صيان  »الِف�ْصق:  العرب«: 

والُف�صوق  ؛  واخل��روُج عن طريق احلقِّ  ، عزَّ وجلَّ

امَلع�صية،  اإىل  وامَلْيُل  ين،  الدِّ ا: اخلروج عن  اأي�صً

وماَل  ج��اَر  اأي:  ��ه؛  ربِّ اأم��ِر  عن  اإبلي�ش  ف�َصق  كما 

اإِذا  تقول  وال��ع��رب  منها؛  وخ���َرج  طاعته،  ع��ن 

َطبُة  َف�َصَقِت الرُّ ِق�ْصِرها: قد  َطبُة من  خَرجِت الرُّ

ُفَوْي�ِصقًة  َيْت  �ُصمِّ ا  اإمنَّ الفاأرَة  وك��اأنَّ  ِق�صرها؛  من 

.
)14(

ا�ش«  خِلروجها من ُجحرها على النَّ

ي��ك��ون الف�صق  ال��لُّ��غ��وي��ة  وم���ن ه���ذه امل��ع��اين 

من  خروَجهم  ه��و  الكرمية  االآي���ة  يف  املق�صود 

مبا  يحكموا  اأن  اأَمَرهم  حيث  تعاىل؛  اهلل  طاعة 

اأنزل اإليهم يف االإجنيل، ُثمَّ و�صف من مل يلتزم 

تعاىل  اهلل  طاعة  من  خ��ارٌج  باأنه  االأم���َر؛  ذل��ك 

وجائٌر عن طريق احلق، فاالآية فيها اأمٌر ِمن اهلل 

ذلك  خالف  ملن  املنا�صب  فالو�صف  به،  األزمهم 

ظاهِره،  على  اللَّفظ  فيكوُن  الف�صق،  هو  االأم��ر 

االآي��ة  يف  تعاىل  اهلل  بيَّنها  التي  باحلال  مقيَّدًا 

الكرمية.

ياق••في•استنباط•المعنى•القرآني يغة•والسِّ داللة•الصِّ

)14(انظر »ل�صان العرب« البن منظور )10/ 308(، طبعة: دار �صادر- بريوت، الطبعة الثالثة، 1414ه�.
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وجتدر االإ�صارة اإىل اأن عملية تعليم اللغة العربية للناطقني 

ا�صتماع  اللغوية من  املتعلمني  مهارات  ا�صتهداف  تروم  بغريها 

وحمادثة وقراءة وكتابة من اأجل تطويرها وتنميتها، وذلك بناء 

التي  الفّعالة  التعليمية  واالأ�صاليب  الطرائق  من  جمموعة  على 

تتوخى حتقيقها واإ�صباعها.

وارتباطًا مبا تقدم، فاإن الواقع والو�صع الذي �صاحب اأزمة 

واملت�صارع،  امل�صتمر  التكنولوجي  التطور  اإىل  باالإ�صافة  كورونا، 

اللغة  تعليم  جمال  يف  وامل�صتغلني  املتخ�ص�صني  على  حّتما  قد 

تعليمية  واأ�صاليب  طرائق  اعتماد  يف  التفكري  �صرورة  العربية 

جديدة تراعي التطورات التكنولوجية احلا�صلة، وذلك باإ�صراك 

وا�صتثمار الواقع التكنولوجي ب�صتى عنا�صره واأدواته يف العملية 

التعليمية للغة العربية ق�صد جتويدها واالرتقاء بها.

ولقد �صّكل التطّور احلا�صل على م�صتوى الواقع التكنولوجي 

اإ�صراك  فر�صة مالئمة ومنا�صبة الختبار مدى جدوى وفاعلية 

ب�صكل  اللغات  تعليم  جمال  يف  ودجمها  احلديثة  التكنولوجيا 

عام، وتعليم اللغة العربية ب�صكل خا�ش، من اأجل متكني عملية 

تعليم•اللغة•
العربية

بمساعدة•
التكنولوجيا

أنس•ملموس*

* جامعة موالي اإ�صماعيل مبكنا�ش، اململكة املغربية.

م���ن املعل���وم اأن جم���ال تعلي���م اللغة 

العربي���ة للناطق���ني بغريه���ا ي�صه���د يف 

االآونة االأخرية تط���ورًا وتقدمًا متناميني 

والطل���ب  االإقب���ال  نتيج���ة  ومت�صارع���ني 

املتزايدي���ن عل���ى تعّل���م اللغ���ة العربي���ة 

الدار�ص���ني  ط���رف  م���ن  واكت�صافه���ا 

يف  االإقب���ال  ه���ذا  ويرتب���ط  االأجان���ب، 

جوه���ره واأ�صا�صه بالو�ص���ع واملكانة التي 

بات���ت حتتلها اللغ���ة العربي���ة يف ال�صوق 

اللغوية الدولية التي مّكنتها من االرتقاء 

يف �صّل���م الّت�صني���ف الدويل للغ���ات...، 

واأي�صًا نظ���رًا لكونها تعد و�صيلة اأ�صا�صية 

تتحق���ق مبوجبها جمموعة م���ن الغايات 

واالأغرا�ش من اأبرزها الولوج واالندماج 

يف االأوط���ان العربية ق�صد اال�صتقرار اأو 

العمل فيها.
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تعليم اللغة العربية من االنفتاح على التكنولوجيا 

ما  ا�صتثمار  نحو  التوّجه  عب  وذلك  احلديثة، 

تتيحه التكنولوجيا من و�صائط وتطبيقات وبرامج 

العملية  يف  واإقحامها  رقمية  تعليمية  ومن�صات 

الغايات  حتقيق  ي�صمن  الذي  بال�صكل  التعليمية 

والتطّلعات التعليمية امل�صطرة واملن�صودة.

التعليمية  التطبيقات  اأن  بالذكر  وجدير 

ت�صتخدم  تفاعلية  رقمية  من�صات  تعد  الرقمية 

توا�صلي،  هو  ما  فيها  يدخل  عديدة  الأغرا�ش 

وما هو جتاري، بل حتى ما هو تعليمي اأي�صًا...، 

ف�صاًل عن كونها تعّد اأ�صا�ش التعليم القائم على 

التكنولوجيا احلديثة الذي ينفتح على التطبيقات 

ا�صتثمارها  على  ويعمل  املتعددة  االإلكرتونية 

حتقيقًا لالأهداف التعليمية للغات ب�صفة عامة.

مب�صاعدة  العربية  اللغة  تعليم  عملية  وتتم 

التكنولوجيا عب دمج الو�صائط الرقمية املختلفة 

واملتعددة وا�صتثمارها، من اأجل حتقيق جمموعة 

من االأهداف التعليمية من اأبرزها تي�صري عملية 

تعليم اللغة وت�صهيلها، ف�صاًل عن تكييف املحتويات 

التطبيقات  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة  التعليمية  وامل�����وارد 

االأ�صاليب  جتديد  اأج��ل  من  الرقمية،  والبامج 

التعليمية اخلا�صة باللغة العربية وتطويرها. ومن 

ب�����ني ال����بام����ج 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 

التي  االإلكرتونية 

يف  اع��ت��م��اده��ا  ميكن 

اللغة  ت��ع��ل��ي��م  ف�����ص��ول 

العربية ما يلي:

.Quizlet –

.Quizizz –

.Padlet –

.Arabic Dictation App –

.Go Formative –

.Quiz Creator –

.Wheel Decide –

.Misk )م�صك( -

اإن التطبيقات املذكورة اآنفًا ترتبط مب�صتويات 

خمتلف���ة من م�صتوي���ات الكف���اءة اللغوية، ف�صاًل 

عن كونها تت�صل مبهارات لغوية حمددة بذاتها. 

كما ميكن اعتمادها يف تدري�ش مكونات حمددة، 

فمث���اًل تطبي���ق )Quizlet( ميك���ن اعتماده يف 

تدري�ش املفردات والكلم���ات العربية، اأما تطبيق 

)Dictation App Arabic( فريتبط بعملية 

تدري�ش احل���روف العربية واالإمالء، يف حني تعد 

التطبيق���ات )Misk، Quizizz( األعابًا تعليمية 

اإلكرتوني���ة ميك���ن توظيفه���ا يف بع����ش اللحظات 

للوقوف على حت�صيل املتعلمني ب�صكل م�صّل.

وت�صه���م ه���ذه التطبيق���ات بطريق���ة مبا�صرة 

للغ���ة  التعلمي���ة  التعليمي���ة  العملي���ة  جتوي���د  يف 

العربي���ة، ف�ص���اًل ع���ن كونها تتي���ح للمعلم 

خي���ارات عدي���دة ومتنوع���ة مهم���ة يف 

تق���دمي االأن�صط���ة وامله���ام التعليمية 

يف  وحت���ى  وعر�صه���ا  املختلف���ة 

 )Padlet( تخطيط الدرو����ش

وكذا يف اإع���داد االختبارات 

تعليم•اللغة•العربية•بمساعدة•التكنولوجيا
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Go Formative، Quiz Cr - )االتقوميات 

ator(، ع���الوة عل���ى اأنه���ا ت�صاهم ب�ص���كل كبري 
يف عملي���ة تطوي���ر اأ�صالي���ب تعليم اللغ���ة العربية 

يرق���ى  ال���ذي  بال�ص���كل  وتنويعه���ا،  وطرائقه���ا 

باملتعلمني نحو تطوير مهاراتهم اللغوية.

وتكت�ص���ي عملية تعليم اللغة العربية مب�صاعدة 

التكنولوجيا اأهمية بالغة نظرًا لكونها ت�صهم ب�صكل 

مبا�صر يف حتديث طرائق نقل العربية وتدري�صها 

وتعليمه���ا، عالوة عل���ى جعل عملي���ة تعليم اللغة 

العربية مواكبة للتطورات التكنولوجية املتوا�صلة 

وال�صع���ي اإىل ح�صور اللغة العربي���ة واإدخالها يف 

جوهر التطبيقات واملواقع التكنولوجية املختلفة.

وتتمث���ل جناع���ة عملية تعلي���م اللغ���ة العربية 

وفاعليته���ا مب�صاع���دة التكنولوجي���ا عل���ى وج���ه 

اخل�صو����ش يف كونه���ا تعمل على خل���ق و�صعيات 

تعليمي���ة ن�صطة وحماكاتها متتاز باخللّو من امللل 

والروت���ني يف تقدمي املحتوي���ات التعليمية، ف�صاًل 

ع���ن التوا�ص���ل والتفاعل مع العديد م���ن االأفراد 

الذي���ن ينتم���ون اإىل دول خمتلف���ة ومتنوعة، كما 

اأنها ترق���ى باملتعلم نحو تطوي���ر اإنتاجه وكفاءته 

اللغوي���ة، وت�صع���ف املعل���م يف تق���دمي املحتوي���ات 

وامل�صامني التعليمي���ة بطريقة جديدة من خالل 

االعتماد عل���ى بع�ش التطبيق���ات، ومتكنه اأي�صًا 

من تطوي���ر اأدائه املهني وتزوي���ده مبجموعة من 

االأ�صاليب احلديثة التي تي�ّصر فعله التعليمي للغة 

بال�ص���كل الذي يوؤدي اإىل جتويد العملية التعليمية 

للغة العربية.

وال �ص���ّك اأن التوّجه نحو اعتم���اد التكنولوجيا 

يف جم���ال تعلي���م اللغ���ات عموم���ًا، وتعلي���م اللغة 

العربي���ة للناطقني بغريها على وجه اخل�صو�ش، 

ي���روم �صمان ا�صتمرار �ص���ريورة التعليم من دون 

انقطاع، عالوة على توظيف التطبيقات واالألعاب 

الرقمي���ة التي م���ن �صاأنها اأن ت�صف���ي على الفعل 

التعليم���ي التعلم���ي للغ���ة العربي���ة �صبغ���ة املرح 

والت�صلية باالإ�صافة اإىل اجلدية وتاليف امللل الذي 

قد ي�صوب بع�ش اللحظات التعليمية.  

عموم���ًا، ميك���ن الق���ول اإن الو�ص���ع احل���ايل 

لتعلي���م اللغ���ة العربي���ة مب�صاع���دة التكنولوجي���ا 

ال���ذي يندرج �صم���ن ما يع���رف بالتعليم الرقمي 

اأو االإلكرتوين، قد �ص���كل �صببًا رئي�صًا يف �صرورة 

التفك���ري يف جتدي���د اأ�صاليب وط���رق تعليم اللغة 

العربي���ة للناطقني بغريها عل���ى وجه اخل�صو�ش 

وحتديثه���ا، و�ص���رورة االنفت���اح عل���ى البام���ج 

والتطبيق���ات االإلكرتوني���ة، باالإ�صافة اإىل وجوب 

ال�صع���ي نح���و رقمن���ة امل���وارد التعليمي���ة العربية 

والعم���ل على تكييفها ومنا�صبته���ا مع التطبيقات 

والبام���ج التعليمي���ة الرقمية خدم���ة لالأهداف 

التعليمية اخلا�صة باللغة العربية واالرتقاء بها.

روابط التطبيقات التعليمية:	•

https://arabic-dictation-app.herokuapp.com 
https://app.formative.com 
https://fr.padlet.com 
https://quizizz.com 
https://quizlet.com 
https://wheeldecide.com 
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الدور•الداللي•للتنغيم
محمد•الشامي*

وق���د تنّب���ه �صيبوي���ه اإىل دور التنغي���م يف اأداء 

املعن���ى، لكّنه مل يذك���ره بامل�صطلح، فق���د اأ�صار 

اإىل اأن ثّمة جم���اًل خبية ُيراد بها معنى اجلملة 

االإن�صائي���ة، من ذلك ما ذهب اإليه يف »باب االأمر 

، الأّن 
)1(

والّنه���ي«، بقول���ه: »زي���دًا قطع اهلل ي���ده«

معناه: زيدًا ليقطع اهلل يده.

واأ�صار املّبد اإىل دور املتكّلم يف حتديد معنى 

اجلملة من خالل االإط���ار ال�صوتي الذي ي�صعها 

فيه، حي���ث يوظ���ف التنغيم للتعبري ع���ن املعاين 

الّنحوي���ة، فاجلمل���ة اال�صتفهامية ق���د تخرج عن 

معناها وحتمل معايَن اأخرى كالتوبيخ، واالإنكار، 

وذل���ك يك���ون بو�صاط���ة تنغي���م خا�ّش ت���وؤّدى به، 

.
)2(

وذلك نحو قولك: »اأقياماً وقد قعد النا�س؟«

	:دور التنغيم الدليل

واأم���ا دور التنغيم ال���داليل فيتمثل يف موا�صع 

عدي���دة، وم���ن ه���ذه املوا�صع الت���ي ُتْظِه���ر دوره 

الداليل جليًّا:

دور التنغيم الدليل يف القراآن الكرمي:. 1

�صب���ق اأن ذكرن���ا اأن التنغيم يك���ون يف الكالم 

عامة؛ اإاّل اأنه يختلف من كالم الآخر ح�صب �صيغة 

الكالم، فقراءة كت���اب اهلل حتتاج لتالوة خا�صة 

ولتنغي���م خا�ش يختلف عن اأي تنغيم يف اأي كالم 

ا اأو  ���ا اأدبيًّ ���ا اأو ن�صًّ اآخ���ر �ص���واء اأكان حديًثا نبويًّ

حديثًّا اإخباريًّا.

ل����ذا ينبغ����ي للق����ارئ اإذا اأراد اأن ُيح�صن تالوة 

الق����راآن الك����رمي اأن ي�صتعني على ذل����ك باأن تكون 

يت���م نط���ق اللغة ح�صب النظام املتعارف عليه عند اأهلها، من حيث االلت���زام بطرق اأدائها، الأّنه اإذا 

مل يلت���زم به���ا ي�صبح كالمه غري وا�صح وغريبًا عند اأهلها وكذلك نطقه ، فجاء التنغيم ليوؤّدي دوره يف 

اإي�صاح املعنى املراد، مع بيان وتو�صيح للدالالت املختلفة ومقا�صد الكالم.

ومل يهم���ل علم���اء النحو عن���د ا�صتنباطهم لقواعد اللغة دالل���ة التنغيم فقد اعتم���دوا على م�صافهة 

الف�صحاء وال�صماع منهم، وعلى �صوء �صماع نطقهم و�صعوا القواعد، وكان نطقهم يحمل تنغيمًا معينًا 

كما يف كم اخلبية وكم اال�صتفهامية، واال�صتفهام والتعجب واالإغراء والتحذير، وغريها من االأ�صاليب.

الدور•الداللي•للتنغيم

* حما�صر غري متفرغ بق�صم اللغة العربية بجامعة االأق�صى بغزة �صابقًا.
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تالوُت����ه على معاين الكالم و�صهادِة و�صف املتكّلم 

بالتخوي����ف،  والوعي����د  بالت�صوي����ق،  الوع����د  م����ن 

واالإن����ذار بالت�صديد، فهذا الق����ارئ اأح�صن النا�ش 

�صوًت����ا بالق����راآن، ويف مث����ل ه����ذا قال تع����اىل: {

ِتلَوِت��ِه  َح��قَّ  َيْتلوَن��ه  الِكت���َب  ن�ُه��ْم 
ْ
اآَتي الذي��َن 

، فمن منازل القراءة اأّن 
)3(

اأولِئ��َك ُيوؤِْمنوَن ِب��ه{

التنغيم الباكي منا�صب الآيات اال�صتغفار والتوبة، 

�َش منا�صب الآيات القتال،  والتنغيم احلا�شَّ املُحرِّ

وكّل نوع م����ن التنغيم يجب اأن ُيرافق املعنى الذي 

ا يف ذهن  ينا�صُبه وُيظِهره، لُيجَعل املقروء م�صتقرًّ

ال�صامع وقلبه، فالق����راآن له قراءته اخلا�صة التي 

تتم عب تنغيم القراءة كما وردت عن النبي �صلى 

اهلل علي����ه و�صلم. فلي�ش من املنا�صب اأن ُتقراأ هذه 

االأغرا�����ش كلُّها بتنغيم واح����د، بل يكون لكّل حال 

تنغي����م خا�ش به، وقد حت����ّدث الزرك�صي يف كتابه 

»البهان« عن وج����وه املخاطبات يف القراآن قال: 

»فَمن اأراد اأن يقراأ القراآن بكمال الرّتتيل فْلَيْقَراأه 

على مناِزِله؛ ف����اإْن كان يقراأ تهديًدا لَفَظ به لفَظ 

املته����ّدد، واإْن كان يقراأ لف����ظ تعظيٍم َلَفَظ به على 

����ا دور التنغيم يف  ، وه����ذا يظهر جليًّ
)4(

التعظي����م«

كت����اب اهلل، فلكّل مو�صع تنغي����م خا�ش به يختلف 

عن مو�صوع اآخر، لي�صهم يف اإي�صال املعنى املراد.

 دور التنغيـــم الدليل يف ن�شرات الأخبار . 2

واخلطب العامة:

ف���اإذا اأردنا اأن نتحدث عن التنغيم يف ن�صرات 

االأخب���ار، فهو يختل���ف يف كل مكان ع���ن االآخر، 

فالتنغي���م يختلف يف الرواي���ة ويف الق�صة عنه يف 

ن�صرات االأخبار، عنه يف اخلطابات.

فتنغيم الرواية يحت���اج حلديث روي مع �صدة 

حني و�ص���ول االأحداث لذروته���ا وكذلك الق�صة، 

ا  بخالف ن�صرة االأخبار العامة، فهي تختلف اأي�صً

م���ن خب اإىل خب، ومن مو�ص���وع اإىل اآخر، واإذا 

جئنا اإىل ن�ص���رة االأخبار الريا�صية، فهي تختلف 

كليًّا عن ن�ص���رة االأخبار ال�صيا�صي���ة، واإذا انتقلنا 

اإىل اخلط���ب ب�ص���كل ع���ام، فخطب���ة اجلمعة لها 

تنغيم يختل���ف عن خطبة العيد، وخلطبة الزواج 

تنغيم يختل���ف عن خطبة رئي�ش الدولة، فكما اأن 

املو�صوع يختلف فالتنغي���م يختلف لينا�صب ذاك 

املو�صوع وهذا من فوائد التنغيم الداللّية.

بـــني . 3 الـــدليل يف التمييـــز  دور التنغيـــم 

اأ�شلوبي الإغراء والتحذير:

ي���وؤدي التنغي���م دوًرا دالليًّا مهًم���ا يف التفريق 
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ب���ني االأ�صالي���ب، من نه���ي وا�صتفهام، 

وم���ن هذه االأ�صالي���ب اأ�صلوبا االإغراء 

والتحذي���ر وذلك يف نح���و: »الرجل.. 

النغم���ة  كان���ت  ف���اإذا  الرج���ل«، 

فاإنها حت���ذرك من  مرتفع���ة 

الرج���ل، واأم���ا اإذا نطق���ت 

بنغم���ة م�صتوي���ة فاإنها تدل 

عل���ى االإغراء، وهكذا يظهر 

اأث���ر التنغيم النح���وي يف تغيري 

االأ�صلوب من اإغراء اإىل حتذير.

دور التنغيــــم الدليل يف حتويل ال�شتفهام . 4

اإذا ا�شتمل معنى التعجب على خرب:

فلف���ظ اال�صتفه���ام اإذا �صام���ه معنى التعجب 

ا�صتح���ال خبًا، وذل���ك نحو: »م���ررت برجل اأّي 

ِبٌ بتناهي الرجل يف الف�صل،  رجل« فاأنت االآن خُمْ

 والذي يدل على ذلك اإمنا هو 
)5(

ول�صَت م�صتفهمًا

التنغيم الذي يجع���ل املتحدث ميّد �صوته عندما 

يقول اأي رج���ل م�صتخدمًا النغمة العالية املنتهية 

باملنحدرة.

الــ�ــشــيــغــة . 5 يف  الــــــــدليل  الــتــنــغــيــم  دور 

ال�شماعية (هلل دّره فار�ًشا):

وق���د جعل بع����ش النحاة ال�صيغ���ة ال�صماعية 

»هلل دّره فار�ًص���ا« دالة على التعج���ب بالقرينة ال 

بالو�ص���ع، اإذ يقول ابن جن���ي: »اإمنا مل يبّوب لها 

يف النحو؛ الأّنها مل تدّل على التعجب بالو�صع، بل 

 والقرينة ال تخرج عن اإطار ال�صورة 
)6(

بالقرينة«

التنغيمّية للعبارة التي توؤكد اأّن املراد بها الكالم 

التعجب���ي ولي�ش اأمًرا اآخر غ���ريه، فالتنغيم خرج 

بهذه العبارة من النحو لعدم داللتها على التعجب 

بالو�صع، بل بقرينة �صوتية وهي التنغيم.

بـــني . 6 الـــدليل يف التمييـــز  دور التنغيـــم 

(كم) ال�شتفهامية و(كم) اخلربية:

ويظه���ر دور التنغيم ال���داليل يف التمييز بني 

)ك���م( اال�صتفهامي���ة، و)كم( اخلبي���ة، ومنثل 

ببيت ال�صاعر الفرزدق على ذلك فيقول:

كم عمٍة لك يا جرير وخالة 

فدعاء قد حلبت علّي ع�شاري   

فالفرق بني داللة اال�صتفهام واخلب تت�صح يف 

النغمة املرتفع���ة يف اال�صتفهام، والنغمة امل�صتوية 

يف اخلب:

كم عمًةكم عمٍة

مرتفعةم�صتوية

ا�صتفهاميةخبية

اإّن الف���رق الرئي�صي بني هاتني االأداتني يوجد 

يف املعنى الذي هو الفرق بني )اال�صتفهام( للِعْلِم 

مبا يجهله املتكلم ويعلمه »ال�صامع« اأي املخاطب، 

و)االإخب���ار( ال���ذي يعلم���ه املتكل���م عل���م اليقني 

ويجهل���ه »ال�صام���ع« اأي املخاط���ب، وهذا ماثل يف 

���ا )عم���ٍة، عم���ًة(، ويف  احلرك���ة االإعرابي���ة اأي�صً

النغمة ال�صوتية التي هي يف االإخبار نغمة �صوتية 

م�صتوي���ة، بينما هي ذات نغمة �صوتية �صاعدة يف 

.
)7(

معنى اال�صتفهام

الدور•الداللي•للتنغيم
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بـــني . 7 الـــدليل يف التمييـــز  دور التنغيـــم 

(ما) النافية, واجلاحدة, واخلربية:

ا�صته���ر اأن الع���رب ترف���ع ال�ص���وت ب�)م���ا( 

النافية واجلاحدة، وتخف�ش ال�صوت باخلبية، 

ومتّكن اال�صتفه���ام بحيث ت�صري »ب���ني بني«؛ اأي 

ب���ني النافية واخلبية، مث���ال ذلك اإن قال قائل: 

ما قلت، ويرفع ال�صوت بها يعلم اأنها نافية، واإذا 

خف�ش ال�صوت يعل���م اأنها خبية، وبني بني يعلم 

     .
)8(

اأنها ا�صتفهامية

 
ُ

والإي�صاح ذلك منثل بقوله تعاىل: { َواآََيٌة َلُهم

َفِمْنُه   �
ًّ
َحب ِمْنَه�  ْجَن� 

َ
َواأَْخر َن�َه� 

ْ
ي

َ
ْحي اأَ َتُة 

ْ
اْلَي ���ُض 

ْ
اْلأَر

َواأَْعَن�ٍب  َنِخيٍل  ِمْن  �ٍت  َجنَّ ِفيَه�  َوَجَعْلَن�   * َي�أُْكُلوَن 

َوَم�  ِرِه 
َ

َثم ِمْن  �أُْكُلوا 
َ
ِلي  * وِن 

ُ
اْلُعي ِمَن  ِفيَه�  َن� 

ْ
ر َوَفجَّ

تعاىل:  فقوله   ،
)9(

وَن(
ُ

َي�ْسُكر اأََفَل   
ْ

ِديِهم
ْ
اأَي َعِمَلْتُه 

فيه  رْت  ُف�صِّ وَن{ 
ُ

َي�ْسُكر اأََفَل   
ْ

ِديِهم
ْ
اأَي َعِمَلْتُه  )َوَم� 

اأو  م�صدرية،  اأو  ا�صتفهامية،  اإم��ا  باأنها  )م��ا( 

)10(

نافية، اأو مو�صولية.

وال���ذي يحدد ه���ذا املفه���وم ه���و التنغيم بال 

�صك، ف���اإن ارتفع ال�صوت مبا كان���ت نافية، واإذا 

كان ال�ص���وت بني بني كانت م���ا ا�صتفهامية، واإن 

خف����ش بها ال�صوت كانت م�صدرية، وقد اختلف 

فيها  فاملعنى هن���ا ال ميكن معرفته اإاّل من خالل 

تنغي���م ال�ص���وت ليكون دالل���ة يف ذه���ن املتلقي، 

فيف�صح عن املعنى املراد.

�شد التنغيم م�شد همزة ال�شتفهام:. 8

فقد ذكر الفراء جواز حذف همزة اال�صتفهام 

ويدل  االإخبار  بلفظ  الكالم  الكالم؛ في�صبح  يف 

َتَلى 
ْ
اب {َواإِِذ  تعاىل:  قال  اال�صتفهام  على  املعنى 

 
)12(

ذريتي« من  »اأو  فالتقدير   
)11(

��ُه{ َربُّ  
َ

اِهيم
َ

ر
ْ
اإِب

ت��دل على  اأي��ة قرينة  النظر ملا وج��د  دّق��ق  وم��ن 

�صوتية  داللة  �صوى  الفراء  ذكر  كما  اال�صتفهام  

هو  كما  وال��ف��راء  اجلملة،  على  وقعت  تنغيمية 

معلوم من النحاة املتقدمني الذين اعتمدوا اللغة 

املنطوقة ال�صماع يف ت�صجيل الظاهرة اللغوية.

دور التنغيم الدليل يف فعل الأمر:. 9

فقد يكون ل�صيغة االأمر دالالت اأخرى يوؤّديها 

التنغيم تخرج عن كونها لالأمر اإىل �صيغ اأخرى، 

فنح���و الفعل: »اخ���رج« فقد يكون طلب���ًا حم�صًا، 

ويكون زج���رًا وتوبيخ���ًا، وقد يكون رج���اء، يقول 

مّت���ام ح�ّص���ان: »فاجلم���ل العربي���ة تق���ع يف �صيغ 

وموازي���ن تنغيمّي���ة، ه���ي هي���اكل م���ن االأن�ص���اق 

النغمّية ذات اأ�صكال حم���ّددة، ولكّل جملة �صيغة 

ة، وال�صيغة التنغيمّية هي منحًنى  تنغيمّي���ة خا�صّ

نغم���ي خا����شّ باجلمل���ة، يعني عل���ى الك�صف عن 

.
)13(

معناها الّنحوّي.«

بـــني . 10 الـــدليل يف التمييـــز  دور التنغيـــم 

اجلمل الإن�شائية ال�شتفهامية, واجلمل 

اخلربية:
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يق���وم التنغي���م ب���دور داليل يف التميي���ز ب���ني 

اجلمل االإن�صائية اال�صتفهامية واجلمل اخلبية، 

وذلك عن طريق رف���ع ال�صوت، نحو: »اآالآن« الأّنه 

يفرق ب���ني اال�صتفهام واخلب-وق���ْدُره األٌف تاّمة 

باالإجم���اع- فاإْن كان بني األف امل���ّد حرف م�صّدد 

زي���د األ���ف ليتمّكن به م���ن حتقيق الهم���زة نحو: 

 الذي يفرق 
)14(

)اآلذاكريـــن...اآهلل(، فامل���ّد ه���و

بني اخل���ب واال�صتخبار، فاإذا م���ددت دللت على 

اال�صتفهام، اأّما اإذا حذفت املّد فعلى اخلب.

ننا من قلب املعنى  هكذا يت�صح اأن التنغيم ميكِّ

متامًا من اخل���ب اإىل اال�صتفهام، اأو العك�ش على 

الرغم من اأّنهما معنيان متدافعان، وبهذا يتجّلى 

لن���ا اأهمية دور التنغيم الداليل يف حتديد مفهوم 

اجلملة.

دور التنغيـــم الـــدليل يف حتويـــل املعنـــى . 11

وقلبه:

يق���وم التنغيم ب���دور داليل من خ���الل حتويل 

املعن���ى وقلبه متامًا، وهذا م���ا نقف عليه يف قول 

، وعلى ذكر طول االأ�صوات وق�صرها 
)15(

ابن جني

لقوة املع���اين املعب بها، يحك���ى اأّن رجاًل �صرب 

ابن���ًا له، فقالت اأمه له: ال ت�صربه لي�ش هو ابَنَك: 

فرافعه���ا اإىل القا�صي، فق���ال هذا ابني عندي.. 

وه���ذه اأّم���ه تذكر اأنه لي����ش مني، فقال���ت املراأة: 

لي����ش االأمر عل���ى ما ذك���ره، واإمنا اأخ���ذ ي�صرب 

ابن���ه، فقلت له ال ت�صربه لي�ش ه���و ابنك، ومّدت 

الفتحة، فتحة النون جدًا، فقال الرجل: واهلل ما 

كان منهـــا هذا الطويل الطويل، فما فهمه االأب 

بتنغيم معني رف�صته زوجته اأمام القا�صي مدعية 

تنغيم���ًا اآخر، فاأق�صم اأن���ه مل يكن يف كالمها هذا 

التنغي���م الطويل الطويل، وهن���ا نلم�ش اخلطورة 

الداللي���ة التي ميك���ن اأن يقوم به���ا االإ�صباع، فهو 

يوازي عبارات باأكملها.

دور التنغيم الـــدليل يف حتديد الإثبات . 12

والنفي:

يق���وم التنغيم ب���دور داليل يف حتديد االإثبات 

والنف���ي يف ح���ال جمل���ة مل ت�صتعم���ل فيه���ا اأداة 

اال�صتفه���ام، فقد تقول ملن يكلم���ك وال تراه اأنت: 

حممد، مقّرًرا ذل���ك، اأو م�صتفهًما عنه، وتختلف 

طريقة رفع ال�صوت وخف�صه يف االإثبات عنها يف 

اال�صتفهام.

دور التنغيـــم الـــدليل يف ال�شتغنـــاء عن . 13

حرف النداء:

فالكث���ري م���ن الكلمات ميكن فيه���ا اال�صتغناء 

ع���ن ح���رف النداء، وذل���ك بتنغيم املن���ادى بداًل 

م���ن اإ�صافة )يا( الن���داء نحو: »خال���د، عثمان، 

ا  حممد« وغريها م���ن الكلمات وبذلك مبدها مدًّ

م���ن ي�صتمع له يجد اأنه ين���ادي ولي�ش يذكر ا�صًما 

فقط، وبذلك ي�صتغني عن حرف النداء.

الدور•الداللي•للتنغيم



89

)1( �صيبوي���ه، ب�ص���ر عم���رو ب���ن عثم���ان 

بن قن���ب، الكت���اب، 1991، ت: عبدال�صالم 

حمم���د ه���ارون، ط1، دار اجلب���ل، ب���ريت، 

لبنان، 142/1.

ب���ن  اأب���و العبا����ش حمم���د  د،  )2( امل���بِّ

يزي���د، املقت�ص���ب، ت: حمم���د عبداخلال���ق 

ع�صيمة، ط1، ن�ص���ر املجل�ش االأعلى لل�صوؤون 

االإ�صالمية، اأربعة اأجزاء يف اأربعة جملدات، 

القاهرة، 1385-1388ه�، 228/3.

)3( البقرة: 121.

)4( الزرك�ص���ي، ب���در الدي���ن حممد بن 

عب���داهلل، البه���ان يف عل���وم الق���راآن، ت: 

حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، ط1، 1376ه� - 

1957م، دار اإحياء الكتب العربية، 450/1.

عثم���ان،  الفت���ح  اأب���و  جن���ي،  اب���ن   )5(

اخل�صائ�ش، 272/3.

)6( االأزه���ري، خال���د ب���ن عب���داهلل بن 

اأبي بك���ر، �ص���رح الت�صريح عل���ى التو�صيح، 

دار الكت���ب العلمي���ة -ب���ريوت- لبنان، ط1، 

1421ه�-2000م، 57/2.

 S. H. Alani، Arabic Phonology )7(

، p.92 ، 96

)8( ال�صمرقن���دي، �صم����ش الدين حممد 

بن حمم���ود، جمع جنوم البي���ان يف الوقوف 

وماءات القراآن، مكتبة عارف حكمة، املدينة 

املنورة، �ش198. 

)9( ي�ش: 35-33.

)10( ال���رازي، اأبو عب���داهلل فخر الدين 

حممد بن عم���ر بن ح�صني، التف�صري الكبري، 

دار الكتب العلمية، بريوت 2004م، 68/26.

)11( �صورة البقرة: 124.

)12( الف���ّراء، مع���اين الق���راآن، حتقيق 

اأحمد يو�ص���ف جناتي، حممد عل���ي النجار، 

طبعة دار الكتب امل�صرية للتاأليف والرتجمة، 

.76/1 ،1955

)13( ح�ص���ان، مت���ام، العربي���ة معناه���ا 

ومبناها، �ش226.

)14( ال�صيوطي، ج���الل الدين، االإتقان 

يف علوم العربية، دار الفكر، 98/1.

)15( امل�صدر ال�صابق، 210/2.

الهوامش•



13
13



9113
13

•دراسات•في•
األدب•العربي
دّرة•الغّواص•بين•األعشى•

ب•بن•علس والمسيَّ

زينُة•المرأِة•وما•يّتصُل•بها•في•

جانٍب•من•الّشعِر•الجاهليِّ

محمود•درويش••في•قيثارة•
خالد•الكركي

غينّية•ابن•رضوان•الّنجاري•المالقّي
)ت•783•ه�/1381•م(

إبراهيم•خليل

زينة•غنيم

محمد•شاهين

تقديم•وتحقيق•-•محمد•الحسني

“فن•المقامة•عند•ابن•الوردي”
حنين•معالي



92

إبراهيم•خليل*

 يف عامن���ا االأول يف ق�ص���م اللغة العربية واآدابها طلب منا املرح���وم االأ�صتاذ الدكتور حممود ال�صمرة 

اأن ن�صتخرج ق�صيدة من “خزانة االأدب ولب لباب ل�صان العرب” لعبدالقادر البغدادي. اأولها: كجمانة 

البح���ري جاء بها غوا�صها.. اإلخ... وهي للم�صيب بن عل�ش. والأننا ن�صمع بخزانة االأدب وبال�صاعر للمرة 

االأوىل، فقد �صعرنا -اأنا وغريي- بثقل املهمة، و�صعوبة املطلب.

 وق���د اكت�صفن���ا اأن الق�صيدة تبداأ بق���ول ال�صاعر “اأ�صرمت حبل الو�صل م���ن فرت..” ولي�ش كجمانة 

البحري.. واأن ما طلبه -رحمه اهلل- جزء من الق�صيدة ال الق�صيدة تامة مكتملة، واأن ال�صاعر لي�ش له 

. وبعد املحاوالت، والنظ���ر يف الفهار�ش مرات، عرثنا على املطلوب، 
)1(

دي���وان مطب���وع، وال �صعر جمموع

دّرة•الغّواص
ب•بن•علس بين•األعشى•والمسيَّ

ب•بن•علس دّرة•الغّواص•بين•األعشى•والمسيَّ

* اأ�صتاذ االأدب والنقد يف اجلامعة االأردنية. 
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وتو�صلنا للغر�ش املرغوب، فاإذا هو قطعة اأوردها البغدادي من ق�صيدة طويلة؛ الأن من عادته اأن يذكر 

ال�صاهد، ومو�صع اال�صت�صهاد فيه، ثم ي�صرحه ال�صرح اللغوي املنا�صب، ثم يذكر ال�صاعر �صاحب ال�صاهد، 

وياأت���ي بالق�صيدة اأو بجزء غري ي�صري منها، وي�صرحه ال�ص���رح الالئق بهذا النوع من التاآليف، املتفق مع 

الغايات املرجّوة من هذه الت�صانيف. 

والالف���ت اأن الدكتور ال�صمرة –رحمه اهلل– كان معجًبا بهذه القطعة من ق�صيدة امل�صيب بن عل�ش 

اإعجاًب���ا �صديًدا، مع اأن ال�صاعر غري مع���روف، وا�صمه يف جمال�ش ال�صعر واالأدب غري ماألوف. واكت�صفنا 

من بعد اأنه �صاعر خمل ذكره بعد �صهرة، واأن ن�صبه خمتلف فيه متنازع عليه؛ فمن قائل اإنه من �صبيعة 

بن بكر، وقائل ال بل هو من �صبيعة بن ربيعة، اإىل قائل ال هو من هذه وال من تلك، واإمنا هو اأحد فحول 

�صع���راء بكر بن وائل املعدودين. واختلف يف �صبب تلقبه بامل�صيب على اأقوال: فقيل الأنه -يف رواية- كان 

يرع���ى اإباًل، ف�صيبها فلما علم اأبوه بهذا، وّبخه قائاًل اأح���ق االأ�صماء بك امل�صيِّب، وغلب عليه. وقيل -يف 

رواية- الأنه كان ي�صتعمل كلمة م�صيَّب يف بيت �صعر يقول فيه: 

 

لقاُحكــــــــم تـــوؤوب  األ  �شّركـــم  فـــاإن 

يْلحـــــــِق ـــب  للم�شيَّ فقولـــوا  غـــزاًرا 

وكان���ت من عادة العرب اأن يلقب���وا ال�صاعر الذي ينفرد با�صتخدامه كلمة م���ن الكلمات مبا يجان�صها، اأو 

ب العبدّي لقوله يف بيت:  يوؤخذ منها من األقاب. وعلى هذا النهج �صموا عائذ بن حم�صن بن ثعلبة باملثقِّ

ـــة و�ــــشــــَدلــــَن اأخــــــرى ظــــهــــرن بـــكـــّل

ـــــْ�َ الــــو�ــــشــــاو�ــــسَ لـــلـــعـــيـــون ِ وثـــــقَّ

اأم���ا �صبب اإعج���اب اأ�صتاذنا بهذه القطعة من �صعر امل�صيب يف مدح قي�ش بن معدي كرب، فالأن فيها 

�ص���ورًة، اأو لنق���ل ت�صبيًها دائرًيا يبداأ بذكر امل�صبه به، وهو ال���دّرة، التي ي�صتخرجها الغّوا�ش من البحر، 

يف ح���ني ال يذك���ر ال�صاعر امل�صبه وهو امل���راأة )املالكية( اإال بعد ثالثة ع�صر بيًتا ن�ص���ج فيها �صورًة ُركبت 

م���ن عنا�ص���ر متعددة كما لو كانْت �صريًط���ا من �صور متحركة تعر�ش على �صا�ص���ٍة لرتى بالعني. فعالوة 

عل���ى �صورة الغوا�ش الذي يت�صف ب�صالب���ة القلب، واجلراأة، والعزمية، التي ال تلني، فاإنه يراأ�ش فريًقا 

م���ن البحارة، خمتلف���ي االأعراق واالألوان، اجتمعوا حت���ت رئا�صته لهدف واحٍد ي�صع���ون اإليه، ويتطلعون 

نح���وه، وهو الظفر بتلك الدرة التي، بال ري���ب، ذات قيمة كبرية، واإال مَل ي�صحون باأنف�صهم، ويتعر�صون 

لالأهوال، وخلطر املوت غرًقا؟ اأيكون ذلك مقابل �صيء عدمي القيمة؟



94

ــــــــــــة الــــبــــحــــر كـــــجـــــمـــــانـــــة الـــــــبـــــــحـــــــرّي جــــــــــاء بـــهـــا ــــــهــــــا مـــــــــن جلَّ غــــــوا�ــــــش

ــــجــــر �ــــشــــلــــب الـــــــــفـــــــــوؤاد رئـــــيـــــ�ـــــس اأربـــــــعـــــــٍة ــــن مــــتــــخــــالــــفــــي الألـــــــــــــــــــوان وال

اجـــتـــمـــعـــوا اإذا  حــــتــــى  األـــــــــقـــــــــوا اإلــــــــيــــــــه مــــــقــــــالــــــد الأمـــــــــــرفـــــتـــــنـــــازعـــــوا, 

ف�ص���ورة اجتم���اع املتناف�صني على ال���درة، ثم اتفاقهم عل���ى رئي�ش يقودهم، وه���و اأكرثهم �صالبًة، 

وت�صليمه���م بقيادت���ه، ت�صع القارئ، اأو املتلقي، بكلمة اأدّق، يف اأج���واء م�صهد درامي، الأن هذا الذي ُذكر 

يت�صم���ن االإيح���اء مبا مل يذكر، مما يْف�صح عن اأن هذه الدرة قد ت�صامع بها كثريون، وجاءوا يريدونها، 

 . م���ع علمهم باأن احل�ص���ول عليها وا�صتخراجها من اأعماق اليّم لي�ش باالأم���ر الي�صري، وال بال�صيء الهنيِّ

ث���م ي�صرت�ص���ل امل�صّيب بن عل�ش يف ه���ذه ال�صورة، في�ص���ف ال�صفينة )ال�صْجحاء( الت���ي تعلو بهم اأمواج 

البح���ر، ومت�صي من ال�صواحل، واالأطراف، اإىل و�صط الثبج، يق�صون وقًتا طوياًل ينتظرون من قائدهم 

ه���ذا ا�صتخراج الدرة، حتى انق�صى �صهر تلو �صه���ر. ويف النهاية يغو�ش هذا الرجل ال�صلب امل�صّر على 

ا�صتخراج الدرة، ذلك الأن اأباه كان قد حاول االإتيان بها من قبل، و�صحى بنف�صه يف �صبيلها، وها هو يتبع 

اأباه، فاإما اأن يغرق مثلما غرق اأبوه، اأو يظفر برغيبة الدهر، وُمْنية النف�ش:

ـــــٌد ـــــِب ــــــه َل ــــّب اأ�ـــــشـــــقـــــف را�ــــــش ــــ�ــــش ُنـــــــــــزعـــــــــــْت ربـــــــاعـــــــيـــــــتـــــــاه لـــلـــ�ـــشـــرب فــــان

ــــهــــٌب مـــــــن الـــفـــقـــر اأ�ـــــشـــــفـــــى ميــــــــّج الــــــزيــــــت مـــلـــتـــمـــ�ـــٌس ــــت ظـــــــــمـــــــــاآُن, مــــل

الـــــدهـــــر قـــــتـــــلـــــت اأبــــــــــــــــــاه, فـــــــقـــــــال اأتــــــبــــــعــــــه, رغـــــيـــــبـــــة  اأ�ـــــشـــــتـــــفـــــيـــــُد  اأو 

يلق���ي امل�صيب -ها هنا- ال�ص���وء على دوافع الغوا�ش، واأولها الفق���ر، واحلاجة املا�ّصة اإىل املال، 

فهم���ا يدفعان ب���ه دفًعا للح�صول على هذه الدرة، فهي اأمله الوحي���د حلياة جديدة تبدله من الفقر 

غًنى، ومن االإفال�ش ثراًء غري فاح�ش. ومن ناحية اأخرى يظهر اأن له ثاأًرا عند هذه الدرة، فب�صببها 

فق���د اأباه، ولهذا يطلبه���ا مثلما يطالب املوتور بث���اأره، وهذا دافٌع قد يكون اأقوى م���ن االأول. وتنتهي 

هذه ال�صورة املتخيلة املركبة تركيًبا مزجًيا بذكر الزمن الذي مّر وهو حتت املاء يبحث عن الدرة، 

فيم���ا رفاقه ينتظرون فارغي ال�صب، ال يعرف���ون اإن كان حًيا اأم غريًقا »ورفيقه يف الغيب ال يدري« 

جٌة  ثم بعد هذا كله، وبعد االنتظار نهاًرا، اأ�صاب بغيته، وخرج بها من املاء، واإذا هي م�صيئة، متوهِّ

كاجلمرة. 

ها  وير�ص���م امل�صيب بن عل����ش �صورة البتهاج الغوا�ش، و�صروره بهذه النهاي���ة ال�صعيدة، فهو ي�صمُّ

اإىل �ص���دره متم�صًكا بها على الرغم من اأن التج���ار الراغبني يف �صرائها يعر�صون عليه ثمًنا كبرًيا، 

وهو يزداُد بها ت�صبًثا فيما يخّر البحارة �صّجًدا تعظيًما لتلك الدرة:

ب•بن•علس دّرة•الغّواص•بين•األعشى•والمسيَّ
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ـــــه, فـــــــجـــــــاء بـــهـــا  ـــــت ـــــي ـــئـــة اجلــــمــــر فــــــــاأ�ــــــــشــــــــاب مـــــن ـــي ــــدفــــيــــة كـــمـــ�ـــش �ــــش

َتـــ�ـــشـــرييــــــعــــــطــــــى بـــــــهـــــــا ثــــــمــــــنــــــا وميـــــنـــــعـــــهـــــا األ  �ـــشـــاحـــبـــه:  ويـــــقـــــول 

ـــــواري يــــ�ــــشــــجــــدون لــهــا  ـــحـــر وتــــــــرى الـــــ�ـــــش ويـــــ�ـــــشـــــّمـــــهـــــا بـــــيـــــديـــــه لـــلـــنَّ

اإذ  ـــــــة  ـــــــكـــــــي ـــــــال امل ــــــبــــــه  �ــــــش طـــلـــعـــت بـــبـــهـــجـــتـــهـــا مـــــن اخِلـــــــدر فــــــلــــــتــــــلــــــك 

ه، بعد قلبه الت�صبيه بحيث غدا  يف البي���ت االأخري من هذه االأبيات االأربعة ي�صرح ال�صاعُر بامل�صبَّ

امل�صب���ه ب���ه الدرة هو امل�صبه واملالكية هي امل�صبه به، وهي املراأة التي يتغزل بها على عادة اجلاهليني 

يف ق�صائد املديح.

 اإذ ال ب���د م���ن اأن يقفوا على االأطالل والدي���ار، باكني م�صتبكني على الدمن واالآث���ار، اأو يذكروا 

. وامل�صيب -ها هن���ا- ال يقف على طلل دار�ش، وال عل���ى دْمنٍة طاِم�ش، واإمنا  ب���وا بهنَّ الن�ص���اء، وي�صبِّ

يق���ُف بن���ا اإزاء هذه ال�صورة املتخيلة الت���ي تت�صمن �صوًرا، فكاأننا اأمام م�صه���د درامي يتطور زماًنا 

ومكاًنا، وابتداًء وانتهاًء، وكاأنه حكاية ق�صرية تنفرج عن هذا املغزى، وهو التحليق يف اخليال ريثما 

يرب���ط ال�صاع���ر ربًطا حمكًما بني هذه الدرة التي عاد بها الغوا�ش بعي���د مغامرة، واملراأة التي تُبز 

من اخلدر بجمالها البهيج االأّخاذ مثل تلك اللوؤلوؤة التي ظفر بها بعد اَلأي.

، وقع نظري 
)2(

ومبح����ش ال�صدفة، وفيما كنت اأت�صف���ح ديوان االأع�صى الكبري ميمون ب���ن قي�ش

على ق�صيدة ت�صبه هذه القطعة من �صعر امل�صيَّب، وهي التي اأولها )�ش 217(:

ِرقـــانـــام اخلـــلـــّي, وبــــتُّ الــلــيــل مــرتــفــًقــا
َ
اأرعـــى الــنــجــوم عــمــيــًدا ُمــْثــَبــًتــا اأ

فوج���دت االأع�ص���ى يف مقدمة ه���ذه الق�صيدة يذكر ال���درة، ويذك���ر الغوا�ش، وكاأن���ه اأراد معار�صة 

ق�صي���دة امل�صي���ب املذكورة دون اأن يتقيد بالروي والوزن. لذا تراءى يل اأن االأع�صى اختل�ش، اأو �صرق من 

امل�صّيب، اأو اأغار على هذه ال�صورة املتخيلة التي يندر، وي�صُعب اأن تتكرر عند �صاعرين تكرار ما يعرف 

بتداع���ي اخلواطر، ووقوع احلافر على احلافر. ومل يكن لدينا ما ينمُّ عن اأن االأع�صى هو راوية امل�صيب، 

وال لدين���ا ما يف�صح عن �صل���ة القربى بني االثنني؛ فامل�صيب هو خال االأع�ص���ى، ف�صاًل عن كونه اأ�صتاذه 

اإذا �ص���ح التعبري. وها هو اأنور اأبو �صويلم يف�ص���ي اإلينا يف الكتاب الذي جمع فيه �صعر امل�صيب، وقدم له 

بدرا�صة عنه، وعن �صعره، بالكثري. فهذا االأع�صى تاأثر تاأثًرا كبرًيا ب�صعر اأ�صتاذه، وهذا التاأثر يرتقي يف 

بع�ش املوا�صع اإىل رتبة االأخذ، واالختال�ش، اإن مل نقل ال�صرقة وال�صطو. واإمعاًنا يف التمويه، وا�صتبعاًدا 
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د االأع�صى اأاّل يروي الكثري من �صعر امل�صيَّب، خ�صية االطالع على �صرقاته منه، وهذا يف راأي  للريبة، تعمَّ

املحقق هو �صبب �صياع الكثري من �صعره.

وق�صي���دُة االأع�صى ق�صيدة غريبة الطابع، فه���ي غزلية املو�صوع، ولي�صت مقدمة للمديح على النحو 

املع���روف. وتقع يف �صبع���ة ع�صر بيًتا قدم لها املحقق حنا ن�صر احلتي بكلمة ق�صرية اأّكد فيها اأن قدماء 

النقاد اأ�صاروا لتاأّثره بامل�صيب بن عل�ش، قائاًل: وهذا لي�ش بغريب؛ فقد بداأ حياته ال�صعرية راوًيا ل�صعره 

)����ش 217( لكن���ه مل ي�صر للن�ّش الذي تاأّثر به يف هذه الق�صيدة، ولي����ش يف �صائر �صعره. واالأع�صى بداأ 

باالأخذ عن خاله امل�صيب بالبيت الذي يقول فيه م�صبًها املراأة بالدّرة الالمعة امل�صيئة:

اأخــــرجــــهــــا  زهــــــــــــراُء  درة  غوا�س دارين, يخ�شى دونها الَغَرقا كــــاأنــــهــــا 

وق���د توا�ص���ل حديثه عن هذا الغوا����ش باأ�صلوب يحاكي فيه اأ�صلوب امل�صي���ب، فالغوا�ش يحاول منذ 

�صن���ني الظف���ر به���ذه الدرة، بل منذ ط���رَّ �صاربه، وقد تعاوره ياأ����ش منها، وتوق اإليها، ف���ال الياأ�ش غلب 

عليه حتى يدعها و�صاأنها فينجو مما يتعر�ش له من خماطر، وال يزايله التوق ال�صديد للح�صول عليها 

باعتبارها منية النف�ش، ورغيبة الدهر.

 فه���و كال���ذي يرى رغبته فيه���ا راأي العني، فيظّل يتح���ّرق �صوًقا لهذه الدرة، لك���ن االأع�صى اأ�صاف 

ل�صورة امل�صيب املركبة �صيًئا جديًدا هو املارد الذي يحر�ُش هذه الدرة:

ــــَواة اجلـــّن يحُر�شها  ُغ ـــَرقـــا ومــــارٌد مــن  َت ــتــعــدٌّ دوَنــــهــــا  ِنــــْيــــَقــــٍة مــ�ــش ذو 

بها  يطيُف  عْنها  غفلٌة  لــه  َرقالي�شْت  اِريَن وال�َشّ يخ�شى عليها �ُشرى ال�شَّ

ولك����ن الغوا�ش، مع ذل����ك، �صديد احلر�ش على هذه الدرة، ال يطاوع �صم����ريه، وال نف�صه التي حتدثه 

من حني الآخر باخلطر اجلاثم على هذه املحاوالت، فليرتك هذه الدرة، وينجو بحياته خرٌي له واأبقى، ال 

�صيم����ا واأّن ه����ذا احلار�ش اجلني ال يغفل عنها حلظة واحدة. عل����ى اأّن االأع�صى يورد يف ثالثة من االأبيات 

م����ا ي�صب����ه التعليق على الغوا�ش الذي يحدث النف�ش قائاًل: من نال هذه اجلوهرة نال خلًدا ال انقطاع 

في����ه، وم����ن ينْلها يع�ش اأبد الدهر يف نعيم ورخاء ما بعده رخاء، وينْل ما يتمناُه من عي�ش ناعم، 

ورغ����د وافر غامر. بيد اأن االأع�ص����ى مل يوفق مثلما وفق امل�صيب اأ�صتاذه يف نعت الدرة بعد 

اأْن ظف����ر به����ا الغوا�ش. ومل يقل لنا اإْن كان الغوا�����ش قد جاء بها من اأعماق اليّم اأم مل 

يجئ. فقد ختم الق�صيدة بالزعم اأنَّ تلك اجلوهرة الفريدة هي تلك املراأة، اأو ت�صبه 

تلك املراأة التي تعّلق بها القلب تعّلقه باحَلنْي، وهو الهالك، واحلَرُق، وهو النار:

ب•بن•علس دّرة•الغّواص•بين•األعشى•والمسيَّ
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وعل����ى الرغم م����ن اأنَّ الق�صيدة يف الغ����زل اخلال�ش، من غري مديح، وال تقري����ظ حلاكم، فاإن حرارة 

ال�ص����وق واالإعجاب بامل����راأة تخلو منهما ق�صيدة االأع�صى خل����ًوا فا�صًحا، بخالف ق�صي����دة امل�صيب، مع اأن 

الغزل فيها ال يعدو اأن يكون رقعة تقليدية يقولها ال�صاعر جرًيا على عادة ال�صعراء اجلاهليني، ومتا�صًيا مع 

التقالي����د االأدبية ال�صائدة. فاالأع�صى، يف هذه الق�صيدة، يحاول اأن ياأتي ب�صورة على ن�صق �صورة اأ�صتاذه، 

ويحاول -مع ذلك- اإ�صافة ما يظنه جديًدا باإ�صارته للجنّي، الذي يحر�ش الدرة، وهذا مل يحْل دون ظهور 

اال�صط����راب يف ن�صق الق�صيدة؛ الأنه مل يبلغ ما بلغه امل�صيب من ذروة ي�صلط فيها ال�صوء على الدرة مثلما 

�صلطه امل�صيَّب عليها، وعلى قيمتها، بذكره العرو�ش، وال�صجود، تعظيًما لها وتقديًرا، وما و�صفه من توهج 

تلك الدرة، وت�صّبث الغوا�ش بها، ومت�ّصكه الذي يتجّلى يف �صمها بيدْيِه للنحر. فيما يكتفي االأع�صى باإ�صارة 

غري منا�صبة للموقف، وهي قوله: اإن تعلقه بتلك )الدرة( املراأة كالتعّلق باحلنْي، واحلَرق.  و�صفوة القول 

اأنَّ هذه الق�صيدة من �صعر االأع�صى، اإن �صحَّ اأنها من �صعره، ولي�صت منحولة عليه، اأو من�صوبة له، ق�صيدٌة 

ب����اردُة االإح�صا�ش، �صاذجة امل�صاعر، باهتة اللواعج، ال ترق����ى مل�صتوى القطعة الغزلّية يف ق�صيدة امل�صيَّب، 

وهي اأدعى الإدراجها يف ال�صَرق، واالقتبا�ش، منها اإىل االّدعاء بالتاأّثر، والّتاأثري.

__________

1. اأنور اأبو �صويلم، �صعر امل�صيب بن عل�ش، ط1، من�صورات جامعة موؤتة، 1994.

2. االأع�صى ميمون بن قي�ش، ديوان االأع�صى الكبري، حتقيق ن�صر حنا احلتي، ط2، بريوت، دار الكتاب العربي، 1994. 

تاأُمُلها  النف�ُس  كّلفتك  الــتــي  ومـــا تــعــّلــقــَت اإل احلــــنْيَ واحَلـــَرقـــاتلك 
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    ذهبنا )في�صل دراج واأنا( لنوّدع 

حممود دروي�ش قب���ل �صفره اإىل اأمريكا 

للعالج بيوم واحد. ق�صينا ُنهاد �صاعتني 

جتاذبن���ا فيهم���ا اأط���راف احلديث يف 

مو�صوع���ات �صتى. ر�ص���د في�صل دراج 

ذلك الوداع يف قطعة اأدبية موؤثرة حتت 

عنوان »اللقاء االأخ���ري« وجدت �صبيلها 

اإىل الن�ص���ر يف اأماك���ن ع���دة. عندم���ا 

وقف ثالثتنا خارج مدخل بيت حممود 

بالقرب م���ن امل�صع���د الكهربائي قلت 

ملحم���ود عندما تع���ود اإلين���ا بال�صالمة 

بعد العملية اجلراحية �صاأقيم لك حفل 

ا�صتقب���ال اأدعو اإليه جمه���ورك الغفري 

من االأحب���ة واالأ�صدقاء، اأجاب حممود 

عل���ى الفور، على راأ����ش املدعوين خالد 

الكركي طبعًا. وهكذا افرتقنا على اأمل 

الع���ودة بال�صالم���ة. يا لها م���ن مفارقة 

كبرية اأن يكون خالد الكركي يف مقدمة 

امل�صيع���ني جلنازة الراح���ل التي و�صلت 

محمود•درويش•
في•قيثارة•خالد•الكركي

* اأ�صتاذ �صرف- االأدب االإجنليزي، اجلامعة االأردنية.

محمد شاهين*

�شـــورة نـــادرة لل�شاعـــر حممـــود 

دروي�ـــس يف الأم�شيـــة ال�شعرية التي 

اأقامهـــا على مدرج �شمـــري الرفاعي 

عـــام 1979, وهـــي اأول زيـــارة قام بها 

ال�شاعـــر اإىل الأردن, ورمبـــا كان لها 

الأثـــر يف اختياره عمـــان مقّراً دائماً 

له من ت�شعينيات القرن املا�شي اإىل 

حني رحيله.

محمود•درويش••في•قيثارة•خالد•الكركي
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مط���ار عمان ال���دويل التي توقفت بع����ش الوقت 

وه���ي يف طريقها اإىل مثواها االأخري يف رام اهلل. 

ا�صتقب���ل خالد الكركي �صديق���ه يف املطار بتاأبني 

خرج���ت كلمات���ه م���ن االأعم���اق، و�صفه���ا �صالم 

فيا�ش، وزي���ر الثقافة الفل�صطيني���ة ال�صابق اأنها 

تع���ب عن اأ�صدق امل�صاع���ر واأعمق اآيات التقدير، 

و�صتظل حمفوظ���ة يف �صجل الثقافة العربية نعود 

اإىل ا�صتذكارها كلما اأ�صنانا الياأ�ش ب�صيفه الذي 

يخرج م���ن غمده ب���ني احلني واالآخ���ر. وهذا هو 

التاأبني نعيد ن�صره كاماًل باإذٍن من �صاحب احلق 

يف ن�ص���ره، خال���د الكرك���ي بعد ظه���وره يف طبعة 

حم���دودة قامت به���ا وزارة الثقاف���ة الفل�صطينية 

حتت عنوان: 

�شنكون يوماً ما نريد

كم �شتبقى حياً بيننا .. اأبداً تغني

اأبداأ ب�شالم ميتد من عمان اإىل القد�س,

ومن الكرك اإىل اخلليل,

ومن ال�شلط اإىل نابل�س,

اأبداأ بال�شالم على روح حممود دروي�س,

وقد اجتاحنا حزن نبيل منذ اللحظات االأوىل 

لنب���اأ الرحيل، واأ�صى فا�ش حت���ى عب النهر نحو 

دروب اجلليل، واأبداأ بال�صالم من �صرفات عمان، 

ومن كتاب الوط���ن ومثقفيه، وطالبه، ومفكريه، 

و�صائر الذي���ن ظلوا ي�صتعي���دون ق�صائد حممود 

دروي����ش وه���م يغ���ّذون اخلط���ى نح���و فل�صطني، 

مدنها، وبيوتها، و�صهدائها من البحر اإىل النهر، 

وانتظارها ليوم التحرير العظيم.

ها هم اأهل���ك من حولك، من دخ���ل بيوتهم، 

يقروؤون يف كتاب اهلل العزيز لقوله:

»وملا دخلوا على يو�صف اآوى اإليه اأخاه قال اإين 

اأنا اأخوك«. فانه�ش، فهذا زمان خروج االأمة قبل 

غروبها االأخري، وقب���ل اأن تنحني كل زيتونة على 

كبدها »من خ�صية اأن ت�صدعا«.

وبعد، ن�صاأل:

كيف ميكن الكالم يف ح�صرة الغياب- غياِب 

�صيد الكالم؟ كيف نفلت من �صطوة من قال اإنهم 

يحبونه »ميتًا ليقولوا لقد كان منا وكان لنا«؟

ال يا اأيه���ا العزيز، لقد كنا نحب���ك حيًا، وكنا 

و�صرن���ا منك ول���كل ما كتب���ت. نعم لق���د اأ�صرت 
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اإلينا ح���ني عرفت اأن البالغة كم���ا تقول »جترح 

املعنى ومتدح جرحه«، و�صاألت املوت اأن ينتظرك 

ك���ي تنهي تدابري جنازت���ك كما حتب ومتنع، كما 

تنباأت، اخلطباء كلهم:

»من تكرار ما قالوا عن البلد احلزين،

وعن �صم���ود التني والزيت���ون يف وجه الزمان 

وجي�ص���ه«. ولكن اأنى لن���ا اأن نرتكك دون اأن نقول 

�صيئًا عنك وع���ن بالدك احلزينة، واأغانيها التي 

يف الب���ال، اأو ندعك تع���ود هك���ذا اإىل البيت من 

غري اأن ندعي ح�صة فيك، اأو ن�صاألك ملاذا تركت 

الزم���ان وحي���دًا... فقد كان عم���رك مثلما تهب 

اللئام، وال نعرف من �صيوؤن�ش االآن ال�صعر بعدك.

يا حممود،

لق���د انتظ���رت امل���وت »ب���ذوق االأم���ري الرفيع 

البدي���ع«. واأّبن���ت نف�ص���ك باأف�صل مم���ا قد يفعل 

اأي من���ا، ف���اأذن لنا اأن نذكر اإخوتن���ا غرب النهر 

بو�صيتك يف اجلدارية حيث قلت:

»�شاأقول �شبوين

بحرف النون, حيث تعبُّ روحي

�شورة الرحمن يف القراآن

وام�شوا �شامتني معي على خطوات اأجدادي

ووقع الناي يف اأزيل. ول

البنف�شـــج, فهـــو زهـــر  قـــربي  ت�شعـــوا علـــى 

ر املوتى مبوت املحبطني ُيذكِّ

احلب قبل اأوانه. و�شعوا على 

التابوت �شبَع �شنابل خ�شراء اإن

ُوجدت, وبع�َس �شقائق النعمان اإن

ُوجدت, واإل, فاتركوا ورد الكنائ�س

للكنائ�س والعرائ�س...«.

لق���د �صقط احل�صان عن الق�صيدة كي يرحل 

اإىل البيت عب ال�صفح كما �صاء: اإما ال�صعود واإما 

ال�صعود. واالآن يا اأخانا ما عدت ب�صرًا مثلنا، فقد 

م���تَّ �صاعرًا اأ�صطوريًا لتعي����ش مع من هم مثلك: 

�صعراء باب���ل، وهومريو�ش وامرئ القي�ش وطرفة 

واملتنبي و�صك�صبري وطاغور ولوركا... لقد دخلت 

التاري���خ، و�صرت اليوم م���ا اأردت: فكرة وَكْرَمة، 

طائ���رًا فينيقي���ًا و�صاع���رًا ج�ص���ده حت���ت الرثى، 

وا�صمه فوق الرثيا: لقد �صرت متامًا كل ما تريد.

وكما هو ج���دك العظيم املتنبي، نظل بعدكما 

عاكفني على ال�صوؤال نف�صه عند �صفتي النهر:

حتام نحن ن�صاري النجم يف الظلم وما �صراه 

على خّف وال قدم

ونتب���ع املاء ما ينفّك يف �صفر ما �صار يف الغيم 

منه �صار يف االأدم

قب���ل �صبع���ني عام���ًا كان جثم���ان في�ص���ل بن 

احل�ص���ني م�صجى يف حيفا يف طريق���ه من اأوروبا 

اإىل بغ���داد، وه���ا اأن���ت عل���ى رب���وة يف عم���ان يف 

طريقك اإىل رام اهلل، وكاأن اإبراهيم طوقان كان 

ين�صد لكما معًا:

�صيع���ي اللي���ل وقومي ا�صتقبلي طلع���ة ال�صم�ش 

وراء الكرمل

واخ�صع���ي يو�صك اأن يغ�صى احلمى يا فل�صطني 

محمود•درويش••في•قيثارة•خالد•الكركي
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�صنًا من في�صل.

فل�صط���ني،  اإىل  النه���ر  الي���وم  تع���ب  وح���ني 

�صيغمرها �صنًا من في�صل و�صنًا من حممود.

فيا فل�صطني،

ويا حممود،

اأيها املرهف وال�صاهق والرائع والنبيل،

واملنا�ص���ل  اأب���دًا،  واحلا�ص���ر  املب���دع  اأيه���ا 

واالإن�صان،

نقف �صك���رًا وامتنانًا عميقًا الأن���ك كنت يومًا 

بيننا، واأعطيتنا، من بغ���داد اإىل قرطاج، كالمًا 

جمي���اًل، وحنينًا طوي���اًل اإىل القد�ش وعكا وحيفا 

وياف���ا و�صائ���ر امل���دن القدمي���ة. وكله���ا �صتفتقد 

�صاعرها وعا�صقها، كما �صيبحث عنه زهر اللوز، 

وع�صاف���ري اجللي���ل، واللغة العربي���ة، وفرا�صات 

املدى يف كل مكان...

�صالم لروح���ك، و�صالم الإخوتن���ا يف احلركة 

الثقافية يف فل�صطني،

�صالم من االأردن، اأهله وكتابه و�صهدائه،

وم���ن �صائ���ر الذي���ن ينا�صل���ون حت���ى ي���زول 

االحت���الل البغي����ش، يف اللط���رون وب���اب الواد، 

الث���ورة  و�صي���وخ  احلنيط���ي  حمم���د  يتذك���رون 

واملقاومة على ثرى فل�صطني.

حممود،

كم �صنفتقدك حي���ًا هنا وهناك. وكم �صتبقى 

حيًا بيننا اأبدًا تغني:

»على هذه االأر�ش ما ي�صتحق احلياة«.

***

اأم����ا املفارقة الكب����رية االأخرى فه����ي اأن خالد 

الكرك����ي كان على راأ�����ش املوؤبنني يف تاأبني ال�صاعر 

ال����ذي اأقيم يف مدرج احل�ص����ن باجلامعة االأردنية 

بتاري����خ 2008/10/4 ب����داًل من ذل����ك اال�صتقبال 

ال����ذي كان ماأم����واًل ل����وال اأن اهلل ق�صى اأم����رًا كان 

مق�صيًا. وهذه هي االأ�صعار التي وقعت عليها عينا 

خالد الكركي لتنطق بحدث التاأبني وكاأّن ال�صاعر 

كان ق����د ا�صتبق تاأبينه فاأّبن نف�صه حيًا قبل 

الرحيل وكاأنه يقول لنا اأن ال�صاعر اأي �صاعر 

ال يغيب عن قبيلته وحمبيه.

يف اجله����ة ال�صمالي����ة وعلى بعد 

اأمت����ار م����ن م����درج االأم����ري ح�صن 

يقع مدرج و�صفي التل الذي 

اأحي����ا فيه حمم����ود دروي�ش 

اأم�صي����ة �صعري����ة بدعوة من 

اجلامع����ة االأردنية عام 1979 

مبنا�صبة ي����وم االأر�ش. وب�صفتي اآنذاك )م�صاعدًا 

لرئي�ش اجلامع����ة ومديرًا ملكتب الرئا�صة( حظيت 

باال�صرتاك يف تنظي����م احلدث: اأذكر حينها كيف 

اكت����ّظ امل����درج وبهوه باحل�ص����ور، وكي����ف ا�صتقبل 

ال�صاعر ال�صاب يف اأول ح�صور له اإىل االأردن.

كانت النية معقودة على اأن يتم له ا�صتقبال يف 

امل����درج نف�صه لو حالفنا احلظ وعاد اإلينا �صاعرنا 

�صاملًا من العملي����ة التي اأودت بحياته يف هيو�صنت. 

لكن الرياح جتري مبا ال ت�صتهي ال�صفن.

اأ�صب���ح حممود يف ح�ص���رة الغي���اب: واأ�صبح 

�صوت ال�صاعر �صدى تردده قيثارة ال�صعر واملحبة 

متحّدية الغياب بذاكرة ع�صية على الن�صيان.
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)ت 783 هـ/1381 م(

تقديم وتحقيق•-•محمد الحسني*

* باحث يف االأدب االأندل�صي -اإطار يف وزارة الرتبية الوطنية. املغرب.

ت�صتوق���ف الباح���ث يف تاريخ احلركة ال�ّصعرّي���ة العربّية باالأندل�ش يف الق���رن الّثامن الهجري، طائفة 

م���ن الق�صائ���د، نهج فيها اأ�صحابها جميعًا �صبياًل واحدة مل يحي���دوا عنها، ذلك باأّنهم بنوها على بحر 

الّطويل، ويف قافية الغني امل�صمومة، وكان ديدنهم فيها احلديث عن املوعظة والن�صيحة واحلكمة.

 وقد ا�صتطاعت هذه الق�صائد اأن توؤّكد ح�صورها، وت�صّكل ظاهرة �صعرّية متمّيزة، ا�صطلح عليها يف 

دوائر الّنقد االأدبي العربّي بظاهرة امل�صاجالت الغينّية. 

بي���د اأّن �صوؤااًل يلوح يف هذا املقام ويلّح يف طلب االإجابة هو: هل كان �صعراء االأندل�ش يف م�صاجالتهم 

الغينّي���ة تل���ك مبتدعني ملعنى جديد مل ي�صبقهم اإليه غريهم؟ اأو اأّنه���م كانوا يجوبون اأر�صًا ذلواًل موطاأة 

ا؟. االأكناف، ويقتفون اأثر اإمام فتح لهم باب القول يف هذا املعنى، وجعل منه غر�صًا الحبًا م�صتتبًّ

حتتف���ظ لنا م�صل�صالت اأبي الّربيع �صليمان بن مو�صى بن �صامل الكالعي )ت634ه�(، برواية مّت�صلة 

ال�ّصن���د، يقول فيها: »اأخبنا اأبو احلّج���اج يو�صف بن حممد بن عبداهلل بن يحيى الّزاهد بقراءتي عليه 

ق���ال: اأخبنا اأبو طاهر االأ�صبهاين احلافظ كذلك قراءة مني عليه قال: اأن�صدنا اأبو املكارم عبدالوارث 

ب���ن حممد ب���ن عبداملنعم االأ�صدي رئي����ش اأبهر قال: اأن�صدن���ا اأبو العالء اأحمد بن عب���داهلل بن �صليمان 

التنوخي مبعّرة النعمان لنف�صه من قطعة لي�ش الأحد مثلها:

بـــــغـــــري َعـــــــــَنـــــــــاٍء واحلــــــــيــــــــاة َبـــــــــالُغَرِغْبـــُت اإىل الدنيـــا زماًنـــا َفلَـــْم جتـــد

لــــــــدي َفــــــِعــــــْنــــــدي راحـــــــــــٌة وفـــــــــراُغَواألقـــى ابنـــه الياأ�ـــس الَكـــرمي َوبنتـــُه

بلـــدٍة ُكل  يف  النا�ـــِس  َف�َشـــاد  ـــاُغوَزاَد  ى وُتـــ�ـــشَ اأَحـــــاديـــــث َمــــــنْيٍ ُتـــــْفـــــرَتَ

َوِمْن �شر ما اأ�شرجت بال�شبح والدَجى
(1)

َمـــَراُغ« بال�شاِربـــنَي  َلهـــا  كَميـــت 
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حتت هذه الرواية التي �شاقها الكالعي, نعرث على معنيني رئي�شني:

اأّولهما: اأّن اأّول من فتح باب هذا اللون من الق�صائد الغينّية رجل كان »من اأقدر خلق اهلل على الّنظم، 	 

، اإنه اأبو العالء املعري املتوفى �صنة 449ه�.
)2(

واأعرفهم بوجوه الكالم، واأدراهم بدقائق اللغة»

ثانيهما: اأّن قطعة �صيخ املعرة هي حقًا مفردة جليلة توا�صجت فيها املعاين ال�ّصريفة، واملباين 	 

الّنبيلة، ف�صمنت لنف�صها الفرادة والّتمّيز وال�ّصهرة والّذيوع. 

على  ينظمون  ال�صعراء  فطفق  القطعة،  بهذه  ومغربًا  م�صرقًا  النا�ش  اإعجاب  ازداد  لقد  نعم، 

ا يو�صك اأن يكون يقيًنا اأّن اأندل�ش القرن الّثامن الهجري كانت اأكرث  . واأظّن ظًنّ
)3(

منوالها ويعار�صونها

البقاع جتاوًبا مع غينّية اأبي العالء، فما اأكرث ما كان �صعراء االأندل�ش يف هذا العهد يتدافعون على هذا 

احلمى، ولي�صت تعوزنا النماذج التي تقوي هذا الزعم:

اأبيات 	  اأبو احل�صن علي بن �صليمان القرطبي )ت 730ه�( يّطلع علينا بغينّية من ثالثة  فهذا 

اأّولها: 

بـــالغ اأرت�شيـــه  مـــا  اإىل  هـــل  األ 
(4)

وكيـــف ُيرى يومـــاً اإليه فـــراغ؟

وذاك اأبو القا�صم بن جزي الغرناطي االأب )ت 741ه�( يعلن عن مراده يف غينّية من اأربعة اأبيات اأّولها:

لــكــل بــنــي الـــدنـــيـــا مـــــراد ومــقــ�ــشــد
(5)

وفـــــــــــراغ �ـــشـــحـــة  مــــــــــرادي  واإن 

وغري بعيد جند ال�صكوين االأندل�صي )ت 750 ه�(، وقد بدا اأكرث اإح�صا�ًصا بالزمن، واأعمق اإدراًكا  -

بحلول امل�صيب، فقال يف غينّية من اأربعة اأبيات مطلعها: 

مبفرقي امل�شيب  لح  مــا  بعد  اأمـــن 
(6)

اأمــــيــــل لــــــزور بـــالـــغـــرور يـــ�ـــشـــاغ 

 ثم نقف على مقربة من اأبي عبداهلل امل�صتحيي املالقي )ت758ه�(، فن�صمعه يت�صاءل عن اأمانيه، 

واأوان نيلها، ويطول به ال�صوؤال حتى متتدّ غينيّته اإىل خم�صة ع�صر بيتاً اأّولها: 

بــــلــــوغ املــــنــــى هــــل يل اإلــــيــــك بـــالغ
(7)

فــــراغ؟ الــفــراغ  اإىل نيل  وهــل يل 
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اأبو بكر القر�صي )ت 765 ه�(، وقد �صمت به همة رجل حكيم، في�صارك بغينّية من �صبعة  وي�صل 

اأبيات، ي�صتهلها برنة هادئة ال تخلو من عجب واأ�ًصى، فيقول: 

وا�شحا احلــق  منهج  تــبــّدى  مــا  اإذا 
(8)

تعامى اأنا�س يف ال�شالل وزاغوا!

و�صار االأمر اإىل اأبي البكات بن احلاج البلفيقي )ت 771ه�(، فوفر لغينّيته عناية بالغة، و�صمنها 

قدًرا غري ي�صري من احل�صرة واجلزع واال�صتغاثة، فقال مفتتًحا:

ـــا اأرجتـــي األ لــيــت �ــشــعــري هــل ملــا اأن
(9)

بـــــالغ؟ مـــن اهلل يف يــــوم اجلـــــزاء 

ثم تنتهي هذه الوم�صة الفنّية اإىل ابن ر�صوان النجاري املالقي، فيطمئن اإليها، ويتعهدها بالعناية، 

وي�صوغها بطريقة جمالية هادئة فيها من الّدقة والّت�صوير حّظ طّيب. 

االأندل�صي ومراجعه، رواية  االأدب  اليوم يف بع�ش م�صادر  التي نقراأها  الغينّية،  اأّن رواية هذه  بيد 

ناق�صة �صقط منها َعُجز البيت الثاين و�صدر الذي يليه، واأدمج ما بقي منهما يف �صورة لعلها تخفي عنا 

�صيًئا مما اأودعه فيها �صاحبها من املعاين ال�صريفة. لكن قبل بيان ذلك: من ابن ر�صوان؟ 

(10)
التعريف بابن ر�شوان:

وابن ر�صوان �صاحب الغينّية، التي يراد لها هنا اأن تبز يف �صورة وا�صحة الق�صمات، هو: 

عبداهلل بن يو�صف بن ر�صوان بن يو�صف بن ر�صوان الّنجارّي اخلزرجّي االأن�صاري، يكنى اأبا القا�صم 

واأبا حممد، ويعرف بابن ر�صوان ا�صم جده. ولد �صنة 718ه� مبالقة )Malaga( ثم اأخذ عن جّلة من 

العلماء االأعالم منهم: القا�صي اأحمد بن عبداحلق اجلديل )ت 765ه�(، والقا�صي اأبو بكر بن منظور 

)ت 750ه�(، ثم انتقل اإىل غرناطة وقراأ على اأبي القا�صم بن جزي )ت 741ه�(، ورحل بعد هزمية 

طريف �صنة 741 ه� اإىل املغرب، حيث بقي يخدم ملوك الّدولة املرينية بقلمه قرابة اأربعني عاًما، حتى 

تويف يف مدينة اأزمور اأو يف مدينة اآنفا )الدار البي�صاء حالًيا( وهو االأرجح، وذلك �صنة 783ه�، ودفن 

مبقبة احلاج �صالح. وقد و�صلنا من اأو�صاعه كتابه الّنفي�ش يف ال�ّصيا�صة املو�صوم ب�»ال�ّصهب الاّلمعة يف 

ال�ّصيا�صة الّنافعة«، وهو مطبوع بتحقيق املرحوم الّدكتور علي �صامي الن�صار.

كما ترك ح�صيلة �صعرية تناثرت يف كتب االأدب والتاريخ االأندل�صيني، »واأغرا�ش ق�صائده هي: املديح 

وبخا�صة يف اأبي احل�صن املريني ويتخّللها و�صف ملوقعة الفتح التي انت�صرت فيها اأ�صاطيل املرينيني على 
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االإ�صبان، وق�صائد طويلة يف مدح ال�صلطان اأبي فار�ش عبدالعزيز املريني، ثم يف الرثاء، ويف الو�صف، 

 .
)11(

ثم يف الّزهد والورع«

- حتقيق غينية ابن ر�شوان: 

االأندل�صي  االأدب  م�صادر  بع�ش  يف  تدور  جندها  ر�صوان،  ابن  غينّية  اإىل  م�صينا  نحن  فاإذا 

الرئي�صة، يف �صورة خمتلة تفقدها طرًفا مما فيها من نبيل املعاين، واأول ما ي�صادفنا تلك الرواية التي 

نقراأها يف ن�صرة الدكتور عبدال�صالم �صقور لن�صو�ش االإحاطة اجلديدة، حيث يقول ابن ر�صوان:

َمـــراغ فيـــه  لي�ـــس  مقـــاًل  بـــالغاأقـــول  ُيلقـــى للعقـــول  ويف احلـــق 

نعيمـــَي يف الدنيـــا فـــراٌغ و�شحـــٌة
(12)

َوَح�شُبـــك منها: �شحـــة وفراغ

 التي ا�صطلع بتحقيقها العالمة املرحوم 
)13(

وهذه الرواية عينها عادت لترتّدد يف الكتيبة الكامنة

املعا�صرة،  االأدبية  الدرا�صات  بع�ش  يف  لها  �صًدى  الرواية  هذه  َوَجَدْت  وقد  عبا�ش.  اإح�صان  الدكتور 

الثامن  القرن  االأندل�صية خالل  ب�»الق�صيدة  املو�صومة  الهرامة  الدكتور عبداحلميد عبداهلل  كدرا�صة 

الهجري«، وهي من اأنفع ما يقدم للباحثني يف الق�صيدة االأندل�صية يف القرن الثامن الهجري، من حيث 

ظواهرها وق�صاياها واأبنيُتها. 

نعم؛ اإّن مما يلقانا من كالم الدكتور عبداحلميد عبداهلل الهرامة يف حديثه عن غينّية ابن ر�صوان 

قوله: »وقد تبني من مذكرات ابن احلاج النمريي اأّن ابن ر�صوان اأن�صده الق�صيدة يف اخلام�ش والع�صرين 

 .
)14(

ل�صهر ربيع الثاين عام خم�صة واأربعني و�صبعمئة«

ر�صوان ق�صيدته  ابن  »بداأ  قوله:  بعد  الغينّية،  االأّولني من  البيتني  لي�صوق  قدًما  املوؤلف  ثم مي�صي 

ببيتني عني فيهما بالرتكيز على ثنائية »ال�صحة والفراغ« التي تكررت يف عدد من هذه الغينّيات: 

َمـــَراغ فيـــه  لي�ـــس  مقـــاًل  بـــالغاأقـــول  ُيلقـــى للعقـــول  ويف احلـــق 

نعيمي مـــن الدنيا فـــراغ و�شحة
(15)

وح�شبـــك منها �شحـــة وفراغ«

لقد اأح�صن العالمة الدكتور عبداحلميد الهرامة اأمّيا اإح�صان حني رجع اإىل مذكرات ابن احلاج، 

ل�صبط زمن اإن�صاد الغينّية، ولكن ملاذا مل يدفع بحركة قلمه اإىل منتهاها، لينقل البيتني امل�صت�صهد بهما، 

ا، اإذ اإّن ابن ر�صوان كان قد اأن�صد ابن احلاج غينّيته؟ اأمل يكن اأمام �صند عاٍل وجّيد  من املذكرات اأي�صً

يفر�ش عليه اأن يقدم منت مذكرات ابن احلاج، ويوؤخر ما ورد يف االإحاطة )ن�صو�ش جديدة: 154(، 

والكتيبة الكامنة )259(؟! 
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اإّن تواتر االختالل يف غينّية ابن ر�صوان يقف اليوم باعًثا قوًيا على مراجعتها لك�صف الغطاء 

عن الرواية ال�صحيحة، ودفع االإلبا�ش الذي ا�صتهر بني النا�ش، والأجل ذلك �صتتكئ هذه املراجعة على 

احلاج  ابن  مذكرات  من  املرقونة  بالن�صخة  م�صفوعة  الكامنة،  الكتيبة  خمطوطات  من  جديدة  جملة 

.
)16(

)Alfred-louis de Premare( النمريي التي نه�ش بتحقيقها االأ�صتاذ األفريد دي برمار

 الرموز امل�شتعملة يف التحقيق: 	 

وبعد؛ فقد تناثرت رموز يف منت الق�صيدة، وبهام�ش املقابالت والتعليقات، وهذا بيانها: 

 ): املعقوفتان ملا زيد من ن�صخ الكتيبة، اأو من م�صادر اأخرى، وكذا ملا مت ترجيحه من الروايات 

التي يظن اأنها اأن�صب. 

كما مت حتديد رموز ملخطوطات الكتيبة الكامنة املعتمدة ومطبوعتها كما يلي: 

وقد 	   .141 ورقمها:  باملغرب  بالرا�صيدّية  احلمزاوّية  بالّزاوية  الكامنة  الكتيبة  خمطوطة  ز: 

جعلتها اأ�صاًل، )الورقة: 195(. 

ح1: خمطوطة الكتيبة الكامنة باخلزانة امللكية باملغرب ورقمها: 756، )الورقتان: 165، 166(.	 

ا ورقمها: 599، )الورقتان :101، 102(.	  ح2: خمطوطة الكتيبة الكامنة باخلزانة امللكية باملغرب اأي�صً

ع: خمطوطة اأخرى للكتيبة الكامنة باخلزانة العامة بالرباط ورقمها: D /411، )الورقة :90(.	 

ط: مطبوعة الكتيبة الكامنة التي حققها العالمة املرحوم الدكتور اإح�صان عبا�ش ون�صرها. 	 

يف  بها  امل�صتعان  واملطبوعة  املرقونة  االأدبية  امل�صادر  عناوين  اختزال  مت  نف�صه،  االجتاه  ويف 

التخريج واملقابلة، يف احلروف االآتية: 

األفريد دي برمار، وهي 	  م: مذكرات ابن احلاج النمريي )�ش70، 71( التي حققها االأ�صتاذ 

مرقونة بجامعة القاهرة. على اأن هناك مرقونة اأخرى للمذكرات للمحقق نف�صه يف جامعة ليون 

الثانية بفرن�صا، وبني املرقونتني اختالف يف ترقيم ال�صفحات. 

�ش: مطبوعة االإحاطة )ن�صو�ش جديدة( التي ن�صرها االأ�صتاذ الدكتور عبدال�صالم �صقور. 	 

غينّية•ابن•رضوان•الّنجاري•المالقّي
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منت الق�شيدة الغينّية 

)17(

يقول ابن ر�صوان: )الطويل(: 

)18(

ب����الُغاأق�������وُل م���ق���ااًل ل��ي�����ش ف��ي��ه َم��������راُغ ِل���ل���ع���ق���ول   
)19(

ي����ل����ف����ي احل������ُق  ويف 

 يف ال��دن��ي��ا ف�����راٌغ و���ص��ح��ٌة
)20(

َن���ع���ي���ُم���َك
)31(

ك��ف��ى امل������رَء ُن���ع���م���ًى: ���ص��ح��ٌة وف��������راُغ

ُم��ب��ّل��ٍغ ِب���ق���وٍت   م��ن ال��دن��ي��ا 
)22(

اأال اْق����ن����ْع
)24(

 م��ا َح��ِي��ي��َت َب�����الُغ
)23(

وَح�����ص��ُب��َك م��ن��ه��ا

ع���ل���ي���َك خ��ل��ي��ل��ي ب���ال���ق���ن���اع���ِة، اإن���ه���ا
)26(

 )ُت�����ص��اُغ(
)25(

ِغ��ًن��ى، وُح��َل��ى ِع��زٍّ ع��ل��ي��ك

ِب�صائٍق فلي�ش   ، ِح���ْر����شٍ ذا  َت���ُك  )وال 
)27(

ُي���راغُ ( ل��َك احِل��ْر���شُ رزًق���ا ك��ان عنك 

َحلِيفُه اأّن   
)28(

) ���ْر����شِ )ِب���احْلِ تعًبا  َكفى 
)31(

َم�صاُغ الهواِن   
)30(

)الأن��ي��اِب(
)29(

ُم�����ص��اٌع

ب�����اِرٍق َك���خ���ْط���ف���ِة  ال���دن���َي���ا  اإمن�����ا   وُي���ل���َف���ي ل���ْل���ح���ي���اة ف������َراُغاأال 
)32(

)مَلُ���������������وٍح(

بجنٍة ت��ظ��َف��ْر  اخْل�����رياِت  اإِىل  ���ل���ى، وال���رح���ي���ُق ُي�����ص��اُغَف�����ص��ارْع  ِب��ه��ا احل�����وُر جُتْ

ِغبطًة  
)33(

)بعي�صَك( َتنَعْم  ى  بالر�صَ ��اُغَودْن  وم�����صَ ���َرٌب  َم�������صْ من�������ه  وُي��ر���ص��ي��َك 

ْخِط فْهَي ذميمٌة  �صجايا ال�صُّ
)35(

 عن
)34(

َوُرْغ
)36(

ُي�����������راُغ َف����ع����ْن����ُه  َذمٍّ  ذا  ك�����ان  وَم������ا 

وُح���ْك���ِم���ِه َي���ج���ري  ب����اأم����ِر اهلل  وم�����ال�����ك ع�����ن ُح�����ْك�����م االإل���������ه َم��������راُغوُك������لٌّ 

الق�صيدة اإذن، غينّية من حّر اإبداع ابن ر�صوان النجاري، واأبياتها اأحد ع�صر، ولي�صت ع�صرة كما 

�صاع وذاع. فهل اأفلحُت يف تاأديتها على النحو الذي ير�صي ابن ر�صوان؟؟ 
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الهوامش

اأبو الربيع �صليمان بن مو�صى بن �صامل الكالعي، حياته واآثاره، للدكتورة ثريا لهي، طبعة وزارة   )1(

االأوقاف باملغرب، 1414ه�/1994 م، �ش: 272، 273.

الطبعة  الطيب،  عبداهلل  الدكتور  املرحوم  للعالمة  و�صناعتها،  العرب  اأ�صعار  فهم  اإىل  املر�صد   )2(

الثانية، 0791، بريوت، ج 026/2. 

)3( من ال�صعراء الذين نظموا يف امل�صاجالت الغينية قبل القرن الثامن الهجري، م�صرقًا ومغربًا، جند: 

اأبا املظفر االأبيوردي الهمداين، واحلافظ اأبا طاهر االأ�صبهاين )ت 576ه�(، واأبا احلجاج يو�صف 

البلوي املالقي )ت 604ه�(، واأبا الربيع الكالعي )ت 634ه�(، وابن االأبار البلن�صي )ت 658ه�(، 

اأبو  التجيبي )ت 692ه�(. ينظر:  ابن رزين  واأبا احل�صن  النا�ش )ت 659ه�(،  واأبا بكر بن �صيد 

الربيع الكالعي، للدكتورة ثريا لهي: 272 - ديوان ابن االأبار، حتقيق العالمة الدكتور عبدال�صالم 

الهرا�ش، طبعة وزارة االأوقاف باملغرب، 1420ه� /1999 م، �ش: 386- رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي، 

درا�صة وحتليل، للدكتور اأحمد حدادي، طبعة وزارة االأوقاف باملغرب، 1424ه�/2003م، ج 520/2 

،521- رحلة العبدري، حتقيق وتقدمي الدكتور علي اإبراهيم كردي، دار �صعد الدين، دم�صق، طبعة 

اأوىل، 1999، �ش: 514- الق�صيدة االأندل�صية خالل القرن الثامن الهجري، للدكتور عبداحلميد 

الهرامة، طبعة كلية الدعوة االإ�صالمية، ليبيا، 1996، ج 310/1.

اأبو  حممد  الدكتور  وحتقيق:  درا�صة  لل�صاطبي،  واالإن�صادات  االإفادات  يف:  االأبيات  بقية  تنظر   )4(

االأجفان، موؤ�ص�صة الر�صالة، طبعة ثالثة، 1988، �ش: 171 رقم 100 - نفح الطيب للمقري، حتقيق 

الدكتور اإح�صان عبا�ش، دار �صادر، بريوت، 1988، ج5/ 474 - اأبو الربيع الكالعي للدكتورة ثريا 

لهي: 277 - الق�صيدة االأندل�صية للدكتور الهرامة: ج 312/1.

)5( تنظر بقية االأبيات يف: االإحاطة البن اخلطيب، حتقيق االأ�صتاذ عبداهلل عنان، طبعة اخلاجني، 

القاهرة، 1975، ج 22/3- اأزهار الريا�ش للمقري، حتقيق االأ�صتاذ اإبراهيم االأبياري و�صاحبيه، 

طبعة �صندوق اإحياء الرتاث االإ�صالمي، 1978، ج 186/3 - نفح الطيب: ج 515/5.

)6( تنظر تتمة االأبيات يف: االإحاطة: ج 181/3- نفح الطيب: ج 516/5.

)7( مذكرات ابن احلاج النمريي االأندل�صي، حتقيق ودار�صة: األفريد دي برمار، ر�صالة جامعية مرقونة 

لنيل املاج�صتري من جامعة القاهرة، اإ�صراف: الدكتور عبدالعزيز االأهواين، )1969م(، �ش:87. 

وجند للمذكرات ن�صخة ثانية مرقونة بجامعة ليون الثانية بعنوان: 

• Les notes de voyage d›Ibrahim An-Numayri en L›année 745 h./1344; thèse de 
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doctorat présentée par: Alfred-Louis de Premare; sous la direction de monsieur: 

Nikita ELISSEEFF، Université Lyon 2، octobre 1978، pp: 142،143.

)8( االإفادات واالإن�صادات: �ش 109 رقم 30.

)9( تنظر الق�صيدة يف: االإفادات واالإن�صادات: �ش 137 و138 رقم 58 - نفح الطيب: 474/5 - اأبو 

الربيع الكالعي: �ش 278 - �صعر اأبي البكات بن احلاج البلفيقي، للدكتور عبداحلميد الهرامة، 

مطبوعات مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، 1416ه�/1996م، �ش: 48،49 رقم 29.

)10(  للوقوف على اأخباره بتف�صيل تراجع م�صادر كثرية، منها: االإحاطة البن اخلطيب: 3/443 - 

جذوة االقتبا�ش البن القا�صي: 435/2 رقم 465 - نفح الطيب: 106/6 -هذا وقد حرر العالمة 

املرحوم الدكتور اإح�صان عبا�ش ترجمة وافية عن ابن ر�صوان، ون�صرها �صمن اأعمال كتاب العيد 

املئوي للجامعة االأمريكية يف بريوت، )مطبعة �صليم ببريوت – لبنان -1967م (، �ش:99 وبعدها.

)11( ال�صهب الالمعة يف ال�صيا�صة النافعة، البن ر�صوان، حتقيق املرحوم الدكتور علي �صامي الن�صار، 

دار الثقافة، طبعة اأوىل 1404ه�/1984 م، �ش:30، 31. 

)12( االإحاطة يف اأخبار غرناطة )ن�صو�ش جديدة مل تن�صر(، البن اخلطيب، ن�صرة الدكتور عبدال�صالم 

�صقور، موؤ�ص�صة التغليف والطباعة والن�صر والتوزيع لل�صمال، طنجة، 1988م، �ش: 154.

)13( الكتيبة الكامنة، البن اخلطيب، حتقيق الدكتور اإح�صان عبا�ش، طبعة دار الثقافة، بريوت، لبنان 

، 1983م، �ش 259.

)14( الق�صيدة االأندل�صية للدكتور الهرامة، ج 1، �ش314.

)15( املرجع نف�صه، ال�صفحة نف�صها.

 )16( مذكرات ابن احلاج، مرقونة جامعة القاهرة، �ش:70، 71.

 )17( قدم ابن اخلطيب للق�صيدة يف االإحاطة )ن�صو�ش جديدة، �ش: 154 بقوله: »ومن نظمه )اأي 

رحمهم  ال�صيوخ،  على طريقة  لها  ا  معار�صً الغينّية،  القطعة  رواية  عند  ال�صغر  ر�صوان( يف  ابن 

اهلل«. وقد اأعاد ابن اخلطيب هذه املقدمة يف الكتيبة الكامنة )�ش: 259(، باألفاظ تختلف عما يف 

االإحاطة بع�ش اختالف. بينما كان ابن احلاج النمريي اأكرث توثيًقا حني قدم للق�صيدة يف مذكراته 

والع�صرين  اخلام�ش  اليوم  يف  لنف�صه  ر�صوان(  ابن  )اأي  ا  اأي�صً »واأن�صدين  قال:  حيث   ،)70 )�ش 

ل�صهر ربيع الثاين املذكور»، من عام 745ه�.

)18( م:) مزاغ(.

)19( ع، م، �ش، ط: )يلقى(، ويف ح2 )يبقى(.
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االأندل�صية:  الق�صيدة  الهرامة يف  الدكتور  اأن  اأن ن�صري  نافلة  لي�ش  ولعله  )20( ع، �ش، ط: )نعيمي(. 

اجلر  حرف  واأثبت  يف(،  )نعيمي  ر�صوان  ابن  قول  من  )يف(،  اجلر  حرف  طرح  قد  ج314/1، 

)من(، ف�صارت عنده )نعيمي من(، ومل يخبنا مب�صدر هذا التغيري، وال مبوجبات اعتماده!!

ا يف كتاب  )21( عجز البيت يف �ش، ط: )وح�صُبَك منها �صحٌة وفراُغ(، وهي الرواية التي نقراأها اأي�صً

الق�صيدة االأندل�صية: ج 314/1.

)22( م: )اأال اْر�َش(.

)23( م: )وح�صُبَك منه(.

)24( البيت �صاقط من. �ش، ط.

)25( �ش، ط :)عليها(.

)26( ما بني املعقوفتني يف: ز، ع، ح1، ح2، ط: )ُي�صاُغ(، ولعل االأجود ما اأثبتناه من، م، �ش.

)27( البيت بني املعقوفتني �صاقط من: ز، ح1، ح2، وزدناه من: ع، م، �ش، ط، وهو فيها باختالف يف 

بع�ش لفظه، ففي: م، �ش: )عنك ُيزاغ(، ويف: ع، ط: )عنك ُيراغ(. 

)28( ما بني املعقوفتني يف: ز، ع، ح1، ط: ) للحر�ش(، ولعل االأن�صب ما اأثبتناه من: ح2، م، �ش.

)29( يف: ح2، ط: )م�صاغ(.

)30( ما بني املعقوفتني يف: ز :)الأثياب(، ويف: ع:) الأثباب(، ويف: ح2: )الأ�صباب(، ويف: ط: )الأثواب(، 

ولعل االأن�صب ما اأثبتناه من: ح1، م، �ش.

)31( يف: ع، ح2، �ش، ط: )م�صاغ(. ويف ل�صان العرب )م �ش غ( نقراأ: امَل�صاغ: بالفتح، ما مُي�صغ.

)32( ما بني املعقوفتني يف: ز، ح1، ع، ح2 :)ملوج(، ولعل الن�صب ما اأثبتناه من: م، �ش، ط.

)33( ما بني املعقوفتني يف: ز، ع، ح1: )ِلَعْي�ِصَك(، ولعل االأن�صب ما اأثبتناه من: ح2، م، �ش، ط.

�ش:  ليون2(  جامعة  )مرقونة  احلاج  ابن  مذكرات  ويف  �صاكنة.  مهملة  بعني  )َوُرْع(،  م:  يف   )34(

115)َوُرغ( بغني معجمة، وهو االأن�صب.

)35( ط: )ِمْن(.

)36( البيت �صاقط من: ح1.
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زينة•غنيم*

اإن املراأة منذ نعومة اأظفارها جمبولة على حّب الّتزّين والّتجّمل لت�صفي على جمالها ُح�صنًا وبهاء، 

اإذ �ُصغفت املراأة باأنواع احللّي على اختالفها وتعّدد اأ�صكالها، واملتمّعن يف ال�ّصعر اجلاهلّي الذي ميّثل 

معيًنا ال ين�صب لدار�صيه يلحظ اأّنه مل يرتك جانبًا يعك�ش املظاهر احل�صارّية يف حياة اجلاهلّيني اإاّل 

بالّتزّين ب�صنوِف احللّي و�صروب  بولعها  باملراأة  اّت�صلت  التي  االأ�صعار  ال�ّصتار عنه، حيث ت�صي  ك�صف 

الّثياب املختلفة، كما ُفتنت بالّتطّيب باأجود اأنواع امل�صك والّطيب، وكان الباعث لها على الّتو�ّصل بالّزينة 

الّزهّو بجمالها واإبراز مواطنه فيها.

زينُة•المرأِة•وما•يّتصُل
بها•في•جانٍب•من•الّشعِر•الجاهليِّ

زينُة•المرأِة•وما•يّتصُل•بها•في•جانٍب•من•الّشعِر•الجاهليِّ

* حما�صرة غري متفرّغة يف مركز اللغات- اجلامعة االأردنية.
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�صوا له ق�صار ق�صائدهم  و�صاع و�صف املراأة بني ال�ّصعراء اجلاهلّيني ودارت عليه ق�صائدهم، وخ�صّ

وطوالها، اإذ تناولوا جمال املراأة يف معر�ش تغّزلهم بها، واأكرث ما جذبهم جمال وجهها ومفاتن ج�صدها، 

حيث طغى الو�صف احل�صّي على ما جادت به قرائحهم فيما يت�صّل بذكر املراأة والّت�صبيب بها وذلك 

اأّما الو�صف املعنوّي ملا تتمّتع به من �صفات ُخُلقّية ومعنوّية فجاء يف مراتَب الحقٍة  كثري يف �صعرهم، 

ورة اخلارجّية ال�ّصكلّية للمراأة هي ما وقف عليها ال�ّصعراء اجلاهلّيون وا�صتاأثروا بها. عنه، فال�صّ

وعندما اأجال ال�ّصاعر اجلاهلّي طرفه يف البيئة التي درج فيها �صّمن �صعره املراأة، فكانت من اأبرز 

الأمارات  وزينتها، فعر�ش  بالّتغّني بح�صنها  ال�ّصعرّي  اإذ زخر خطابه  اأوالها عنايته،  التي  املو�صوعات 

اأّنهم  لنا  يتبّدى  اجلاهلّيني  اأ�صعار  من  جانب  يف  الّتطواف  وبعد  يراها،  من  �صدر  تثلج  التي  جمالها 

اأجمعوا على مقايي�ش جمال املراأة ذاتها، وميكن اختزالها بعبارة »املراأة االأمنوذج«، فهي بي�صاء، حوراء 

وجيدها  اءة،  و�صّ ب�صرتها  امل�صك،  كاأّنه  ريقها  الّن�صر،  طّيبة  الك�صح،  ه�صيمة  البطن،  �صامرة  العني، 

اأمل�ش طويل كجيد الغزال، وجهها ن�صري ي�صّج ح�صنًا واإ�صراقًا، ثغرها �صقيل نا�صع البيا�ش، واأ�صنانها 

�صافية كالبّلور، ت�صرت�صل غدائر �صعرها االأ�صود الغزّي على اأكتافها الذي يزيد من بيا�ش وجهها، يقول 

ب�صر بن اأبي خازم:

لوَنه��ا َيْحِف��ُل  بي�ض��اَء  ُدّرًة  ُبر�أى  �ُضخاٌم كِغرب��اِن �لَبي��ِر ُمَق�ضَّ

اإبداء  يف  رغبتها  عن  يتمّخ�ش  الّزينة  بو�صائل  الّتو�ّصل  اإىل  املراأة  اهتداء  اإّن  القول  البدهّي  ومن 

واخللخال  كال�ّصوار  املختلفة؛  احللّي  ب�صنوف  الّتزّين  اإىل  فوجلت  مفاتنها،  عن  والك�صف  حما�صنها 

االألباب، فقد  العقول وتخلب  الّنفي�صة حّتى ت�صحر  والقالئد والعقود والّدملج امل�صنوعة من االأحجار 

»كانت املراأة يف الع�صر اجلاهلّي تّتخذ من اأدوات الّزينة واحللّي القروَط واالأ�صاوَر والعقوَد والّدماليَج 

ة اأو االأحجار  واخلالخيَل واخلوامَت وغريها الكثري، وقد تكون هذه الّزينة ماأخوذة من الّذهب اأو الف�صّ

. وكّل ذلك يوؤول اإىل اجلمال الطبيعّي للمراأة الذي تغّنى به ال�ّصعراء 
)1(

الكرمية كالياقوت والّزبرجد...«

على مّر الع�صور، ويف هذا املقام يقول املتنّبي:

ويف �لب��د�وِة ح�ضٌن غرُي جملوِبح�ضُن �حل�ضارِة جملوٌب بتطريٍة
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ــهــا حــبــاَل �ـــشـــرمـــُت  غـــانـــيـــٍة  ربَّ  ـــــئـــــًدا عـــلـــى ِر�ـــشـــلـــييــــا  ــــُت ُمـــــتَّ ــــْي ــــ�ــــشَ وَم

كما وردت لفظة »الغانية« يف بع�ش اأ�صعار اجلاهلّيني، وهي امل�صتغنية بكمال جمالها عن الّتزّين، 

:
)2(

وقيل اإّنها املراأة التي غنيت بزوجها عن الّرجال، اأو املراأة التي غنيت عن االأزواج وغريهم

ومّما ال �صك فيه اأن ميل املراأة اإىل الّتزّين وو�صعها احللّي على مناطَق خمتلفة من ج�صدها نابع من 

رغبتها باأن تظهر يف اأبهى �صورة واأجمل منظر اأمام الّرجل الذي ُفطر على حّب احل�صان من الّن�صاء 

اإبراز  اإىل  اأنظاره  وجذب  انتباهه  ا�صرتعاء  �صبيل  يف  فيقمن  اجلمال،  من  عاٍل  بقدر  يتمّتعن  اللواتي 

بوة اإليهن، وهذا ما يوؤّكده امروؤ القي�ش بقوله: ُحليهّن وحما�صنهّن لعلمهّن بديدن الّرجال يف ال�صّ

فـــان فاإّنـــك  الّدنيـــا  مـــن  ـــع  احِل�شـــاِنمتتَّ والّن�شـــاِء  الّن�َشـــواِت  مـــَن 

مى ْدِم كالدُّ
ُ
ــُنــهــا, واملـُــــرِبقـــــاِت الـــــّرواينمن البي�ـــس كالآراِم والأ حــوا�ــشِ

وعر�ش ال�ّصاعر اجلاهلّي الأنواع احللّي املختلفة التي اّتخذتها املراأة اجلاهلّية لتتجّمل بها بح�صب 

مواطن ا�صتخدامها، ومنها القالئد امل�صنوعة من الّذهب امل�صتقّرة على �صدورهّن البي�صاء ذات جلد 

فات التي يخلعها ال�ّصاعر ال تّت�صف  با، فمثل تلك ال�صّ ، فهّن يف �صّن ال�ّصباب وميعة ال�صّ غري ذي تثنٍّ

بها اإاّل من هي يف مقتبل العمر، كما ي�صي تقّلد اأولئك الّن�صوة القالئد امل�صنوعة من الّذهب باملكانة 

االجتماعّية الّرفيعة التي يحظني بها، يقول املثّقب العبدّي:

كـــلـــون الـــعـــاج لــيــ�ــس بــــذي غــ�ــشــوِنومـــــــن ذهــــــــٍب يــــلــــوح عــــلــــى تــــريــــٍب

وت�صتمّد حلية اجليد -التي تّت�صح بها الّن�صاء وي�صعنها على �صدورهّن- ملعاَنها واإ�صراَقها من الرّتائب 

ورة عن�صر املبالغة يف  التي تزّينها، فهي بّراقة المعة بف�صل ا�صتقرارها عليها، ويتجّلى يف هذه ال�صّ

و�صف جمال ترائب املراأة، اإذ اأك�صبها ال�ّصاعر �صفة احللّي وجعلها تتزّين بتلك الرّتائب، وذلك مّما 

جنده عند الّنابغة الّذبياين الذي اأن�صاأ يقول:

َر يف الــــظــــالِمتــــرائــــَب يــ�ــشــتــ�ــشــيُء احلــــلــــُي فــيــهــا ُبــــــــــذِّ ـــــار  كـــجـــمـــِر الـــــّن
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وفيما يّت�صل بحلّي االأذن فقد ا�صتعانت املراأة يف الع�صر اجلاهلّي باالأقراط وال�ّصنوف من الّذهب 

اأو الّلوؤلوؤ وغريها من املعادن، حيث ت�صع القرط اأدنى االأذن، بينما تزين اأعالها بال�ّصنف، وقد يوّظف 

ال�ّصاعر اجلاهلّي االأقراط التي تزّين بها املراأة اأذنيها للّداللة على طول جيدها، لذا نراه يكّني عن طول 

عنق املراأة مبهوى القرط، وهذا ما تنّبه اإليه عبيد بن االأبر�ش الذي تغّنى بطول جيد �صاحبته وجمالها، 

حّتى اإّنه اإذا وقعت االأقراط التي ت�صعها يف اأذنيها الندّقت قبل اأن ت�صل اإىل �صدرها، جاعال عنقها 

ورة احلركّية والب�صرّية الإثراء ذلك امل�صهد: كعنق املهاة البي�صاء الّطويلة، موّظفا بذلك ال�صّ

ىل �شاقوَك اإذا �َشَحطوا
ُ
ــُطباَن اخلليُط الأ ــا اأعــنــاُقــهــا ِعــَي ويف احُلــــــدوِج مــًه

عـــاَث مِلـَــْهـــًوى لــو َيــــِزلُّ به ــُرُطنــاطــوا الـــرِّ ــّبــِة الــُق لْنــــَدقَّ دون تــالقــي الــلَّ

كما تو�ّصلت املراأة اجلاهلّية باخللخال لتزّين �صاقها، وحر�ش ال�ّصاعر اجلاهلّي على الّتغّزل بجمال 

ورة ال�ّصمعّية اإىل جانِب  املراأة التي ت�صتعني به، فعمد اإىل و�صف �صاقها املتزّينة باخللخال موّظًفا ال�صّ

اإذ  املكتنزتني،  »قتيلة«  �صاحبته  �صاقي  ي�صف  قي�ش(  بن  )ميمون  االأع�صى  فهذا  الب�صرّية،  ورة  ال�صّ

و�صعت خلخاال ذا جر�ش ُي�صمع �صوته فُيثار وينقاُد اإثر رنينه لها، فهي ذات �صاقني ممتلئتني يهتّز ما 

عليهما من الّلحم حّتى ينتهي اإىل خلخالها الّرنان، بينما كّنى بع�ش ال�ّصعراء عن املراأة رّيا ال�ّصاقني 

ب�صمت اخللخال:

ِلو�ــشــاقــاِن مــاَر الــّلــحــُم َمــــْوًرا علْيِهما املَُت�َشْل�شِ َخلخاِلها  ُمنتهى  اإىل 

كّبلته  التي  لرغبته  اأ�صريا  فيغدو  للرجل،  اإثارة  �صاقيها  املراأة  به  تزّين  الذي  اخللخال  �صوت  ويف 

كلثوم على ذكر خلخال حمبوبته  بن  ووقف عمرو  اإثارته.  اإثارة على  رنينه  ب�صماع  فيزداد  باالأغالل، 

العاج والّرخام يف بيا�صهما  الّلتني ت�صبهان  الّت�صبيب ب�صاقي حمبوبته  الّرنان يف معر�ش  وت  ذي ال�صّ

وا�صتقامتهما وامتالئهما وملم�صهما، ويف ذلك الّت�صبيه ملمح ح�صارّي يدّل على اأّن العرب يف اجلاهلّية 

كانوا على دراية با�صتخدام مادتّي العاج والّرخام يف اأعمال البناء:

ُرخـــــــــاٍم اأو  ـــــٍط  ـــــْن ـــــلَ ِب ـــــْي  ـــــت ـــــاِرَي ـــــش ـــِيـــهـــمـــا رنــيــنــاو� ـــا�ـــُس َحـــْل ـــ�ـــش ـــــــــِرنُّ َخ َي
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كما اأّن هناك �صرٌب من اخلالخيل يدعى باخِلدام، يقول عنرتة:

جـــــاِئـــــُز بـــــاخِلـــــداِمفــقــلــُت لــهــا اقــ�ــشــري مــنــُه و�ــشــريي وقـــــد َعـــــِلـــــَق الـــــرَّ

ومل تتواَن املراأة اجلاهلّية عن ترك ع�صٍو من اأع�صاء ج�صدها اإال زّينته واألب�صته اأنواع احللّي املختلفة، 

فنجدها تزّين يديها بال�ّصوار الذي ت�صعه على املع�صِم، وال بّد اأن تكون املراأة التي تتزّين به منّعمة ذات 

ترف:

ــْت فــــوق املــعــا�ــشــِم مــنــهــا والــعــراقــيــباأو حــــّرٍة كــمــهــاة الـــّرمـــِل قــد ُكــِبــلَ

ع باالأحجار الكرمية امراأة مرتفة ذات  ومّما ال �صّك فيه اأّن املراأة التي تزّين مع�صمها بال�ّصوار املر�صّ

غنى تتبّواأ مكانة رفيعة يف جمتمعها، فتتزّين باحللّي من نفي�ش االأحجار واملعادن كالّزبرجد والياقوت، 

دت بالّدر وال تنعم بذلك اإال ذات الرّثاء الّظاهر: وتلب�ش يف معا�صمها ال�ّصوار العري�صة التي ن�صّ

يـــاَرَقـــْيـــــــــــــــِن ـــًمـــا  ِمـــعـــ�ـــشَ قـــــّلـــــَدْت  ــــاًل نــ�ــشــريااإذا  رِّ َفــــ�ــــشْ ــــَل بــــــالــــــدُّ ُفــــ�ــــشِّ

ويــــــاقــــــوتــــــٌة خـــــلـــــَت �ـــشـــيـــًئـــا نـــكـــرياوجــــــــــــــــــــلَّ َزبــــــــــــــــرجــــــــــــــــدة فــــــوقــــــه

دها، وقد تلج اأحيانا اإىل و�صع الّدملج  ويعّد الّدملج من احللّي التي تزّين به املراأة اجلاهلّية َع�صُ

على كال ع�صديها، لت�صبي الرجل وتاأ�صره وتذهب عقله بجمالهما، ومنه ما جاء يف �صعر عنرتة التي 

ديها لت�صفي عليهما اإ�صراقا وملعانا: كانت �صاحبته ت�صع دملجني على َع�صُ

ُمـــ�ـــشـــيٌء, وفـــوقـــي اآخــــر فــيــه ُدمــلــُجوحتـــتـــي مــنــهــا �ـــشـــاعـــٌد فــيــه ُدمـــُلـــٌج

وحر�صت املراأة اجلاهلّية على انتقاء اأبهى الّثياب واأحالها، اإذ مل تّتخذها فقط ل�صرت عورتها اأو 

امل�صنوعة  املزرك�صة  الّثياب  بارتداء  زينتها  وتكّمل  جمالها  تزيد  فكانت  الهاجرة،  ولفح  البد  اّتقاء 

من احلرير اأو اخلّز مبا يطري لّب الّناظر ويذهله فيقف مبهوتا، فهذه �صاحبة االأع�صى ترتدي ثيابها 

الّظاهرة من اخلّز وقمي�صا حتتها م�صنوعا من احلرير، ويلّوح ذلك باملكانة االجتماعّية واملادّية التي 

حتظى بها تلك املراأة فهي ثرّية كرمية العن�صر مل تعتد الكّد والكدح :
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ــــُه ظـــــاهـــــًرا ــــ�ــــشُ ــــَب احلـــريـــراتــــــــرى اخلــــــــــزَّ تــــل ذاك  دون  مـــن  ـــبـــِطـــُن  وُت

وهناك �صرب من الّثياب م�صبوغ بالّزعفران ليغدو لونه اأحمر، فها هو ذا طرفة بن العبد ي�صف 

�صبع �صبغة بالّزعفران واجل�صاد، له جيب وا�صع. 
ُ
ثوب جارية ح�صناَء ترتّدد بني الّندامى لتفتنهم بثوٍب اأ

، حيث 
)3(

ويطلق على هذا الّنوع من الّثياب »اجُلّبة«، ويبدو اأّنها كانت من الّثياب التي ارتدتها االإماء

ميكن للّندامى من خالل ذلك اجليب اإدخال اأيديهم فيه جل�ّش تلك اجلارية ومل�ش ج�صدها الناعم، وما 

يتبّدى من جيب ثوبها ناعم الّلحم رقيق اجللد على ج�ّش الندامى اإّياه:

ــجــوِم وَقــْيــَنــٌة ـــِدنـــدامـــاَي بــيــ�ــٌس كــالــّن ـــ�ـــشَ تــــــروُح عــلــيــنــا بـــني ُبـــــــْرٍد َوجَمْ

ِقــطــاُب اجَلــْيــِب منها َرقيقٌة دَرحــيــٌب  ـــُة املـُــتـــجـــرِّ ـــدامـــى َبـــ�ـــشّ ِبـــَجـــ�ـــسِّ الـــّن

كما حر�صت املراأة اجلاهلّية على تخ�صي�ش ثياٍب معّدة للّنوم:

ـــْوٍم ِثــيــاَبــهــا ـــَن ــْت ل ــِلفــجــئــُت وقـــد َنــ�ــشّ ِلــْبــ�ــَشــَة املـُـَتــَفــ�ــشِّ اإّل  لـــدى الــ�ــّشــرِت 

ومن لوازم التزّين عند املراأة اجلاهلّية الو�صاح؛ وهو حلية اخل�صر الذي يتكّون من اأدمي عري�ش 

ع باجلواهر ت�صّده املراأة بني عاتقها وك�صحها، واأجمع اجلاهلّيون من خالل ما جادت به قرائحهم  مر�صّ

على اأّن املراأة جائلة الو�صاح حتاكي املراأة املثال/ االأمنوذج وحتقّق مقايي�صهم اجلمالّية التي عر�صوا 

لها يف اأ�صعارهم، فاملراأة االأمنوذج هي التي يجفو و�صاحها عن خ�صرها فال يلم�صه لدّقته، فهي نحيلة 

اخل�صر خمي�صة البطن، كما اأّنها ثقيلة االأرداف التي متالأ القمي�ش حّتى ي�صيق اإثر اكتنازها، فاإذا 

ال�ّصاعر  جنوُح  غريبا  ولي�ش  وينقطع،  �صينبت  الّناحل  خ�صرها  اأّن  اإليها  للّناظر  ُخّيل  مرتّفقة  تثّنت 

اجلاهلّي اإىل الّدقة يف الو�صف احل�صّي جل�صد املراأة ف� »ال�ّصاعر اجلاهلّي �صريح يف اأو�صافه وحديثه عن 

املراأة، ويف عر�صه ملفاتنها اجل�صمّية، بل يفنت يف و�صف االأع�صاء امل�صتورة كالّنحر والّثدي والّروادف 

.
)4(

وال�ّصاقني والبطن والك�صح وغريها، وال يجدون يف ذلك حرجا«

 ويبدو جلّيا وا�صحا اأّنه ما كان لالأع�صى اأن ي�صف ما هو دفني خلف تلك الّثياب بنظراته التي نفذت 

ملا ي�صترت وراءها لو مل يفتنت بجمال ج�صد تلك املراأة التي حاكت مقايي�ش اجلمال، فيوّد لو يخلو بها 
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وي�صبع نهمه مبواطن الفتنة واالإغراء يف ج�صدها، تلك املواطن التي زادها لب�ش الو�صاح جماال وتف�صيال 

الأع�صائها، فو�صفها ال�ّصاعر و�صفا دقيقا يغنيه عن الّرجم بالغيب كاأّنها جمّردة مّما ي�صرتها:

بْهَكَنٌة الـــّدرِع  ومــلُء  الــِو�ــشــاِح  يــنــَخــِزُل�شفُر  يـــكـــاُد اخلــ�ــشــُر  تـــاأّتـــى  اإذا 

وتاأبى  اجلمال،  موارد  نف�صها  تورد  اأن  اإىل  دائما  متطّلعة  اجلاهلّية  املراأة  اجلاهلّي  ال�ّصعر  ور�صم 

اال�صت�صالم الأمارات الهرم والّتقدم بال�ّصن، لذا فاإّنها ت�صعى اإىل الكمال يف زينتها وو�صع حلّيها، وانتقاء 

لبا�صها ومل تغفل عن التطّيب، وورد يف موا�صَع عّدة من �صعرهم ميل الّن�صاء اإىل الّتطّيب  لتغدو طّيبة 

الّن�صر عطرة الّرائحة، اأن�صد الّنابغة اجلعدّي:

ــــــــداهــــــــِة ــــــ�ــــــشــــــِر والــــــــُب ــــــُة الــــــّن ــــــب قـــــــاد والــــّنــــ�ــــشــــِمطــــــّي ــــــــاّلِت عــــنــــد الـــــــرُّ والــــــــِع

اأّما امل�صك فهو اأكرث اأنواع الّطيب ا�صتعماال عند املراأة اجلاهلّية، وهو من اأجود اأنواع الّطيب واأغالها، 

، فطيب 
)5(

وال ت�صتخدمه اإاّل من ذوات الّنعم، حيث اإّن »ن�صاء الّطبقات الّراقية هّن الاّلئي كّن ي�صتعملنه«

با هّب على القرنفل واأتى بطيب ن�صره، ويت�صّمن ذلك الّت�صبيه  امل�صك اإذ ت�صّوع من املراأة كاأّنه ن�صيم ال�صّ

ورة ال�ّصعرّية، ومن ذلك قول امرئ القي�ش: ورة احل�صّية ال�ّصمّية( يف ت�صكيل ال�صّ توظيف احلوا�ش )ال�صّ

مــنــهــمــا املـــ�ـــشـــُك  ــــّوَع  ــــ�ــــشَ َت قـــامـــَتـــا  ـــا الــقــرنــفــِلاإذا  ــبــا جـــــاءت بـــرّي نــ�ــشــيــَم الــ�ــشَّ

كما ا�صتعانت املراأة اجلاهلّية بالّتكّحل واخل�صاب )احلّناء( لتظهر باأبهى منظر واأجمل حّلة، وميكن 

اأن نطمئّن اإىل القول اإّن و�صع املراأة للّزينة من تكّحل وخ�صاب وغريه يدّل على اال�صتقرار الذي تنعم به، 

و�صعورها باالأمن الذي يبعث يف الّنف�ش الّطماأنينة، فلوال اال�صتقرار ملا اجّتهت املراأة اإىل الّتزّين وهو ما 

يعّد من الّرفه والرّتف، يقول عنرتة:

ــِلفــيــهــا لـــواِمـــُع لـــو �ـــَشـــِهـــْدِت ُزهـــاَءهـــا ـــٍب وتــكــحُّ ـــْوِت بـــعـــَد َتـــَخـــ�ـــشّ ـــلَ ـــ�ـــشَ َل

ومن عادة الّن�صاء يف اجلاهلّية اأن يذرن االإثمد على ال�ّصفاه والّلثات )مغارز االأ�صنان( فيكون ذلك 

اأ�صّد للمعان االأ�صنان، اإذ ي�صبح الّثغر كاأ�صّعة ال�ّصم�ش يف االإ�صراق والّلمعان، وي�صتّد بيا�ش االأ�صنان بعد 

ذّر االإثمد على ال�ّصفتني والّلثتني فمالت كّل منهما اإىل ال�ّصمرة اإثر ذلك فب�صّدها تتمّيز االأ�صياء، وهي 

�صفة حمّببة عند العرب طاملا تغّزل بها ال�ّصعراء وذكروها يف ق�صائدهم واأ�صعارهم:
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ِلــثــاِتــِه اإل  ــمــ�ــِس  الــ�ــّش ــــــاُة  اإي َتـــــْكـــــِدْم عــلــيــِه بـــاإثـــِمـــِد�ـــَشـــَقـــْتـــُه  ـــــّف ومل  �ـــــشِ
ُ
اأ

اجلاهلّيات  الّن�صاء  و�صم  ذكر  على  نعّرج  اأن  بّد  فال  الّتزّين  �صنوف  من  اال�صتزادة  اأردنا  واإذا 

اأج�صادهّن، اإذ يعّد الو�صم من لوازم الّزينة عندهم، وغالبا ما ينتقل ذكر الو�صم وجتديده من البعد 

االأطالل  ظهور  عن  الو�صم  بتجديد  اجلاهلّي  ال�ّصاعر  يكّنى  فقد  املعنوّي،  البعد  اإىل  املادّي  احل�صّي 

والّر�صوم بعد درو�صها، »وتلك االآثار املتبقّية يف الّديار بعدما تعاقبت عليها الّرياح وتناوحت يف جنباتها 

ت�صبه يف خلودها بقاء الو�صم يف اليد، فال جرم اأّنه يرمز اإىل اخللود والبقاء واال�صتمرار، كما اأّنه ذو 

واإىل اخللود  وملّذاتها من جهة،  متاع احلياة  اإىل  به  ال�ّصاعر  يرمز  فقد  اأي�صا،  مدلول جمايّل ح�صّي 

، ومن ذلك ما ورد عند لبيد يف معّلقته:
)6(

والبقاء من جهة اأخرى«

ـــــوؤوُرهـــــا َن ــــــفَّ  �ــــــشِ
ُ
اأ وا�ــــشــــمــــٍة  رجــــــُع  �ـــــسَ َفــــــْوَقــــــُهــــــنَّ ِو�ـــشـــامـــااأو  ـــــرَّ ـــــَع ــــا َت ــــًف ــــَف ِك

كما عرفت املراأة اجلاهلّية الّنم�ش املتعارف عليه يف اأّيامنا هذه وهو نتف �صعر احلاجب، اإذ اأحّب 

العرُب احلواجَب املزّججة مرّققة ال�ّصعر، فبالعودة اإىل ماّدة )من�ش( يف معجم ل�صان العرب جند قول 

الّراجز:

ـــا ــهــا قــــد لـــبـــ�ـــَشـــْت و�ـــشـــوا�ـــشً ــــهــــا تــنــمــا�ــشــايــــا لــيــَت ــــَب ـــــْت حــــاِج ـــــ�ـــــشَ ومنَّ

وُيعنى بالّنم�ش نتف �صعر احلاجب وترقيقه، ولهذا املعنى اأ�صل يف ال�ّصعر اجلاهلّي، وال ينفّك يف 

كنهه عن داللة الّنتف، ومن ذلك ما جنده يف قول امرئ القي�ش الذي ي�صف نباتا كرُث بقدر ما ميكن 

ِكَل:
ُ
نتفه وجّزه بعد اأن اأ

ـــــــًة ــــــوٍّ ُلــــعــــاًعــــا وِرّب جتـــــرّب بـــعـــد الأكــــــــل فـــهـــو مَنــيــ�ــسويـــــاأُكـــــْلـــــَن مــــن َق
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وي�صي ذلك باأّن داللة الّنم�ش التي وردت يف هذا ال�ّصاهد ترتبط مب�صاألة نتف ال�ّصيء بعد منّوه اأو 

ظهوره وذلك ينطبق على احلاجب، وبذا ميكن القول اإّن ق�صّية الّنم�ش لها اأ�صل يف ال�ّصعر اجلاهلّي، اإذ 

ا�صتعمله امروؤ القي�ش لنبات ميكن نتفه وقلعه، وتطّور هذا املعنى مبجيء االإ�صالم واخت�ّش باحلاجبني، 

هو  ما  باب  الّنم�ش يف  يدخل  اإذ  واملتنّم�صة،  الّنام�صة  اهلل  ر�صول  لعن  اإذ  �صرعّي  بحكم  متعّلق  الأّنه 

حُمّرم، وما كان ذلك لوال اأّن الّن�صاء كّن معتادات على هذه العادة قبل ظهور االإ�صالم.

ولي�ش مبقدورنا اأن نح�صي �صائر و�صائل الّزينة واحللّي التي اّتخذتها املراأة اجلاهلّية للّتجّمل والّتزّين 

لئاّل يطول اأمر ا�صتق�صائها، ومّما ال �صّك فيه اأّن ال�ّصاعر اجلاهلّي و�صعنا اأمام �صورة املراأة االأمنوذج 

التي حاكت مقايي�ش اجلمال التي اأجمع عليها العرب القدماء، ومل يغفل كذلك عن ذكر و�صائل احللّي 

ال�ّصذّية  الّروائح  واأنواع الّطيب ذات  الّثياب التي كانت املراأة اجلاهلّية تختال فيها،  والّزينة و�صنوف 

التي اّتخذتها لتحاكي ذلك االأمنوذج، فرت�صدها العيون وتتطّلع اإليها االأفئدة.

 ويف نهاية املطاف ميكن القول من خالل ما ورد اآنفا فيما يّت�صل بزينة املراأة يف اجلاهلّية اإّن ارتداء 

املراأة احللّي الغالية كان من حّظ الّن�صاء املنّعمات، وهذا ي�صعر بعلّو مكانتهن التي يحظني بها، ويف ذلك 

لة الوثيقة بني اجلزيرة العربّية وما يجاورها، فكان عرب اجلزيرة يجتلبون من  اأي�صا ما يدّل على ال�صّ

املمالك املجاورة الّثياب واحللّي، وميكن اإثر ذلك االإ�صارة اإىل بع�ش املظاهر احل�صارّية التي تبّدت يف 

اأِ�صعار اجلاهلّيني.
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حنين•معالي*

المقدمة:

فن املقامات فن اأدبي ظهر يف الع�صر العبا�صي، له خ�صائ�صه االأدبية والفنية التي متيزه عن غريه 

من الن�صو�ش؛ اإذ يجمع بني النرث وال�صعر، وقد بداأ به بديع الزمان الهمذاين ثم احلريري، وتاأثر بهم 

عدد من الكّتاب يف الع�صور الالحقة منهم: عمر بن الوردي الذي �صنتحدث عنه يف هذه املقالة.  

كان ابن الوردي من االأدباء املجيدين يف الع�صر اململوكي، فهو �صاعٌر وناثٌر، وقد َترَجم له كّتاب 

الرتاجم يف كتبهم، وعلى الرغم من قلة حجم هذه الرتجمة يف الكتب، وتكرار بع�ش املعلومات التي 

تتعلق به، اإال اأنها تعطي �صورة عن موؤلفاته واأدبه، وراأي بع�صهم فيه.

ابن  الدين  زين  املعرّي،  الفوار�ش  اأبي  بن  حممد  بن  عمر  بن  مظفر  بن  “عمر  هو  الوردي  فابن 

القا�صي  عن  واأخذ  االأقران،  ففاق  بها،  ه  وتفقَّ بحلب  ن�صاأ  امل�صهور،  ال�ّصاعر  ال�صافعّي  الفقيه  الوردي 

“فن•المقامة•عند•ابن•الوردي”
“فن•المقامة•عند•ابن•الوردي”

*  حما�صرة غري متفرّغة يف مركز اللغات- اجلامعة االأردنية.
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�صرف الّدين البارزي بحماة، وعن الفخر خطيب جبين بحلب”، كان ابن الوردي قا�صًيا من املذهب 

 .
)1 (

ال�صافعّي، وهو ينوب يف احلكم يف كثري من معامالت حلب، وويل الق�صاء يف َمْنِبج 

 ويذكر ابن العماد احلنبلي يف كتابه “�صذرات الّذهب يف اأخبار من ذهب”: اأن ابن الوردي “كان 

اإماًما بارًعا يف الّلغة، والفقه، والّنحو، واالأدب، مفننًا يف العلم ونظمه يف الّذروة العليا والّطبقة الق�صوى، 

وله ف�صائل م�صهورة...” 

وقد ذكرت كتب الرّتاجم موؤلفات له منها: كتاب �صوء الّدرة على األفية ابن املعطي، و�صرح الألفية 

ا مقّدمة يف النحو اخت�صر فيها امللحة  ، وله اأي�صً
)2(

ا يف مئة وخم�صني بيًتا ابن مالك واخت�صارها اأي�صً

 ،
)3(

و�صماها الّنفحة و�صرحها، وله تاريخ ح�صن مفيد “تاريخ ابن الوردي”، وله اأرجوزة يف تعبري املنامات

 .
)4 (

باالإ�صافة اإىل ديوان �صعر، ور�صائل اأدبية، واإخوانية، وديوانية

وميكن مالحظة اأن كتبه متنوعة بني االأدب، واللغة، والنحو، ورمبا كان وجود موؤلفات له يف النحو 

�صبًبا يف جعل جالل الّدين ال�صيوطي يرتجم له يف كتابه: “بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة” 

وبهذا يعد ابن الوردي من اللغويني والنحاة يف ع�صره.

اأما اأ�صهر �صعره الق�صيدة الالمية التي يقول فيها:

وقـــــل الــفــ�ــشــل وجــــانــــب مــــن هـــزلاعـــــتـــــزل ذكــــــر الأغـــــــــــاين والــــغــــزل

ـــبـــا الـــ�ـــشّ لأيـــــــــــام  الـــــــذكـــــــرى  ـــــبـــــا جنـــــــم اأفـــــــلودع  فـــــــــالأيـــــــــام الـــــ�ـــــشّ

مـــا اهلل  فـــــتـــــقـــــوى  اهلل  واتـــــــــــــــِق 
(5)

اإل و�ـــشـــل امـــــرئ  جــــــاوزت قــلــب 

 تويف ابن الوردي �صنة ت�صع واأربعني و�صبعمئة للهجرة كما ورد يف كتاب ال�صيوطي.

فن املقامة عند ابن الوردي:

اإن كتابة ابن الوردي للمقامات تعني اأن فن املقامات مل يقت�صر على الع�صر العبا�صي فقط، واأن اأثر 

بديع الزمان الهمذاين، واحلريري ما زال حا�صًرا يف الع�صور الثالثة التالية، فابن الوردي من اأدباء 

ا فيها عن ق�صايا اجتماعية يف ع�صره، متحّدًثا فيها عن مدن  الع�صر اململوكي، وقد كتب املقامة معّبً

اأخرى ارحتل اإليها، وحتّدث عن اأحوالها.
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التي كتب فيها االأدباء يف هذا  الفنون  اأهم  الدار�صني للع�صر اململوكي املقامة من  وقد عّد بع�ش 

قت عليها؛ الأّن كثرًيا من االأدباء امل�صهورين  الع�صر، فهي تاأتي بعد الر�صالة اأهمية و�صهرة، بل قد تكون تفوَّ

كتبوا مقامة اأو حاولوا اأن يكتبوا مقامات، والدليل على ذلك اأّن ابن الوردي مل يكن هو االأديب الوحيد 

الذي كتب يف فن املقامة يف ع�صره، واإمنا ثمة اأدباء اآخرون يكتبون املقامة، ومن اأهمهم: حميي الدين 

بن عبدالظاهر، و�صالح الدين ال�صفدي، و�صهاب الدين التلم�صاين، وغريهم. 

وتنبع اأهمية فن املقامة يف الع�صر اململوكي يف ا�صتغالل بع�ش الكّتاب لها يف التعبري عن اأحداث 

بع�ش  تنتقد  ومقامات  وعظية،  مقامات  فكتبت  الوجدانية،  م�صاعرهم  عن  للتعبري  اأو  ع�صرهم، 

ال�صخ�صيات اأو بع�ش الق�صايا يف املجتمع باأ�صلوب اأدبّي، وقد ا�صتخدمت بع�ش املقامات لغايات تعليمية 

للحديث عن بع�ش امل�صائل الفقهّية والّنحوّية.

وقد الحظ حممد الفقي يف كتابه “االأدب العربي يف الع�صر اململوكي” اأن كّتاب املقامة غرّيوا فيها 

م�صموًنا و�صكاًل بحيث مل تعد من الناحية امل�صمونية مقت�صرة على الكدية واال�صتجداء، واإمنا تو�ّصعت 

تغيري  فتّم  ال�صكل  ناحية  اأما من  والو�صف، وغريها،  الغزل، واحلكمة،  لت�صمل  اأغرا�صها وم�صامينها 

بع�ش الق�صايا الفنية املتمثلة با�صتخدام اأكرث من راٍو، فلم يقت�صروا على راٍو واحد يف مقاماتهم.

اأن يكون هذا  ا ال يلتزم ببطل واحد يف مقاماته كّلها، وبذلك ميكن  اأي�صً اإن االأديب  وميكن القول 

التغيري يف فن املقامة يف الع�صر اململوكي، نوًعا من التطور يف هذا الفن، ونوًعا من الربط بني م�صمون 

والراوي  البطل  جعل  ق�صية  يف  واحلريري  الزمان  بديع  مقامات  عن  تختلف  بحيث  و�صكلها،  املقامة 

املقامة ويف  لغة  يوؤثر يف  اأنه مل  اإال  التغيري  الرغم من هذا  على  ولكن  مقاماتهما جميعها،  واحًدا يف 

يف  �صاّلم  زغلول  حممد  راأي  ح�صب  وجنا�ش  وطباق،  �صجع،  من  والبديع  البيان  تعتمد  التي  اأ�صاليبها 

كتابه “االأدب يف الع�صر اململوكي”، فاللغة يف املقامة هي ال�صمة االأ�صا�صية التي متيزها عن غريها من 

ا بحيث يحاول االأديب تخريُّ االألفاظ التي يجدها تن�صجم مع  الفنون االأدبية؛ الأن للغة املقامة رونًقا خا�صًّ

البناء اللغوي فيها، وميزج بها ال�صعر، ورمبا يكون هذا ال�صعر �صورة من �صور التعبري عن قدرة االأديب 

الذي يكتب نرًثا عن قول ما يريد �صعًرا؛ فاملقامي يريد اأن يعب عن اأفكاره مبزج ال�صعر مع النرث، وهذا 

يدل على قدرته االأدبية يف الفنني مًعا.

وفّية، واملقامة االأنطاكّية،  والبن الوردي اأربع مقامات و�صعها املحقق يف ق�صم النرث هي: املقامة ال�صّ

واملقامة املنبجّية، واملقامة امل�صهدّية.

“فن•المقامة•عند•ابن•الوردي”
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ويف، ويذكر �صروط  وفّية، وعن ا�صتقاق كلمة ال�صّ وفّية يتحدث ابن الوردي عن ال�صّ ففي املقامة ال�صّ

ويف يف هذه املقامة؛ وذلك بهدف انتقاد بع�ش الق�صايا التي تتعلق بال�صوفية وال�صوفيني الذين  ال�صّ

اأدبي  باأ�صلوب  االأديب  يعر�صها  االأمور  بع�ش مواقفهم، وكل هذه  وتعاليمه يف  ال�صويف،  الفكر  خالفوا 

معتمًدا على راٍو وهو اإن�صان من معرة النعمان، وبطل مل يذكر ا�صمه. 

ة النعمان قال” ويف املقامة يرحتل البطل اإىل  ويبداأ االأديب مقامته بقوله: “حكى يل اإن�صان من معرَّ

القد�ش ال�صريف، وهناك تبداأ حكايته، وهذا يدعو القارئ اإىل الربط بني الرحلة واملقامة.

فاإذا  عليه؛  يدله  من  له  ويبعث  منقلبه،  يح�صن  اأن  اهلل  ويدعو  ال�صالة،  اإىل  الرجل  هذا  ويذهب 

وفّية.  بع�صرة رجال و�صيخ كبري اأخذ يحاورهم عن الق�صايا ال�صّ

متعددة،  موا�صع  يف  اأ�صعاًرا  فيها  ويذكر  وفّية،  ال�صّ املقامة  يف  ال�صجع  على  الوردي  ابن  ويحافظ 

ي�صّمنها اأفكار ذلك ال�صيخ الذي ميكن اأن ُيعّد ال�صخ�صية الرئي�صية يف املقامة، فهو الذي اأجاب عن 

االأ�صئلة املوجهة اإليه عن ال�صوفية، ومن هنا يظهر احلوار ب�صكل وا�صح يف بناء املقامة. وميكن املالحظة 

اأن املقامي �صّمن يف مقامته اآيات من القراآن يف موا�صع خمتلفة.

اأما يف املقامة االأنطاكّية فيبداأ ابن الوردي بقوله: “�صاألني عملها االأمري �صهاب الدين اأحمد املرواين 

�صاحبنا رحمه اهلل تعاىل”، ويبدو اأن هذه املقامة طلبها االأمري من القا�صي ابن الوردي؛ ليتحدث فيها 

عن ف�صائل املدينة وم�صاوئها من خالل مقامة اأدبية، فيها �صخ�صان يتحاوران، وكل منهما يديل براأيه 

ة النعمان( يبدو  يف مدينة اأنطاكية، وتظهر هنا �صلة املقامة بالرحلة؛ الأن الراوي وهو )اإن�صان من معرَّ

اأن يذهب  اأثنوا على حما�صنها، فاأراد  مت�صوًقا لزيارة املدينة؛ ب�صبب ما �صمع عنها من النا�ش الذين 

اأخرى تظهر يف  ثمة �صخ�صية  فاإن  املقابل  ماآثرها، ويف  ويتحدث عن  بنف�صه،  ويرى حما�صنها  اإليها، 

املقامة؛ لتتحدث عن مثالب هذه املدينة، وهي وايل مدينة اأنطاكية الذي يعرت�ش على ما ذكره الراوي 

اأنطاكية  الراوي يف حما�صن  االأمري بعد �صعر نظمه  �صاأله  ونرًثا، وقد  املدينة �صعًرا  من حما�صن هذه 

متعجًبا: “وماذا تركت لدم�صق من املنة وال�صفة، وقيل اإنها يف االأر�ش هي اجلنة، لقد عّرفت النكرة، 

 وهنا تكمن املفارقة.
ونّكرت املعرفة”) 6(

والناظر لهذه املقامة يجد اأن الراوي واالأمري على طريف نقي�ش بني املحا�صن وامل�صاوئ، ويحاول كل 

منهما اأن يدافع عن راأيه باحلجج واالأدلة مرة �صعًرا ومرة نرًثا، فالراوي معجب باملدينة، بينما الوايل 

يظهر قلقه من وجود العرب والعجم مًعا يف املدينة.
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فاملقامة االأنطاكّية حتمل يف طياتها ق�صايا متعددة �صيغت باأ�صلوب فني، وبلغة �صل�صة، وهي اأكرث 

�صال�صة من لغة املقامة ال�صوفية، وقد ا�صتملت املقامة على �صعر، يظهر فيها بني احلني واالآخر، مرة 

ا، ف�صعر الوايل اأقل  على ل�صان الراوي ومرة على ل�صان الوايل، وهذا ال�صعر متفاوت يف امل�صتوى اأي�صً

م�صتوى اأو جودة من �صعر الراوي.

اأخرى وهي املقامة املنبجّية ن�صبة اإىل منبج مدينة يف ال�صام التي ولد فيها  والبن الوردي مقامة 

ال�صاعر البحرتي، ونالحظ اأن ا�صم املقامة ن�صبة لهذه املدينة، وقد كان البن الوردي �صلة بهذه املدينة، 

فقد توىل الق�صاء فيها، ومن هذا يت�صح �صلة مقامات ابن الوردي باالأماكن التي كان موجوًدا فيها.

من  كغريها  بذلك  النعمان” وهي  معرة  من  “اإن�صان  وهو  املقامة  لهذه  راوًيا  الوردي  ابن  وجعل 

مقاماته، والالفت للنظر اأنه زار بع�ش قبور موتاها مثل: البحرتي، واأمريها ح�صان بن بهلوان.

ويبدو اأن الراوي قد غاب عن َمْنِبج مدة من الزمن ثم عاد اإليها لزيارتها، فوجدها متغرية، ودار�صة، 

ووازن بني حالها يف ال�صابق وحالها يف الزيارة هذه، فتح�ّصر على ما اآلت اإليه هذه املدينة، ومدار�صها 

التي مل يبَق منها اإال واحدة، فق�صد الراوي اإىل هذه املدر�صة، وهي املدر�صة الّنورية، فوجد قا�صًيا بداأ 

جمل�صه يف املدر�صة، وجل�ش يف املجل�ش اإىل اأن اأنهى در�صه، وقد وقع هذا القا�صي موقع االحتقار من 

الراوي حلداثة �صنه، فقرر الراوي اأن يخجله، ويختب معرفته بال�صعر الذي ظّن اأنه لي�ش متمر�ًصا فيه 

حلداثة �صنه، لكّن القا�صي فاجاأه مبعرفته يف ال�صعر، وهنا تظهر النزعة التعليمية يف املقامة.

ونالحظ اأن هذه املقامة مقامة اأدبية نقدية، فيها بع�ش الق�صايا التي تتعلق بال�صعر وجودته، وميكن 

فكرة  عن  احلديث  هو  �صنه،  حلداثة  القا�صي  معرفة  ازدراء  من  الراوي  موقف  تغرّي  من  اال�صتنتاج 

يف  املوجود  ال�صعر  جودة  اإىل  االلتفات  ميكن  ذلك  من  الرغم  وعلى  واحلديث،  القدمي  بني  ال�صراع 

املقامة على ل�صان كل من الراوي والقا�صي، فقد كان �صعيًفا من كليهما خال بع�ش االأبيات القليلة.

اأّما من الّناحية الفنّية فاإن االأ�صاليب الفنّية امل�صتخدمة يف هذه املقامة ال تختلف عن مقامات ابن 

وهي  اأخرى  �صخ�صّية  وثمة  املوؤّلف،  مع  يّتحد  والبطل  الّنعمان،  ة  معرَّ من  فالّراوي  ال�صابقة،  الوردي 

القا�صي يف املدر�صة الّنورّية، وما زال ابن الوردي حمافًظا على ا�صتخدام ال�ّصجع، واجلنا�ش، وال�ّصعر، 

وتاأثري معارفه املختلفة يف مقاماته.

وع�صرين  عام خم�صة  الوردي  ابن  كتبها  امل�صهدية  املقامة  وهي:  اأخرى  مقامة  ذلك  اإىل  وي�صاف 

امل�صاهد  زيارة  وهو  مبو�صوعها  مرتبًطا  عنوانها  ليجعل  اال�صم؛  بهذا  �صّماها  وقد  للهجرة،  و�صبعمئة 

اأي االأ�صرحة، وبهذا تخالف ت�صمية هذه املقامة ت�صمية املقامات الثالثة الرئي�صية البن الوردي؛ الأن 

“فن•المقامة•عند•ابن•الوردي”
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عناوينها ترتبط باالأمكنة التي جرت فيها اأحداث املقامة، ومل تكن مرتبطة باملو�صوعات التي تعاجلها.

ولهذه املقامة راٍو، وهو اإن�صان من معّرة النعمان، وهذا له ارتباط بابن الوردي؛ الأنه ولد يف معّرة 

له، فهو ال  ا�صم  الوردي عامة ال  ابن  البطل يف مقامات  اأما  “املعرّي”،  فقالوا:  اإليها  ون�صب  النعمان 

ا  ي�صمي بطله كما فعل الهمذاين اأو احلريري، ويوجد يف املقامة �صخ�صية مهمة اأخرى اأّدت دوًرا رئي�صيًّ

يف اأحداثها، وهو اأمري معّرة النعمان الذي يظهر من حواره مع الراوي اأنه يحاول اأن يبعد البدع عن هذه 

املدينة، فقرر منع زيارة االأ�صرحة، وعزل امل�صوؤول عن هذه االأ�صرحة يف املدينة.

وقد ظهرت بع�ش العادات التي ميار�صها النا�ش عند زيارة االأ�صرحة من لبا�ش وغريها على ل�صان 

االأمري، وبع�ش عادات الن�صاء يف اللبا�ش والتزّين يف احلاالت العادية، ويظهر هذا يف قوله: “وتعدين 

ا   وانتقد االأمري من خالل حديثه اأي�صً
حدودهن يف تخمري وحتمري خدودهن... وتركن القروط... “) 7(،

اأ�صحاب املهن مثل: الّتجار وال�ّصّماكني وغريهما، باالإ�صافة اإىل انتقاد البدعة يف املجتمع  عن بع�ش 

التي تتمثل بزيارة امل�صاهد، وما يحيط بها من خرافات، وكل هذا ن�صتطيع من خالله اأن نتبنّي �صورة 

املجتمع يف ذلك الوقت. 

اأن املقامة ت�صتمل على عنا�صر متعددة؛ ففيها �صخ�صيات توؤدي  اأما من الّناحية الفّنّية فيالحظ 

اأو  املوؤلف  فالزمان هو ع�صر  واملكان،  الزمان  اإىل هذا حتديد عن�صري  وي�صاف  االأحداث،  دوًرا يف 

الع�صر الذي توىّل فيه هذا االأمري )اأمري املعّرة( احلكم، وي�صتطيع القارئ حتديد زمن حكم االأمري 

بدقة؛ الأن ابن الوردي حدد �صنة كتابة املقامة يف عام خم�صة وع�صرين و�صبعمئة، بينما يتحدد املكان 

مبعّرة الّنعمان.

وكان للحوار دوٌر اأ�صا�صّي يف هذه املقامة، فقد اعتمدت اعتماًدا كبرًيا على احلوار؛ الأنها يف معظمها 

حوار بني االأمري والراوي حول زيارة امل�صاهد، وما يتعلق بها، وللحوار اأثر يف التحول يف موقف الراوي، 

التي جعلته  لالأ�صباب  ذكره  بذلك عن طريق  الراوي  االأمري  اأقنع  فقد  املقامات،  زيارة  وتراجعه عن 

مينع هذه الزيارات ومنها اأنها من البدع التي جاء بها النا�ش، وكل بدعة �صاللة، وهي توؤدي اإىل �صياع 

املال، وهي لي�صت من ال�صعائر الدينية وال ي�صد الرحال اإليها، ويظهر هنا االقتبا�ش من القراآن الكرمي 

واحلديث ال�صريف يف املقامة؛ لبيان حكمها الديني.

وقد ن�صاأ هذا احلوار بني الطرفني عند لقائهما فجاأة، وهذا اللقاء املفاجئ هو الذي اأن�صاأ املفارقة 

يف املقامة، وهو الذي اأدى اإىل تغري موقف الراوي من الزيارة التي �صرع بها.
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تت�صل�صل االأحداث بطريقة  اإذ  للقارئ؛  اأدبي مقنع  باأ�صلوب  اأن ي�صوغها  الوردي  ابن  ا�صتطاع  وقد 

وجود  اإىل  اأّدت  لل�صخو�ش  احلركة  وهذه  املقامة،  اأحداث  توجد  حتى  ال�صخو�ش  وتتحرك  منطقية، 

موؤثرات �صوتية، باالإ�صافة اإىل وجود احلوار ب�صكل الفت يف الن�ش؛ الأن هذه املقامة معتمدة عليه، ومن 

فاأعجزين  واإذا غبار قد عال،  الفال،  اأقلي  اأنا  “فيما  يت�صح فيها وجود موؤثرات �صوتية:  التي  االأمثلة 

كونه، واأزعجني لونه، فرقبته على جبل رقيته، وح�صبته اأمًرا خ�صيته، وانق�صعت �صحب حجبه عن اأمري 

.
كبري يف طلبه، فحني دنا مني �صاألني”) 8(

ويالحظ يف هذه املقامة كرثة املح�صنات البديعية من جنا�ش، وطباق، وتورية، وغريها، ومن االأمثلة 

ال�صقم،  ورافع  االأمل،  دافع  من  واالأمل  من�صوًرا،  باالأن�صارّي  االأن�صارّي  “اأ�صبح  قوله:  اجلنا�ش  على 

 ،
وغاية الق�صم، اأن تبطل هذه املعّرة عن املعّرة، واأن ي�صري اإليها العتق حتى ت�صري مثل البالد حرة”)9(

ومن هذه االأمثلة يت�صح ق�صر اجلمل ووجود ال�صجع فيها، وكذلك فقد اأنهى ابن الوردي بق�صيدة طويلة 

االأبيات  بع�ش  وكاأنه يف  الق�صاء يف ع�صره،  اإىل حال  وي�صري من خاللها  الزملكاين،  ابن  فيها  ميدح 

يتحدث عن نف�صه، وعن عدم حبه للق�صاء، وكيف عزل نف�صه، وف�صل االهتمام باالأدب والعلوم.

ومن خالل هذا احلديث عن املقامات عند ابن الوردي يت�صح تغرّي مو�صوعات املقامة فهي تالم�ش 

الواقع، وتطرح ق�صايا تهدف اإىل ت�صحيحها عند النا�ش باأ�صلوب اأدبي، وميكن اأن يعد هذا تطوًرا يف 

مو�صوع املقامة، ال �صّيما اإذا ما نظر القارئ اإىل مو�صوعات املقامات عنده، فهي متعددة املو�صوعات، 

باالإ�صافة اإىل ما تختلف به مقامات ابن الوردي عن مقامات الهمذاين، يف عدم وجود بطل حمدد 

اال�صم والهوية يف املقامات، بحيث ميتزج البطل والراوي واملوؤلف الذي ي�صتمد اأحداث مقاماته مما 

عاي�صه.

اأما اأ�صلوب املقامة فقد حاول ابن الوردي اأن يجعل مقاماته تت�صم باخل�صائ�ش الفّنّية التي جتعل 

ا مقاميًّا ومييزها عن الفنون النرثية االأخرى. ما يكتبه فنًّ

“فن•المقامة•عند•ابن•الوردي”
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خالد•الكركي*

اأبا الب�صر، �صيخنا واأ�صتاذ االأجيال. 

اأّيها االإخوة من ح�صور هذه االأم�صيات ال�صخبات، وهذا امل�صاء العماين الن�صوان الذي: 

الندمي وعّله”! “اأنهله 
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. وبعد،

“اللغة•وهوية•األمة”

وال�صالم على نا�صر الدين االأ�صد الذي نقول له بعد هذه “البعد”:

وظــــلَّــــُهفـــاإلـــيـــك اأعـــمـــلـــُت املـــطـــايـــا �ــشــّمــرا  الـــ�ـــشـــتـــاء  اأرواح  وقـــطـــعـــت 

وجئت اإىل عمان واملتنبي يف الذاكرة �صوت ونداء: 

اأ�ـــشـــرقـــت بــنــا الــــرو�ــــس قلنا ــبــيــلكــلــمــا  حــــلــــب قـــ�ـــشـــدنـــا واأنــــــــــت الــ�ــش

وقد خّلفت ورائي يا اأبا الب�صر نق�صًا على باب موؤاب: 

ــــــــاأُل الـــــــــــدار وقـــــــد اأنــــكــــرُتــــهــــا  ـــَمـــم!اأ�ــــــــش عــــن حـــبـــيـــٍب فــــــــاإذا فـــيـــهـــا �ـــشَ

النا�ش  يف  تقراأ  بك  فاإذا  جمل�صك،  اإىل  اأ�صئلتي  وحملت  ملا...«،  وا�صتقت  ال�صبا  »تذكرت  واليوم: 

�صمائهم  على  اأطبقت  يوم  الزمان  عاديات  اأجنحتهم  ت  ق�صّ الذين  وهم  والعربية،  االأمة  يف  كتابك 

“اللغة•وهوية•األمة” 132

َمع اللغة العربية االأردين. *  رئي�ش جَمْ
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العامية واالأمية، واملخازي الف�صائية... 

)�صقيا لعهدك واحلياة كما نوؤملها ر�صية(

واأقول لك: 

)تاج البيان حتية و�صالم(

واأنت الذي اأطل علينا يف »االأردنية« حر�صها اهلل قبل اأربعني �صنة، وقلت: اإنها العربية اأّمكم، فتنوروا 

نارها من بعيد، واكتبوا يف دفاتركم ما اأقول: 

كال�شحى  الــزواهــُر  الغرُف  ـــــهـــــا الأعـــــــــــالُمما هذه  الـــــ�ـــــشـــــاخمـــــاُت كـــــاأنَّ

ــــــكــــــٌة ـــــاأ لــــلــــولــــيــــد واأي �ـــــــشـــــــرينُّ فــــيــــهــــا بـــــلـــــبـــــٌل وحـــــمـــــاممـــــهـــــٌد تـــــهـــــّي

فيا لزمانك الناعم البهي يا اأبا الب�صر 

الذي »ترق حوا�صيه ويورق نا�صره« 

اأّيها امل�صرف يف البالغة يف زمن جحودها، 

لك التحية من اأجيال ما تزال قاب�صة على زهر احلرية وجمرها... 

 
يــ�ــشــقــيــه مــــن كـــلـــتـــا يــــديــــك غـــمـــاُم حـــّب غــر�ــشــت بــراحــتــيــك, ومل يــزل

الأكـــــــمـــــــاُمحـــتـــى اأنـــــــاف عـــلـــى قــــوائــــِم �ــشــوقــِه وراَءه  تـــــنـــــوء  ثــــــمــــــراً 

ذلك الأّن العربية )كما عّلمتنا(: »برد على ما الم�صت و�صالم«

اأبا الب�صر، 

هذا مقام القول فيك، 

واأفق  اأموي،  وجٌد  والوحدة،  والر�صالة،  والكتاب،  النبوة،  معًا،  وهما  واالأمة،  للعربية  م�صاء  وهذا 

عبا�صي، وحزن اأندل�صي... وقبل هذا كله م�صهد املعلقات ال�صبع، وهي ت�صبي الناظر اإليها »بذي غروب 

وا�صٍح، عذٍب مقبله لذيذ املطعم«

و�صوتك واأنت تر�صم لنا الطريق، )ولو قلُت الدرب الأقمت لغتي، وقلت: اإنها الدرب وتعني املدخل اإىل 

بالد الروم( بكبياء اللغة، وروّية الباحث، و�صرامة املنهج العلمي، ورونق العبارة، وبالغة اخلطاب، 

وح�صور ال�صمري احلّي، وبهاء االأ�صلوب الرفيع.
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واأكاد اأ�صمع �صوتك مبتهجًا بق�صيدة املتنبي الرائعة: 

ــــيــــايل بــــعــــد الــــظــــاعــــنــــني �ـــشـــكـــول  طــــوال ولــيــل الــعــا�ــشــقــني طــويــلل

)هي االأمة لياليها �صكول وليلها طويل طويل(

واالأمة اأّيها ال�صيد الكبري ت�صتاق اإليك، ولك اأن تقول: 

ــوى  ــهــا �ــشــدوُعــهــاحــمــلــت هــواهــا يـــوم مــنــعــرِج الــلَّ ــْت ــن عــلــى كــبــٍد قـــد اأوَه

ولنا اأن نتم الن�صيد يف جمل�صك، 

ــيــُعــهــاعـــلـــمـــُت يــقــيــنــاً ُمــــــْذ تــــوّكــــل جــعــفــُر  ُيــ�ــشِ اأنـــــه ل  فــيــهــا  عــلــى اهلل 

دماوؤها ففا�شت  يوماً  احرتبت  دموعهااإذا  ففا�شت  الــقــربــى  تــذكــرِت 

وبني نهايات قرن م�صى، وقد كان نائم الراأي يقظان الهوى، واإ�صراقات زمان جديد مثقل بالتحوالت 

وليايل العتم ينه�ش تالميذك ومريدوك... الذين ال يلحنون يف كالمهم وال يف اأعمالهم، ي�صلون بني 

زماننا اجلديد هذا وبني جذوره يف ع�صور خلت، يدركون اأن »�صيا�صة البالغة اأ�صد من البالغة، ياأمرون 

بالتبني والتثبت، وبالتحرز من زلل الكالم، ومن زلل الراأي...!

اأ�صتاذنا الكبري، 

ذاك هو موقعك الباذخ يف الفكر العربي املعا�صر، 

وهو يف اأ�صرف رتبة »ي�صق على �صاري النجوم �صعودها« 

وبني من اأحبوك والذين ا�صتثارهم ح�صورك الكبري م�صافات، نَعّدها يف اإجنازات التاأ�صي�ش، ويف 

املنهج، ويف البيان، ويف خدمة االإ�صالم، ولك اأن تقول يف احلا�صدين: 

 

واولـــــول احـــتـــمـــايل ِثـــقـــل كـــل مــلــّمــٍة  وا الذي ودُّ ت�شوء الأعــادي مل يودُّ

فيا اأيها ال�صيد الكبري: 

ــــمــــاا�ــــــــــشــــــــــِق الـــــــعـــــــطـــــــا�ـــــــس تـــــكـــــرمـــــا ــــعــــقــــل طــــــا�ــــــس مـــــــن الــــظَّ فــــال

“اللغة•وهوية•األمة”
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مِن املُلَهْم َرِتَك بحاَر العلِم واأ�شفاَر الزَّ اأ�شتدعي  يف َح�شْ

داها يتكلَّم م�ِس لعلَّ �شَ
َ
ُث اأمواَج الأ حدِّ

ُ
واأ

�شاِئُل كيَف َتوارى وتداَعى,
ُ
واأ

ُفِق اليّم.. �شفنُي الِعْلم,
ُ
عن اأ

وماذا حلَّ ِبُرّباِنه..!

ْوِء مَتوُر ب�ُشطاآنْه اِت ال�شَّ َتهتزُّ ال�شورُة يف َوَم�شَ

من َقَب�ِس املا�شي والآِتي من عامَلِ غيْب,

 وجداين
ُ
ي�شتلُّ الربُق ُجُفوين, ميالأ

َي�ْشتْحِوُذ تاريخي,

ابن•الهيثم
ُسرى•سبع•العيش*

* اأ�صتاذة طب العيون وجراحتها وع�صو جممع اللغة العربية االأردين.

ابن•الهيثم
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باَبَة اأحزاين, وُيثرُي �شَ

راين و�شماً كالظلِّ ن�شيَل اللَّون,
ُ
فاأ

مي�شي يتال�شى ل اإيقاعاً ُيلقي,

ل اأثراً ُيبقي يف الكون

كاملركِب يطفو دوَن �شراْع

نواْء
َ
ُفُه الريُح وَترِطُمه الأمواُج وُتق�شيه الأ تتلقَّ

َيرُقُب قريَتُه فوَق الياب�شِة اخَل�شراء

ي�شكُنها الأ�شراُر ويلهو فوَق م�شاِرِحها الأعداْء

كانت ُترخي لن�شيم الفجِر جدائلََها,

وي�شوُع اأريُج خماِئِلها

حر واأحالِم ال�شعراء م�ِس ُيعانقها بال�شِّ وغروُب ال�شَّ

ُم م�شجُدها, واليوَم ُيهدَّ

جُتَتثُّ عظاُم مقاِبِرها, وُتباع

 ***********             

يا ابَن الهيثْم

يا من ِلبلوِغ العلم ق�شى واأطاْع

هاّل اآن�شَت غريباً, �شكنتُه الأدواُء

ت فوَق مطارِحِه الأوجاع وحطَّ

اأ�َشِمْعًت باأن �شقيًّا يف موطنه �شاع
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اأو ُمدَنَف روٍح يف مو�ِشِم بيدِرِه جاع

وعزيزاً ذلَّ و�شاَر غريًبا يف الأ�شقاع

رّحاًل �شيَّع ِقْبلَتُه

ُتُه مَّ
ُ
دمْتُه الأياُم وخاَنْتُه الأحالُم وتاَهْت اأ

َ
اأ

***********

يا ابَن الهيثْم

رْب يا رائَد اأهِل العلِم و�شاِلَك َوْعِر الدَّ

َمِن الَعْيْب بَُّطنا �شراً اإِْع�شاُر الزَّ
َ
يَتاأ

َيقُتُلنا ُذّلً وهواناً, من كان �شريداً وطريداً

ُملتِجئاً يطرُق يف الَعْتمات مناِزَلَنا

فـاأجْرناُه واأطعمناُه واآويناُه

َة ُغربِتِه, ووهبناُه اأعزَّ ِجوار وحمينا ُذلَّ

اأ�شكنَّاه البيَت واأعطيناُه مقاليَد الأ�شرار

لكن الغادَر خّواٌن, ل َيرَعى حقاً اأو عهدا

ائيَّ وحاَرَبُه �َشلََب الطَّ

َد اأهَل الداْر واحتلَّ الأر�َس و�شرَّ

ِت وا�شَتلَب املاَء وحطَّ بيوَت ال�ّشرِّ على التالَّ

غوار
َ
وفوَق ه�شاِب الُقد�ِس ويف الأ

واأغاَر على اأ�شتاِر البيْت

ابن•الهيثم
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َرنا بزوايا الوقْت وحا�شَ

مْت اأْنا طبَق ال�شَّ فتفيَّ

ْ ْوِط, فال نتاأملَّ ن�شرُح كالأنعاِم, ُنغمِغُم, جُنلَُد بال�شَّ

نتاأرَجُح يف هاويِة الزَّمن املُْبَهْم

ن�شرُب ُذلَّ الَعلَقْم

فتعاَل اإِلينا وتكلَّْم

حدثنا كيف توارى املجُد وغاَب العزُّ واأدبْر

ن�شتاق زماَنَك يا ابن الهيثم

ل تعجْب كيَف �شفتنا الّريُح بزاويٍة نكراَء

ر ر, اأو نتذمَّ فلم نتاأوْه اأو نتاأثَّ

َتْدَه�ُس منَّا, كيف نناُم بقاِع الكهِف

 ْ فال نهتزُّ ول نتغريَّ

لو اأدركَت حقيَقَتنا,

لو عاينَت مروءَتَنا, و�شالَبَتنا..!

غيَت ملا تتلوُه رطاَنُتنا..! لو اأ�شْ

جلِفْلَت َوُعْدَت ِلَرْم�ِشَك, فرتاُبَك اأطهر

وزماُنك اأوفى من زمن احُلفداِء املُْنكْر

***********
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ْدناْه واِرَي جمٍد َبدَّ ْوُء �شَ مبناِظِرك ي�شيُل ال�شَّ

ِتنا, َوَرمْينا يف اجُلبِّ و�شاياْه َواَرْينا عوَرَة ِردَّ

ْهملناْه
َ
مَع, واأ نادانا حيناً لكنَّا, اأثقلنا ال�شَّ

وَر.. فاأطفاأناْه, وَرثنا النُّ
َ
اأ

فلماذا َتعَجُب اإِن اأثَملَنا الليُل رعوداً وُبروقا!

حِو طريقا! وملاذا ُت�شِفق اإن كنَّا ل نعرُف لل�شَّ

باهلل عليك األ تتكلْم..!

مَن العربيَّ الأبكْم! اأحُتاكي هذا الزَّ

هل تعَجب كيف ميرُّ الوقُت, وتن�شلُخ الأيام

ومت�شي دوَن �شباْح

مت, ل ندرُك غرَي ق�شوَر ال�شَّ

يح واأحالَم الأ�ْشباْح وعزَف الرِّ

ر .. والوْقَت تطوَّ َمَن تغريَّ وعزاًء اأنَّ الزَّ

يُح ُتعاِنُد َمْرَكَبَنا, فالرِّ

.. ْ واحلظُّ اأطاَح بنا.. وَتعرثَّ

  ***********

ابن•الهيثم
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ْ ي معذرًة ل ت�شفْح دمعك ل تتاأملَّ رباً يا جدِّ �شَ

ْم..! اإِنَّا يف اأحالم الَيْقَظِة نتقدَّ

اْر بُح ويوقظَنا بعٌث هدَّ نحلم اأن يدرَكنا ال�شُّ

لِّ وو�شَم العاْر مي�شح عنا �َشَعَث الذُّ

َة لالأحراْر وُيعيد العزَّ

ُم ياأجوَج املحتلِّ وي�شعُق ماأجوَج الأ�شراْر يتقحَّ

ل بدَّ �شياأتي يوٌم مثَل ال�شم�س نراُه

ُد يحرُق ي�شفي, ُيبدِّ

ل ي�شتبقي من اأثر الغا�شب ديَّارا

اًء مينحنا دفًئا يكلوؤنا خ�شًبا منَّ

ة اأنهارا ُعنا من نبع العزَّ ُيرْتِ

ويكون لنا وطناً وربيعاً و�شعارا

ُتراُه اإذا اأ�شحى يلقانا ذاك اليوم
َ
اأ

جيَل ال�شلم وجيَل احُللم, وجيل النَّوْم

ن�شُدُقك القوَل فال تعتْب

ل زلنا يف اأحالم الَيْقَظِة نتقلَّْب

ونفت�س عن كوٍن اآَخر اأرَحْب

***********
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يا بحُر 

بني يديَك 

اأوَدْعنا �شرائَرنا 

وعّلْقنا م�شائَرنا 

باأعناق املراكْب

يا اأبي�َس الأمواِج

يا نوَر املَ�شارِق واملَغارْب

من ُظلمة الُظُلماِت

قد ُلذنا بوجِهَك..

بني مطروٍد 

وهارْب

نحُن, 

ابتهال•إلى•األبيض•المتوسط
عبداهلل•أبو•شميس•*

* اأ�صتاذ االأدب والنقد واخلبري يف جمال حو�صبة اللغة.

اجلنوبّينَي

اأبناَء الكوارِث وامل�شائْب 

زوجاُتنا ِبْعَن الأ�شاوَر واخلوامْت

وخلْعَن اأحالم العرائ�ِس والهوامْن 

كي ن�شرتي 

يا بحُر 

تذكرَة اخلال�ْس 

القذائـــِف  مـــدن  مـــن  ونفـــرَّ 

والّر�شا�ْس

ونفرَّ من زمن الع�شائِب والكتائْب

يا بحُر 

ل تغ�شْب

اإذا كانت مراكُبنا ثقاًل 

ابتهال•إلى•األبيض•المتوسط
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فالهموم ثقيلٌة..

لو ن�شتطيع ملا حملناها

وكّنا قد تركناها هناَك 

مع احلقائْب 

يا بحُر

يا ربَّ العوا�شِف والّزوابِع 

والزلزل والنوائْب

ها نحُن 

قّدمنا القرابنَي الكثريَة

فاْر�َس عّنا 

اإّن كّل الكوِن غا�شْب

اأنت الف�شيُح 

ونحن من �ُشّدْت باأوجِهنا 

املذاهْب 

حا�شاَك 

يق�شُدَك املُ�شّرُد

ثّم يرجع َوْهَو خائْب 

رحماَك 

لي�س لنا �شواَك

فُخذ باأيدينا 

ول تك�شر بخاطِر 

اأّي قارْب

يا اأبي�َس الأمواِج

يا نوَر املَ�شارِق واملَغارْب
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ــــــــُه ُكــــــــلَّ ــــــي  ــــــل عــــــْق ــــــعــــــُت  ــــــّي �ــــــش ـــــــــهـــــــــا..  ـــــــــبِّ ُح يف   

وغـــــــــــــــــــــــــدوُت جمـــــــــنـــــــــوًنـــــــــا ُيـــــــــــقـــــــــــاِتـــــــــــُل ظـــــــلَّـــــــُه

ـــــا قـــــابـــــ�ـــــشً الــــــــظــــــــهــــــــريِة  عـــــــــــزِّ  يف  ـــــُت  فـــــجـــــلـــــ�ـــــشْ

ـــــُه ـــــلَ رْمـــــــــــــــَل الــــــــطــــــــريــــــــِق, وكــــــــنــــــــُت رْمـــــــــــــــاًل قـــــْب

ــــــ�ــــــشــــــابــــــُقــــــنــــــي اإلـــــــــــيـــــــــــِه لــــيــــ�ــــشــــتــــكــــْي ِظـــــــــلِّـــــــــي ُي

�ـــــشـــــْكـــــلَـــــُه ُهـــــــــــــــــدوٍء  يف  ـــــــُم  تـــــــر�ـــــــشِ ـــــمـــــ�ـــــُس  والـــــ�ـــــش

ــــــا ــــــن وُهــــــــــــــزمــــــــــــــُت ملّــــــــــــــا �ـــــــــــشـــــــــــاَل لـــــــــيـــــــــٌل حــــــوَل

ـــــــُه ُكـــــــْحـــــــلَ يــــــــْجــــــــَمــــــــُع  وراَح   , عـــــــــلـــــــــيَّ فـــــبـــــكـــــى 

ـــــــنـــــــي راأيـــــــُت لِل  الـــــــــــــــــــــــزُّ املـــــــــــــــــاِء  ــــــحــــــِة  ــــــْف �ــــــش يف 

ــــــــــُه: قــــــــــْوَل اأرّدُد  وجــــــــــــــٍه  بـــــــــال  ـــــا  ــــــ ــــــ ــــــ �ـــــشـــــوًتــــــ

عــــــابــــــٍر ــــــــــِة  طــــــــــويَّ ِمــــــــــــن  ــــــْو  يــــــحــــــ�ــــــشُ طــــــــــــرَي  ل 

الّناسك
محمد•خضير*

* �صاعر وروائي وفنان ت�صكيلي.

ابتهال•إلى•األبيض•المتوسط
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ـــــُه ـــــْخـــــلَ ـــــُط ُب لــــــَعــــــَن الـــــــ�ـــــــشـــــــوؤاَل وقــــــــــــاَم يـــــْبـــــ�ـــــشِ

ـــــدى اأْهـــــــــــــــــذي كـــــنـــــهـــــٍر ظـــــــامـــــــٍئ َيـــــــــْجـــــــــري �ـــــشُ

ــــــــــُه ــــــُل َوْحــــــــــلَ ـــــــــــن كـــــــّفـــــــيـــــــِه يــــــغــــــ�ــــــشِ واملـــــــــــــــــــاُء ِم

يـــــــــا قــــــلــــــَبــــــهــــــا, مـــــــــا كــــــــــــــاَن اأقـــــــ�ـــــــشـــــــى قــــلــــَبــــهــــا

ــــــــُه ــــــــلَ ملّـــــــــــا طـــــــــرقـــــــــُت الــــــــــبــــــــــاَب اأرجـــــــــــــــــو َو�ــــــــشْ

ــــــــُه ــــــــُت ــــــــادي ـــــــُه ِمــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــْرِط مـــــــــــا ن ـــــــعـــــــلَّ فـــــــل

ــــُه ــــى, واأ�ــــــــشــــــــفــــــــَق, وا�ــــــشــــــتــــــكــــــاَن, لــــعــــلَّ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لــــّبـــــ

ـــــــــــــــُه اأّن اإّل  ــــــــْعــــــــِر,  الــــــــ�ــــــــشِّ ـــــــــثـــــــــُل  ِم احُلــــــــــــــــــبُّ 

ـــــُه ـــــلَ نـــــ�ـــــشْ ـــــــُد  ـــــــغـــــــِم َي كـــــــــــــاَن  ُجــــــــــــــــــْرٍح  ـــــــــــــلِّ  ُك يف 

ــــــــذِب الـــــــــذي ــــــــَك ــــــــــــاِن لــــــــل ــــــــمــــــــا وجــــــــــــَه وكــــــــالُه

ــــُه ــــلَ ــــــِب مـــــــا قـــــلـــــنـــــاُه اأجنـــــــــــــَب نــــ�ــــشْ ــــــْل ِمـــــــــن �ــــــشُ

يـــــــــــُذْق ــــــعــــــِر طـــــــفـــــــٌل مل  الــــــ�ــــــشّ واأنــــــــــــــــا مبـــــــــــــاِء 

ـــــُه! ـــــ�ـــــشـــــاِء, فــــكــــيــــَف َيـــــفـــــِطـــــُم ِطـــــْفـــــلَ طـــــْعـــــَم الـــــنِّ

ـــــكـــــو ِمـــــــــن َمـــــــــــــــــرارِة َوْحــــــــَدتــــــــي مـــــــا كــــــنــــــُت اأ�ـــــش

ـــــــــُه ـــــو عـــــــــْدَل ـــــعـــــل ـــــــَم ي ــــــى راأيـــــــــــــــــــــُت الـــــــظـــــــل حــــــت

ــــــًرا, وا�ــــشــــتــــقــــلــــُت مـــــن الـــــَهـــــوى ــــــْع فــــُقــــتــــلــــُت �ــــــشِ

قــــــْتــــــلـَـــــُه الــــــَقــــــ�ــــــشــــــيــــــدِة  يف  اأحـــــــــــــــــــــاوُل  واأنــــــــــــــــا 

ـــــــــــِدْي َي ـــــــــــزين يف  ُح ـــــُت  وقـــــبـــــ�ـــــشْ ــــنــــي,  �ــــشــــيــــعــــُت

ـــــــــــُه ـــــــــــلَ َرْح ــــــــُب  يــــــــقــــــــلِّ ــــــــٍق  قــــــــل يف  والـــــــــقـــــــــلـــــــــُب 

الـــــــذي ــــــــكــــــــالِم عـــــــن  ال ـــــــوِق  �ـــــــش ـــــــاألـــــــُت يف  و�ـــــــش

ـــــــُه ـــــــوؤَْل �ـــــــشُ ــــــــــِة  الإجــــــــــاب ــــــِر  ــــــْط ــــــشَ � اإىل  األـــــــقـــــــى 

ـــــٌك نـــــــــــــوثـــــــــــــِة نـــــا�ـــــشِ
ُ
قـــــــــالـــــــــوا: مبــــــــــْحــــــــــراِب الأ

ــــــــُه ــــــَع اأْهــــــــلَ ـــــــــــــــــًرا, و�ــــــشــــــيَّ َمـــــــــى دْه عـــــــَبـــــــَد الـــــــــدُّ
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اِك ــــــوَّ ــــــشَ � الــــــــــورى  بـــــــنِي  ِمـــــــــْن   
ُ
ْعـــــطـــــاِكاهلل

َ
ُحــــلَــــَل اجلــــمــــاِل بـــهـــاَءهـــا اأ

ــــْدَو بـــالِبـــٍل ــــَدْوِت بــــالــــقــــراآِن �ــــشَ ـــْوٍت ذاَك بــْعــ�ــُس ُحـــالِكفــــ�ــــشَ بــَجــمــاِل �ـــشَ

املـــال يف  ــــم  قــــ�ــــشَ
َ
اأ  

َ
اهلل نَّ 

َ
اأ ــــــــِت فـــيـــِه َكـــفـــاِكيـــكـــفـــيـــِك  ْن

َ
ِحـــْفـــَظ الـــكـــتـــاِب واأ

ـــْن مي�شي لــغــرِيِك َدْرَبــــُه ــلَّ َم ـــْد �ــشَ ؟ َق ُهــــداِك  �ــشــاَر دوَن  ْن  اإِ َيــْهــتــدي  مـــْن 

َو�ـــشـــاِئـــٌف ـــغـــاُت  الـــلُّ لــــِك  ـــغـــاِت  الـــلُّ ــــْر�ــــِس ُعــــالِكاأمَّ  نـــــــِت املـــلـــيـــَكـــُة فــــــْوَق َع
َ
اأ

َجميِعها ــغــاِت  الــلُّ على  َعـــلَـــْوِت  ــَقــْد  ــــــــــالِكَفــلَ ْم
َ
ِبــــ�ــــشــــهــــاَدٍة ِمـــــــْن مـــــاِلـــــِك الأ

وثــــْغــــُرهــــا الأنــــــيــــــُق  ـــُمـــهـــا  ـــ�ـــشِ َمـــْب َبـــــهـــــاِكهلِل  واجلـــــــمـــــــاُل  َوَوْرٌد  ــــــــــــْوٌر  َن

ــــٌن هــــــاِئــــــٌم بــــثــــمــــاِرِه والآراِك فــــالــــقــــدُّ ُغــــ�ــــشْ ـــــْرِو  الـــــ�ـــــشَّ ِقـــــــــواَم  َيـــحـــكـــي 

ــــــُه نَّ
َ
الأْفــالِكوالـــــــَوْجـــــــُه ِمـــــــْن نـــــــوٍر َبـــــــدا وكــــــاأ على  َجلَّْت  حى  ال�شُّ �َشْم�ُس 

ُكــــلُّ جميلٍة ى ُمـــنـــاهـــا َلـــــــْو َلــــهــــا َعـــيـــنـــاِكعــْيــنــاِك! مــا عـــْيـــنـــاِك؟!  ـــــــــرْيَ َغ

ــْحــِر احلـــالِل وِفــْتــَنــٍة ـــٌظ ِمـــَن الــ�ــشِّ ـــــاِكحَلْ الـــــفـــــّت ــــــــِك  ــــــــِظ حَلْ ــــــــــــــُة  روَع هلِل 

وحبيِبها َحــبــيــبــٍة  ــُب  ــْش َحــ� ــــاِكَوِر�ــــشــــاِك  ِر�ــــش ـــــنـــــاَل  ُي ْن 
َ
اأ يف  ــــى  ــــن املُ ُكـــــــلُّ 

ـــرَيٌة �ـــش
َ
ــــــرُي َجــــــــواِكَتــــْهــــواِك روحــــي َفـــْهـــَي فــيــِك اأ ــــــش �

َ
ــــــِه اأ ـــــــرُّ ب �ـــــــشَ

ُ
لـــــَقـــــٌب اأ

عبدالرزاق•حسين•*

َصِريُع•َهَواِك•

* اأ�صتاذ االأدب العربي/جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
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َق�شيَدًة فيِك  َكــَتــبــُت  اجَلــبــنِي  َهــــــــواِكَوَعــلــى  ــــريــــُع  �ــــشَ اإِينِّ  ــــهــــا  ــــنــــواُن ُع

َيْفتدي َمــْن  الــهــوى  ْهـــِل 
َ
اأ ِفـــــداِك اإِْن كــاَن يف  كــــــــوَن 

َ
اأ ْن 

َ
اأ الــِتــمــا�ــشــي  كـــــاَن 

ــًة ــْفــِظــِك َرْو�ــشَ ــبــاِك�ــِشــْحــُر الــبــيــاِن غــدا ِبــلَ ـــيـــوِر بــهــا ربـــيـــُع �ــشِ ــــْدُو الـــطُّ �ــــشَ

ـــًة مـــــاِن َفـــِتـــيَّ مـــــاِن ِفـــتـــاِكل َتــــْهــــرمــــنَي عـــلـــى الـــــزَّ ل َيـــــْعـــــرَتي طــــــوُل الـــــزَّ

ـــــــــٌة َي ـــــٌة ُدرِّ ــــــِك َوْمـــــ�ـــــشَ ـــــــــــــواُر َوْجــــــِه ْن
َ
ـــمـــاِك اأ ــــهــــا غـــــيـــــوَم �ـــشَ ــــُت ــــّع �ــــشِ

َ
جَتــــلــــو اأ

ُه ودرُّ نـــــــــــِت 
َ
اأ املـــــكـــــنـــــوُن  ـــــــوؤُ  ـــــــوؤُْل ـــــــلُّ ــــزائــــُف الأ�ــــشــــداِف َمــــْن َيــ�ــْشــنــاِك ال  َوَل

ُمْنتقى ِك  َكــــــُدرِّ نــيــا  الــدُّ يف  لــيــ�ــَس  ــــواِك ل  ــــشِ ــــ� ُهــــــــَو َجـــــــْوَهـــــــٌر تــــقــــلــــيــــُدُه ِل

الِعدى َح�َشِد  ِمــْن  ــــاُذ  الأخَّ ــــــــــــاِك  وجــمــاُلــِك  فَّ
َ
ــــــُم الأ ْهــــْتــــُه مــــــزاِع قــــــْد �ــــشــــوَّ

ــــا مــــْن ثـــنـــايـــاِك الــتــي ــــْذًب ـــاِكَيـــنـــ�ـــشـــاُب َع ـــت ـــَف ـــــُه �ـــشَ ـــــبُّ هــــــَي َنـــــْبـــــُعـــــُه َوَمـــــ�ـــــشَ

ــُتــهــا التي ْنـــــِت رْو�ــــسُ الأر�ــــسِ َجــنَّ
َ
َلــــذيــــٍذ زاِكولأ ـــــْن  ِم واِئــــــَع  ُتـــهـــدي الــــــرَّ

ريـــَجـــُه
َ
ـــْرِت اأ ـــْرِت هـــذا الــكــوَن �ـــشِ ـــــــاِكَعـــطَّ ـــُح نـــفـــُحـــِك ِمــــــْن ملــــى َرّي ـــْف فـــالـــنَّ

َوَقْطُرها الغيوُم  هــذي  انت�شْت  ــــذاِكحتَّى  ـــــْوِح �ــــشَ ـــــَف ـــــْوٌق ِل َوَنـــ�ـــشـــيـــُمـــهـــا �ـــــشَ

�ِشماكها ــْعــرَيــنْيِ  الــ�ــشِّ فـــوَق  ـــْجـــُم الــَقــ�ــشــيُّ َمــــداِكَو�ــَشــَمــْوِت  مـــا طــــــاَوَل الـــنَّ

ـــرنـــو اإلــــيــــِك بــَعــْيــِنــهــا نــــا َت ُلـــقـــيـــاِكهــــذي الــــدُّ اإىل  تـــهـــفـــو  ـــهـــا  ـــْوِق �ـــش ِمـــــــْن 

ــهــا نـــــــِت ِلــ�ــشــاَنــهــا وبــيــاَن
َ
ْتـــــــــــراِكَقـــــْد ُكــــْنــــِت اأ

َ
ومـــــــاِن والأ ِلــــلــــُفــــْر�ــــِس والـــــــرُّ

ـــــٍف  ــــتــــاَب كـــــلِّ ُمـــــوؤَلِّ ـــى َغــــــــــَدْوِت ِك ـــاِك حـــتَّ ـــ�ـــشّ الـــنُّ وُخــــْطــــَبــــَة  الأديـــــــــِب  اأدَب 

ــــــُدُه ــــــــــُروؤَاِكَوَلـــــَيـــــْوُم عـــــــْوِدِك عــــْن قـــريـــٍب َوْف ــــنــــا ِب ْر�ــــشُ
َ
فـــتـــعـــوُد ُتــــ�ــــشــــِرُق اأ
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اأث���ارت م�صاألة املثّق���ف وم�صوؤوليته يف املجتمع 

جداًل خ�صبًا ل���دى املفكرين والنق���اد املحدثني، 

)اأنطوني���و  االإيط���ايل  املنا�ص���ل  يك���ون  ورمّب���ا 

جرام�صي( من اأملع الذين كتبوا عن هذه امل�صاألة، 

خالل جتربته يف الكفاح ال�صيا�صي واالجتماعي، 

باالإ�صافة اإىل جتربة ال�صجن يف عهد مو�صوليني 

)1926-1937م(، من حيث تركيزه على وظيفة 

املثّق���ف اأكرث م���ن ان�صغاله بتعريف���ه، باعتبار اأن 

جمي���ع النا�ش يفكرون، غ���ري اأن وظيفة املثّقف ال 

. ومل يكن جرام�صي يهدف 
)1(

يقوم بها كل النا�ش

اإىل بن���اء حركة اجتماعي���ة منا�صلة فح�صب، بل 

تع���ّدى ذل���ك اإىل »ت�صكيل ثق���ايف اأو فكري كامل 

، بتعميم وظيفة املثّقف 
)2(

مرتب���ط بهذه احلركة«

يف املجتمع؛ اإذ ق�ّصم الذين يقومون بوظيفة املثّقف 

يف املجتم���ع اإىل ق�صم���ني: »االأول ي�ص���م املثقفني 

التقليديني مثل املعلمني والكهنة واالإداريني، وهم 

الذي���ن ي�صتمرون باأداء م�صوؤوليتهم الثقافية على 

نحو ثابت جياًل بعد جيل، والثاين ي�صم املثقفني 

علي•عّشا•*

* كلية االآداب/ ق�صم اللغة العربية واآدابها، اجلامعة الها�صمية .

سيرة•المثّقف
من•موت•المؤّلف•إلى•موت•المتلّقي
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املن�ّصقني، وه���وؤالء مرتبطون مبا�صرة بالطبقات 

وامل�صروع���ات التي ت�صتخ���دم املثقفني يف تنظيم 

م�صاحلها، واكت�صاب املزيد من ال�صلطة، واملزيد 

. وي���رى جرام�ص���ي اأن املثقفني 
)3(

م���ن الرقاب���ة«

املن�ّصق���ني يتمي���زون باحلركة الدائم���ة، واالإنتاج 

الدائ���ب ال���ذي ال يتوّق���ف، وي�صارك���ون م�صاركة 

فّعال���ة يف الن�ص���اط االجتماع���ي، وينا�صلون من 

 .
)4(

اأجل تغيري االأفكار واالآراء

ويف مقاب���ل جرام�ص���ي جند املفك���ر والروائي 

الفرن�صي )جوليان بندا 1867-1956م( -الذي 

ا�صته���ر بكتابه )خيانة املثقفني، 1927م(- اأكرث 

ا�صتغراقًا يف تعري���ف املثّقف و�صريته وم�صوؤوليته 

يف املجتم���ع، واأك���رث ح�صا�صية يف حتليل���ه مل�صاألة 

املثّق���ف، فق���د راأى اأن املثقفني »ع�صب���ة �صئيلة 

من املل���وك الفال�صفة من ذوي املواهب الفائقة، 

�صم���ري  ي�صّكل���ون  الذي���ن  الرفيع���ة  واالأخ���الق 

، وه���م »ي�صّكل���ون طبق���ة العلماء اأو 
)5(

الب�صري���ة«

املتعلم���ني البالغي الن���درة حقًا؛ الأن م���ا ينادون 

، واإذا 
)6(

به هو املعاي���ري اخلالدة للحق والع���دل«

كان���ت هذه املبادئ ال تنتمي اإىل هذه الدنيا، فاإن 

املثقفني احلقيقي���ني ال يتمّثل جوهر ن�صاطهم يف 

حماولة حتقيق اأهداف عملية، اأي ال ي�صعون اإىل 

الظف���ر مبزايا مادية، ومن ثّم ي�صتطيع كل منهم 

؛ 
)7(

اأن يقول: اإن مملكتي ال تنتمي اإىل هذه الدنيا

امليتافيزيقي���ة  »بامل�صاع���ر  اإنه���م مدفوع���ون  اإذ 

اجلّيا�ص���ة، واملبادئ ال�صامي���ة، اأي مبادئ العدل 

واحلق، اإىل ف�صح الف�صاد، والدفاع عن ال�صعفاء، 

؛ ل���ذا 
)8(

وحت���ّدي ال�صلط���ة املعيب���ة اأو الغا�صم���ة«

جند جوليان بن���دا يرف�ش »�صورة املفكرين غري 

، وبناًء على ذلك؛ فاإن 
)9(

امللتزمني على االإطالق«

املثّق���ف احلقيقي يكون على ا�صتعداد »الأن ُيْحَرق 

َلب،  علن���ًا، اأو اأن ُيْنَبذ من املجتم���ع متامًا، اأو ُي�صْ

فاملثقف���ون يف نظ���ره �صخو����ش رمزي���ة، تت�ص���م 

بابتعاده���ا عن ال�ص���وؤون العملية ابتع���ادًا ال يقبل 

؛ الأنه���م »اأفراد يّت�صفون بالكمال، 
)10(

اأي تنازل«

ويتمتعون بقوة ال�صخ�صية، وقبل هذا كله، عليهم 

اأن يكون���وا دائم���ًا معار�صني للو�ص���ع الراهن يف 

 .
)11(

زمانهم، وب�صورة دائمة تقريبًا«

ويف مقابل هذه ال�صورة اخلاّلبة التي ر�صمها 

جولي���ان بندا، جن���د )ماك����ش فيب( ي���رى »اأن 

املثّق���ف يحمل �صفات ثقافي���ة وعقالنية مميزة، 

توؤّهله للنف���اذ اإىل املجتمع والتاأث���ري فيه، بف�صل 

، بينم���ا يعّرف 
)12(

املنج���زات القيمي���ة الك���بى«

)اإدوارد �صيل���ز( املثّقف باأن���ه »ال�صخ�ش املتعلم 

ال���ذي ميتل���ك طموح���ًا �صيا�صي���ًا للو�ص���ول اإىل 

مراكز �صنع القرار ال�صيا�صي، اأو من خالل دوره 

املح���وري احلا�صم يف توجي���ه املجتمع عن طريق 

التاأث���ري يف القرارات ال�صيا�صية الهامة التي توؤثر 

، ويتمي���ز »هذا املثّق���ف بقدرته 
)13(

يف املجتم���ع«

العالية عل���ى ا�صتخدام رم���وز ودالالت ومفاهيم 

لغوي���ة عالية، مت�صلة مبا�ص���رة باالإن�صان والكون 

. ويذه���ب ه�ص���ام �صرابي 
)14(

والف���رد واملجتم���ع«
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اإىل االعتق���اد »اأن املثّق���ف ه���و ال�صخ�ش امللتزم 

والواع���ي اجتماعيًا، بحيث يك���ون مبقدوره روؤية 

املجتم���ع، والوق���وف عل���ى م�صاكل���ه وخ�صائ�صه 

، بينما يرى في�صل دراج اأن املثّقف 
)15(

ومالحمه«

»ال ي�ص���اوم وال يقب���ل اأن�ص���اف احلل���ول، عندما 

تتعل���ق الق�صية املتداول���ة واملطروح���ة للبحث اأو 

. ويرى 
)16(

النقا�ش باحلرية والكرام���ة الوطنية«

ه���ادي العل���وي اأن »دور املثّق���ف مه���م و�صروري 

يف ظ���ل �صيطرة ال�صلطة عل���ى الف�صاء ال�صيا�صي 

 .
)17(

واالجتماع���ي والثقايف يف البل���دان العربية«

واإذا كانت ه���ذه هي �صورة املثّق���ف وم�صوؤوليته، 

فاإن جوليان بندا انتقد ب�صدة فيما ي�صّمى بخيانة 

املثقفني »الذين يتخلون عن ر�صالتهم، ويفّرطون 

، ويعي���ب عل���ى مثقف���ي الع�صر 
)18(

يف مبادئه���م«

»لتنازله���م ع���ن ر�صالته���م املعنوي���ة اأو االأدبي���ة، 

يف مقابل م���ا ي�صميه تنظي���م امل�صاعر اجلماعية 

.
)19(»

اجلارفة

واإن عدم مقاوم���ة الوح�صي���ة والفا�صية �صواء 

اأكان���ت متمثل���ة يف ال�صلط���ة اأو يف غريها، وعدم 

ا�صتخ���دام الق���وة االأدبية واالأخالقي���ة والثقافية 

واللغ���ة البعي���دة ع���ن الرطان���ة ل���دى املثّق���ف، 

 ،
)20(

والتاريخ���ي الطليع���ي  ل���دوره  خيان���ة  يع���ّد 

ويف ه���ذه احلال���ة ينح���از املثّق���ف اإىل ال�صلطة، 

، ويف ه���ذه »خيانة 
)21(

وي�ص���ّوغ معاناة ال�صحاي���ا

؛ اإذ 
)22(

املثقف���ني، واالإفال�ش االأخالقي الكام���ل«

ال ميك���ن مقاومة الوح�صي���ة »دون ذاكرة وعقيدة 

اأخ���رى خليان���ة  . وجن���د �ص���ورًا 
)23(

خال�صي���ة«

املثقف���ني تتمّثل يف »اللج���وء اإىل حجج خمادعة، 

 ،
)24(

واإطالق االأكاذيب من اأج���ل ح�صد التاأييد«

ورمّبا »يوؤمنون بق�صية لكنهم يعمدون اإىل و�صائل 

غري اأخالقي���ة للدفاع عنها، وم���ن هنا ي�صنعون 

عملة ثقافية مزّورة من اأجل �صمان ا�صتمرارهم 

وذل���ك   ،
)25(

الرا�صخ���ة« املعتق���دات  �ص���وق  يف 

با�صتنادهم اإىل نظرية املوؤامرة التي تتمّثل يف اأن 

.
)26(

كل �صيء فا�صد، وت�صويغ خيانتهم

ونّب���ه جولي���ان بن���دا اإىل اأن »املثقف���ني بداأوا 

اأولئ���ك  ال�صيا�صي���ة،  االأه���واء  لعب���ة  ميار�ص���ون 

الذين كان���وا ي�صّكل���ون مكبحًا للواقعي���ة املبتذلة 

عن���د ال�صع���وب، جعل���وا م���ن اأنف�صه���م حمّر�صًا 

؛ ل���ذا ف���اإن املثقفني املزّيف���ني »ميهدون 
)27(

له���ا«

عل���ى  خط���ر  وه���ذا  للدمياغوجي���ني،  الطري���ق 

. وك�ص���ف )ب���ول نيزان( -يف 
)28(

الدميقراطي���ة«

�صل�صل���ة )كالب احلرا�ص���ة، 1932م(– على اأن 

»املثقفني مطالبون بو�صع موهبتهم و�صهرتهم يف 

خدمة ق�صايا اأكرث عمومية، وبااللتزام بالن�صال 

؛ لذا ف���اإن خيان���ة املثقفني قد 
)29(

�ص���د املظ���امل«

تك���ون »بال�صم���ت وع���دم االلت���زام واالك���رتاث 

 .
)30(

احلقيقي���ة« وباحلي���اة  املجتم���ع،  بق�صاي���ا 

واأظه���ر بول نيزان حقيقة اأولئك »الرجال الذين 

هم نت���اج الدميقراطي���ة البجوازي���ة، ي�صّيدون 

تف�صحها  الت���ي  االأ�صاط���ري  كاف���ة  –بامتن���ان- 
، وم���ن هن���ا ف���اإن املفك���ر اأو 

)31(

الدميقراطي���ة«

املثّقف »الذي ال يطابق بني فكره وثقافته والعمل 

 .
)32(

التح���رري، يجعل �صداقت���ه للب�ص���ر عقيمة«

سيرة•المثّقف•من•موت•المؤّلف•إلى•موت•المتلّقي



153

ويعّد معي���ار ال�صجاعة اأ�صا�صيًا للمثّقف احلقيقي 

فقد »خاطر زوال على امل�صتوى ال�صخ�صي واملهني 

عندما ن�صر )اإيّن اأّته���م(، وتعّر�ش هوجو للنفي 

، وهذا م���ا ذهب اإليه 
)33(

االألي���م ب�صب���ب مواقفه«

جولي���ان بندا عب كلماته احلما�صية عندما نظر 

اإىل املثّقف بو�صف���ه »�صخ�صًا متفّردًا قادرًا على 

اأن يق���ول كلمة احل���ق يف مواجه���ة ال�صلطة، وهو 

�صريع الغ�صب، ف�صيح الل�صان، �صجاع اإىل درجة 

ال ُتعق���ل، وثائر ال يرى اأن ثّمة �صلطة دنيوية اأكب 

 .
)34(

واأقوى من اأن ينتقدها، ويوّجه اللوم اإليها«

وذه���ب اإدوارد �صعي���د اإىل اأن املثّق���ف »ف���رد 

يتمت���ع مبوهب���ة خا�صة متّكن���ه من حم���ل ر�صالة 

م���ا، اأو متثي���ل وجهة نظر م���ا، اأو موق���ف ما، اأو 

فل�صفة ما، اأو راأي م���ا، وجت�صيد ذلك واالإف�صاح 

عن���ه اإىل جمتم���ع ما، ومتثي���ل ذل���ك با�صم هذا 

؛ ل���ذا ف���اإن املثّق���ف »ال ميك���ن اأداء 
)35(

املجتم���ع«

دوره اإال اإذا اأح����شّ باأن���ه �صخ����ش علي���ه اأن يقوم 

. وتكمن اأهمية 
)36(

علنًا بط���رح اأ�صئلة حمرج���ة«

ر�صالت���ه يف كونها »تت�صمن االلت���زام واملخاطرة 

يف الوق���ت نف�ص���ه، وكذلك اجل�ص���ارة، والتعّر�ش 

، وهذا ما يجعله���ا »ذات حلم ودم، 
)37(

لل�ص���رر«

. واإن املثّقف 
)38(

وتوف���ر لها توّتر احلياة الواقعية«

احلقيقي »يتح���ّدى رتابة احلياة ويهاجم انعدام 

التمّيز والتفّوق، وا�صتخ���دام القوالب اجلاهزة، 

ويوؤّك���د �صرورة اتخ���اذ قيم علمي���ة جديدة غري 

؛ لذا 
)39(

عاطفي���ة تب���دو لنا عقالني���ة وتقدمي���ة«

فاإن املثّقف احلقيقي »لن يتكّيف مع الواقع، ولن 

ُي�صتاأن�ش، ولن ي�صت�صل���م اأو يخ�صع لرتابة احلياة 
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، وبن���اًء على ذلك، فاإنه يفي مبا ُخلق 
املمّلة”)40(

من اأجل���ه، ويوؤّدي ر�صالته، لي�ش باعتبارها مهّمة 

ثابت���ة يوؤّديه���ا مهتديًا بكت���اب اأو اإر�ص���ادات، بل 

بو�صفه���ا خ���بة واقعية تواجه التهدي���د امل�صتمر 

 .
)41(

من احلياة احلديثة نف�صها

ونّبه عامل االجتماع االأمريكي )ميلز( اإىل اأن 

»الفنان امل�صتقل واملفكر امل�صتقل من ال�صخ�صيات 

القليل���ة الباقية املوؤّهل���ة ملقاومة وحماربة تنميط 

كل ما يتعلق باحلياة حق���ًا وقتله. ون�صرة الروؤية 

االآن تت�صم���ن القدرة على مداوم���ة نزع االأقنعة، 

؛ 
)42(

وحتطي���م االأ�صكال النمطي���ة للروؤية والفكر«

لذا ف���اإن املثّقف احلقيقي لي����ش »داعية ُم�صاملة، 

وال داعية اتف���اق يف االآراء، لكنه �صخ�ش يخاطر 

بكيان���ه كله باتخاذ موقفه احل�ّصا�ش، وهو موقف 

االإ�ص���رار على رف����ش ال�صيغ ال�صهل���ة، واالأقوال 

 .
)43(

اجلاهزة املُبتذلة«

واإذا كان املثّق���ف فنان���ًا/ �صاع���رًا، فاإن���ه –

بالتاأكيد- يكون اأ�صّد ح�صا�صية جتاه الواقع الذي 

يعي�صه جمتمعه، واالأزمات الثقافية واالجتماعية 

وال�صيا�صي���ة الت���ي ته���دده بنيوي���ًا، حي���ث فك���رة 

الفنان/ ال�صاعر عن الواقع تنح�صر يف امل�صتوى 

ال�صع���وري للخ���بة، وتتج���ه –كما يوؤّك���د علماء 

النف�ش- نحو نوع معنّي م���ن املثالية، ورمّبا تكون 

واقعي���ة االنفع���االت اأكرث من واقعي���ة العقل قربًا 

؛ اإذ الفّن ميك���ن اأن يكون »طريقًا 
)44(

م���ن الواقع

 على حّد 
)45(

للع���ودة ثانية من اخليال اإىل الواقع«

تعبري فرويد. 

ومهما يكن من اأم���ر، فاإن املثقفني واملبدعني 

ميّثل���ون )اإنتلجن�صي���ا( اإن�صاني���ة، ت�ص���ّكل البيئة 

الثقافي���ة والقيمي���ة والرمزي���ة للمجتم���ع، مب���ا 

والروؤي���ة  وال�صفافي���ة  النزاه���ة  م���ن  ميتلكون���ه 

اال�صرتاتيجي���ة للحي���اة والتاري���خ، باالإ�صافة اإىل 

الق���ّوة الروحي���ة والثقافي���ة واحل�صا�صي���ة الت���ي 

يتمتع���ون بها. وه���ذه البيئ���ة اال�صرتاتيجية التي 

ي�صّكلونه���ا للمجتمع متّث���ل عن�ص���رًا جوهريًا يف 

مقاومة ترّدي احلياة والقيم.

ويزداد دور املثقّ���ف ح�صا�صية وخطرًا عندما 

يبداأ يع���ي وي�صعر باأن هذه البيئ���ة اال�صرتاتيجية 

حوله ب���داأت بالت�ص���ّدع، ومن َث���ّم التداعي على 

ال�صعي���د البني���وي والوج���ودي، واحلي���اة تتاآكل 

وطفقت االآفاق باالنح�صار، خا�صة يف ظل الواقع 

العربي ال���ذي ال يزال يرزح حتت وط���اأة الف�صاد 

ال�صيا�صي والقيمي، بل وي�صعى اإىل اإغراء املثّقف 

، وكذل���ك يف واق���ع الفكر 
)46(

لاللتح���اق بركب���ه

العرب���ي ال���ذي يعي�ش من���ذ مئة ع���ام حالة »من 

التخّبط  والتما�ّش والبحث واالنتكا�ش، وما يزال 

فكرًا ترقيعيًا، ويف اأف�صل  العادية-  اأحواله  –يف 
اأحوال���ه فك���رًا توفيقيًا، لكن���ه يظل فك���رًا نافيًا، 

حي���ث يه���دد التوفيق بني���ة الثقاف���ة؛ والأن الفكر 

العرب���ي ما ي���زال عاج���زًا ع���ن اإدراك اجلدلية 

التي ت�صّد املكّون���ات االأ�صا�صية للثقافة واملجتمع، 

الت���ي جتع���ل بني���ة الق�صي���دة جت�صي���دًا لبني���ة 
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؛ وذل���ك ب�صبب العجز عن 
)47(

الروؤي���ة الوجودية«

الت�صّور الكلي املعّق���د حلركة االإن�صان واملجتمع، 

وقوانني التط���ّور، باالإ�صافة اإىل غي���اب امل�صروع 

، وم���ا ينتج عن ه���ذا الواقع الكلي 
)48(

النه�ص���وي

م���ن حتطيم لالأ�صا����ش االأنطولوج���ي الذي يقوم 

علي���ه دور املثّق���ف والفنان/ ال�صاع���ر من جهة، 

وزيادة م�صاحة ال�ص���روخ يف البيئة اال�صرتاتيجية 

للمجتمع واحلياة والواقع من جهة اأخرى.

واإذا كان »الّن����شّ ال يوؤّث���ر على حقائق العامل 

، حي���ث الّن����ش ال ي�ص���ّكل 
)49(

اإال خ���الل روؤيتن���ا«

ل ل���ه دوره يف ت�صكيل  العامل فح�ص���ب، ولكن املوؤوِّ

، اأي اأن الّن�ش يت�صم���ن طاقة روؤيوية 
)50(

الّن����ش

ل؛ ل���ذا »ينبغي اأن يبقى التاأويل قيد  يطلقها املوؤوِّ

 .
)51(

الكتابة، وال يتحّول اإىل اأيديولوجيا«

ويب���دو اأن العامل العربي ق���د وقع يف املحظور 

تاريخي���ًا، حي���ث التاأويالت »حتّول���ت اإىل هويات 

، وعانى املجتمع العربي 
)52(

قاتلة، عب االختزال«

اأزم���ة الهوية منذ اأمد بعيد، حيث ال�صراع داخل 

الهوي���ة وعليها مل يهداأ، وتراكمت ماأ�صاة الهوية، 

فب���داًل م���ن اأن تك���ون قّوة دف���ع تاريخ���ي، حّولها 

ال�ص���راع اإىل ق���ّوة تقهق���ر تاريخ���ي، ي�صت�صع���ره 

املثّقف الذي يحيا اللحظ���ة التاريخية، وال�صرط 

التاريخ���ي، �صم���ن اأف���ق ا�صرتاتيج���ي: اإن�ص���اين 

واأخالقي وثقايف. 

واإن االرتكا����ش احلقيق���ي االأول الناج���م عن 

ه���ذا ال�ص���راع –عب ثقاف���ة االخت���زال- يتمّثل 

يف »اأاّل يعل���ن امل���رء اختالفه، بل يري���د اأاّل ينتبه 

، واأما الث���اين فيتمّث���ل يف فقدان 
)53(

اإلي���ه اأح���د«

الرم���وز والرمزية على م�صت���وى الثقافة والهوية 

والتاري���خ، حي���ث »كل �ص���يء يف التاريخ يعّب عن 

نف�صه بو�صاطة رموز: العظمة واالنك�صار، الن�صر 

والهزمية، ال�صعادة واال�صتقرار والبوؤ�ش والهوية، 

، ونتج عن ذلك دخول 
)54(

اأكرث من اأي �صيء اآخر«

الع���امل العربي حال���ة ال تاريخية، ون�ص���وء العقل 

البطريرك���ي/ االأب���وي يف الثقاف���ة العربية: من 

بن���اء القبيلة اإىل بناء احلي���اة واملجتمع والثقافة 

وال�صيا�ص���ة. وهذا العق���ل البطريركي/ االأبوي/ 

ال�صم���ويل مل يرتك لذات املثّق���ف الفردية ف�صاء 

عمومي���ًا، وال اأفق���ًا ا�صرتاتيجي���ًا تط���ل منه على 

ذاتها والعامل، واأّدى العقل البطريركي -كذلك- 

دورًا حموري���ًا يف م���وت الثقاف���ة وتعزي���ز ثقاف���ة 

املوت، عب ال�صراعات والعنف االأعمى. 

واإذا كان���ت البيئ���ة اال�صرتاتيجي���ة والثقافية 

الت���ي حتيط باملثّقف يف املجتم���ع متّثل احلا�صنة 

االأ�صا�صي���ة الأحالم���ه ودوره ووظيفت���ه، التي تعّد 

االأ�صا����ش ال���ذي يق���وم عليه���ا بن���اوؤه الوجودي، 

باعتب���اره ميتل���ك موهبة تتج�ّصد ثقافي���ًا وروؤيويًا 

خ���الل الوع���ي، لتوؤ�ّص����ش مقاوم���ة للتفكي���ك يف 

البيئ���ة  ه���ذه  ت�ص���ّدع  ف���اإن  والع���امل؛  املجتم���ع 

اال�صرتاتيجي���ة وتداعيه���ا، ي�صي بفق���دان الدور 

والوظيف���ة التي جت�ّصد للمثّق���ف مغزى وجوده يف 

هذا العامل. 
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)52( املرجع ال�صابق، �ش35.

)53( املرجع ال�صابق، �ش38.

)54( املرجع ال�صابق، �ش66.
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 ول احَلجُر ول الأر�ُس ول البحُر املُِحيط 
(1)

فُر  ل ال�شُّ

َتْقَوى على ال�شموِد اأمام الفناِء املحتوم

ُمَد, يف ِظلِّ هذا الغ�شِب اجلامح, وكيف ِللجماِل اأن َي�شْ

 وما ُهو اإل يف ُقوِة الزهوِر, لي�س غري؟ 

يِف الرقيقِة اأن ُتغاِلَب اآه! وكيف ِلَن�َشاِئِم ال�شَّ

 طوقاً خانقاً َفَر�َشتُه الأياُم العواتي حولها؟

ًة ي�شهُل ك�شُرها ْلدُة ت�شرُي َه�شَّ حتى ال�شخوُر ال�شَّ

 وبواباُت الفولِذ املنيعُة ُيفنيها الدهُر فال تبقى 

متينًة كداأبها

ـــالٍت رهيبـــة! ويـــا  ويـــا لهـــا مـــن تاأمُّ

للعجب, كيف 

تـــه  هـــِر ُدرَّ ُنَخلِّ�ـــسُ مـــن براِثـــن الدَّ

, ونخفيها عن ناِظَريه؟! 
(2)

النفي�شة

 
(3)

اأَما ِمـــْن َيٍد قويٍة ُتبِطُئ َخطـــَو اأقداِمِه

ال�شريعة؟

َحٍد مينُع َم�شا�َشُه باجلمال؟
َ
اأَما ِمن اأ

حٍد َيقِدُر على ذلك. غري اأنَّ املُ�شتحيَل ُمكٌن
َ
وا اأ�شفاُه! لي�َس من اأ

اإذا ظلَّ ُحبِّي لِك خالداً يف ما اأخطُّ من اأ�شعاري

* اأ�صتاذ علم اللغة وع�صو جممع اللغة العربية االأردين.
)1( املعدن الذي تعمل منه االأواين، ولعله النحا�ش.

)2( يق�صد اجلمال.

)3( اأي: اأقدام الدهر
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سيرة•ومراجعات•فكرية•

سمير•الشريف•*

* كاتب وباحث.

�ص���ارت الكتاب���ة ع���ن الذات دائ���رة تت�صع 

يومي���ًا، الأهميتها املرجعي���ة يف حياة الكاتب 

النف�صي���ة، و�صرورتها يف اإ�صاءة الكثري مما 

ال يعرف���ه املتلقي عنه، وم���ا متثله من وثيقة 

ميك���ن التاأري���خ بها لف���رتة زمني���ة عاي�صها 

الكاتب وخّط عنها ما علق يف وعيه وذاكرته.

بلغ���ة ذات م�صت���وى بالغي رفي���ع، و�صبك 

للعب���ارة بجماليات اأدبية، تنهل من الرتاث، 

وَنَف����ش �ص���ردي معجون بتنا����شّ ي�صتبك مع 

املعجم الق���راآين واحلديث النب���وي وال�صعر 

العرب���ي، موؤطًرا بالب���وح ال�صع���ري والتاأمل 

الفل�صف���ي، ياأخذنا الدكت���ور وليد �صيف عب 

كتابه، ُموظًف���ا اأ�صلوب الكام���ريا املحمولة، 

مو�صًح���ا راأي���ه يف ال�ص���رية، اأنه���ا لي�ش من 

ال�ص���رورة اأن حتف���ل باأح���داث ومنعطفات 

كبرية، و�صدمات وحتوالت، موؤمًنا اأن �صرية 

اأي اإن�صان مهما كان غمًرا، جديرة بالكتابة 

���ا  والق���راءة، اإذا َوَج���دت م���ن يجعله���ا ن�صًّ

اأدبًي���ا يحمل قيمة فني���ة اإن�صانية، فحياة كل 

�صخ����ش حتتوي على درام���ا اإن�صانية يتجّلى 

فيه���ا ال�ص���رط الوجودي االإن�ص���اين، ومناط 

االأم���ر يدور حول من ميتل���ك اأدواته وقدرته 

على اال�صتب�ص���ار والتاأمل، وحتويلها لقطعة 

فنية تغو�ش يف اأعماق الهواج�ش والت�صاوؤالت 

وال���روؤى، موؤكًدا حقيق���ة اأن املهم يف الكتابة 

لي�ش م���اذا نكتب، بل كيف تتم هذه الكتابة؛ 

ففي الكيف تت�صّكل القيم واملعاين.

�صخ�صي���ات يف الذاك���رة، اأول م���ا ي�صتوقف 

املتلقي ل�صطور ه���ذه ال�صرية، فتطالعنا �صورة 

احلاج���ة لولو، احلاج عيون، حافظ العبداهلل، 

�صاحب البئر االرتوازي، وعبدالرحيم العلي، 

ال���ذي احتل���ت �صورت���ه املكانة االأق���رب لروح 

الكات���ب، ال���ذي م���ا زال يذك���ر الرج���ل بفخر 

وحمب���ة وتقدير، ملا له من اأي���اد بي�ش، وف�صل 

ال ين�صى، واأثره املبّكر يف تفتيح قريحة الكاتب 
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لل�صع���ر واملقال���ة والق�صة، والن�ص���ر يف املنابر 

االأدبية اآن���ذاك، ومنذ املرحل���ة الثانوية، هذا 

الف�صل الذي ج�ّص���ده الكاتب يف مذكراته ويف 

عمله العظيم »التغريب���ة الفل�صطينية« الحًقا، 

وق���د كان ي�صتاأجر من مكتبته الكتب ويت�صاهل 

مع���ه اإن مل يدف���ع مبا�ص���رة، وينتظ���ر حل���ني 

مي�صرة، وهو الذي اأم���ّد الكاتب بكتب اأ�ص�صت 

معارف���ه وثقافته و�صغف���ه بالق���راءة، فكان ال 

مينعه من اأي كتاب، ومل يزل فتى يف اخلام�صة 

ع�صرة، ومنحه ما مل متنحه املدار�ش اآنذاك، 

ال���ذي ل���واله ملا ع���رف �صارت���ر وكام���و وكولن 

ول�صون، وما قراأ جنيب حمفوظ، وطه ح�صني، 

ورجاء النقا����ش، واإبراهيم طوق���ان، و�صالح 

عبدال�صب���ور، وغريه���م، واأن يتاب���ع جمالت 

االآداب البريوتي���ة املعروف���ة، وجمل���ة االأف���ق 

اجلدي���د الت���ي كان���ت يف وقته���ا عالم���ة 

االأدب يف  تاري���خ  م�صيئ���ة يف 

فل�صطني واالأردن، وما �صّهلت 

عليه تلك القراءات من الن�صر 

واجله���اد  املن���ار  �صح���ف  يف 

وجملة االأفق اجلديد.

يو�صلنا ذلك لرف�ش الدكتور 

وليد �صيف ملقولة »من عّلمني 

حرًف���ا..«، معرتًف���ا اأن تفوقه 

الدرا�صّي مل ُيورثه 

طيب���ة،  ذكري���ات 

ومل ُيخ�صع���ه للق���ول املاأث���ور، فح���قُّ العلم اأن 

ُيحرر من العبودية ال اأن يفر�صها، وبذلك خلع 

عن نف�ص���ه عند تقدمه يف �صف���وف الدرا�صة، 

ال�ص���ورة النمطية للطالب املتف���وق، املجتهد، 

املهندم الذي يف���رق �صعره بعناية، ويجل�ش يف 

املقاع���د االأوىل م�صغًيا، وناأى بنف�صه عن تلك 

ال�صورة و�ص���ار يجل�ش يف املقاعد اخللفية مع 

الطلب���ة امل�صحوقني، من االأو�صاط الفقرية، اأو 

امل�صاغب���ة، وم���ا لبث اأن �ص���ار الناطق بعر�ش 

�صكواه���م، مطالًب���ا مب���ا ينق�صه���م، كتاأخري 

موعد امتحان، مما جعل املعلمني يحتارون يف 

�صلوكه، اإذ قال له معلم العربية حينذاك:

يا ولي���د، اأنا اأتوقع لك م�صتقب���اًل عظيًما يف 

ع���امل الكتابة ولكن، يا للخ�ص���ارة! اإنك لت�صبح 

يف املاء العكر.

حكاي���ة الدكتور ولي���د �صيف مع 

اجلامع���ة االأردنية حديثها طويل، 

وقد احتلت حّيًزا من الكتاب، فقد 

غ���ادر طولك���رم وهو اب���ن الثامنة 

ع�صرة للدرا�صة مبتعًثا عام 1966، 

وكان عم���ر اجلامعة اإذ ذاك اأربعة 

اأع���وام، ومل تخّرج اإال فوجها االأول، 

وهي التي اختارته دون اأن يختارها، 

اأيامه���ا  الط���الب  طم���وح  كان  فق���د 

درا�صته���م  ُيكمل���وا  اأن 

ل�صمعته���ا  م�ص���ر،  يف 
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االأكادميي���ة، وعراقة جامعاته���ا، وكان الطلبة 

يتعّجل���ون اأيامه���م لبل���وغ تلك الغاي���ة ليقيموا 

يف ظ���ل عبدالنا�ص���ر، ويجاوروا جن���وم االأدب 

والفن، كط���ه ح�صني والعق���اد وتوفيق احلكيم 

ونادي���ة  عبدالوه���اب،  وحمم���د  كلث���وم،  واأم 

لطفي، و�صعاد ح�صن���ي، وغريهم من االأ�صماء 

التي كانت مت���الأ االأ�صماع، وي�صريوا على �صفة 

النيل ويزوروا ال�صي���دة زينب و�صيدنا احل�صني 

ويتجولوا يف زقاق املدق.

مل يك���ن من املق���ّدر للدكتور ولي���د �صيف اأن 

مي�صي عل���ى اأثر ال�صائرين مل�صر ب�صبب وجود 

جامع���ة وطنية فتح���ت حديًثا، مي���الأ الطموح 

موؤ�ص�صيه���ا، وق���د ح�ص���ل على جمم���وع يوؤهله 

لبعثة ليدر�ش فيها.

اجلامع���ة االأردنية الفتية، الت���ي ميالأ �صدور 

هيئته���ا اأمل كب���ري، مل ُتخّيب ظّن���ه ووجد فيها 

جّل م���ا يتطّلع اإليه من حي���اة جامعية حقيقية، 

واأ�صبحت خالل ب�صع من ال�صنوات حتتل مكانة 

مرموقة، وح�صلت على �صمعة اأكادميية تعليمية 

رفيعة بقي���ادة رئي�صه���ا املوؤ�ص�ش نا�ص���ر الدين 

االأ�صد، وثلة من االأ�صات���ذة املرموقني من اأبناء 

البل���د واالأ�صات���ذة ال�صوري���ني وامل�صريني، حني 

كان احل�ص���ول عل���ى الدكتوراه غاي���ة ال يبلغها 

اإال اأف�صل العق���ول، واأن م�صتوى اجلامعة يتقرر 

مب�صت���وى اأ�صاتذتها، وقد اأدرك فيما بعد �صحة 

القول املاأثور، لي�ش بعد التمام اإال النق�صان.

مل تك���ن امل�صافة بني عم���ان وطولكرم تتعدى 

الت�صع���ني كيلو م���رًتا، ولك���ن النقل���ة النف�صية 

والعلمي���ة واالجتماعي���ة وا�صع���ة ج���ًدا، فف���ي 

اجلامع���ة حت���رر الكات���ب من �صلط���ة التلقني، 

وتخل�ش من الكتب التي ال تت�صع للنقد، واملواهب 

الفردي���ة، والتفكري احلّر، واالت�صال مب�صادر 

املعرفة والثقاف���ة املتنوعة، وذهب املعلم الذي 

ي�صيق ب���االآراء والقناعات اخلا�ص���ة، واأ�صبح 

املوؤل���ف حينها، قادًرا ومن مع���ه، على التعبري 

ع���ن اأنف�صهم وطرح اآرائه���م، والقت مواهبهم 

الفني���ة واالأدبية كل تقدير واح���رتام، يكفيهم 

الفخ���ر اأن يكونوا مروؤو�صني من �صخ�صية فّذة 

كنا�صر الدين االأ�صد، العامل املو�صوعي الثقافة 

يف العربية واآدابه���ا، اأوتي من �صحر البيان ما 

اإن حت���ّدث اأط���رب، وكان���ت الف�صح���ى ت�صيل 

على ل�صانه عفو اخلاطر، ه���ذه القامة املهيبة 

ح�ص���وًرا وعلًم���ا وحكم���ة وبع���د نظ���ر، البعيد 

عن الغلظ���ة، ليًنا �صديد الت���اأدب، اجتمع على 

حمبته وتقدي���ره، االأ�صاتذة والطالب، ويكفيه 

اأنه املوؤ�ص�ش للتقالي���د اجلامعية التي �صار لها 

طاب���ع كوين، وجع���ل للحرم اجلامع���ي قد�صية 

ال ي�صم���ح بتجاوزه���ا، وللجامع���ة ا�صتقالليتها 

ع���ن اأي تدخل، ومما ُي�صَهد له َنَف�صُه العروبي، 

ومنافحت���ه عن تراث���ه االإ�صالم���ي، وُبعده عن 

ب املذهب���ي وتقييمه  التحّي���ز الفئ���وي والتع�صّ

للنا����ش بالكفاءة، ال يفا�ص���ل بينهم اإال بح�صن 

اخللق.
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كان من عادة الدكت���ور االأ�صد -رحمه اهلل- 

اأن يخرج من مكتبه يتجول بني الطلبة، في�صّلم 

على هذا، ويحاور ذاك، ومما ي�صهد له املوؤلف 

اأن الدكت���ور االأ�ص���د كان يلق���اه وه���و يف �صنته 

االأوىل، فيطري ما ن�صره يف ال�صحافة ويب�صره 

مب�صتقبل زاهر يف جمال االإبداع االأدبي.

من ال�صخ�صيات التي لها ح�صور يف املذكرات 

ويف عق���ل املوؤلف، وتركت عالم���ات عميقة يف 

وجدان���ه، املرح���وم الدكتور حمم���ود اإبراهيم 

ال���ذي كان من نخبة املتعلمني الذين ا�صتكملوا 

تعليمه���م املدر�ص���ي يف مدار����ش القد�ش، قبل 

اأن يكملوا درا�صاته���م العليا يف لندن، وي�صبح 

عمي���ًدا لكلي���ة االآداب يف اجلامع���ة االأردني���ة، 

وق���د كان للموؤل���ف، الع���م واالأخ االأكب واملعلم 

واخل���ّل االأوفى، تعهده �صغرًيا واأغدق عليه من 

رعايت���ه وحمبته ف���وق ما ُيغ���دق االأب احلاين 

عل���ى ول���ده، تنّب���ه ملوهبة اب���ن اأخي���ه فرعاها 

و�صجعه���ا، واأر�ص���ده حت���ى ا�صت���وت موهبت���ه، 

تداخل���ت حياتهما و�صريتهم���ا حتى اآخر اأيامه 

التي عا�صها ب�صيًطا متوا�صًعا يرحمه اهلل.

ُي�صّج���ل املوؤلف �صدمت���ه يف هزمية حزيران 

املرّوعة، التي اقرتنت يف وعيه بتال�صي احللم 

العرب���ي، وخيبت���ه بت�صتت احلل���م، الذي جعل 

قعقع���ة ال�ص���الح ُتق���ّرب احلامل���ني م���ن حيفا، 

واأنتج���ت جم���ادالت ونقا�صات، طال���ت الفكر 

وجل���ًدا  ونق���ًدا  حتلي���اًل  واالأدب،  وال�صيا�ص���ة 

للذات، بعد انك�صاف الت�صليل االإعالمي.

مل���اذا ت���رك املوؤل���ف ال�صعر، ميك���ن اأن يقال 

عن���ه الكث���ري، فبع���د اأن ت���رك الدكت���ور ولي���د 

�صي���ف ب�صمته ال�صعري���ة يف ال�صبعينيات ورفد 

املكتب���ة بدواوين القت ح�ص���وًرا الفًتا ومميًزا، 

كديوان���ه: ق�صائد يف زم���ن الفتح، وو�صم على 

ذراع خ�ص���رة، وتغريبة بني فل�صطني، وغريها 

م���ن الق�صائ���د امللحمي���ة، الت���ي مل تن�ص���ر يف 

دي���وان، قرر املوؤلف اأن يتوقف عن التعاطي مع 

ال�صع���ر نظًما، واإن اأّكد على اأن ال�صعر ال يفارق 

�صاحب���ه، لكن���ه يف حالة الدكت���ور وليد �صيف، 

خمتلفة، اإذ فّرغ طاقته الذهنية والوجدانية يف 

جماالت اإبداعية اأخ���رى كالدرا�صات الفكرية 

وكتابة الدراما، وق���د راأى اأن ال�صعر مل يبق له 

الوقت، وال�صعر بطبعه غيور ال يريد �صريًكا.

اأما عن التحاقه بالعمل الوطني الفل�صطيني 

فقد عّده وليد �صيف اإجابة على �صوؤال الهزمية 

يف حزيران، و�صرورة ملّحة لل�صعب الفل�صطيني 

م�صن���وًدا بال�صع���وب العربية، فالتح���ق بالعمل 

الوطني، و�صار م�صوؤواًل عن التنظيم الطالبي، 

لكن���ه وملجموعة من املالحظات، قّرر التوّقف، 

ملا الحظ���ه من ت�صّل���ط على م�صت���وى القيادة، 

وال�صراع���ات الداخلي���ة على املراك���ز، ولعبة 

التجاذب���ات ب���ني التي���ارات، وتف�ّص���ي ال���روح 

الع�صبوية والفئوية، الت���ي �صار معها االنتماء 

للتنظي���م اأ�صب���ه باالنتم���اء للقبيل���ة، و�صارت 

احلركة غاية، وما نت���ج عن ذلك من نزاعات 

فئوية.
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ق���رار الدكتور وليد، كان التخل�ش من كل ما 

يعيقه ع���ن االإخال�ش لهدف���ه االأول، الدراما، 

الت���ي برز فيها بنج���اح منقطع النظري، والقت 

قب���واًل رائًع���ا، من خمتلف فئ���ات املجتمع على 

تباين وعيها، وحت�صيلها االأكادميي، ويرى اأن 

الكتاب���ة الدرامية، اأعتقته من قي���د الوظيفة، 

وم���ا ق���د يالب�صها من قه���ر الرج���ال!! فكانت 

البداي���ة الناجحة رغم �ص���ّح االإمكانات حينها 

مب�صل�صل “اخلن�صاء” م�صتظاّلً بكتابته باملادة 

التاريخي���ة، ُمعّل���اًل ذل���ك، اأن الكاتب احلاذق 

يعرف كي���ف ُي�صّل���ط وعي���ه وروؤيت���ه الدرامية 

عل���ى امل���ادة التاريخي���ة، في�صتق���رئ معانيها، 

وي�صتح�صر الغائب وامل�صكوت عنه فيها، وبو�صع 

الكاتب املبدع اأاّل يخّل بن�صق الوقائع التاريخية 

املهم���ة وه���و يبني بها عم���اًل فنًي���ا، وي�صحنها 

مبع���اٍن اإن�صانية، تتج���اوز خ�صو�صي���ة زمانها 

ومكانه���ا، خماطًب���ا وع���ي املتلق���ي/ امل�صاهد 

واأ�صئلت���ه و�صرط���ه االإن�صاين، حم���واًل الظريف 

التاريخي لعاّم اإن�صاين.

مفا�صل كث���رية يف �صرية الدكتور وليد �صيف 

مم���ا ميك���ن الوق���وف مع���ه، وه���ذه املراجعة 

ال تغن���ي ع���ن الع���ودة لالأ�ص���ل لزي���ادة املتعة 

والفائدة. حبذا لو خّل�ش الكاتب مذكراته من 

املراجع���ات الفكرية العميقة واملفيدة، وجعلها 

يف كت���اب خا����ش اأو ملح���ق منف�ص���ل، واأ�صاء 

الكثري يف رحلته التي نظّن اأنه قفز عن الكثري 

واملهم فيها.

وليد•سيف•...••الشاهد•والمشهود
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