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  ∗أبعاُد الّذات والموضوع في الكتابة العلمية واألدبّية

  عيسى علي العاكوب أ.د.
  عضو مجمع الّلغة العربّية

 
 ـ ملّخص الورقة:

الواعيُة املتهّيئُة للكتابة يف املوضوعات العلمّية أو  "األنا"يف هذه الورقة  "الّذاتـ"يُقصد ب
ا وتنظيمها األدبّية؛ أي جمموع املَلكات اإلدراكية البشريّة  املسؤولة عن اقرتاح الِفَكر وبلور

  وإخراجها يف بيانات تعبريية لغويّة مكتوبة موّجهة إىل مجهور مقصود.
هنا ماّدُة املعاَجلة يف الكتابة العلمية أو األدبّية، سواٌء أكانت فكرًة أم شيًئا  "املوضوع"راد بـويُ 

  أم شأنًا..
طبيعَة  نيِ فَ راض العني، كالرََّمد مثًال، واصِ من أم يكتب طبيٌب وشاعٌر يف شأن َمَرضٍ  فقد

ه وما ُحيدثه يف املريض من آثار، مقرتَحْنيِ ما ميكن أن يكون دواًء له وعالًجا. ويف املرض وأعراضَ 
. فالّذاُت هنا "الرََّمد"هذا املثال، عندنا ذاتان مها ذاُت الطبيب وذاُت الشاعر، وموضوٌع واحٌد هو 

لعناصر النفسّية املسؤولة عن الكتابة والتأليف. أّما املوضوُع فهو املاّدُة املعاَجلة أو ممثِّلٌة جلملة ا
  . subject matterاملتناَولة 

وتنطلُق الورقُة من فـَْرضّية أّن الّذاَت يف الكتابة العلمّية منشغلٌة انشغاًال شبَه تاّم باملوضوع 
ل حقائقه ودقائقه وتفاصيله. فتهيُّؤها وتيّقظُها الذي تعاجله، ُمستَلبٌة له، مأخوذٌة متاًما بنَـقْ 

مشدوداِن متاًما إىل ماهّية موضوعها وحقيقته املاّدية؛ ومن هنا تتحّدث عنه بُلغة األرقام واحلجوم 
ا مشغولٌة بـ ّ ، منهمكٌة يف تعيني خاّصّياته وحمّدداته، "املعلوم"ومجلة املشخِّصات املمّيزة بدّقة. أي إ

َري قاصدٍة إىل بيان موقفها منه، إجيابًا أو سلًبا، وغَري مهتّمة يف كتابتها العلمّية هو يف ذاته، غ
يف أنفس مجهورها القارئ. وتكون اخلاّصياُت التعبريية لُلغة الكتابة  "خالبة"بإحداث ما ُيسّمى 

ذا  "الِعْلم"بُني العلمّية نتاًجا هلذا االنشغال التاّم باملوضوع. وألمٍر ما، ّمسى لسانُنا العريبُّ امل
(الرّاغب األصفهاّين:  "إدراُك الشيِء حبقيقته..إدراُك ذاِت الشيء"االسم؛ وذلك أّن الِعْلَم هو 

  مفرداُت ألفاظ القرآن، ماّدة علم).
ا مبعرفتها أّما يف الكتابة األدبّية فإّن الّذاَت املنتجة للكتابة أو التأليف منشغلٌة انشغاًال تام 

ليت حمورُها العامُّ موضوُع املعاجلة، منهمكٌة يف إنشاء بياٍن ختييلّي تصويرّي قادٍر على اَحلْدسّية ا

                                                 
 غة العربيّة يف دمشق، الذي يُعقد يفلّ ال جممع ورقة مقّدمة إىل مؤمتر ∗
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ا اإلبداعّية يف ميدان التأليف من جهة، وإحداِث أكرب قْدٍر من التأثري يف نفوس َمْن  تصويِر طاقا
عّي التخييلّي املعّرب املوحي. ٌة بعاملها اإلبدامن جهة أخرى. الذاُت هنا ُمَهمّ  َزها التأليفيّ يتلقَّون ُمنجَ 

وينشأ عن ذلك لغٌة للكتابة األدبّية روُحها التعبُري املصوِّر اإلشارّي، حّىت قال بعضهم: اإلشارُة لغُة 
  القلب، والعبارُة لغُة العقل.

وسُتضمَّن الورقُة تطبيقاٍت هلذه الَفْرضّية على إنشاءات علمّية وأدبّية، تُوضح اخلالصاِت 
اليت تنتهي إليها. ويتخّلل املناقشَة تناوٌل للحظات تدّخِل الّذات يف التأليف العلمّي، النظريَّة 

  وعكوف الّذات على تصوير انفعاهلا باملوضوع يف التأليف األدّيب.
  واهللاُ, سبحانه، هو اهلادي إىل الّسداد يف القول والعمل.

  والمناقشة: ضُ رْ العَ  -
  مجاُل الِعْلم ومجاُل األدب: -آ 
ر يف املقام مها عن اآلخَ ضرباِن من الّصنعة الكتابّية خيتلف أحدُ  كتابتان العلمّيُة واألدبّيةال

ا كتابة والتأليف تتعامل مع موضوعهع. فالّذاُت يف الو ل تبًعا حلال الّذات يف تعاملها مع املوضاألوّ 
ْلم عن جمال األدب؛ فالِعْلُم يف ضربـَْنيِ من التعامل؛ تعامًال علميا وتعامًال أدبيا. وخيتلف جماُل العِ 

، ووظيفةُ  العاِمل أن يزداد بصًرا باملعلوم  جوهره إدراُك األشياء على ما هي عليه يف وجودها املتعنيِّ
ْعِلم اآلخرين فإذا ما حصل هذا للعاِمل استطاَع أن يُـ  .ماهّيًة ومكوِّناٍت وحجوًما وألوانًا وخصائص

ت أو األشياء يظّل قليًال قياًسا إىل ِعْلم اخلالق سبحانه؛ ومن هنا باملوضوعااإلنسان بذلك. وِعْلُم 
). وهلذا الّسبب ُعلِّم اإلنساُن أن 85اإلسراء » (وما أوتيُتم من الِعْلم إّال قليًال «جاء قولُه تعاىل: 

 ). ويظّل اإلنساُن يف رحلة114طه » (وْقْل ربِّ زِْدين ِعْلًما«ذا الّدعاء:  ربّه سبحانه يدعو
  التعّلم والِعْلم حمتاًجا إىل املزيد، ولذلك قال شاعُر العرب:

َلـــــــــــــه ــــــــــم مــــــــــا يف َغــــــــــٍد َعــــــــــمِ    وأعَلـــــــــــــُم ِعْلـــــــــــــَم اليـــــــــــــوِم واألمـــــــــــــِس قبـْ ــــــــــين عــــــــــن ِعْل  ولكّن

قعِة النفس. فقد أويت اإلنساُن على اجلملة أصداء املوضوعات يف رُ  أّما األدُب فمجالُه تصويرُ 
ا انبساطًا وانقباًضا فـََرًحا وتـََرًحا. حساسّيًة خاّصًة إزاء إدراك األشي اء والِفَكر واهلواجس؛ ينفعل 

ويُفرتض أن تكون هذه احلساسّيُة عند مجهرة األدباء من نوٍع خاّص إرهافًا وحّدًة وتأثـًّرا. وينشأ 
عن ذلك اختالٌف يف طريقة التعبري بني اإلنسان العادّي واألديب الفّنان، وبني العاِمل واألديب. 

ٌف، وأّن كال من العاِمل واألديب ب تصويٌر ووصْ جاز لنا أن نفرتض أّن كال من الِعْلم واألدَ  ولو
الواقُع  مصوٌِّر، جلاز لنا أن نقول أيًضا إّن ماّدة التصوير عند كّل منهما خمتلفة. فاملصوَُّر يف الِعْلم

يف األدب فهو انعكاُس  رمن جهة ما ينكشف للعاِمل من حقائقه ودقائقه وتفاصيله. أّما املصوَّ 



3 
 

الواقع، بتنويعاته وجماليه املختلفة، على مرآة نفس األديب. وينشأ عن ذلك أن تتماثَل ُصَوُر هذا 
عند األدباء، بل عند األديب الواحد يف أزمنة خمتلفة وأوضاع متباينة.  الواقع عند العلماء، وتتباينَ 

العاِملُ ال يصدُر يف ِعْلمه عن نفسه، وإّمنا : «ويف هذا الشأن يقول املرحوم الدّكتور شوقي ضيف
ثبت ما يريُد إثباَته من القوانني يف الطبيعة وغري الطبيعة مقيًَّدا باملنطق ؛ لييصدر عن الواقع اخلارجيّ 
ا الّسدالعقلّي وأدلّته وبراهينه وتف ال يعبأ بذلك كّله، إّمنا فيدة. أّما األديُب اصيلها الّسليمة ومقّدما

اخلارجّي مبشاعره وما ا يشعر به يف نفسه إزاء الواقع، فهو يستمّد من داخله مازًجا الواقَع مب يعبأ
  ).69(يف النقد األدّيب، ص  »يضفيه عليه من حاالته النفسّية ودقائقها املعنويّة

  في نوَعي الكتابة:» الّذات«مبلغ تدّخل  -ب 
يف تقدمي احلّد  ها منهمكةً تة تكون يف كتابالعاِلم» الّذات«يف مستطاع املتأمِّل أن يقول إّن 

األقصى من حمدِّدات موضوعها ومعّيناته؛ ألّن َقْصدها منصرٌف إىل إعالم اآلخرين بذلك. وكأنّه 
ا موجودٌة ليس لنفسها هي بل لآلخرين؛ تكشف هلم احلقائق وتبّني هلم  ّ يف مقدورنا أن نقول إ

ًراقـَتَ «شأن: الّدقائق، حّىت إّن العرب قالت يف هذا ال   ».َل فالٌن الشيَء ِعْلًما أو ُخبـْ
كتابتها ُمنفِعلًة مبوضوعها متاًما، بل رّمبا تكون مستغَرقًة فيه يف  األديبة فتكون » الّذاتُ «أّما 

ا مطالَ  ّ داِت موضوعها ومعيِّناته بٌة بتقدمي حمدِّ إىل حّد الغياب والّذهول، غَري واضعٍة يف احلسبان أ
  إىل اآلخرين.

عمل  عّل األمَر يّتضح أكثر حني نُعيد إىل األذهان أّن ماّدة الكتابة العلمّية قد تكون نتاجَ ول
» الِعينة«فريٍق كامٍل مستعِمٍل آلالت السَّْرب والقياس واملوازنة والتحليل، ومعتِمٍد أحيانًا ما ُيسّمى 

يب وْحَده مبوضوعه، وال جماَل هنا ذات األد الكتابة األدبّية فِنتاُج انفعالِ  أّما ماّدةُ  أو الّنموذج؛
األدَب ذاّيت،  نّ هو معىن قوهلم: إ«ينٍة أو منوذج؛ وهذا ، أو استعمال آالٍت أو اعتماد عِ لعمل فريقٍ 

، غَري مضيف إليها أّي الواقع حماِوًال أن يصفها كما هي والِعْلم موضوعيٌّ، فالعاِملُ يتناوُل حقائقَ 
ه وقوانيَنه. ا ينسج الواقَع وحقائقَ منّ راته، إذ ال ينسج نفَسه، إشيٍء من داخله أو من مشاعره وتصوّ 

ّمه نفُسه وحقائُقها الوْجدانّية ودخائلُ منّ أّما األديُب فال يهّمه الواقُع وال حقائُقه وقوانينه، إ ها ا 
  ).69(يف النقد األدّيب، ص » الّشعوريّة

الِعْلمّية للموضوع الواحد متيل إىل أن تكون  األوصافَ  نّ وينشأ عّما تقّدم، مثلما بيّـّنا قْبُل، أ
ا معطياُت انكشاف الواقع وتعّرفه الّدقيق د مكّوناته وخاّصّياته وحتدُّ  واحدًة عند علماء خمتلفني، ألّ

األدبّية للموضوع فمتغّريٌة عند األديب نفسه تبًعا حلالته النفسّية،  يف آلة إدراك العاِمل؛ أّما األوصافُ 
م إىل األشياء ولعوامل  وعند األدباء املختلفني تبًعا لتباين كّم انفعاهلم باملوضوع وَكْيِفه، وتبًعا لنظر
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 ∗أخرى كثرية. وسأمسح لنفسي هنا بأن أستشهد ببيٍت قاله الّشاعُر الفارسّي اهلندّي مريزا بيدل
 يقول:منه، وذلك إذ  ّي واملوقفِ ر إىل الوجود املادّ مصوِّرًا فيه حاَل النفس يف النظَ 

 خرََج لوُن اخلمِر من شّدة ضيق الّزجاج   مــــــــا ظهــــــــَر هــــــــذا املــــــــرْجُ  الَقْلــــــــبُ  لــــــــو اّتســــــــعَ 

والفكرُة يف هذا البيت أّن هذا العاَمل احلسِّّي ال خطَر له، بل ال وجوَد له إّال عند من ضاق «
ا كأ ». ُس الّزجاج لضيقهاعن إدراك احلقائق الكربى اليت خيتفي معها هذا العاَملُ، كاخلمر يُظِهُر لوَ

 مة حمّمد إقبال فقال: اجلملة، راقت هذه الفكرُة العّال ويف
 ذاَك حــــــــــــــــــــقٌّ، أم عيــــــــــــــــــــوٌن يف اعوجــــــــــــــــــــاْج؟   ذي َمســـــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ وجبـــــــــــــــــــــــــــــــــاٌل وِفجـــــــــــــــــــــــــــــــــاجْ 

 جــــــــــــــــاْج؟أِهــــــــــــــــَي ُدنيــــــــــــــــا أم ِخــــــــــــــــداٌع يف احلِ    إثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌت ونفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَق اآلراءَ 

 عـــــــــــــــــالجْ  ْت مـــــــــــــــــن قْبِلـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلَّ أعجـــــــــــــــــزَ    ُعقــــــــــــــــــدٌة قــــــــــــــــــد حّلهــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــِدُل حقــــــــــــــــــا

 »ن لـــــــــوُن اخلمـــــــــِر مـــــــــن ضـــــــــيِق الّزجـــــــــاجْ بـــــــــا   وْســــــــعٌ  دا ذا املــــــــرُْج لــــــــو يف القلــــــــبِ مــــــــا بَــــــــ«

بول هذه الفكرة الّشعريّة أو رّدها، بل ما أبتغيه هو النصُّ على قُ  ولسُت هنا طبًعا يف صدد
» تالّذا«موقف  من املوضوعات اليت تعاجلها، يف مقابل ثباتِ  األديبةِ » الّذاتِ «تغّري موقف 

  العاِلمة إزاء موضوعها.
ة ذلكّن  لك ال ينبغي أن يُغيِّب عّنا اإلشارَة إىل أّن املنَتَج يف الكتابة العلمّية ذو طبيعة متغريِّ

ًا؛ فرّمبا خيال أّن فكرًة  على املدى البعيد؛ ألّن انكشافَ  حقائق األشياء للعاِمل قد يكون متومهَّ
أّن األمَر ليس كذلك،  يتبّني له بعد حنيٍ  اَل لدفعها، مثّ علمّية عن شيٍء من األشياء حقيقٌة ال جم

يف وقٍت آخر. أّما املنتج يف الكتابة األدبّية فَأْميُل إىل الّدوام،  فيغدو ما ُظّن حقيقًة يف وقٍت ُخرافةً 
لتصويره َوْقَع األشياء يف رقعة نفس األديب، واألنفُس خملوقٌة من نفٍس واحدة؛ ومن هنا تكون 

العقلّية، فِشعُر اة اإلنسانّية من حقائق الِعْلم األدب النفسّيُة أكثَر ثبوتًا وخلوًدا يف احليحقائُق «
م ما زال ُميِتعنا ويَ هومريوس وامرئ القيس واملتنيب وشكس  ِلذُّ ويَ نا كما كان ُميتع لذُّ بري وأضرا

(يف النقد األدّيب، » لّريحالِعْلم اليت كانت تُعاصرهم فقد بليت وذهبت مع ا معاصرِيهم، أّما حقائقُ 
  ).70ص

  الكتابة: يفي نوع» الّذات«تدّخل  آثارُ  -  ج
الِعْلم وتعّرُضها للتغّري  نظرياتِ  دُ يف الكتابة العلمّية جتدُّ » الّذات«ينشأ عن عدم تدّخل 

                                                 
∗

عبد القادر, من شعراء الفارسية يف اهلند, أصله تركّي شرقّي, له أعماٌل يف العرفان يف غاية العمق. من منظوماته "طلسم حريت" و"طور هو مريزا  
 هـ.1133معرفت" و"عرفان", وله ديوان غزليات. تويف عاَم 
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احملجوب الذي ُكِشف  َمي أحيانًا؛ الرتباط ذلك حبقيقةِ واالختالف وإبطاُل احلديث منها القدِ 
يف الكتابة األدبّية ثباُت النظرات  الكبريِ » الّذات«كما ينشأ عن تدّخل   هذا املكشوف. قِ وِصدْ 
ا واحلُ  قائمٌة على أشياَء ثابتٍة فينا: على طبيعتنا «ُدوس األدبّية واستمراُر تأثريها يف النفس؛ ذلك ألّ

من زماٍن إىل زمان وال من  ل وال تتحوّ ة ال تتغّري والشعوريّ  البشريّة. وأصوُل هذه الطبيعِة النفسّيةُ 
مكاٍن إىل مكان، مل تتغّري يف املاضي وال يف احلاضر، ولن تتغّري يف املستقبل، فالّناُس سيظّلون 

  ).71بق، صا(السّ » حييون بنفس الّدوافع والعواطف والغرائز والبواعث
ي الكتابة هذين؛ أو املاّدة املقّدمة يف نوعَ  "املوضوعِ " وينشأ عن ذلك أيًضا أن ختتلف قيمةُ 

وقيمُة املعطى يف الكتابة األدبّية  ُعها مطابقُته للواقع واحلقيقة؛املعطى يف الكتابة العلمّية مرجِ  فقيمةُ 
ال ترجُع إىل هذه املطابقة. ومن هنا يف مقدورنا أن نصف املعطى يف الكتابة العلمّية بأنّه صادٌق أو  

كّل ما يقولُه األديب صادٌق؛ ألنّه يصّور به «إذ كاذٌب، وليس يف مقدورنا أن نقول ذلك لألديب 
  ).72(نفسه، ص » نفَسه

يف الكتابة  لّية يف الكتابة العلمّية وتكثرَ يالتخي التعليالتُ  أيًضا أن تنعدمَ  وينشأ عن ذلك
األدبّية؛ حّىت إّن شيًئا من ذلك ُجِعل عنصًرا من عناصر التقانات البديعّية يف البالغة العربّية يُعرف 

هر اليت َتظ ًال اهليئةَ معلِّ  )ـه395  ومن ذلك مثًال قوُل أيب هالٍل العسكرّي (ت». ُحْسن التعليل»  ب
  »:البنفسج« عليها زهرةُ 

ــــــــــــــــــــــذاره ّــــــــــــــــــــــه كِع ــــــــــــــّلوا ِمــــــــــــــْن قفــــــــــــــاه لســــــــــــــانَه   زعــــــــــــــــــــــَم البنفســــــــــــــــــــــُج أن  ُحْســــــــــــــًنا فَس

 ا يف الظّاهر علىهل فخروُج ورقِة زهرة البنفسج إىل اخلَْلف ظاهرٌة طبيعية ثابتة، وال عّلةَ «
األقّل، لكّن الّشاعَر عّللها بتعليٍل ختييلّي لطيف هو أّن البنفسَج اغّرت جبماله فزعم أنّه يف اُحلْسن  

سى علي العاكوب: (عي »لسانُه من قفاه كِعذار احلبيب كذبًا وافرتاًء، وكانت عقوبَته أن ُسلّ 
  ).596ل يف علوم البالغة العربية، ص املفصَّ 

َرها وجَه احملبوبة عندما هّم ل هبوب الّريح وسَ من حَسن ذلك أيًضا قوُل الّصوّيل يعلِّ و  تـْ
  لها:يبتقب

ـــــــــــــــــــــــرّيحُ  ـــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــدين عليــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــدا   حتســـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــِك، ومل أَخْلهـــــــــــــــــــــــا يف الِع  ـ

ــــــــــــــــــــــــــُت بُقبْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مهمـــــــــــــــــــ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــةٍ مل  رّدت علــــــــــــــــــــــــــى الَوْجــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــّردا   لــــــــــــــــــــ

  )596(السابق، ص               
كاذٌب مدٍّع خمالٌف للواقع؛ ألنّه ال وجوَد   نّهوليس يف مستطاع أحٍد أن يقول لقائل ذلك إ

األَدب على التخييل واإليهام، وليس على العقل والواقع. وقد  قع هنا؛ بل مرجُع األمِر أّن مبىنللوا
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  .الّشعر التخييلُ  ةَ ووظيف اخلطابة اإلقناعُ  جاء يف مصادر الفلسفة القدمية أّن وظيفةَ 
األدبّية وعدِم تدّخلها يف الكتابة العلمّية اختالُف يف الكتابة » الذات«ومن آثار تدّخل 

  حمتاًجا إىل معاجلة مستقّلة ههنا حملُّها. األمرَ  ي الكتابة. وخنالُ أسلوب التعبري يف نوعَ 
  الّذاُت وأسلوب التعبير في نوعي الكتابة العلمّية واألدبّية: -د 

ال الذي حنن فيه طريقَة التعبري. و  معاٍن مرتّبٌة قْبَل أن يكون ألفاظًا «هو يُعىن باألسلوب يف ا
األسلوب  :(أمحد الشايب» به القلم أو جيريَ  ، ويتكّون يف العقل قبل أن ينطق به الّلسانُ منّسقةً 

اليت تتعامل معها  ). وألّن املاّدةَ 48دراسة بالغّية حتليلّية ألصول األساليب األدبّية، ص  -
العلمّية واألدبّية  ، يتباين أسلوبا الكتابةِ ن يف صددمها متباينةٌ ي الكتابة اللذين حنيف نوعَ » الّذاتُ «

العلمّية منطُق العقل وحيكم الكتابَة  تبايًنا كبريًا يف التعبري عن املوضوع الواحد، إذ حيكم الكتابةَ 
  ).74األدبّيَة منطُق العاطفة واالنفعال، كما يقول د. شوقي ضيف (يف النقد األدّيب، ص 

هلما للكتابة العلمّية وثانيهما للكتابة األدبّية، وقد نا هنا نقدِّم منوذجني، أوّ رادِ اِح مُ وابتغاَء إيض
يف الكتابتني العلمّية » الّذات«عاجلا موضوًعا واحًدا، لكي خنلص من ذلك إىل تعّرف تأثري تدّخل 

  مصر: . وعندنا هنا عاِملٌ وأديٌب وقفا أمام موضوع واحد هو أهرامواألدبّية
، نقًال عن 17ـ  16(ص  "إىل الفتح العثماينّ تاريخ مصر "ل مؤّلُف كتاب يقو  -

  األسلوب للشايب):
المِلك  إيجاَد مكاٍن حصين خفّي يوضُع فيه تابوتُ  من بناِء األهرامِ  كان القصدُ «

قة صعبَة الولوج لِ ؛ ولذلك شّيدوا الهرَم األكبر وجعلوا فيه أسرابًا خفّيًة زَ بعد مماته
سقفها وامِّالسها؛ حّتى ال يتسّنى ألحٍد الوصوُل إلى المخدَع  فاضِ لضيقها وانخ

هائل متحّرك، وال  الذي به التابوت. ومن أجل ذلك أيًضا ُسّد مدخُل الهرم بحجرٍ 
سافات عْت أمثاُل هذا الحجر على مِ ضِ الكهنُة والُحّراس، ووُ  يعرف سّر تحريكه إّال 

ومنافُذ تلك األسراب  يقة بقي المدخلُ متتابعة في األسراب المذكورة. وبهذه الطر 
ويُعّد الهرُم األكبُر من عجائب الّدنيا. قّرر المهندسون  .مجهولًة أجياًال من الزمان

 الحجر منها طّنانِ  وزنِ  ، متوّسطُ /حجرٍ 2300000والمؤرّخون أّن بناءه يشمل/ 
هم كلَّ طّن. وكان يشتغل في بناء الهرم مئُة ألف رجٍل ُيستبدُل بهم غيرُ  ونصفُ 

د من الحجر ن عاًما. وجميُع هذا الهرِم ُشيِّ ثالثة أشهر، وقد استغرق بناؤه عشري
الجيرّي الُصْلب ما عدا المخدَع األكبر، فإنّه من الصَّْخر المحّبب. وكان الهرُم 
مغّطى بطبقٍة من الجرانيت فوقها أخرى من الحجر الجيرّي المصقول، وَوْضُع 



7 
 

 صخرةً غاية الّدّقة، حّتى كأّن الناظَر إلى الهرم يظّنه الِمالط بين األحجار في 
  ).17ـ  16عن تاريخ مصر إىل الفتح العثماّين ص  67ـ  66، ص (األسلوب »واحدة

  يف وصف األهرام:» حديث عيسى بن هشام«املويلحي يف كتابه ويقول  -
اإلعظام، ولّما وقفت بنا الرّكاُب في ساحة األهرام، وقفنا هناك موقَف اإلجالل و «

التي تعلو الهضاَب  الذي يطاول الّروابَي واألعالم، والهضبةِ  قُبالَة ذلك الَعَلمِ 
ّدُة الّليالي ، وتبلى ببقائها جِ ∗ماالتي تشُرف على رضوى وشمَ  والبنيةِ  ,واآلكامَ 

واأليّام، وتطوي تحت ظاللها أقواًما بعد أقوام، وتفنى بدوامها أعماُر السنيَن 
 شابت القرونُ و يب، شثياُب الّدهر وهي ال تزال في ثوبها الق تْ واألعوام؛ َخِلق

الّنجوم، وتسخر بثواقب  وأخطأ قرَنها َوْخُط المشيب، ما برحْت ثابتًة تناطُح مواقعَ 
ط  405حديث عيسى بن هشام، ص «، عن 68(األسلوب، ص  »ب والّرجومالشُّهُ 

2.(  
الكتابة العلمّية  يف املوضوع يف أسلوَيب » الّذات«تدّخل  بيان التأثري الذي ُحتدثه درجةُ  وابتغاءَ 

  واألدبّية يف مقدور املرء أن خيُلص من تأّمل املقطعني الّسابقني إىل املالحظات اآلتية:
ماك  ,يف املقطع األّول -أّوًال  املعلومات املّتصلة  حتصيلِ  يفالعاملة » الّذات«نشأ عن ا

هذا  أن جاء أسلوُب الكتابة العلمّية على وتفصيليّ  صحيح ودقيق ها على حنوٍ باملوضوع وتقدميِ 
  النحو:

على حنو معّني، معلًِّال كونَه على هذه الّصورة؛ أو هيئة تركيبه  مصوِّرًا لِبنية الشيء -  1
دُّ فالقصُد من بناء اهلرم إجياُد مكاٍن يوضع فيه تابوُت امللك بعد وفاته؛ واملكاُن املعَ 

األكُرب وُجتعَل فيه  وخفيا، واستدعى ذلك أن ُيشّيد اهلرمُ لذلك ينبغي أن يكون حصيًنا 
الولوج لضيقها واخنفاض سقفها واّمالسها.  َزِلقٌة صعبةُ  خفّيةٌ  أسراٌب؛ وهذه األسرابُ 

اهلرم حبجر، وهذا احلجُر هائٌل ومتحّرك وال يعرف  واستدعى ذلك أيًضا أن ُيَسّد مدخلُ 
أمثاُل هذا احلجر على مسافاٍت متتابعة يف  وأن يوضعَ اس، واُحلرّ  سّر حتريكه إّال الكهنةُ 

  .األسراب
ًما حقائَق املوضوع وجزئّياتِه بُلغة األرقامِ  -  2 سٍم واملقادير، أي بأسلوٍب تعبريّي متّ  مقدِّ

املهندسني، أي  متأثّر باحلالة الوجدانّية للمنشئ البّتة. ذلك أنّ  بط، غريَ بالّدقة والضّ 

                                                 
∗
 اسم جبل. 
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 2300000اهلرم األكرب يشتمل على  ب، هم الذين قّرروا أّن بناءَ سَ علماَء املقادير والنِّ 
حجٍر، متوّسُط وزن احلجر الواحد منه طّناِن ونصُف طّن، وأنّه كان يشتغل يف بنائه مئُة 

م غريُهم كلَّ ثالثة أشهر، وأّن بناءه استمّر عشرين عاًما.   ألِف رجٍل ُيستبدل 
د من يِّ اخلفّية؛ فاهلرُم األكرب كلُّه شُ يف تصوير اجلزئيات  ُمظِهرًا التفاصيَل والّدقائقَ  - 3

. وهذا اهلرُم كان ، فإنّه من الّصخر احملّبباحلجر اجلريّي الصُّْلب ما عدا املخدََع األكرب
  مغّطى بطبقة من اجلرانيت فوقها أخرى من احلجر اجلريّي املصقول..

ازات والتمثيالتواملباشرة يف التناول ُمْعرِ  مّتصًفا بالوضوحِ  - 4  ًضا عن استعمال ا
ي األشياَء على ما ة واللفظّية، فشمُس العقل هنا ُتر ة املعنويّ يّ وضروب احملّسنات البديع

جَة املعرفة والكْشفكاشٍف مُ   هي عليه بتعبريٍ   بٍني مضيء يتخّلل عْقَل املدرك ويقدِّم له 
جَة التلذّ    داء املختلفة.األ التخييل واملوسيقا ومجالّياتِ ب ذال 

املقدَّمة بقدٍر من التسلسل املنطقّي الذي ُتسِلُم فيه املقّدماُت إىل  عارًضا املعارفَ  - 5
النتائج على حنو يسهِّل إدراَك املراد، وال يسمح بتشتت الّذهن وانشغاله بعملية الفهم 

  وحتصيل املعاين.
سيع آفاق املعرفة ومضاعفة واملعلومات؛ لتو  واملعارفِ  قاصًدا إىل تقدمي احلقائقِ  - 6

  اخلربة باملوضوعات املعرفّية.
ماك  ,يف املقطع الثاين  -ثانًيا   َوْقع املوضوع على  األديبة يف تصويرِ  »الّذات«نشأ عن ا

  اجليشان الذي تعانيه أن جاء أسلوُب الكتابة األدبّية على هذا النحو: رقعة النفس ومتثيلِ 
حبه الرّكاُب يف حتت وطأته عندما وقفت به وبصَ  األديبُ  عَ مصوِّرًا الّشعوَر الذي وق -  1

لإلحساس بالفارق  نتيجةً  ساحة األهرام، وهو شعوٌر باإلجالل واإلعظام استبّد بنفسه
 للتعبري عنه لفظَ  املذهل بني شخص األديب وشخص اهلرم الذي استعار األديبُ 

إلعظام الذي عاشه إىل أمرين اإلجالل وا ، وهو اجلبل الضخم. وقد أرجع شعورَ »الَعَلم«
طاولُه، واستمراُر بقائه على ما هو عليه على امتداد األعصار. وههنا تمها: علوُّ اهلرم و 

اتصويٌر َحلْدس النفس وشعورِ  وانفعاهلا مبوضوعها وهو غُري تصوير العاِمل الذي  ها وجيشا
  ات.صر املكّونة واملاهيّ والعناب بُلغة األلوان واألحجام والنِّسَ املوضوع  يصف حمّدداتِ 

ًما صورَة املوضوع يف مرآة النفسِ   - 2 ذا املوضوع بُلغةٍ  مقدِّ فيها قدٌر كبري من  املنفعلة 
والتجريد واملبالغة. وههنا حاُل النفس اجلائشة املثارة املهتّزة، ال حاُل اهلَرِم الذي  التعميمِ 

 املستعملة يف بنائه والُعّمالِ  واألحجارِ قّدم املهندسون حتديداٍت دقيقة الرتفاعه ومكّوناته 
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الذين اشتغلوا فيه. اهلَرُم املوصوُف هنا شعوٌر خالٌص ُقذف به على عَذبَة الّلسان، على 
ُظ أنّه ُسِئل عن ُكنه البالغة والفصاحة دّي الذي يروي اجلاحبْ العَ  طريقة ُصحار بن عّياشٍ 

به صدورُنا فتقذفه على  شيٌء جتيشُ هي «املتمّكنة يف قومه، بين عبد الَقْيس، فقال: 
  .»ألسنتنا

عن املوضوع لكّنها ضاربُة اجلذور يف أعماق النفس. وتتمّثل يف  ُمظِهرًا فكرًة عاّمةً  - 3
ومة الّدمي الّسريع أمامَ  ، وبالّزوالِ الضخامة والعظمةَ  ر والّدّقة أمامَ اإلحساس بالصِّغَ 

ابن باحلدس الذي عّرب عنه الّشاعُر  بيهٌ ْدس الّشعرّي شواالستمرار. وهو ضرٌب من احلَ 
  ، وذلك إذ يقول:»لاجلبَ «ها خفاجة يف خامتة قصيدته اليت موضوعُ 

ـــــــــــــةٍ فقلـــــــــــــُت وقـــــــــــــد نّكبـــــــــــــُت عنـــــــــــــه ِلطِ   ســـــــــــــالٌم فإنّـــــــــــــا مـــــــــــــن مقـــــــــــــيٍم وذاهـــــــــــــبِ    ّي

وأسلوُب التعبري هنا هو مظهٌر لفظّي حممٌَّل باَحلْدس، وفَق مقولة الفيلسوف اإليطاّيل  
  كروتشه. 

، الذي أعين به هنا استعماَل لغٍة  »التلبُّس األسلويبّ «تسميَته  مّتصًفا مبا أستطيعُ  - 4
ه احملفوظ. واألديُب هنا يصّور انفعالَ  مستمّدة من املعجم اللغوّي الشعرّي والنثرّي القدمي

واطنيه، بل بُلغة أدباء عصٍر سابق تتمّتع ودوامه، ليس بُلغة عصره وألفاظ مُ  مة اهلرمِ بعظَ 
فخامُتها. ويبدو أّن بقدٍر من التبجيل. ويلتقي هنا جالُل املوضوع وجالُل أداة التعبري أو 

بُلغة التصوير والتمثيل والتماثل  عنه بالعظمة استدعى التعبريَ  ِل أو اإلحساسَ الانفعاَل اجل
 واألعالم، يطاول الّروايب ء العبارة وللفواصل واخلواتيم. فاهلَرُم َعَلمٌ اّي والّنوعّي ألجز الكمّ 

  ام...مشَ و ف على رضوى رُ شْ نيٌة تَ وهضبٌة تعلو اهلضاَب واآلكام، وبِ 
شبه يُ ا ماِهلزّة النفسّية املنبعثة من ِمَشعٍّ واحٍد في ًضا املضموَن االنفعاّيل يف صورةِ عارِ  - 5

قة من مركز واحد. ومبعُث ذلك يف علم نفس اإلبداع الفّين يف املتتالية املتدفّ  املوجاتِ 
من هنا تتعاقب  وأري شّدته هّشعر أّن انشداد َوَتر النفس تعِجُز  العبارُة الواحدة عن تظال

  ».الفكرة وترديدها تكرارَ «املصوِّرة له، ونظفر مبا يسّمى  الّتعبرياتُ 
على النفس، وإىل إحداث انفعاٍل عند  catharsisوالتنفيس  قاصًدا إىل التعبريِ  - 6

  إىل الّتعليم هنا. دٌ صْ مثَّة ق املتلّقي، وليس
  

  الخالصة:
  خنلص من مجلة ما تقّدم إىل القول:
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صاته وحمّدداته وكّل يف الكتابة العلمّية ُخمِلصٌة ملوضوعها منهمكٌة يف إبانة مشخِّ » الّذات«إّن 
 نشأ عن ذلك أن تكون املعارُف العقلّيةيلآلخرين على ما هو عليه؛ و  هما من شأنه أن يصّور 

سم لغُته بالّدّقة األّول لألسلوب العلمّي وأن تتّ  صه وحتليله األساسَ س املوضوع وفحْ رْ لة من دَ احملصَّ 
  والوضوح واملباشرة والقدرة على الكْشف واإلبانة.

به،  إزاءه والتأثّرِ  احلساسّيةِ  لًة مبوضوعها شديدةَ منفعِ » الّذاتُ «أّما يف الكتابة األدبّية فتكون 
واالنفعاالُت والتأثّرات  وينشأ عن ذلك أن تكون احلدوسُ حريصًة على تصوير استجابتها له؛ 

ياد جِ  سم لغُته بالّتعميم والتجريد والّرمزيّة والتكرار وامتطاءِ األساَس األّول لألسلوب األدّيب، وأن تتّ 
ازات والتمثيالت والعناصر اإليقاعّية واملوسيقّية؛ ذلك ألّن اإلشارةَ  لغُة القلب والعبارَة لغُة  ا

  ل.العق
  واحلمُد هللا رّب العاملني.  
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